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วันท่ี 20 เมษายน 2554 
ณ สถาบันคึกฤทธ์ิ กรุงเทพฯ  

 
 
 ตั้งแตเด็ก ผมจําไดวามีประโยคหนึ่งที่ไดมีการกลาวขานมาตลอดเวลา นั่นคือ “ไทย-จีน มิใชอื่น
ไกล พ่ีนองกัน” ในสมัยนั้นคํากลาวขานนี้คงจะสื่อความหมายใหเห็นถึงความใกลชิดระหวางคนไทยกับคน
ไทยเชื้อสายจีน และในชีวิตประจําวัน ก็ไดเห็นปรากฏการณในความเปนจริงที่วา คนไทย-จีนอยูรวมกันได
เปนอยางดี ไมวาจะเปนในเขตบางรัก เยาวราชหรือราชวงศ 
 
 ความสัมพันธระหวางไทย-จีน นั้น มีมานับเปนพันป ตอมาในสมัยสุโขทัย เอกสารของจีนระบุวา
อาณาจักรสุโขทัยไดสงคณะทูตพรอมดวยของพ้ืนเมืองไปถวายเปนกํานัลแกจักรพรรดิราชวงศหยวนในจีน 
รวม 14 ครั้ง  สวนจีนไดสงทูตไปยังสุโขทัย 4 ครั้ง ซึ่งการติดตอดังกลาวสงผลใหการคาระหวาง 2 ประเทศ
ขยายตัว อีกทั้งยังมีการถายทอดความรูของจีนมายังไทย โดยชางจีนไดเขามาทําเครื่องปนดินเผาจนเปนที่
รูจักกันในนาม “เครื่องสังคโลก” ซึ่งกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทัยในเวลาตอมา 
 
 ความสัมพันธระหวางจีนกับไทยนั้นไดเพ่ิมพูนมากขึ้นในสมัยอยุธยา มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ในกรุงศรีอยุธยามากขึ้น  การคาสําเภาระหวางไทยจีนทําใหกรุงศรีอยุธยามั่งค่ัง และกลายเปนศูนยกลาง
การคาระหวางประเทศตะวันตกในยุโรปกับประเทศทางตะวันออกคือ จีน 
 
 ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน คนจีนอพยพมาต้ังรกรากและประกอบอาชีพในไทย
มากขึ้น โดยเฉพาะในระยะที่จักรพรรดิแมนจูของราชวงศชิงออนแอ ทําสงครามแพมหาอํานาจตะวันตก 
และภัยอันตรายอันเกิดจากการปราบปรามกบฏภายในและการเกิดสภาพขาวยากหมากแพงขึ้นทั่วไปในจีน  
ชาวจีนจึงหาทางอพยพไปหางานนอกประเทศ โดยใชเรือกลไฟและเรือสําเภาเปนพาหนะเดินทาง 
 
 ที่ผานมาในอดีต สัมพันธภาพระหวางจีนกับไทยเปนไปในระดับประชาชนเปนสวนใหญ แตในป 
พ.ศ. 2489 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนและรัฐบาลไทยไดเปดศักราชใหมคือ มีการลงนามใน “สนธิสัญญาทาง
พระราชไมตรีระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐจีน” ที่กรุงเทพฯ และไดมีการแลกเปลี่ยน
เอกอัครราชทูตระหวางประเทศทั้งสอง นับเปนครั้งแรกที่ความสัมพันธไดยกระดับเปนระหวางรัฐบาลและ
ระหวางประเทศ แตเมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีนพายแพแกพรรคคอมมิวนิสตจีน และอพยพรัฐบาลไปต้ังที่
ไทเปบนเกาะไตหวัน ในพ.ศ. 2492   รัฐบาลไทยก็ยังคงรับรองและมีความสัมพันธทางการทูตกับรัฐบาล
สาธารณรัฐจีนที่ไทเป จนถึงป พ.ศ. 2517 
 



 2 

 เม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลสาธารณรัฐจีนเปนสวนหนึ่งของพันธมิตรที่ชนะสงคราม และ
เม่ือมีการจัดต้ังองคการสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 2488  จีนก็ไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกถาวรในคณะ
มนตรีความม่ันคงของสหประชาชาติ 
 
 ในระยะนั้น รัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่ไทเปพยายามจะพยุงไวซึ่งสถานะ “มหาอํานาจ” โดยดําเนิน
นโยบาย “คนจีนโพนทะเล” และมีกิจกรรมในเชิงหนุนหลังคนจีนในเมืองไทยใหมีความรูสึกเปนจีนมากขึ้น 
ยังมีผลทําใหคนจีนมีความกระดางกระเดื่องและเร่ิมใชอิทธิพลของตนในทางการคาและเศรษฐกิจใน
เมืองไทย 
 
 กอรปกับรัฐบาลไทยในสมัยนั้นก็ไดเริ่มไหวตัวในเรื่องของความเปน “ไทย” และดําเนินนโยบายใน
อันที่จะลิดรอนอิทธิพลดังกลาว 
 
 ผลลัพธตอมาก็คือ เกิดความวุนวายและมีการปะทะกันระหวางคนไทยกับคนจีนที่เยาวราช ทําให
ธุรกิจการคาในกรุงเทพฯ หยุดชะงักและเปนอัมพาตอยางที่ไมเคยปรากฏมาแตในอดีต 
 
 ยิ่งเหตุการณทางการเมืองของโลกผันแปรอยางรวดเร็ว  การแบงคายระหวางโลกเสรีนําโดย
สหรัฐอเมริกา และโลกคอมมิวนิสตโดยมีสหภาพโซเวียตเปนหัวหอก มีผลทําใหภูมิรัฐศาสตรในเอเชียซึ่งมี
รัฐบาลจีนคอมมิวนิสตในแผนดินใหญ และรัฐบาลสาธารณรัฐจีนบนเกาะไตหวัน  เปนแรงสนับสนุนให 
“สงครามเย็น”  ระหวางกลุมโลกเสรีและกลุมโลกคอมมิวนิสตเปลี่ยนสภาพเปนสงครามจริงในเอเชีย 
 
 เหตุการณที่ตามมา ไมวาจะเปนสงครามเกาหลีหรือสงความเวียดนาม  ยิ่งทําใหการแบงพวกแบง
ฝายมีความเรงรอนมากขึ้น 
 
 ไทยเรานั้นมีความเกรงกลัวลัทธิคอมมิวนิสต และตกเปนเหย่ือของสงครามโฆษณาชวนเชื่อ จนทํา
ใหเขาไปอยูขางโลกเสรีมากขึ้นตามลําดับดวยการสงทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลี โดยอยูฝาย
สหประชาชาตินําโดยสหรัฐอเมริกา และยังมีบทบาทในการรวมกับสหรัฐอเมริกา และเวียดนามใตในการสู
รบกับเวียดนามเหนือ ซึ่งรัฐบาลจีนคอมมิวนิสตสนับสนุนอยูเบื้องหลัง นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตก็อยูในสภาวะลอแหลมเชนเดียวกัน แตสวนใหญเลือกที่จะอยูในกลุมไมฝกใฝฝายใดฝาย
หนึ่ง (คืออยูในกระบวนการ non-aligned group) 
 
 สําหรับในเวทโีลก คือในองคการสหประชาชาติ รัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่ไทเปก็ยังรักษาสภาพการ
เปนสมาชิกของตนไดตอไปดวยการสนับสนุนจากฝายโลกเสรี โดยมีไทยเขารวมดวย 
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 รัฐบาลในสมัยนั้นนําโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงแมจะอยูฝายโลกเสรี และดําเนินนโยบาย
ตางประเทศตามหลังสหรัฐอเมริกา แตก็ยังมีความคิดในใจที่จะไมถลําตัวเขาลึกเกินไป และไดเริ่มสงคณะ
ตัวแทนเดินทางไปติดตอกับผูนําฝายจีนคอมมิวนิสตบนแผนดินใหญอยางลับ ๆ เพ่ือเปนการปูทางสําหรับ
โอกาสขางหนาที่จะเกิดขึ้น 
 
 อยางไรก็ดี การติดตอดังกลาวไดหยุดชะงักลงไปในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งดําเนิน
นโยบายเปนปฏิปกษตอคอมมิวนิสตอยางชัดเจน แรงกระตุนนี้เกิดขึ้นจากการที่พรรคคอมมิวนิสตใน
ประเทศไทยดวยการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเริ่มกอตัวแข็งขึ้น และเปดการสูรบกับกองทหาร
รัฐบาลไทยในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต 
 
 เหตุการณเหลานี้ ยิ่งทําใหคนไทยมองจีนคอมมิวนิสตดวยความหวาดกลัวและเกรงกลัว  
 
 ในชวงตอมา มีเหตุการณของโลกหลายเร่ืองที่เปลี่ยนไปตามสภาวการณ ซึ่งทําใหภูมิรัฐศาสตรใน
เอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตปรับตัวตามไปดวย เชน สัมพันธภาพระหวางจีนกับ
สหภาพโซเวียตเกิดความแตกราว เพราะมีนโยบายขัดแยงกัน  ความเขมขนของสงครามเย็นระหวางยุโรป
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกากับกลุมยุโรปตะวันออกไดผอนคลายไป สหรัฐอเมริกาไดเริ่มการติดตอกับจีน
คอมมิวนิสตโดยสงนายเฮนรี่ คิสซิงเจอร รัฐมนตรีวาการตางประเทศ ไปพบกับผูนําฝายจีนคอมมิวนิสต
อยางลับ ๆ ในพ.ศ. 2514 กับทั้งพรรคจีนคอมมิวนิสตเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในอันที่จะเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีกับประเทศในเอเชียโดยทั่วไป 
 
 จุดเปลี่ยนที่สําคัญในหัวเลี้ยวหัวตอนี้ ก็คือผลการออกเสียงเก่ียวกับความเปนตัวแทนของจีนใน
สหประชาชาติในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 26 ในปพ.ศ. 2514 คือรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดรับชัยชนะ มีผลทําใหรัฐสมาชิกในสหประชาชาติจํานวนไมนอยที่หันไปรับรองรัฐบาลจีน
คอมมิวนิสตบนผืนแผนดินใหญ ทําใหสถานะของรัฐบาลจีนไตหวันออนตัวลงไปอยางชัดเจน 
 
 รัฐบาลไทยในสมัยนั้นมี  จอมพลถนอม   กิตติขจร  เปนนายกรัฐมนตรี  และ ดร.  ถนัด  คอมันตร 
เปนรัฐมนตรีวาการตางประเทศ ในวันที่ มีการลงคะแนนออกเสียง “ความเปนตัวแทนของจีนใน
สหประชาชาติ” คณะผูแทนไทยก็ยังออกเสียงสนับสนุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีนในไตหวันตอไป แตเม่ือรางขอ
มตินั้นตกไป และมีการนําเสนอรางขอมติใหรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตัวแทนในสหประชาชาติ 
ดร. ถนัด คอมันตร ซึ่งยังประชุมสหประชาชาติอยู ไดสั่งใหคณะผูแทนไทยงดเวนออกเสียงในรางขอมติ
ดังกลาว ซึ่งในอดีตไทยเราเคยคัดคานการเปนตัวแทนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดมา การงด
เวนออกเสียงครั้งนี้เปนการสงสัญญาณอยางเปนทางการตอรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือรัฐบาลจีน
คอมมิวนิสตวา ไทยมิตองการแสดงความเปนปฏิปกษตอไปแลว 
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 หลังจากนั้น ดร. ถนัด คอมันตร  ไดมีคําสั่งเปนการภายในใหผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ 
เร่ิมเปดเวทีการพบปะอยางลับ ๆ  กับผูแทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น คือ เอกอัครราชทูต
ฮวง หัว เพ่ือหาทางคลี่คลายอุปสรรคตาง ๆ ที่มีมาแตอดีต อันจะนําไปสูการฟนฟูความสัมพันธทางการทูต
ตอไป 
 
 ในชวงตอมาอีก 2-3 ป ทั้ง ๆ ที่สงครามในเวียดนามก็ยังไมเสร็จสิ้น แตภาพในอนาคตของ
ความสําคัญและบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวทีการเมืองระหวางประเทศปรากฏเดนชัดมากขึ้น 
การติดตอระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไมใชเรื่องการเมือง ก็เริ่มมีขึ้นตามลําดับ  ไมวาจะเปน
การแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาปงปอง แบดมินตัน ฟุตบอล บาสเกตบอล คณะแพทยผูเชี่ยวชาญ แมแตการ
ติดตอขอซื้อน้ํามันดิบในราคามิตรภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 สําหรับความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น นอกเหนือจากประเทศในยุโรป
ตะวันตก ในทวีปอเมริกาและแอฟริกาแลว รัฐบาลตาง ๆ ของประเทศในเอเชียก็เริ่มขับเคลื่อนที่จะเปด
ความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น ญ่ีปุนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตใน
วันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2515  ออสเตรเลียในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2515  มาเลเซีย ในวันที่  31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ฟลิปปนสในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2518  สิงคโปรและอินโดนีเซียเริ่มติดตอกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนทางการ  แตโดยที่ทั้งสิงคโปรและอินโดนีเซียยังมีปญหาภายในประเทศ
เก่ียวกับเร่ืองคนจีน จึงยังไมมีการเปดความสัมพันธทางการทูตในชวงนั้น 
 
 ในขณะเดียวกัน ในเมืองไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของรัฐบาล  ภายหลังจากที่มี
รัฐบาลทหาร และรัฐบาลแบบประชาธิปไตยครึ่งใบติดตอกันมาเปนเวลาหลายทศวรรษ ก็ไดเกิดรัฐบาลที่มา
จากการเลือกต้ังและเปนรัฐบาลที่ เปนประชาธิปไตยเต็มใบโดยมี  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  เปน
นายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2518 และ พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) เปนรัฐมนตรีวาการ
ตางประเทศ  
 
 นับเปนบุญของเมืองไทยที่บังเอิญมีนายกรัฐมนตรีเปนนักการเมืองอาชีพที่นอกเหนือจากการเปน
ผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร วรรณคดี สังคมศาสตร ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  แลวยัง 
เปนผูรอบรูการเมืองระหวางประเทศเปนอยางดีมาเปนหัวหนารัฐบาล และมีความกลาหาญที่จะตัดสินใจ
ปรับนโยบายการตางประเทศ ทั้ง ๆ ที่เสี่ยงกับความรูสึกตอตานของหนวยราชการบางหนวยและประชาชน
จํานวนไมนอย 
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 ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2518 นายกรัฐมนตรีไทยไดแถลงในสภาผูแทนราษฎรวา ปรารถนาที่จะ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-จีน คําแถลงนี้เปนการสงสัญญาณใหรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดทราบถึงนโยบายใหม และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไดแสดงทาทีตอบรับสนองคํา
แถลงนี้ 
 
 ความปรารถนาของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ที่จะปรับความสัมพันธระหวางไทย-จีน 
และระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา ดังปรากฏในคําแถลงนโยบายในรัฐสภาดังที่ไดกลาวขางตน ไดรับแรง
กระตุนเพ่ิมขึ้นจากอีกเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคในชวงนั้น  กลาวคือ กรณีเรือมายาเกซ 
 
 ในบายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เรือบรรทุกสินคาและเวชภัณฑสหรัฐอเมริกาชื่อ มายาเกซ 
ถูกเขมรแดงยึดและลูกเรือถูกจับเปนประกัน ระหวางเดินเรืออยูในนานน้ําใกลชายฝงกัมพูชาเพ่ือมายัง
ทาเรือสัตหีบ สหรัฐอเมริกาจึงสงนาวิกโยธินจากโอกินาวามายังฐานทัพอูตะเภา ในชวงวันที่ 14-15 
พฤษภาคม เพ่ือชวงชิงลูกเรือมายาเกซที่ถูกควบคุมตัวอยูบนเกาะในเขตกัมพูชา 
 
 การปฏิบัติการในการนี้ไมเปนผลสําเร็จ เจาหนาที่สหรัฐเสียชีวิตไป 41 คน และสูญหายไปจํานวน
หนึ่ง รัฐบาลไทยเห็นวาเปนการไมถูกตองที่สหรัฐฯ ไดใชดินแดนไทยเพ่ือดําเนินการดังกลาว และจากการต้ัง
ขอสังเกต สหรัฐฯ ก็ยอมรับวาใชฐานทัพไทยจริง และอางวาไดรับความเห็นชอบจากกองบัญชาการทหาร
สูงสุดของไทยแลว 
 
 นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ จึงไดเชิญอุปทูตสหรัฐฯ  มาพบเพ่ือมอบบันทึกชวยจําประทวงอยาง
เปนทางการตอการกระทําของรัฐบาลสหรัฐฯ และเรียกรองใหสหรัฐฯ ถอนกําลังดังกลาวออกไปทันที 
 
 ตอมา พลตรีชาติชาย รัฐมนตรีวาการตางประเทศ ไดเชิญอุปทูตสหรัฐฯ มาพบเม่ือวันที่  17 
พฤษภาคม เพ่ือแจงเปนทางการวา โดยที่มีการละเมิดบูรณภาพแหงดินแดนไทย รัฐบาลไทยจะทบทวน
ความรวมมือและขอผูกพันระหวางไทยกับสหรัฐฯ ทั้งหมด จนกวาจะมีการถอนทหารสหรัฐฯ ออกจาก
ประเทศไทยอยางสมบูรณในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519 และในวันเดียวกันนั้น  ก็ไดมีคําสั่งให
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เดินทางกลับกรุงเทพฯ เพ่ือรวมในการทบทวนความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสหรัฐ (วิธีการเรียกทูตกลับโดยไมกําหนดระยะเวลา เปนวิธีการทางการทูตในการแสดงความไม
พอใจ) 
 
 เอกอัครราชทูตไทยเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันในวันที่ 19 พฤษภาคม และกลับถึงกรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2518  ตอมาประธานาธิบดีเจอรัล ฟอรด ของสหรัฐอเมริกา รายงานตอรัฐสภา 
ชี้แจงถึงความจําเปนที่สหรัฐฯ ตองดําเนินการโดยฉับพลันและเขาใจถึงปญหาที่สรางใหแกรัฐบาลไทย 
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สหรัฐฯ  และยํ้าวายังคงมีนโยบายที่จะเคารพตออธิปไตยและเอกราชของไทย รวมทั้งใหคํามั่นวาเหตุการณ
ทํานองนี้จะไมเกิดขึ้นอีก  ซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ไดใหสัมภาษณแสดงความพอใจตอการ
แถลงของประธานาธิบดี ฟอรด 
 
 กรณีมายาเกซแสดงใหเห็นชัดถึงความเคารพตอหลักการ ความเชื่อม่ันในจุดยืน และวิจารณญาณ
ของนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ในอันที่จะรักษาไวซึ่งอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนไทย 
นอกเหนือไปจากนี้ ยังแสดงความเขมแข็งและความเด็ดเด่ียวที่จะยืนหยัดตอสูมิตรประเทศมหาอํานาจ เพ่ือ
รักษาความถูกตองชอบธรรมอันเปนการแสดงใหเปนที่ประจักษ ถึงความเปนตัวของตัวเองของ
นายกรัฐมนตรไีทยดวย 
 
 จากการที่เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และมีตําแหนงควบคูเปนผูแทนถาวรไทยประจํา
สหประชาชาติดวย เดินทางกลับมาราชการที่กรุงเทพฯ เพราะกรณีเรือมายาเกซ ชางสอดคลองกับจังหวะที่
ไทยกําลังจะขับเคลื่อนความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ 
 
 วันหนึ่งในชวงที่กลับมาราชการที่กรุงเทพฯ  รัฐมนตรีชาติชาย เรียกเอกอัครราชทูตไปพบที่หอง
ทํางาน และบอกวาเพ่ิงไปพบนายกรัฐมนตร ีม.ร.ว. คึกฤทธิ์มา และเห็นพองตองกันที่จะใหเอกอัครราชทูต
ในฐานะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ เดินทางไปเจรจากับผูแทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่
กรุงปกก่ิงเพ่ือปรับปรุงสัมพันธภาพระหวางรัฐบาลและประเทศทั้งสอง 
 
 เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติไดขออนุมัติรัฐมนตรีฯ จัดตั้งกลุม
ทํางานในกระทรวงตางประเทศขึ้น เพ่ือศึกษา วิเคราะหและจัดทํารางความตกลงปรับความสัมพันธที่จะ
นําไปเจรจากับฝายจีน กับทั้งยังไดติดตอผานทางคณะทูตถาวรจีนประจําสหประชาชาติ ขอทราบปฏิกิริยา
ของรัฐบาลจีน ในเร่ืองที่ฝายไทยพรอมที่จะเปดการเจรจาฟนฟูความสัมพันธ 
 
 ตอมารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไดแสดงความพรอมและยินดีตอนรับผูแทนถาวรไทยประจํา
สหประชาชาติ ภายหลังวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2518 เพ่ือเจรจากับฝายจีนที่กรุงปกกิ่งเกี่ยวกับตัวบท
แถลงการณรวมไทย-จีน  และจะมีการลงนามโดยรัฐมนตรีตางประเทศของทั้งสองประเทศ ในวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ขณะเดียวกัน ฝายจีนก็ไดมอบรางแถลงการณของฝายจีนใหแกฝายไทยตามคํา
ขอรองของฝายไทย 
  
 รางของฝายจีนมีสาระสําคัญ 3 ประเด็นดวยกัน คือ 
 1.  ยืนยันหลักปญจศีล 
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 2.  รับรองวารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายรัฐบาลเดียว      
ของจีน 
 3.  ปญหาไตหวัน วาเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 สําหรับฝายไทย ขอวิตกกังวลและประเด็นที่ตองการความชัดเจนจากฝายจีน คือ 
 1.  การสนับสนุนของจีนตอพรรคคอมมิวนิสตไทย 
 2.  การถือสัญชาติของชาวจีนในประเทศไทย   
 
 คณะผูแทนไทยซึ่งประกอบดวย หัวหนาคณะ คือ นายอานันท ปนยารชุน ผูแทนถาวรไทยประจํา
สหประชาชาติ นายชวาล ชวณิชย รองอธิบดีกรมการเมือง นายเตช บุนนาค หัวหนากองเอเชียตะวันออก 
กรมการเมือง นายสุจินดา ยงสุนทร เลขานุการโท กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และนายธนิต อัครสุต กอง
เอเชียตะวันออก ไดเดินทางไปถึงกรุงปกกิ่งในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 
 
 คณะผูแทนจีนประกอบดวย เอกอัครราชทูต เคอ หัว อธิบดีกรมเอเชีย เปนหัวหนาคณะ นายเฉิง จุย
เชิง รองอธิบดีกรมเอเชีย และขาราชการอื่น ๆ   
 
 ในวันแรกของการประชุม คือวันที่ 18 มิถุนายน คณะผูแทนไทยไดเสนอรางแถลงการณรวมของ
ฝายไทยใหฝายจีนพิจารณา และอธิบายเจตนารมณของเอกสารดังกลาว กอนหนาการประชุมครั้งที่ 2 ใน
วันที่ 20 มิถุนายน ฝายจีนไดแจงใหฝายไทยทราบวา นายกรัฐมนตรี โจว เอิน ไหล ขอเชิญ นายกรัฐมนตรี
ไทยไปเยือนจีนเปนทางการ ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เพ่ือรวมลงนามใน
แถลงการณรวมระหวาง 2 ประเทศ และเม่ือเริ่มการประชุมผูแทนจีน ไดนําเสนอรางแถลงการณรวมของจีน
โดยรวมขอเสนอในรางของไทยเขาไวในฉบับเดียวกัน  
 
 ตลอดระยะเวลาการเจรจา หัวหนาคณะผูแทนไทยไดยึดหลักนโยบายรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐบาลโดยเครงครัด คือ 
 1.  ใหไดมาซึ่งแถลงการณรวมที่ทัดเทียมกับมาเลเซียและฟลิปปนสทําขึ้นกับจีน โดยปรับใหเขากับ
สถานการณในประเทศไทย และเพ่ือผลประโยชนมากที่สุด 
 2.  มิใหแสดงวาไทยไมไวใจสาธารณรัฐประชาชนจีนจนกระทั่งจะเปนการบาดหมางฝายจีน 
 3.  มิใหปรากฏขอความในแถลงการณรวมที่มีลักษณะดูหม่ินเหยียดหยามฝายไตหวัน 
 
 การเจรจาเปนไปในบรรยากาศที่สรางสรรคและเต็มไปดวยไมตรีจิต  และมีขอสังเกตดังตอไปนี้  
 1.  โดยสรุป สาระและหลักการในรางแถลงการณรวมระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คลายคลึงกับที่มาเลเซียและฟลิปปนสทํากับจีน แตมีการปรับปรุงขอความบางตอนใหหนักแนนย่ิงขึ้น  
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 2.  เรื่องการไมใชกําลังหรือแสดงทาทีขมขูวาจะใชกําลังในกรณีพิพาท แตจะใชวิธีสันติเทานั้น เปน
การขยายความของหลักปญจศีล  ฝายไทยไดพยายามจะเติมขอความเก่ียวกับกฎบัตรสหประชาชาติเขาไว
ดวย แตยอมถอนขอความ เม่ือฝายจีนขอรองวา จีนไมสามารถรับกฎบัตรสหประชาชาติบางขอที่เปนอยูใน
ปจจุบันได โดยเฉพาะขอความที่ใหเอกสิทธ์ิบางประการแกมหาอํานาจรวมทั้งจีนเองดวย 
 3.  ฝายไทยไดยินยอมเปลี่ยนขอความที่อาจแสดงวาไทยไมไวใจจีน หรือขอความที่ฝายจีนอางวา
จะเปนการเปดโอกาสใหประเทศที่สาม ใชเปนเครื่องบั่นทอนความเขาใจอันดีระหวางไทยกับจีน 
 4.  เรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมายของจีนแตรัฐบาลเดียว 
ไตหวันเปนสวนหนึ่งของจีน และการปดสํานักผูแทนของทางการ ณ ไทเปภายในหนึ่งเดือน เปนไปตามสูตร
มาตรฐานที่มาเลเซียและฟลิปปนสตกลงกับจีน 
 5.  เรื่องการรับรองซึ่งกันและกัน ฝายจีนแถลงรับรองรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบที่
จะเคารพเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของประเทศไทย 
 6.  เรื่องสัญชาติจีน โดยที่กฎหมายสัญชาติของไทยยอมรับการถือสองสัญชาติ ฝายจีนจึงแถลง
รับทราบวา ชาวจีนที่พํานักอยูในประเทศไทยไดอยูรวมกับชาวไทยมานับเปนศตวรรษอยางราบรื่นและฉัน
มิตร โดยเคารพนับถือในกฎหมายของบานเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทย และฝายจีนแถลงแต
เพียงฝายเดียววาจีนไมรับรองการถือสองสัญชาติ สวนกรณีชาวจีนผูซึ่งพํานักอยูในประเทศไทยที่เลือกจะ
รักษาไวซึ่งสัญชาติจีนดวยความสมัครใจของตนเองนั้น รัฐบาลจีนโดยปฏิบัติตามนโยบายที่มีมาอยาง
สมํ่าเสมอ จะเรียกรองใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย เคารพขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีของชาวไทย และอยูรวมกับชาวไทยอยางฉันมิตร สิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของ
บุคคลดังกลาวจะไดรับความคุมครองโดยรัฐบาลแหงประเทศจีน และความรับนับถือจากรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทย 
 
 เม่ือการเจรจารางแถลงการณรวมเสร็จสิ้นเรียบรอย หัวหนาคณะผูแทนไทยและเอกอัครราชทูตเคอ 
หัว อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดลงนามยอเปนทางการ โดยเปนที่เขาใจกันวา ทั้งสอง
ฝายจะนําเสนอรัฐบาลของตนเพ่ือพิจารณาขั้นสุดทาย คณะผูแทนไทยไดเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เม่ือคํ่า
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2518 
 
 ในบายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2518  รัฐมนตรวีาการตางประเทศและหัวหนาคณะผูแทนไทยไดไป
รายงานเรื่องการเจรจาและชี้แจงรางแถลงการณรวมตอสภาความมั่นคงแหงชาติ   และเม่ือสภาความม่ันคง
ฯ ใหความเห็นชอบแลว ในวันรุงขึ้น คือวันอังคารที่ 24 มิถุนายน จึงไดมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เ พ่ือขออนุ มัติเปนทางการในเรื่อ งรางแถลงการณ รวมและขออนุมัติให ม .ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช 
นายกรัฐมนตรีนําคณะผูแทนไทยไปเยือนกรุงปกก่ิงอยางเปนทางการ เพ่ือลงนามแถลงการณรวมกับ
นายกรัฐมนตรสีาธารณรัฐประชาชนจีนในนามของรัฐบาลทั้งสองตอไป 
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 คณะผูแทนไทย นําโดยนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ 
รัฐมนตรีวาการตางประเทศ และผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ พรอมดวยปลัดกระทรวงเกือบทุก
กระทรวง เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ และขาราชการชั้นผูใหญอีกจํานวนมาก ไดเดินทางเขากรุง
ปกก่ิงในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2518 
 
 การตอนรับของฝายจีนเปนไปอยางสมเกียรติ และสมกับที่ประชาชนทั้ง 2 ฝาย มีการติดตอและ
สัมพันธกันมารวมกวาพันป คนไทยคนใดที่ไดอยูและเห็นพิธีตอนรับ ณ สนามบินกรุงปกกิ่ง จะตองซาบซึ้ง
และประทับใจกับเหตุการณดังกลาวอยางลืมมิได 
 
 โดยที่ในระยะนั้น นายกรัฐมนตรี โจว เอิน ไหล ของจีน พักรักษาตัวอยูและไมแข็งแรงพอที่จะทํา
หนาที่เจาภาพได จึงไดมอบหมาย เติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรี เปนเจาภาพแทนตน และเปนหัวหนา
คณะของจีนพบปะและเจรจากับนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
 
 ในขณะเดียวกัน ความชราและสุขภาพของประธานเหมา เจอตุง ก็ทําใหไมทราบลวงหนาวา 
นายกรัฐมนตรีของไทยจะไดมีโอกาสเขาพบประธานเหมาไดหรือไม (คือไมมีในกําหนดการ) แตในเชาวันที่ 1 
กรกฎาคม ระหวางกําลังเยือนสถานที่แหงหนึ่ง   ทางฝายไทยไดรับแจงเปนทางการวา  ประธานเหมาพรอม
ที่จะพบสนทนากับนายกรัฐมนตร ี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ทันที่นั้น    นายกรัฐมนตรี  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์   รัฐมนตรีตาง
ประเทศชาติชาย ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ และนายประกายเพชร อินทุโสภณ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ก็ไดเดินทางไปจงหนานไห 
 
 เม่ือไปถึงและถูกนําตัวเขาไปที่หองโถง ประธานเหมา และลามแปลยืนตอนรับอยูในหองโถง คณะ
ของไทย 4 คน ตางเดินเขาแถวไปจับมือกับประธานเหมา เสร็จแลวเฉพาะนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
และรัฐมนตรีชาติชาย 2 คนเทานั้น ที่ไดรับเชิญใหไปสนทนากับประธานเหมาเปนการเฉพาะ 
 
 โดยที่ฝายไทย ไมมีเจาหนาที่เขารวมฟงการสนทนา จึงไมมีการจดบันทึกสาระของการสนทนา 
นอกจากคําบอกเลาที่นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ถายทอดใหผูใกลชิดไดรับทราบเปนการสวนตัววา  
ประธานเหมาใหการตอนรับและสนทนาอยางเปนกันเอง  สวนนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ก็เขาพบและ
วิสาสะในลักษณะถอมตนกับผูที่มีวัยสูงกวา 
 
 ในหนังสือ 35 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน ผูเขียน อาจารยจุลชีพ ชินวรรโณ ไดอางคําบอก
เลาวา  ประธานเหมาเริ่มการทักทายวา  “ทานนายกฯ มาหาคอมมิวนิสตอยางขาพเจา ไมรูสึกกลัวหรือ” 
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ตอบวา “หามิได ขาพเจาเลื่อมใสทานประธานเหมามานานแลว ขาพเจามิใชคอมมิวนิสต แต
ขาพเจามาหาเพ่ือน” ทั้งสองสนทนากันเกือบ 1 ชั่วโมง ประธานเหมากลาวในตอนทายวา “รางกายไมคอย
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แข็งแรง จะลุกจะนั่งก็ปวด อีกไมนานก็จะตาย” ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ตอบวา “อยาพูดเชนนี้เลย โลกมนุษยมิอาจ
ขาดผูรายหมายเลขหนึ่งอยางทานได” ประธานเหมาหัวเราะชอบใจ 
 
 ทานนายกรัฐมนตรี พลตรี หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนผูนําประเทศไทยไปสูระบบการเมือง
โลกใหมดวยความสงาผาเผย ทานมองเห็นและเขาใจความสัมพันธระหวางประเทศเปนอยางดี และใช
โอกาส จังหวะเวลา การทูตและยุทธศาสตร ในการปรับสถานะของประเทศชาติใหทันกับความผันแปรขนาน
ใหญของเวทีการเมืองระหวางประเทศ 
 
 ทานไมลืมเพื่อนเกา แตแสวงหาเพ่ือนใหม ทานทราบดีวาความเปนอริซึ่งกันและกันระหวางไทยกับ
จีน  สวนหนึ่งเปนผลโดยตรงจากการที่ไทยเราถูกดูดโดยสถานการณไปเขาวงจรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งใน
ระยะนั้นเปนศัตรูกับจีน การแถลงนโยบายรัฐบาลไทยในรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิจึงไดกลาววา 
 
 “รัฐบาลนี้จะสงเสริมการดํารงอยูรวมกันโดยสันติ โดยยึดหลักการที่จะเปนมิตรกับทุกประเทศที่มี
เจตนาดีตอประเทศไทย ไมคํานึงถึงความแตกตางในอุดมการณทางการเมืองและระบบการปกครอง และจะ
ยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคเปนสําคัญ ทั้งจะไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเพ่ือให
เกิดดุลยภาพในความสัมพันธกับประเทศอภิมหาอํานาจ รัฐบาลนี้จะดําเนินการเพ่ือใหมีการรับรองและมี
ความสัมพันธเปนปกติกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะใหมีการถอนทหารตางชาติออกจากประเทศ
ไทยในระยะเวลา 1 ป โดยคํานึงถึงสถานการณในภูมิภาคนี้ และเจรจากันอยางฉันมิตร” 
 
 ขอความดังกลาวเปนการสงสัญญาณชัดเจนไปทั้งสหรัฐอเมริกา (เพ่ือนเกา) และจีน (เพ่ือนใหม) 
วาไทยกําลังพยายามจะแสวงหาความสมดุลระหวางมหาอํานาจทั้งสอง โดยจะลดระดับความสัมพันธทาง
ทหารกับสหรัฐฯ และจะเปดความสัมพันธเปนปกติกับจีน สามสิบหกปผานมาหลังจากแถลงการณรวมเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ไทยก็ยังสามารถคบคากับทั้งสองประเทศไดในระดับใกลเคียงกัน และกับ
ไตหวันเพ่ือนเกา ไทยก็มิไดกระทําใด ๆ ในอันที่จะแสลงน้ําใจไปมากกวาที่จําเปน คือ การยกเลิก
ความสัมพันธทางการทูต 
 
 ผลลัพธของการเปดความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหปญหาการที่พรรค
คอมมิวนิสตไทยจับอาวุธขึ้นสูกับฝายรัฐบาลดวยการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสตจีน ออนตัวจนสลาย
ไปเอง และปูทางใหไทยสามารถปรับความสัมพันธกับสาธารณรัฐประชาชนลาวไปไดดวยความราบรื่น 
นอกจากนั้นยังสงผลใหการเจรจาเปดความสัมพันธกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนไปไดโดยไม
ยากนัก 
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 ปจจุบันความสัมพันธไทย-จีนในทุกดาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ การคา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
การทหาร เปนไปอยางแนนแฟน การติดตอทั้งระดับประมุขของประเทศ รัฐบาล องคกรเอกชนและ
ประชาชน เปนไปอยางสม่ําเสมอ และนําประโยชนมาสูประเทศทั้งสองอยางนาพึงพอใจ จนทําใหคําวา 
“ไทย-จีนมิใชอื่นไกล พ่ีนองกัน” กลับมามีความหมายจริงจังอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรไทย-จีน 
 
 วันนี้วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 มีการเฉลิมฉลองในวาระ 100 ป ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
พวกเรามาพรอมกันดวยความรัก เคารพ และภาคภูมิใจ เพ่ือสดุดีความเปนรัฐบุรุษ ผูมีวิสัยทัศนกวางไกล
ของทานอัจฉริยะบุรุษผูนี้ ชื่อของทานจะจารึกอยูในประวัติศาสตรในฐานะผูบุกเบิกเปดความสัมพันธ
ทางการทูตไทย-จีน อันนําประโยชนคุณูประการมาสูรัฐบาล ประชาชนของทั้งสองประเทศ ความทรงจําใน
คุณงามความดีของทานจะอยูในหัวใจของเราตลอดไป 


