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กอนอ่ืนผมตองประทานโทษ ผมนึกวางานน้ีจะเร่ิม ๙ โมงเชา ผมก็มาถึงกอน ๙ โมงเชาเล็ก
นอย แตงานเร่ิมต้ังแต ๘ โมงคร่ึง ฉะนั้น ถาผมท ําใหทานทั้งหลายตองนั่งคอย ผมตองขอประทาน
โทษ และเร่ืองท่ีสอง ถาหากการพูดวันนี้มีการเอยถึงบุคคลบางทาน ทั้งในอดีตและปจจุบัน ก็อยาก
ขอใหทานทั้งหลายไดทราบวา ผมไมมีเจตนาที่จะพูดอะไรในทางไมดี แตเมื่อมาพูดที่สถาบันการ
ศึกษา หรือศูนยการศึกษาประเภทนี้ ผมรูสึกวาบางสิ่งบางอยางอาจจะตองพูดความจริง ถึงแมความ
จริงนั้นอาจจะเปนความจริงที่ฟงแสลงหูบาง แตผมคิดวาอาจจะเปนส่ิงท่ีเราตองจดจํ าไวในประวัติ
ศาสตร ในเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป ประการที่สาม เวลาพูดถึงเรื่องวันเวลา ผมตองขอประทาน
โทษ ผมจะใหคริสตศักราชแทนที่จะเปนพุทธศักราช ไมเชนนั้นคนแปลจะแปลล ําบาก และผมเองก็
งงเหมือนกัน เพราะวาบางครั้งบางคราวในชีวิตราชการที่ท ํางานในกระทรวงการตางประเทศน้ันเรา
จะคิดเร่ืองของ ค.ศ. มากกวา

วันน้ี ผมไมไดคิดวา ผมจะมาใหขอมูลอะไรเพิ่มเติม หรือขอมูลที่ลึกซึ้งอะไรพิเศษเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน ในเม่ือหัวขอเร่ืองใหมองท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ผมคิดวา
มีหลายอยางในอดีตที่ยังไมไดรับการบันทึกเปนตัวอักษรหรือไดรับการเลาสูกันฟง ผมมองในระยะ
๒๕ ปที่ผานมา ผมก็มีโอกาสไดพูดเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีนหลายครั้ง สวนใหญก็จะพูดในลักษณะที่
ไมม ีtext คือ พูดปากเปลา และครั้งเดียวเทานั้นที่เคยพูดในลักษณะที่ตองขอใหมีบทความ คือไปพูด
บนเวทีท่ีเขาเรียกวา “Direk Jayanam Lecture Series” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือประมาณ ๑๔-
๑๕ ปมาแลว ซึ่งปจจุบันผมจํ าไมไดวาผมพูดวาอะไร ถาจะยอนกลับไปอีกก็ตองไปถามหาวาสมัย
นั้นพูดวายังไง แตอันน้ันเปนการพูดในลักษณะสอนคร้ังแรก



เมื่อคืนทานเอกอัครราชทูตจีนทานกรุณาเลี้ยงคณะผูแทนไทยที่จะไปเยือนจีนในวันที ่๒๘
น้ี ในระหวางที่อยูในโตะนั้นก็มีการสนทนาถึงเรื่องเกา ทาเอกอัครราชทูตจีนกลาวกับผมวา หลาย
สิ่งหลายอยางที่ผมเลาในคํ่ าวันน้ัน เขาไมเคยไดยินมากอน ผมเองอยูกับปญหาจีน-ไทย หรือสัมพันธ
ภาพจีน-ไทยมาเปนเวลาชานาน หลายสิ่งหลายอยางก็ไดยินไดเห็นและตัวเองก็พูดมาแลวหลายครั้ง
แตเมื่อมานึกดูแลวเด็กรุนใหม คํ าวา “เด็กรุนใหม” ก็อาจจะหมายถึงวา อายุต่ํ ากวา ๔๐ ลงไป หรือ
แมแตต่ํ ากวา ๔๕ ลงไป ก็อาจจะยังไมใหความสนใจ หรือถาสนใจก็คงไมไดทราบถึงปจจัย หรือ
หยั่งถึงปญหาตาง  ๆ ในขณะนั้นทั้งที่ไทยและจีนก ําลังเผชิญอยู ฉะนั้นผมมีเรื่องที่จะเลาใหฟงมาก
เชาวันน้ีก็ขึ้นอยูกับวาจะใหเวลาผมสักเทาไร ผมอยากจะเลาเกร็ดอะไรบางอยาง ทานทูตบอกผมเมื่อ
คืนวาผมควรจะเขียนหนังสือ ผมบอกแหมผมเปนคนเขียนไมคอยเปน พูดนะพูดได แตมาเชาวันน้ี
พอมาพูดก็ตองเตือนตัวเองเหมือนกันวา ปจจุบันอายุเราก็ไมใชนอยแลว ที่พูดไปก็พูดจากความจํ า
ทั้งน้ัน มันอาจจะเปนไปไดวา การพูดเชาวันน้ีหรือในโอกาสตอ ๆ ไป ขอเท็จจริงเล็ก ๆ นอย ๆ อาจ
จะคลาดเคล่ือนได อันน้ีผมขออภัยดวย เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากศึกษาเรื่องนี ้ก็ขอใหฟงคํ า
บรรยายของผม ในลักษณะเปนเกร็ดที่เสริมประวัติศาสตร หรือเสริมการศึกษาประเด็นสัมพันธภาพ
ระหวางไทยกับจีนก็แลวกัน

ผมอยากจะเริ่มตนวา เวลาเราพูดถึงความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับจีนนั้น เราเพง
เล็งแตความสัมพันธที่อยูในระดับราชการ ทวาจริง ๆ แลว ความสัมพันธระหวางคนไทยกับคนจีน
น้ัน มันไมไดเร่ิมตนเม่ือหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ มันเร่ิมมาต้ังแตสมัย ๓ - ๔ ช่ัวคนของตัวเราเอง
เปนเวลาหลายรอยป หรือถาเผ่ือเรามองประวัติศาสตรท่ีวาคนไทยท่ีมาต้ังรกรากอยูท่ีแหลมทองน้ีมา
จากจีนทางใตแลว ความสัมพันธในทางสายเลือดก็ด ีความสัมพันธในทางประวัติศาสตรก็ดี ในทาง
วัฒนธรรมก็ดี ระหวางคนไทยกัยคนจีนนั้นคอนขางจะยาวนานและลึกซึ้งมาก ต้ังแตเล็ก ๆ เราก็จะ
ไดยินแตคํ าวา “จีน-ไทย ไมใชอื่นไกล พี่นองกัน”

ตลอดเวลาไมรูวากี่รอยป ตั้งแตลมัยสุโขทัย อยธุยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทรน้ี ความ
สัมพันธระหวางไทย-จีน ก็เปนความสัมพันธฉันพี่นองจริง ๆ มีการติดตอทางดานการคา มีทุกอยาง
เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงหลังสงครามโลกครั้งที ่๒ มันเกิดความจํ าเปนทางดานการเมืองระหวาง
ประเทศ ท่ีพรรคกกมินต๋ัง ซ่ึงเปนรัฐบาลบริหารงานอยูท่ีผืนแผนดินจีน ไดรับการยกยองวาเปน
มหาอํ านาจ เปนผูชนะสงคราม แลวก็ตอนน้ันก็มีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติข้ึนมา แตกอน
หนานั้นที่ยัลตานั้นผูนํ าทางฝายอเมริกา รัสเซีย และอังกฤษ ก็ตกลงกันแลววาจีนนั้นเปนจีนเดียว มี
ประเทศเดียว และไตหวันก็เปนสวนหนึ่งของจีน อันนี้ยอนหลังไปถึงความตกลงที่ยัลตา ซึ่งผมจะ
กลับมาพูดเร่ืองปญหาจีนเดียวกับเร่ืองไตหวันทีหลัง ไทยเราก็ถือวาเปนประเทศที่แพสงคราม และ
เมื่อเราอยากจะเขาเปนสมาชิกสหประชาชาต ิมันก็มีความจ ําเปนท่ีจะตองตอรองกัน เราไมคอยมี
ปญหากับอเมริกา จริง ๆ แลวเราไมมีปญหากับอเมริกา กับอังกฤษมีปญหาบาง แตก็ไดมีการตกลง
เรียบรอยแลวกอนจะเขาเปนสมาชิกของสหประชาชาติ กับรัสเซียนั่นก็มีปญหาวาจะตองเปดความ



สัมพันธทางการทูตกัน กับจีนไตหวันก็เชนเดียวกัน ไมใชจีนไตหวันสมัยนี ้หมายถึงจีนที่ยังคงอยูที่
ผืนแผนดีนใหญอยู ก็เปนเง่ือนไขท่ีเราตองยอมทํ าตามที่วาเราจะตองมีความสัมพันธทางการทูตกับ
ประเทศจีนในขณะน้ัน ไมวาใครจะเปนรัฐบาล ก็จะเปดสถานทูตหรือสถานเอกอัครราชทูตซึ่งกัน
และกัน ฉะนั้น หลังสงครามใหม ๆ เราก็มีคณะทูตของจีนอยูท่ีเมืองไทนแลว แตหลังจากนั้นไมกี่ป
พรรคกกมินตั๋งแพสงครามกลางเมืองตองไปอยูที่เกาะไตหวัน แลวก็มีรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตที่
ปกกิ่งขึ้นมาแทน ฉะนั้น ความสัมพันธทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที ่๒
ตอนเขาสหประชาชาติ มันก็ตกทอดตอไปจนไปถึงรัฐบาลจีนที่อยูที่ไตหวัน ตอนแรก ๆ ก็ไมใชวามี
ปญหาอะไรมากมาย ก็เพียงแตวาเรารับรองไตหวันวาเปนรัฐบาลจีน แตเราก็ไมไดเปนอริอะไรกับ
รัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสตจีนท่ีปกก่ิง เพียงแตวาไมมีการติดตอท่ีเปนทางการเทาน้ัน แตระยะ
นั้นเปนระยะที่ทมีทั้งสงครามเกาหล ีมีความเปนปฏิปกษกันระหวางอเมริกากับจีน และมีสงคราม
เย็น ตอมายิ่งมีปญหามากขึ้นคือยังมีปญหาเวียดนาม มีการสูรบสิ่งที่เราเรียกวาเปน Proxy War
(สงครามตัวแทน) โดยเวียดนามเหนือไดรับการสนับสนุนจากจีนคอมมิวนิสต เวียดนามใตไดรับ
การสนันสนุนจากอเมริกา และมีพันธมิตรอีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยไดเขาไปมีสวนรวม
ในการทํ าสงคราม เน่ืองจากเหตุการณเหลาน้ี และเนื่องจากการที่โลกเราแบงออกเปนหลายขั้ว โดย
เฉพาะขั้วที่เรียกวาคายเสรีนิยม กับคายคอมมิวนิสต สมัยนั้นจีนกับสหภาพโซเวียตก็ยังเปนมิตรที่ดี
ตอกันอยู เพราะฉะนั้นการถวงดุลอํ านาจซึ่งกันและกันก็คอนขางที่จะเปนเกมที่รุนแรง แตตอมาเม่ือ
จีนเขาไปเปนตัวแทนของจีนท่ีแทจริงในสหประชาชาติได มีผลท ําใหตัวแทนของจีนไตหวันตอง
ออกจากสหประชาชาติไป นับวันก็มีประเทศสมาชิกรับรองประเทศจีนที่ปกกิ่งมากขึ้น ๆ ตอนน้ัน
เปนป ค.ศ. ๑๙๗๑ ในเมืองไทยเองหลังจากมีรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลที่ไมไดมาจากระบอบการ
เลือกต้ังมาเปนเวลานาน แลวก็มีเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๑๙๗๓ หลังจากน้ันเราก็มีรัฐธรรมนูญท่ีเรียก
วาเปน “รัฐธรรมนูญสนามมา” ก็เปนรัฐธรรมนูญท่ีคอนขางจะเปนเสรีนิยมหนอย แลวก็มีรัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตย มีทาน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) เปนนายกรัฐมนตรี มีคุณ
ชาติชาย ชุณหะวัณ (พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ) เปนรัฐมนตรีตางประเทศ ตอนน้ันผมก็ยังเปนทูตอยู
ท่ีสหประชาชาติ และเปนทูตอยูที่วอชิงตันควบคูกันไป

ชวงกอนหนานั้นประมาณ ๑๐ ป เหตุการณในเอเชีย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็คอย
ๆ รุนแรงมากขึ้น สงครามเวียดนามก็ถึงขั้นที่วาทหารอเมริกันไปตายที่เวียดนาม ๕ หมื่นกวาคน  มี
ทหารอเมริกันประจ ําอยูที่เมืองไทย มีสนามบินของอเมริกาอยูที่เมืองไทย ๕ - ๖ แหง มีสถานีดักฟง
วิทย ุไมวาจะเปนสถานีรามสูร ท่ีจังหวัดอุดรธานี ไมวาจะเปนสถานีดักฟงที่เชียงใหม ดังนั้นอิทธิพล
ของอเมริกาในไทยมีเต็มไปหมด มันคงเปนเร่ืองท่ีจดจํ าในประวัติศาสตรวาในคร้ังน้ันรัฐบาลไทย
โดยเฉพาะรัฐบาลที่เรียกไดวาทหารเปนผูควบคุม ก็มีความเอนเอียงมองเห็นจีนเปนศัตรู ก็เชื่อไป
ตามที่อานหนังสือพิมพหรืออานขาวของทางตะวันตกวา “จีนเปนปศาจผิวเหลือง” และ “เวียดนาม
น้ันตองการจะบุกยึดดินแดนอีสาน ๑๖ จังหวัด” พวก ๑๔ ตุลา (๑๙๗๓) นักเรียนก็หัวซาย ตอนน้ัน



ในเมืองไทยก็มีลักษณะเหมือนสมัยแมคคารที พีเรียด (McCarthy Period) ในอเมริกาเหมือนกัน มี
การแบงขั้วกันมาก และเวลามองหนากันก็ไมไดมองวาเปนคนไทย แตมองวาเปนไอน่ีขวา ไอนี่ซาย
และในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมที่เชื่อวาขาวลือหรือชอบฟงขาวที่เขากุขาวขึ้นมา คือ เช่ืองาย ก็ท ําให
อารมณของคนไทยในระยะนั้นหวั่นไหวงาย และประกอบกับเวียดนามเหนือก็มีกํ าลังวังชาพอที่จะ
ตีเวียดนามใตแตกไป ประชาชนอเมริกันและรัฐบาลอเมริกันก็เบ่ือหนายตอสงคราม ก็พยายามทุก
ทางที่จะผลกัตัวเองออกจากการสูรบในเวียดนาม ไมวาจะตอนท่ี ดร. คิสซิงเจอร (Henry Kissinger)
ไปทํ าการเจรจาทํ าสนธิสัญญาสันติภาพกับเวียดนามที่ปารีสก็ดี ก็เปนการไปท ําสัญญาเพ่ือหาทางให
อเมริกาหลุดจากพันธกรณีที่ตนเองมีกับเวียดนามใตอยางคอนขางจะสงางาม อันน้ันเปนความหวัง
ของเขา แตสุดทายอเมริกาก็ไมสามารถออกจากเวียดนามดวยความสงางามได แลวก็เปนเร่ืองท่ีคอน
ขางจะเปนปญหาระดับชาติ และระดับสวนตัวมาก วาใครหักหลังใครอะไรตาง ๆ เหลาน้ัน เสร็จ
แลวเวียดนามก็แผอิทธิพลมาทางเขมร ทางกัมพูชา สมัยนั้นเราก็สนับสนุนรัฐบาลฝายขวาของ
กัมพูชา ไมวาจะเปนลอนนอลหรือใคร และแลวเขรมแดงก็เขามาครอบครอง ในลาวเองอิทธพิลของ
เวียดนามก็เขามามาก พรรคคอมมิวนิสตของลาวจะเปนทานไกสอนหรือใครก็ดี ก็เขามาครอบครอง
เพราะฉะนั้นคนไทยที่อยูในเมืองไทยในขณะนั้นก็มีความตื่นตระหนกมากวา คอมมิวนิสตก ําลังบุก
รุกเขามาถึงติดบานเรา ติดร้ัวเราแลว และทุกอยางก็มองเห็นผานสายตาของคนอเมริกัน มองเปน
เรื่องขาว-ดํ า และมองเปนเร่ืองของคอมมิวนิสต-ไมคอมมิวนิสตตลอดอันน้ีเปนเพราะเราอยูใน
สังคมที่เรารับฟงแตฝายอเมริกาอยางเดียว และจริงอยู ที่ทางจีนเองก็มีบทบาทที่ไมเปนประโยชนกับ
รัฐบาลไทย และหลายแงหลายมุมก็แสดงบทบาทที่ไมเปนมิตรกับเมืองไทย ไมวาจะดวยเรื่องการ
สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย โดยผานพรรคคอมมิวนิสตของลาวในการสูรบที่แถว
อีสาน หรือในการใหก ําลังใจ ให moral support ตาง ๆ สถานีวิทยุของจีนก็โฆษณาชวนเชื่อวา เมือง
ไทยสมัยกอนเรียกวาเปน lackey (สมุน) ของ U.S. Imperialism (จักรวรรดินิยมอเมริกา) เปน
reactionary (ปฏิกิริยา) สมัยนั้นแมแตคนที่เคยไดไปเรียนอังกฤษมา ก็จะไดรับความรูใหมวามีภาษา
อังกฤษคํ าใหม ๆ อีกมากมายค ําภาษาอังกฤษซึ่งสมัยเราเรียนหนังสืออยูเราไมเคยไดยิน แตกลายเปน
สวนหน่ึงของ vocabulary (ศัพท) ทางรัฐศาสตร ภาคปฏิบัตินะครับ ที่อยูใน field ของภาคปฏิบัติเอง
สมัยนั้นเวลาเรามองยอนหลังไปแลวก็รูสึกวาทั้งสองฝายอยูในลักษณะที่เรียกวา "วิตกจริต" เราก็
ตองรับรูอยางหนึ่งวาในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศนี ้กระบอกเสยีงของรัฐบาล ไมวาจะเปน
กระบอกเสียงของรัฐบาลอเมริกา ของไทย หรือจีนเองน้ัน พอเราพูดไปนาน ๆ แลว เราอาจจะแตง
เรื่องมา แตงไปแตงมา เราเช่ือเอง มันก็เปนจิตวิทยา เวลามองเม่ือ ๒๕ ป ท่ีแลวหรือกอนหนาน้ันเรา
ตองคํ านึงถึงกอนขอหน่ึงวา บุคคลรุนผมก็ดีหรือบุคคลรุนกอนหนาผม ท่ีมีสวนในเร่ืองของความ
สัมพันธระหวางประเทศน้ันในตอนน้ันเขา operate (ปฏิบัติการ) อยูในวงกรอบอยางไร มีเง่ือนไข
อยางไร และวงกรอบน้ันหรือภายใตเง่ือนไขท่ีเรากํ าหนดข้ึนมาเอง แตเปนเง่ือนไขท่ีมหาอํ านาจเขา
กํ าหนดไว ไมวาจะอยูในบริบทของนโยบายของอเมริกาก็ด ีหรือของจีนก็ดี หรือของสหภาพโซ



เวียตก็ดี เพราะฉะนั้นเราจะตองค ํานึงถึงวาเมื่อ ๒๕ - ๓๐ ปที่แลวนั้น เปนการแยงชิงอํ านาจแยงชิง
อิทธิพลที่ตัวเองจะมีอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และตอนน้ันมันมีอํ านาจ ๓ ขั้ว เพราะ
ตอนน้ันจีนก็แตกกับรัสเซียแลว จึงเปนอํ านาจของสหรัฐอเมริกา แลวก็จีน แลวก็สหภาพโซเวียต
ฉะน้ัน ส่ิงแรกท่ีจีนตองการในขณะน้ันคือ จะท ําอยางไรที่จะท ําใหอิทธิพลของอเมริกานั้นพนไป
จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะในเร่ืองของกองกํ าลังทหารที่อยูในภูมิภาคนี้
         ตอนที่เวียดนามแตกไปนั้น กองก ําลังทหารก็อยูที่เมืองไทย เราอยาลืมนะครับวา เรามีทหาร
อเมริกันอยูในเมืองไทยเปนหมื่น ๆ คน แตไมใชมีพวกกองก ําลังอยางเดียว แตยังม ีfacility (สิ่ง
อํ านวยความสะดวก) ตาง ๆ ซึ่งในแงของจีน เขามองวาเปนสถาบันหรือส ํานักงานที่ไมเปนมิตรกับ
จีนนัก และไมเปนมิตรกับเวียดนาม ซึ่งขณะนั้นเปนพันธมิตรกับจีนดวย ในแงของเรา เราก็มองจีน
ในแงไมดีวามาแทรกแซงกิจการภายในของเรา ยังจํ าไดถึงตอนที่ผมไปที่คุนหมิงเมื่อ ๓ - ๔ เดือน ก็
ไปเจอทานอธิบดีคนหนึ่ง ผมก็ไมเคยพูดกับทาน แตผมก็ไดรับทราบวา ทานผูนั้นภาษาไทยเกงมาก
เรียนภาษาไทยที่ปกกิ่งรุนเดียวกับนายจัง กับนายหลิว หลิวซึ่งขณะนี้เปนกงสุลจีนอยูที่เชียงใหม
สวนจังน้ันเปนอธิบดีกรมเอเชีย ผมก็ถามวาเรียนภาษาไทยมาพรอมกันหรือ? ท ําไมไมไปอยู
กระทรวงตางประเทศละ? เขาบอกวาในสมัยนั้นในจีน เจานายเขาชี้บอกใหไปเรียนภาษาไทยก็ไป
เรียนภาษาไทย พอเรียนจบเขาบอกวาคนน้ีไปทํ างานที่นั่น คนนั้นไปท ํางานที่นี ่เราก็ตองไป ตัวเขา
น้ัน นายบอกวาใหไปท ํางานที่คุนหมิง สวนนายจังกับนายหลิว เจานายใหไปเขากระทรวงตาง
ประเทศก็แลวแตวาเบื้องบนจะสั่งวายังไง เหตุการณมันก็ผันแปรไป เขาเองจะเปนคนเขียนบทความ
ดวยหรือเปลาไมรู แตถาหากเราไดฟงวิทยุจีนสมัยนั้นภาคภาษาไทยที่ดาเมืองไทยตลอดเวลา ก็คนนี้
แหละครับ ปจจุบัน ๒๕ ปใหหลังเรามาพบกับเขา ก็คุยกันสนิทสนมพูดจาเรียบรอย ภาษาไทยดีมาก
แตไมอยากจะกระทบกระเทือนจิตใจเขา ก็ไมอยากจะถามเขาวาสมัยนั้นเขารูสึกอยางไร และเขาเอง
ผมก็คิดวา เขาก็คงไมอยากจะพูดถึงมัน มันส่ือใหเห็นวาคนเราน้ีบางคร้ังบางคราว พฤติกรรมของ
เราน่ีมันไปอยูภายใตเงื่อนไขซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้น ผมยังจํ าไดวา ในเมืองไทยนี ้ท่ีจริงเราไมอยาก
เปนอริกับจีนมานานแลว เพียงแตสมัยนั้นยังมีความสัมพันธกับทางไตหวันอยู แมแตสมัยจอมพล
ป. (จอมพลแปลก พิบูลสงคราม) ซึ่งใคร ๆ ก็บอกวาเปนฝายขวา เปนคนอยางน้ันอยางน้ี ก็ยังมีการ
เร่ิมสงคนไปติดตอ จะเปนคุณสังข พัธโนทัย หรือจะเปนใครตอใครก็แลวแต และผมก็จ ําไดสมัย
จอมพลผิน จอมพลสฤษดิ ์ก็มีคนไทยไปมาหาสูกันอยางลับ ๆ สมัยนั้นเราคนไทยที่มีเชื้อสายจีนก็
สงลูกไปเรียนที่เมืองจีนมากมาย และพอเรียนไปเรียนมาพอสงครามกลางเมือง ถึงคราวตัดสินกัน
เมื่อป ๑๙๔๙–๕๐ รัฐบาลกกมินต๋ังตองหนีไปอยูไตหวัน พวกน้ันก็ตองตกคางอยูท่ีเมืองจีน พอแม
ยังอยูที่นี ่และหลายคนกลายเปนคนจีน และมาเปนลามอยูที่เมืองไทย เชน หลีเมาก็เกิดที่เมืองไทย
และจบอัสสัมชัญดวยซํ ้า ผมไปเวียดนามผมก็เห็นหลายคนจบธรรมศาสตร จบอะไรตาง ๆ เพราะ
ฉะนั้นหลายสิ่งหลายอยางถาหากเราเปนนักวิชาการหรือเปนนักทฤษฎีแลว เวลาเรามองคน เรามอง
นิสัยคน เรามองนโยบายของคน หรือเรามองทาทีคน เราตองมองท่ีบริบทของเหตุการณในขณะน้ัน



ดวย และเราอยาไปคิดวาคนเปลี่ยนแปลงไมได สิ่งที่ผมรูก็คือวา ความวุนวาย ความสับสน หรือ
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางประเทศน้ัน เปนปญหาระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล ประชาชนมีบท
บาทนอยมาก ไมวาจะเปนประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหรูหราของอเมริกา หรือวาประชาชน
ในระบอบของยุโรป หรือประชาชนในระบอบที่ไมใชประชาธิปไตยในสมัยนั้นของเมืองไทย
         เราเร่ิมจริงจังกับการติดตอกับจีนเม่ือไร? สมัยกอนป ๑๙๗๕ กอน ๑ กรกฎาคม ๑๙๗๕ สมัย
จอมพล ป. สมัยตาง ๆ อะไรน้ัน ผมวายังไมจริงจังเทาไร เรียกวาเปนการไปซื้อกรมธรรมประกันภัย
ไวอยางกลัว ๆ แตเราถึงสัจธรรมก็ตอนท่ีคิสซิงเจอรเดินทางเงียบ ๆ ไปเมืองจีน ผานมาเมืองไทย
กอนแลวก็ไปถึงปากีสถาน ตอนนั้นปากีสถานมีสวนชวยท ําใหมีการติดตอกันมาก ผมจํ าไดวาคิสซิง
เจอรไปปากีสถานมีก ําหนดการเยือนอยู ๔ วันหรือ ๕ วัน พอไปถึงวันแรกเขาก็เตี๊ยมกันวา ใหจัด
เลี้ยงงานใหญ ระหวางงาน คิสซิงเจอรคงจะไดรับรางวัลออสการสักวันหนึ่ง ก็คือวา ท ําวาทองเสีย
อยางรุนแรงตองกลับไปอยูโฮเตล และ cancel (ยกเลิก) กิจกรรมตอไปท้ัง ๒ วัน บอกวาทานอาหาร
ที่เปนพิษไปไหนไมได ท่ีไหนไดคืนน้ันดึก ๆ ก็วิ่งไปสนามบินแลวก็บินจากปากีสถานไปจีน เขา
ตองทํ าลึกลับมาก ท ําไปโดยรูแตเพียงประธานาธิบดีของอเมริกาเทาน้ัน ตอนน้ันคิสซิงเจอรเปน
National Security Advisor (ที่ปรึกษาฝายความมั่นคง) รัฐมนตรีตางประเทศกไ็มรู คนท่ีเขาเอาไป
ดวยก็มีคนหรือสองคนเทาน้ัน เขาใจวาวินสตัน ลอรด (Winston Lord) คนหน่ึงกับใครอีกคนหนึ่ง
ผมจํ าไมได และเม่ือออกมาแลวก็เงียบ ผมยังจํ าไดปน้ันเอง จอรจ บุช (George Bush) เปนเอกอัคราช
ทูตสหรัฐฯ ประจํ าสหประชาชาติ ซึ่งเปนผูแทนถาวร ซึ่งผมก็เปนอยู และตัวแทนของสหราชอาณา
จักร คือของอังกฤษก็เปนเพือ่นผม ชื่อ คอลิน โครว (Sir Colin Crowe) หลังจากน้ันมีขาววาเราเปน
มิตรที่ดีตอกัน ชวยตอตานจีนผืนแผนดินใหญ ตามค ําสั่งรัฐบาลเราตองสนับสนุนใหขอมติที่จะให
ไตหวันเปนตัวแทนของคนจีนตอไปในสหประชาชาติ ซึ่งเราทํ ามาทุกป สิบกวาป หรือยี่สิบป พันธ
มิตรเราก็มี อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลแลนด ฟลิปปนส ไทย ในการประชุมสหประชาชาติป
น้ัน (๑๙๗๑) คณะผูแทนทั้งหลายก็รวมมือกันอีก ยกรางขอมติเตรียมเสนอหาเสียงในสหประชาชาติ
ระหวาที่ทํ ากันอยูก็มีขาวออกมาวา คิสซิงเจอรไปจีนแลว มีการติดตอกันแลว วันหน่ึงผมต่ืนข้ึนมา
ผมก็เห็น ตามปกติการท่ีจะไดเห็นตัวเองในหนาหน่ึงของหนังสือพิมพ New York Times มันไมงาย
นัก โดยเฉพาะเรามาจากประเทศเล็ก ปรากกวาวันนั้น หนาหนึ่งของหนังสือพิมพ New York Times
รูปขนาดน้ีนะครับ มีผม จอรจ บุช และคอลิน โครว กํ าลังยืนอยูรวมกัน อาจจะคุยกันเร่ืองอะไรก็
แลวแต อาจจะไมเก่ียวกับเร่ืองจีนเลย แตใน caption (หัวขาว) ก็เขียนวา ๓ ประเทศที่สนับสนุน
ไตหวันก ําลังมีความกังวลมาก เพราะคสิซิงเจอรไปปกกิง่ เขาก็เขียนไปเปนตุเปนตะก็สนุกดีไมเปน
ไร แตก็เปนความจริง จอรจ บุช ตอนน้ันก็คอนขางจะผิดหวังมาก แลวก็จะเห็นวาในสหรัฐอเมริกา
สังคมของสหรัฐอเมริกาซึ่งคลายสังคมไทย ถือขวา แลวแบงข้ัวเปนศัตรูกันเลย ขวา-ซาย ขวา-ซาย ตี
กันจนลืมไปหมดวาเปนคนชาติเดียวกัน หรือเปนคนชาติอะไรก็แลวแต ก็นาเห็นใจเพราะในตอน



น้ันเขาก็ไมสามารถทํ าอยางเปดเผยได เพราะถาเผ่ือมีขาวเล็ดลอดออกไปวาคิสซิงเจอรไปจีน พรรค
Republican ก็จะตกอยูในฐานะที่ล ําบากที่สุด

หลังจากน้ันพอจีนเขาสหประชาชาติเรียบรอย (๑๙๗๑) ตอนน้ันรัฐบาลไทย ซึ่งเขาใจวา
จอมพลถนอม (จอมพลถนอม กิตติขจร) ทานเปนนายกฯ ก็ยังอยูภายใตอิทธิพลชองทหารและพวก
อนุรักษนิยมทั้งหลาย ทานรัฐมาตรีถนัด (ถนัด คอมันตร) ทานมองเห็นการณไกล ทานก็สั่งผมเปน
การภายใน คือมันยังไมไดเปนนโยบายรัฐบาล ใหเร่ิมติดตอกับจีน แลวก็มีอะไรใหรายงานตรงกับ
ทาน ไมตองผานสายงานกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งผมรายงานตรงกับทานเสมอ ซึ่งผมยังเสียดาย
จนทุกวันน้ี ไมทราบวากระทรวงการตางประเทศเก็บไวหรือเปลา หรือวาอยูท่ีไหน ผมก็ไมรู ก็เปน
การรายงานวาไดมีการติดตอพูดคุยกับผูแทนจีนในงานสังคม แตก็ไดมีการเรียกวา probing (หยั่งดู
ทาที) กันหนอย สมัยนั้นฝานจีนก็มีทานทูตหวงหัว ซ่ึงตอนน้ันผมบังเอิญยังไมไดเปนทูตท่ีอเมริกา
ผมเปนทูตอยูที่แคนาดา ตอนน้ันป ๑๙๗๑ ผมไปอยูวอชิงตัน ๑๙๗๒ แลวนอกจากนั้นผมก็อยูที่นิว
ยอรกดวย แลวก็ไดพบกับหวงหัวที่แคนาดาดวย แลวก็ไดเปนเพ่ือนกันท่ีนิวยอรกดวย ก็ไดมีการพูด
คุยกันตาง ๆ ถัดมาพอรัฐบาลถนอมปฏิวัติตัวเอง ทานรัฐมนตรีถนัดไมไดเปนรัฐมนตรีตางประเทศ
แลว คุณชาติชายไดมาเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ มีคุณจรูญพันธ (จรูญพันธ
อิศรางกูร ณ อยธุยา) เปนรัฐมนตรีตางประเทศ คุณชาติชายก็แบบนักการทูตสวิงสวายหนอย เรียกวา
“การทูตชะชะชา” ซ่ึงก็เร่ิมจับเร่ืองน้ีอยางจริงจัง ย่ิงพอเปนรัฐมนตรีตางประเทศแลวย่ิงสนใจมาก
ขึ้น แตวาสมัยนั้น สมัยทานนายกฯ ถนอมก็คงท ําอะไรไดไมเทาไร แตพอมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
หลังจาก ๑๔ ตุลา (๑๙๗๓) มี “รัฐธรรมนูญสนามมา” มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ ฝายพลเรือนก็มาอยู
ในรัฐบาล ตอนนั้นขาวไมดีจากตางประเทศก็มากจนกระทั่งอยางที่วานะครับ ก็แตกตางกันไป อันน้ี
อาจารยเกษม (เกษม ศิริสัมพันธ) เคยเขียนไวบอกวาวันหน่ึง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ก็พูดกับคนที่สนิท ๆ
คนท่ีเปนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกวา “เอะ… เห็นทีเราตองจัดกระเปาไปปกกิ่งกันแลว” อันน้ัน
เปนจุดเริ่มตนแลวก็เผอิญสอดคลองกับสิ่งที่คุณชาติชายคิด คุณชาติชายนี่ผมวาทานม ีRomantic
idea เกี่ยวกับจีนดวย คือไมใชมองการณไกลแบบที่วา geopolitic (ภูมิรัฐศาสตร) ของภูมิภาคนี้มัน
เปลี่ยนไป แลวไอสิ่งตาง ๆ ท่ีเราคิดวาจีนไมดีอยางน้ันจีนไมดีอยางน้ี หรือเวียดนามไมดีอยางน้ันไม
ดีอยางน้ี ไอความที่วาไมดีนะก็คงม ีแตหมายความวามันก็คงจะเลยเถิดไป อาจเพราะทานเปนคน
ไทยแตทานก็มีเชื้อสายจีนดวย ทานยังเคยเลาใหผมฟงวาทานจ ําไดวา ชีวิตตอนเด็ก ๆ ที่อยูใน China
Town น้ัน ทานจะจํ าไดในสมัยจอมพลผิน จํ าไดถึงพิธีกรรมทางดานจีนที่ตระกูลทานท ํามาตลอด
ซึ่งผมก็ยังแปลกใจเพราะผมก็เปนคนจีน Generation ที่ ๓ แตผมไมมีอะไรเลยที่เปนจีน จํ าไดอยาง
เดียววาตอนคุณยายผมเสียตอนนั้นมีกงเตก จํ าไดแคน้ันวาเราเปนจีน เพราะเราไมไดพูดจีน คุณแมก็
ไมพูดจีน คุณชาติชายก็ไมไดพูดจีนอะไร แตอยางนอยรูสึกวาเปนจีน หรือแบบทานคึกฤทธิ์ก็
เหมือนกัน ทานก็ยังมีอะไรที่เปนความพัวพันกับจีนอยู ทานก็ยังถือธรรมเนียมจีน ตรุษจีนทานก็ยังมี
การไหวเจาอยู แตที่บานคุณชาติชายก็ยังมีการไหวเจาและท ําแบบพิธีจีน ซึ่งอันนี้ก็เปนสิ่งที่นารัก ดัง



น้ัน คุณชาติชายก็มีความพัวพันกับจีนทางจิตใจดวย แลวมันก็ขัดกัน เพราะตระกูลของทานก็ขวาจัด
เหลือเกิน ผมถึงพูดวา บางทีเมืองไทยนี่มันแปลก บางทีอธิบายอะไรไมคอยถูก เมืองไทยแบงออก
เปนสองคายหลังจาก ๑๔ ตุลา ความไมพอใจพวกขบวนการนักเรียนก็ด ีความกลัวคอมมิวนิสตก็ดี
ความไมไววางใจซึ่งกันและกันก็ดี มันท ําใหมองแตละฝายเปนปศาจ ไอพวกที่ถูกกลาวหาวาเปน
ซายอาจจะไมไดมองวาพวกนี้เปนปศาจ แตบอกวาเปนประสาทมากกวา ผมก็โชคไมดี เพราะวา
สมัยอยูสหประชาชาติตอนน้ัน กอนทํ าเร่ืองจีนดวยซ้ํ า ตอนน้ันแมแตรัฐบาลถนอมทานก็ส่ังให
เจรจาเปดความสัมพันธทางการทูตกับฮังการ ีเริ่มตนจากกับยูโกสลาเวียกับฮังการี กับบัลแกเรีย ผม
เปนทูตอยูที่นิวยอรก รัฐบาลสั่งมาก็ตองดํ าเนินการ พอด ําเนินการทีก็มีการประกาศทุกคร้ังก็มีชื่อ
นายอานันทไปพัวพันอยู ไปเปดความสัมพันธอยูเรื่อยกับประเทศคอมมิวนิสต แตมันตองทํ าที่สห
ประชาชาติเพราะเปนศูนย พอกลับมาเปนปลัดฯ ก็ไปเจรจาเปดความสัมพันธกับจีน

ทีน้ีไมพูดเร่ืองสวนตัว หันกลับไปพูดเรื่องของความสัมพันธไทย-จีน สถานการณ
geopolitic เปลี่ยนไปมาก การเมืองระหวางประเทศเปลีย่นไป ก็เกิดกรณีมายาเกซ (Mayaguez) อันน้ี
คนอายุต่ํ ากวา ๔๐ ก็อาจจะไมรูหรือจํ าไมได กรณีมายาเกซมีอยูวา ตอนน้ันสงครามท่ีเขมร ฝายเขมร
แดงเพิ่งยึดอํ านาจได มีเรือสินคาอเมริกันช่ือ Mayaguez แลนเขาไปชายฝงเขมรแลวถูกกองกํ าลังของ
เขมรแดงบังคับเขาจอดชายฝง แถวเกาะแหงหนึ่งในเขมร อเมริกาก็โมโหมาก สั่งกองก ําลังจูโจมทาง
อากาศมาพักที่สนามบินอูตะเภา ใชเฮลิคอปเตอรลงมือปฏิบัติการจูโจมจากแผนดินไทย หวังวาจะ
ชวยชีวิตลูกเรือ ๒๐ - ๓๐ คนกลับคืน การปฏิบัติการน้ีไมไดขออนุญาตรัฐบาลไทย แตปรากฏวาจาก
operation (ปฏิบัติการ) น้ี คนอเมริกันที่เขาไปชวยตายมากกวาคนที่อยากจะชวยออกมา รัฐบาลคึก
ฤทธิ์ก็ตองแสดงความโมโหวา ลวงลํ้ าอธิปไตยของไทย ก็เรียกผมซ่ึงเปนทูตท่ีวอชิงตันตอนน้ันกลับ
มา เปนการประทวง ผมกลับมาผมก็มาเดินเตะฝุนเลน ก็เปนการประทวงแบบทางการทูต ไมไดมีขอ
ปรึกษาราชการอะไร ผมกลับมาก็ดีไดไปเยี่ยมคุณพอคุณแม ไดทานอาหารกันบาง เดินไปเดินมา อยู
วันหนึ่งคุณชาติชายก็เรียกเขาไปในหองบอกวา “คุณอานันท คุณอานันทตองไปปกกิ่งแลวนะ ไป
เจรจาเปดความสัมพันธ” ผมก็บอกวา “ทานรัฐมนตรีชา ๆ หนอย ไมใชอยากไปปบก็เดินทางไปได
เลย” ผมก็ถามตอไปวา “อันน้ีเปนนโยบายของรัฐบาลหรือฮะ” คุณชาติชายบอก “เฮย ไมใช แตทาน
นายกฯ คึกฤทธิ์กับผมตกลงกันแลว” ผมก็บอกไปวาอันน้ันผมรับได คือแหม… มันไมจํ าเปนตอง
เปนขอมติของ ครม. ก็ได แตเม่ือตัวนายกฯ กับตัวรัฐมนตรีตางประเทศเห็นพองตองกันวาตองเร่ิม
อันน้ันผมรับได แตผมก็แปลกคือ เราไดรับการ train (ฝกฝน) มาใหเปนนักการทูต เราก็ตองมอง
คอนขางจะละเอียดหนอย ดังนั้นผมก็ถามไปวา แลวทาง สมช. หรือสภาความมั่นคงแหงชาติวายังไง
ซึ่งตอนนั้นคุณสิทธ ิ(พล.อ.อ. สิทธ ิเศวตศิลา) เปนเลขาธิการ สมช. คุณชาติชายก็แบบคุณชาติชาย
นั่นแหละ ทานหัวเราะกากบอกวา “ไปถามมัน มันก็บอกใหศึกษาตอไปนะซ ีก็ สมช. มันชอบศึกษา
อยูเร่ือย ไมตองทํ าอะไร คอยเปนป ๆ ไมตองไปถาม” ผมก็บอกวา “ก็แลวแต เพราะทานก็เปน
กํ าหนดนโยบาย ทานก็ตองรับผิดชอบ” แลวผมก็บอกวา”แตผมคงยังไปเมืองจีนไมไดนะครับ



เพราะมันตองมีการเตรียมกันเสียกอน” ทานก็บอก “อาวเหรอ เตรียมก็เตรียมไป” ผมก็จะขอตั้งคณะ
ทํ างานขึ้นมา ตอนน้ันเอกอัครราชทูต เดช บุนนาค ซ่ึงเปนเอกอัครราชทูตไทยท่ีวอชิงตันในปจจุบัน
ก็เปนหัวหนากองตะวันออกไกล เดชนั่นจบจากอังกฤษ จบจาก Oxford รูเร่ืองจีนดีมาก ตอนน้ันเปน
เด็กหนุมมีกํ าลังไฟสูง ท ําเร่ืองเมืองจีนคนเดียว ไมปลอยใหใครท ําเลย รูเร่ืองจีนอยูคนเดียว และรูดี
จริง ๆ เราก็ตั้งคณะท ํางานขึ้นมา แลวก็มีคุณชวาล (ชวาล ชวณิชย) เปนเลขาฯ โท อยูที่กรมสนธิ
สัญญา เราก็ตั้งคณะท ํางานข้ึนมากอน ที่วาเราจะไปเปดความสัมพันธทางการทูตกันนั้นนะ จะมี
ประเด็นอะไรบาง และประเด็นตาง ๆ ทาทีของเราควรจะเปนยังไง พอท ําเสร็จเรียบรอยก็เสนอให
ทานรัฐมนตรีทราบ แลวผมก็มีหนังสือ มีโทรเลข สมัยนั้นยังไมมีแฟกซนะฮะ มีโทรเลขเขาโคด
สุริยาสงไปทีนิ่วยอรก ถึงทานเอกอัครราชทูตหวงหัววา รัฐบาลไทยมีด ําริท่ีจะเร่ิมเปดเจรจา เพ่ือเปด
ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน ทางจีนพรอมจะรับผูแทนไทยที่ปกกิ่งไหม รออยู ๓ - ๔ วัน ก็ได
รับคํ าตอบมาวาพรอมที่จะรับ ผมก็รีบสงส ําเนารางแถลงการณของเราไปใหฝายจีนรับทราบไวเสีย
กอน แตก็มีขอสังเกตวา ตอนน้ันจีนเขาไมพูดถึงคํ าวา “เปดความสัมพันธทางการทูต” เขาไมพูดถึง
คํ าวา “establishment” เขาจะใชคํ าวา “ฟนฟูความสัมพันธ” คือ “restoration of diplomatic relations”
น่ีก็ยอนไปถึงส่ิงท่ีผมพูดเม่ือเร่ิมตนวา เขาไมถือความสัมพันธทางการทูตมันขาดไปมันเพียงแตวา
ตอนน้ันมันเปลี่ยนไปอยูกับกกมินตั๋ง เมื่อกกมินตั๋งตกทะเลไปอยูที่เกาะไตหวัน มันก็ขามทะเลไป
อยูที่เกาะไตหวัน พอเราจะฟนฟูความสัมพันธกับจีน มันก็จะขามทะเลจากเกาะไตหวันมาอยูฝงกรุง
ปกกิ่ง เพราะฉะนั้นสมัยนั้นจะเรียก “restoration” ไมใชคํ าวา “establishment” คือ “ฟนฟูความ
สัมพันธ” แลวพวกผมก็เดินทางไปนอกเหนือจากคุณชวาล คุณสุจินดา เดช แลวก็มีอีกคนหนึ่งคือ
คุณธนิต (ธนิต อัครสุต) ธนิตอยูกรมเอเชียบังเอิญทานเสียชีวิตไปเม่ือสัก ๒ - ๓ ปมานี ้ก็มุงไปปกกิ่ง
เดินทางไปที่ฮองกงกอน มีคนที่ไมเคยรูวาสมัยกอนไปเมืองจีนนั้นจะไปยังไง ถึงฮองกงไปคางหนึ่ง
คืน ตอนเชาไปจับรถไฟ  นั่งรถไฟไปจนถึงพรมแดนระหวางฮองกงกับกวงตง พอถึงพรมแดนก็ตอง
เปลี่ยนจากรถไฟอังกฤษหรือรถไฟฮองกงเปนรถไฟจีน พอข้ึนรถไฟจีนก็เห็นทหารหรือคนท่ีแตงตัว
คลายทหารเต็ม เสียงดนตรีก็เปนดนตรีแบบท่ีเมืองไทยมีปฏิวัติรัฐประหาร ที่ไหนก็จะเปดมันเปน
“marching music” (เพลงมารช) ระหวางน่ังรถไฟก็เสิรฟชาจีนไปเร่ือย ๆ ไปคางที่กวางโจว ไถึง
กวางโจวก็เจอรถไฟอีก ขบวนหนึ่งมาจากปกกิ่งหรือมาจากไหนไมทราบ ก็เจอคณะของคุณ
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน เปนคณะปงปอง เพราะกอนหนาน้ันมี “การทูตปงปอง” “การทูตน้ํ ามัน”
อะไรมากมาย หลังจากนั้นก็บินไปปกกิ่ง พอถึงปกกิ่ง สนามบินก็เลนดนตรีทหาร ก็ไปอยูโรงแรม
ชื่อ “Peace Hotel” ก็ไปอยูกัน ๕ คน สองวันแรกเขาเกบ็เราไวเฉย ๆ เขาไมบอกอะไรเลย ไอเราก็
คอยวาเมื่อไรเขาจะมาเรียกเราไปประชุม แตก็ไมมา แตพอวันท่ีสามพอเร่ิมตนก็ไปไดดี

ผมจะไมพูดถึงวาประเด็นของการเจรจามันมีอะไรบาง แตอยางหน่ึงหลักใหญ ๆ ก็คือวา ทั้ง
สองฝายยอมรับ “หลัก ๕ ประการของการอยูรวมกัน” คือ หลัก ๕ ประการที่ประกาศตั้งแตสมัย
Bandung Declaration (คํ าประกาศบันดุง) ซึ่งขณะนั้นกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ทานเปนรัฐ



มนตรีตางประเทศไทยเราก็ยอมรับแลว ประเด็นก็คือการยอมรับหลัก ๕ ประการนั้นในทางทฤษฎี
มันมีมานานแลว แตไมเชื่อวาในทางปฎิบัติจะท ําจริงหรือเปลา ไมวาจะในเร่ืองการเคารพในเอกราช
และบูรณภาพแหงดินแดน ไมวาจะในเรื่องของการไมแทรกแซงกิจการภายใน อะไรตาง ๆ เหลาน้ี
ซึ่งมันอยูที่ผลปฏิบัติ ทางดานจีนก็มีอยูอยางเดียววา เราตองยอมรับวา มีจีนประเทศเดียว หลักการวา
“One China” ซึ่งกอนหนาเราไป ฟลิปปนสก็ยอมรับแลว และใครท่ีไปเจรจาตองยอมรับอันน้ี และ
จริง ๆ แลว ในอดีตไมวาจะเปนจีนปกก่ิงหรือจีนไตหวัน ความเห็นหรือนโยบายแตกตางกันทุก
ประเด็นแตเร่ืองน้ีเขามีความเห็นเหมือนกัน สิ่งที่เขาไมเห็นดวยคือวา ถาบอกวาม ี“One China” ปก
กิ่งก็บอกวา ปกกิ่ง คือ “China” เทานั้น ไตหวันก็บอกวาฉันคือ “China” เทานั้นแหละ ที่แตกตางกัน
วามันอยูที่ไหนกันแน ฉะนั้นไอนี้ไมใชเปนของยากอะไร อันที่ส ําคัญคือวาถาเรารับรองวาปกก่ิง
เปนตัวแทนจีนหรือมี “One China” แลว เราไมสามารถมีความสัมพันธทางการทูตอยางเปน “ทาง
การ” กับไตหวันได มีสถานทูตก็ไมได หนวยงานท่ีจะไปอยูตองเปนหนวยงานเอกชน เรากไ็ปแอบ
แฝงกับบริษัทการบินไทยก็ได ทางไตหวันก็มาแอบแฝงตั้งหนวยงานอะไรขึ้นมา อีกอันหน่ึงท่ี
สํ าคญัก็คือวา จีนเขาย้ํ าวา เขาไมยอมรับสิ่งที่เรียกวา dual nationality (สัญชาติคู) ซึ่งอันนี้มีความ
สํ าคัญทางจิตใจของเมืองไทยมาก เพราะตอนเราไปเราก็ถูกโจมตีวาเราซายเราอะไรตาง ๆ เราจะเช่ือ
ไดยังไงวาคนไทยเชื้อสายจีนที่อยูในเมืองไทยนั้น เปนคนไทยที่ด ีและมีความจงรักภักดีกับเมือง
ไทย อันน้ีก็เปนการทูตที่ดีในทางทฤษฎ ีแตจริง ๆ ในทางปฏิบัติเราก็ตองดูกอนวาจีนจะทํ าอยางนั้น
จริงหรือเปลา ยังมีการพูดถึงการไมแทรกแซงกิจการภายในตาง ๆ จีนก็ตองลดบทบาทของตนเอง
ในการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ในการโจมตีทางวิทยุอะไรตาง ๆ เหลาน้ี ทาง
จีนเขาก็ตองมองวาทางเราจริงใจหรือเปลา เราบอกวามีจีนเดียว แลวเราจะไมมีความสัมพันธทาง
ราชการกับไตหวัน แลวเราจะแอบสงรัฐมนตรีคนน้ันไปเย่ียมไตหวันหรืออะไร เขาก็ตองดู ตางคน
ตางอยูในระยะที่ตองดูแลจิตใจกันวา มีความจริงใจในเร่ืองเหลาน้ีหรือเปลา ตอมาก็ปรากฏวา ความ
จริงใจมันก็เกิดขึ้น ส ําหรับเม่ืองไทยเองก็ทํ าใหปญหาการสูรบ และจนกระทั่งบทบาทของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยหมดไป แตจริง ๆ แลว ถาเรามองแลว ซึ่งผมพูดมานานแลว สมัยนั้น
ผมพูดที่ไหนก็ถูกมองวาไอนี่ซาย ผมโดยสวนตัวผมไมเคยคิดเลยวาจีนเปนศัตรูเปนปศาจ หรือเปน
อริของเมืองไทย และผมก็ไมเคยเชื่อซึ่งก็ยังไมรูวาอันนี้พูดไปแลวอันตรายแคไหน แตปจจุบันคงไม
เปนอะไรแลว เพราะมีเกราะอดีตนายกฯ หุมคุมกันอยู ผมไมเคยเชื่อวาเวียดนามตองการจะบุกรุกยึด
๑๖ จังหวัดของเมืองไทย ผมอยากใหพวกนักประวัติศาสตรดูขอเท็จจริงแลวพยายามวิเคราะหวา
ความจริงมันอยูที่ไหน ถาเผ่ือผมผิดผมก็อยากรูวาผมผิดตรงไหน และต้ังแตไหนแตไรผมไมเคยมอง
จีนในแงวาจะแผอิทธิพลมาเอาเราเปนเมืองข้ึน จริง ๆ แลวการแผอิทธิพลนะมี ทุกมหาอํ านาจ
ตองการแผอิทธิพล แตผมก็ไมเคยเช่ือวาเวียดนามตองการจะยึด ๑๖ จังหวัดของเมืองไทย และแมแต
สิ่งที่เราเรียกวาคอมมิวนิสตในเมืองไทย ผมก็ไมเคยเชื่อ อาจจะมีอยูไมกี่คนที่วาเปน Marxist เปน
อะไรตาง ๆ แตพวก Marxist ทางดานวิชาการก็ไมสามารถเปนคอมมิวนิสตที่ดีได ไดแตพูด ผมเคย



พบพวก ๑๔ ตุลา และพวก ๖ ตุลา ที่เขาปา พวกน้ีบอกวาพวกเขาไมตองรบอะไรเลย พวกเขาเขาไป
ในปาน่ีไปท ําความหนักใจใหกับพรรคคอมมิวนิสตที่แทจริงของเมืองไทย “พวกเขาตองคุมกันเรา
อยูเร่ือย พอเขารูวาจะรบท่ีไหนจะถูกโจมตีท่ีไหน พวกเขาจะรีบตอนพวกเราไปอยูท่ีอ่ืนไปอยูท่ี
ปลอดภัย” เพราะฉะนั้นในการที่พรรคคอมมิวนิสตไทย หรือท่ีเราเรียกวา querrilla (กองโจร) ของ
เมืองไทยสูรบแพไปนี ้หรือยอมจํ านนน่ี พวกนักคอมมิวนิสตทั้งหลาย นักทฤษฎีจากธรรมศาสตร
ไปอยูปา ท ําใหพวกคอมมิวนิสตปนปวนไปหมด สรางภาระใหเขา ภาระเขาก็มากอยูแลว เขาตองมา
หาของกินให พวกนี้ไปถึงไมรูจักท ําอะไรเลย เขาก็ตองชวยไปเปนพี่เลี้ยง สิ่งเหลานี้ผมวานักประวัติ
ศาสตร นักศึกษา ผมวานาจะตรวจดูนะวา อันนี้ผมไมไดหมายความวาในประเทศจีน ผมไมแนใจ
อาจจะมีคนกลุมหนึ่งหรือคนหลายคนที่ตองการเอาไทยเปนเมืองขึ้น ในเวียดนามเองก็อาจมีคนกลุม
หน่ึงหรือคนเล็กนอยที่ตองการบุกเขามายึด ๑๖ จังหวัดของไทย แตท่ีผมอยากจะรูนะ ตอนน้ันรัฐ
บาลแตละรัฐบาลในขณะน้ันตองการมากนอยแคไหน เพราะเราไดฟงแตขาวชวนเช่ืออยูตลอดเวลา

พอเจรจาเสร็จก็รีบกลับมาเมืองไทย จีนเขาจัดใหบินมากวางโจว จากกวางโจวนั่งรถมาเลย
ผานลุมดอนผานแมน้ํ าซึ่งไมมีสะพาน ตองน่ัง ferry (แพขามฟาก) ตัดคิวอยูเร่ือย ตํ ารวจ security
(รักษาความปลอดภัย) จีนก็ชอบกดแตร กดไลรถ กดไลคันอื่นตลอดเวลา พอมาถึงชายแดนฮองกง
ทางกงสุล มนัสพาสน (มนัสพาสน ชูโต) ก็กรุณาใหทางการอังกฤษเอาเฮลิคอปเตอรไปรับท่ี
พรมแดน จากเฮลิคอปเตอรมาท่ีสนามบินไคต๊ัก แลวก็ขึ้นเครื่องกลับเมืองไทย ข้ึนเคร่ืองคืนน้ันคืน
วันอาทิตย วันจันทรทํ ารายงานถึงคณะรัฐมนตรี จะผาน สมช. หรือเปลาอันน้ีผมจํ าไมไดแลว ดู
เหมือนผาน ตองไปอธิบายใหเขาฟง ผมตองไปเองและตอนน้ันทานนายกฯ คึกฤทธิ์ กับคุณชาติชาย
น่ังอยูดวย ผมก็ปลอดภัยหนอย แตใน สมช. ก็อาจมองวา นายอานันทน่ี ไอนี่มันซายยิ่งขึ้น ๆ

พอ ครม. มีการตกลงรับแถลงการณรวมที่ลงชื่อไว ทางการจีนก็บอกวาขอเชิญทานนายกฯ
คึกฤทธิ์ไป ก็จัดไปอาทิตยหนึ่ง ไปลงนามวันที ่๑ กรกฎาคม (๑๙๗๕) แลวก็พาไปเที่ยว แตตอนน้ัน
นายกฯ โจวเอินไหลก็เร่ิมเจ็บเปน cancer ก็ไดไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ทานเติ้งเสี่ยวผิงเปนรักษาการ
ทานประธานเหมาสุขภาพคอนขางจะโทรมมาก มีเกร็ดที่คุณคึกฤทธิ์เคยเลาไวตอนไปเยี่ยมประธาน
เหมา ทานประธานเหมาก็บอกวาทานนายกฯ คึกฤทธิ์มาเมืองจีนนี่ไมกลัวหรือ “มาจับมือกับฉัน เขา
วากันวา ใครก็ตามมาจับมือกับฉันกลับไปแลวพังทุกคนอยางประธานาธิบดีนิกสันก็พังไปแลว”
ทานนายกฯ คึกฤทธิ์บอกวาไมกลัว แตผมเขาใจวาพอกลับมาไมกี่เดือนทานนายกฯ คึกฤทธิ์ก็พัง
เหมือนกัน

พูดถึงการเดินทางที่เมืองจีนไปจุดสุดทายที่คุนหมิง คุนหมิงเม่ือ ๒๕ ปที่แลวไมมีอะไรเลย
ไปอยูบานพักรับรอง เดี๋ยวนี้บานพักรับรองก็ยังอยู ผมไปคราวที่แลว Governor (ผูวาราชการ
มณฑล) เขาก็เชิญไปทานเลี้ยงรับรองที่ตึกแหงหนึ่ง มีคนบอกวานี่อธิบด ีช่ืออะไรไมรูจํ าไมไดแลว
ผมมีปญหาเร่ืองภาษาจีนเพราะล้ินทํ ากลมไมคอยเปน อยางไรก็ตาม ผมพาไปชี้ใหดูบอกวา ผมเคย
อยูที่น่ี เมื่อคุณคึกฤทธิ์ไปถึงวันแรกก็เหนื่อย เขาก็เอาอาหารจีนเอาอาหารอะไรตาง ๆ มาเลี้ยง ทาน



คึกฤทธิ์ทานเปนคนชอบทานอยูแลว ทานทานไปทานก็บอกวาไอนี่นํ ้าพริกออง คือ ทานคึกฤทธิ์เคย
ใชชีวิตอยูล ําปางมากอน เพราะฉะน้ันทานรูอาหารทางภาคเหนืออยางดี ทางคุนหมิงก็อาจจะรูมา
กอนก็เลยเตรียมอาหารหลายอยางที่คลายคลึงกับอาหารที่ทานคุนเคย เคยทานที่ล ําปางหรือเชียงใหม
เราทุกคนก็รูวาเรื่องสิบสองปนนา และเรื่องเชียงรุงในมณฑลยูนนาน ความสัมพันธทางดานจิตใจ
มันก็มีมานาน คุณคึกฤทธิ์ก็บอกเลยคืนนั้นวา พรุงนี้เชาผมจะเอาธงไทยไปปกหนาบานพักรับรอง
แลวประกาศวาคณะของเรามาปลดแอกมณฑลยูนนานออกจากจีนแลว เรามาเรียกรองดินแดนกลับ
คืนไป อันน้ีเปนเกร็ดอีกอันหน่ึง

พอกลับมาเมืองไทยตอนน้ันก็ถูกโจมตีมาก ผมก็กลับไปอเมริกาอยูรวมสมัยประชุมของสห
ประชาชาติพักหนึ่ง ปลายปกลับมาเปนปลัดฯ วันท่ี ๑ มกราคม ๑๙๗๖ มาเปนปลัดฯ ทานนายกฯ คึก
ฤทธิ์กับคุณชาติชายก็ดํ าเนินเร่ืองตอมา นอกจากฟนฟูความสัมพันธกับประเทศจีนแลวเราตองปรับ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงจริง ๆ แลวเปนนโยบายที่ถูกตอง จะเร่ิมท่ีไหนกอนก็ตอง
เริ่มที่เวียดนาม แตมาคิดดูอีกทีแลวไมได แมวาเวียดนามจะใหญกวาแลวก็มีอิทธิพลเหนือลาว เหนือ
เขมร แตถาเผื่อเราไปเวียดนามกอนแลวมาตกลงกับลาวทีหลัง อันนี้คุณชาติชายบอกวาไปลบหลู
ลาวเขา แตเผอิญเสร็จแลวพอจะทํ าจริง ๆ ก็ไมไดท ํา ไปท ําตอนสมัยคุณพิชัย รัตตกุล เปนรัฐมนตรี
ตางประเทศ สรุปวาพอกลับมาตอนนั้นทั้งนายกฯ คึกฤทธิ์และคุณชาติชายก็คิดวาตองไปท ํากับลาว
กับเวียดนาม แตอยูไมทัน เพราะผลกระทบจากการไปคบคากับจีน แลวคนไทยก็แบบ… ซ่ือบ้ือนิด
หนอยนะ คือคิดวา ถาเราไปคบคากับจีนเราจะตองไปตัดกับอเมริกา คิดวามีเพ่ือนสองคนไมได ตอง
เลือกคนใดคนหนึ่ง มันก็เลยท ําใหมองไปวาใครก็ตามที่มีสวนในการสถาปนาความสัมพันธไทย-
จีน ๑. ไมชอบอเมริกา หรือ ๒. อเมริกาไมชอบพวกนี ้ทหารไทยตอนนั้นก็ไดรับประโยชนจากการ
ที่มีกองทัพอเมริกามาอยูมาก นักการเมืองไทยกไ็ดรับผลประโยชนตาง ๆ คนที่ไดอานิสงสจากการ
ที่อเมริกามาอยูเมืองไทยนี่คอนขางจะมาก รวมท้ัง Thai Guards (คนไทยที่เปนยามรักษาการณให
หนวยงานของสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติการอยูในไทยในสมัยสงครามอินโดจีน) ดวย จํ าไดมั้ยสมัยนั้น พล
อากาศเอกทวี (พล.อ.อ. ทว ีจุลทรัพย) ดูแลเร่ือง Thai Guards อยู หลังจากน้ันไมก่ีเดือนผมจํ าไดวา
ประมุขของประเทศจีนเขาเสียชีวิตไป คือใน hierachy ของจีนเขาไมไดบอกวาเปนประธานาธิบดี
เพราะเขาไมมีตํ าแหนง President อาจใชชื่อวา Chairman ของ Standing Committee อะไรก็แลวแต
แตถาเราดูในสารบัญของจีนแลวเราก็รูวาคนคนน้ีคือประมุขของประเทศ แลวกระทรวงการตาง
ประเทศก็บอกรัฐบาลวาตองลดธงครึ่งเสา ๓ วัน ผมยังจํ าไดวา ผมยังจํ าไดวา คุณสมัคร สุนทรเวช
ดากระทรวงการตางประเทศใหญ บอกไอพวกน้ีโงเงา เขาไมไดเปนประมุข ไมไดเปน President น่ี
มันประจบ มันสอพลอ มันเอาใจจีน กระทรวงการตางประเทศถูกดาหมด อุทาน สนิทวงศฯ ทมยัน
ตี ดร. อุทิศ ท่ีเลนระนาดเกง โอย… แมบานเยอะเแยะก็สรางความรูสึกใหคนไทยวาไอพวกนี้มันเลว
ราย ไอพวกน้ีมันคือลูกนองของปศาจเหลือง อะไรตาง ๆ มันไปคบคากับจีน คุณแมผมพอไดขาวมา
วาผมจะไปเปนทูตท่ีเมืองจีน เพราะวาผมไปเปดความสัมพันธและวาจีนเขาชอบมาก อะไรตาง ๆ



วันหนึ่งทานเรียกผมไป “นี่ลูก ถากระทรวงเขาจะสงลูกไปเปนทูตที่จีนนะ แมใหลูกลาออก เรามีเงิน
พอ ลูกไมตองไปพึ่งราชการ” ผมก็วา “ท ําไมละคุณแม” เร่ิมตนคือ เขาไมสงผมไปเมืองจีน แตถาสง
ทํ าไมจะใหผมออก แมบอกวา “แมเกลียดคอมมิวนิสต แมเกลียดจีน เขาบอกวาท่ีเมืองจีนเอาคนแก
ไปทํ าปุยหมด” นี่คือความรูสึกของคนไทยจากการที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อมาเปนเวลาชานาน อยากจะ
ใหเขาใจวาปญหาและอุปสรรคทั้งทางดานปฏิบัติและทางดานทฤษฎีมีมาก ตอนน้ีพอมองยอนหลงั
๒๕ ปที่ผานมา มันคุมไหม? กับการที่ผมถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต ถูกปลดจากปลัดฯ ถูกสอบ
สวนอยู ๔-๕ เดือน ทางกระทรวงเขาวาจะสงผมไปเปนทูตที่ลอนดอน คุณอุปดิศร (อุปดิศร ปา
จริยางกูร) บอกผม แตทางคุณธานินทร (ธานินทร กรัยวิเชียร) บอกวาไมได ผมก็ไมรูวาจริงไมจริง
แตบอกวาไมได ขืนไปอยูลอนดอนเดี๋ยวจะไปคบกับ ดร. ปวย (ดร. ปวย อ๊ิงภากรณ) ปลุกระดมคน
ไทย ผมก็เลยตองไปอยูเยอรมนี เพราะนักเรียนไทยนอยหนอย เพราะนักเรียนไทยก็มีอยาง คุณ
มนตรี (มนตรี พงษพานิช) ผมคงปลุกระดมไมได

พอเห็นเราซาย ๆ มาก ๆ มันก็เกิด ๖ ตุลาขึ้น  กอนหนานั้นก็มีการตกลงกันวาจะสงเพื่อนผม
ม.ร.ว. เกษมสโมสร (ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศร)ี  นักการทูตอาวุโสของกระทรวง และเปนทูตมา
หลายแหง  สุดทายไปเปนทูตที่จากาตาร อินโดนีเซีย ก็เหมาะสมที่สุดที่ไดไปเปนทูตประจํ าประเทศ
จีน  แตพอไปอยูไดสักพักไมเทาไรก็เกิด ๖ ตุลา  รัฐบาลธานินทร กรัยวิเชียรขึ้นมา ก็เรียกตัว ม.ร.ว.
เกษมสโมสรกลับมา แลวบอกวาตอนนี้นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนไปแลวนะ สมัยกอนนั้นคบคาจีน
เปดความสัมพันธ แตมาสมัยนี้ทานทูตก็อยูที่เมืองจีนตอไป แตก็ไมตองท ําอะไรเลยนะ อันนี้ก็ไม
เปนไรก็ดี เพราะฉะนั้น  สมัยนั้นทานทูตเกษมสโมสรก็คงท ําอะไรไดหลายอยาง  โดยไมตองคํ านึง
วารัฐบาลสั่งหรือไมสั่ง เปนระยะหน่ึงท่ีเกิดอุปสรรคทางดานปฏิบัติ แตหลังจากนั้นความสัมพันธก็
ราบร่ืนดีมาตลอด

เรามองยอนหลงั ๒๕ ปนี ่ผมวานาทึ่งนะ ที่วาคนอยางทานสิทธ ิเศวตศิลา ก็ดี คุณประสงค
สุนศิริ หรือแมแตคุณสมัคร สุนทรเวช ในเร่ืองของจีนน่ี  โดยเฉพาะคุณสทิธ ิบอกไดแนนอน โดย
เฉพาะตอนที่ทานเปนรัฐมนตรีตางประเทศทานก็เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางไทยกับจีน
มาก ผมวาความระแวงอะไรก็หมดไป คนอ่ืน ๆ ก็แทบจะเรียกไดวาหมดไปเลย  ผมแนใจวาทางดาน
จีนก็คงมผูีนํ าที่มีอคติกับเมื่องไทยคอนขางจะมากมายก็คงหมดไป  ปจจุบันการแลกเปลี่ยนการเยือน
ประเทศของผูใหญของท้ังสองฝาย ผมวาถึงระดับสุดยอด ปนี้เปนปที ่๒๕ ที่ทั้งคนไทยแลคนจีนจะ
ตองมีความภาคภูมิใจรวมกันเปนที่สุดวา ในปที ่๒๕ น้ี สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรง
ตอบรับการไปเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการแลว ผมวาไมไดไปในฐานะองคสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ แตผมวาคงไปในฐานะผูแทนพระองคประมุขของประเทศไทย เปนสัญลักษณที่
รับรองไดอยางไมมีเงื่อนไข หรืออยางไมสามารถจะกลับเปนอื่นได เกี่ยวกับความสัมพันธของ
ระดับรัฐบาล ระดับราชการ ระดับประชาชน มันจะยั่งยืนตอไป และอันนี้ผมวามันจะเปนหัวใจ เปน
key เปนกุญแจของการที่จะรักษาเสถียรภาพระหวางไทยกับจีน



ผมอยากจะมองไปในอนาคตวาอะไรบางที่จะเปนปจจัยที่จะท ําใหความสัมพันธที่ดีและ
ยั่งยืนระหวางไทยกับจีนไดรับความกระทบกระเทือนในทางลบ ผมมองดูหมดแลว แทบไมม ีแนละ
แตละประเทศประเด็นขัดแยงกันก็ตองมีอยูบาง ไมวาจะเปนปญหาการคา ปญหาอะไรตาง ๆ อะไร
จะเปนตัวแปรที่จะท ําใหความสัมพันธนี้มันเปลี่ยนทิศทาง ผมมองวาไมมี และผมมองวาในแงของ
เรานี้ จีนเขามองเห็นความสํ าคัญของไทยในเรื่องของจุดยุทธศาสตรมาก location หรือที่ต้ังของเมือง
ไทยก็ด ีความสนิทสนมทางดานจิตใจ ทางสายเลือด  ซึ่งเขาไมสามารถมีไดกับประเทศอยาง ฟลิป
ปนส อยางมาเลเซีย อยางอินโดนีเซีย หรืออยางสิงคโปร และอยางที่สองก็คือ เรามีขนาดใหญพอ มี
พลกํ าลัง และมีทรัพยากรใหญพอ เราตองเขาใจอยูเสมอวา ทุกมหาอํ านาจยังตองการม ีpresence
(การปรากฏตัว) คํ าวา “presence” ในที่นี้ไมใชทาง physical (กายภาพ)  เพียงอยางเดียว ไมจ ําเปน
ตองมีก ําลังทหาร  แตตองการมี presence ไมวาจะผลประโยชนทางดานการคาหรืออะไรในภูมิภาค
น้ี ปญหาคือ ในอนาคตน้ีจะมีการจัดการเร่ือง presence ไดอยางไรระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาไมมีโอกาสจะกลับมาม ีmilitary presence ในภูมิภาคน้ีได เพราะฉะนั้นท ําใหจีนมี
ความสบายใจ เพราะจีนก็ไมเคยคิดที่จะสงทหารมาอยูประเทศแถวนี ้ในอดีตปญหาเกิดข้ึนวา เวียด
นามกํ าลังจะมอบฐานทัพเรือใหกับสหภาพโซเวียตอยูที่ดานัง ตอนนั้นสหภาพโซเวียตยังเปน
มหาอํ านาจระดับโลกอยู ตอนน้ันยังจํ าไดวามีกองทัพเรือโซเวียตมาเยี่ยมเวียดนามอยูเสมอ ถาสห
ภาพโซเวียตมาม ีshade (เงา) ในเวียดนามไดเม่ือไร ไอตัวแปรตัวน้ันจะสํ าคัญมาก ความสัมพันธ
ระหวางเวียดนามกับจีนอยูในขึ้นวิกฤต ปจจุบันน้ี เนื่องจากสหภาพโซเวียตไมใชสหภาพโซเวียต
แลว เปนแครัสเซียเฉย ๆ ไมมีทั้งเงิน ไมมีทั้งกองทัพเรือ ที่จะมาเพนพานอยูแถวนี ้โอกาสที่จะมามี
“Soviet presence” ในเวียดนาม ในทางที่จะเปนทางลบกับจีนมันไมม ีเพราะฉะนั้นตัวแปรอันนี้
หมดไป ดังนั้นภูมิภาคนี้ผมคิดวามันจะยังมีสันติภาพตอไป  ปญหาเกาหลีก็คลี่คลายไปในทางที่ดี
สวนปญหาไตหวันผมวาขออยางเดียวหยุดพูดกันเสียหนอย ผมวาประธานาธิบดีไตหวันคนที่แลว
นั้นพูดมากไป  นอกจากพูดมากเกินไปแลว ผมคิดวายังทํ าหลายอยางที่เปนการยั่วเยาฝายจีนมากเกิน
ไป  มันเปนไปไมไดที่จะใหประเทศที่เขามีความเคารพในตัวเอง  ประเทศท่ีเปนอธิปไตย  จะบอก
มาวาถาเผื่อมณฑลไหนหรือจังหวัดไหนจะพยายามแยกตัวออกไป เขาจะไมใชก ําลังปราบ ถาเผ่ือวัน
หน่ึงอะแลสกาบอกวาฉันไมเคยอยูใตอเมริกา แกไปซื้อฉันมาจากรัสเซีย จึงขอประกาศอิสรภาพ
อเมริกาก็ตองใชก ําลังปราบหรือถาฮาวายบอกวาคุณจ ําไดไหมธงฮาวายยังม ีUnion Jack อยูนะ  และ
ฮาวายไมเคยเปนสวนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลย  ซึ่งผิดกับไตหวัน ถาเผื่อฮาวายบอกพวก native
(ชาวพ้ืนเมือง)  บอกวาฉันไมอยากขึ้นกับอเมริกา แลวอเมริกาจะไมใชก ําลังหรือ?  มันเปนไปไมได
แตปญหามีอยูวาเขาจะใชจริงหรือเปลา  น่ันอีกเร่ืองหน่ึง เพราะฉะนั้น  ประธานาธิบดีคนใหมของ
ไตหวันก็ออกมาพูดซึ่งผมวาพูดไดดีมาก  และของจีนก็เริ่มมีการอะลุมอลวยกันแลว คือบอกวา เขา
จะใชในกรณีท่ีเกิดข้ึนอยางเดียวคือ ไตหวันประกาศอิสรภาพ  อันน้ีเปนการปรับคํ าพูด ผมวาปญหา
ไตหวันไมใชเปนปญหาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนปญหาภายในของสหรัฐอเมริกา



และเปนปญหาภายในของจีน  แตเปนปญหาภายในของสหรัฐอเมริกามากกวาปญหาของจีน ปญหา
ภายในของจีนงาย คือไมมีรัฐบาลจีนปกกิ่งใด ๆ ที่จะสามารถเสียไตหวันไปได  แตสวนปญหาภาย
ในของสหรัฐอเมริกามีความยากล ําบากมากขึ้น เพราะวามันเกิดเปนพันธมิตรท่ีไมใชพันธมิตรธรรม
ชาติ คือ พวกสหภาพแรงงานพวกปกขวาจัดของพวก Republican พวกพรรค Democratโดยเฉพาะ
พวกสมาชิกสภาผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง โดยอาศัยการสนับสนุนจากสหภาพแรงงาน พวกสิทธิ
มนุษยชน พวกสิ่งแวดลอม และพวกที่เกลียดคอมมิวนิสตตลอดกาล และตองหาศัตรูใหไดคร่ึงหน่ึง
มันงาย ศัตรูมันเยอะ สหภาพโซเวียต จีน เกาหลีเหนือ ตอนน้ีศัตรูมันนอยลง ๆ ไป เพราะฉะนั้น
ตอนน้ีพวกนี้ก็ตองหาศัตรูใหม เพื่อพยายามจะสราง containment policy (นโยบายสกัดกั้น) อันน้ีจะ
เปนปญหาใหญ ผมวาลีกวนยูพูดดีมาก บอกวาเปนการทารุณเหลือเกินท่ีไปทํ าใหพวกไตหวันรูสึก
วา สักวันหน่ึงเมื่อเขาประกาศอิสรภาพเมื่อไร เขาจะไดรับความคุมครองหรือความชวยเหลือจาก
อเมริกา เราตองรูวาความเปนไปไดในทศวรรษนี้ตํ ่ามาก ที่อเมริกาจะท ําการสูรบเพ่ือประเทศอ่ืน
มองใหออกวาเขาท้ิงเวียดนามได และเขาทิ้งดวยเหตุผลที่ดีดวย ดังน้ันจะใหเขาไปสูรบเพ่ือเอกราช
ของไตหวันเปนไปไมได

ดังน้ัน ถาจะมองถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางไทยกับจีนก็ดี หรือเหตุ
การณใดในภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอสันติภาพ และเสถียรภาพ ผมวานอยมาก เกาหลีก็ดี ผมวา
ขณะนี ้ethnic spirit (ความรูสึกที่ผูกพันกันทางเชื้อชาติ) ระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใตดีมาก พอ
มองสัมพันธภาพระหวางไทยกับจีน ผมมองแลวสบายใจ และมีความสบายใจมากขึ้นที่วา ใน
ปจจุบันน้ีเราสามารถเอานักวิชาการ นักการทูต คนท่ีเปนอดีต ๆ ทั้งหลาย มาน่ังรํ าลึกความหลังกันที่
น่ี คิดถึงประวัติศาสตรท้ังในแงขอเท็จจริง ทั้งบวกและทั้งลบ เราความพยายามหาวาความจริงมันอยู
ที่ไหน ตัวเราเองเราจะรูวาความสมดุลมันจะอยูท่ีไหนดวย ขอบคุณมากครับ

หมายเหตุ: บทความนี้ไดมาดวยการถอดเทป ดวยการรักษาศัพทและส ํานวนคํ าพูดเดิมขององค
ปาฐกเอาไว เฉพาะที่อยูในวงเล็บนั้น บรรณาธิการเติมลงไป เพื่อใหคนเขาใจในวงกวางยิ่งขึ้น


