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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

เปนที่กลาวกันวาไทยกับจีนมีความสัมพั นธ อันยาวนาน จนพูดกันติดปากวามี
ความสัมพันธฉันพี่นอง ผูเขียนจึงไดคนควาเอกสารภาษาจีนของนักวิชาการจีนที่มีการบันทึก
ประวัติศาสตรความสัมพันธไทย-จีน ซึ่งรวบรวมจารึกของราชสํานักจีนต้ังแตยุคโบราณกาล
ตลอดจนเอกสารบันทึกการติดตอและผลการแลกเปลี่ยนการเยือนจีนระหวางไทย-จีนหลังการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป ค.ศ. 1975

บันทึกประวัติศาสตรของจีนไดจารึกไววา ต้ังแตยุคราชวงศฮ่ันตะวันออกจนถึงราชวงศ
สุยและถังของจีน (ค.ศ. 25 – ค.ศ. 906) อาณาจักรจีนไดเคยติดตอและเจริญสัมพันธทางการทูตกับ
อาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรใหญนอยหลายอาณาจักรในแถบแหลมสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะใน
ยุคสามกกของจีนซึ่งตรงกับป ค.ศ. 230 ในยุคปลายราชวงศฮ่ันไดมีการจารึกถึงการกอกําเนิดขึ้น
ของประเทศ “สุวรรณภูมิ” ในตอนกลางของประเทศไทยเปนคร้ังแรก คร้ันมาในสมัยราชวงศซง
(ค.ศ. 960 – ค.ศ. 1279) อาณาจักรใหมในแหลมสุวรรณภูมิขณะน้ันชื่อวา “ละโว” ซึ่งแมเวลาน้ันยัง
เปนประเทศราชของขอม แตก็มีการติดตอคาขายกับจีนอยางใกลชิดผานทางเรือสําเภา และเมื่อป
ค.ศ. 1155 อาณาจักรละโวไดเคยสงชางจํานวน 1 เชือกไปเปนเคร่ืองบรรณาการแกจักรพรรดิ
ราชวงศซงของจีนซึ่งถือเปนชางเชือกแรกในประวัติศาสตรที่ไทยเคยสงใหจีน รวมทั้งไดมีการจารึก
ดวยวา “เฉิน อ๋ีจง” อัครมหาเสนาบดีคนสุดทายของราชวงศซงไดเคยอพยพเขามาลี้ภัยในอาณาจักร
สุโขทัยกอนที่ราชวงศซงจะลมสลายจากการรุกรานของกองทัพมองโกเลีย ซึ่งแสดงวาประชาชนจีน
ไดเคยอพยพเขามาต้ังรกรากในแหลมสุวรรณภูมิและผสมกลมกลืนกับคนพื้นเมืองมาชานานแลว
กอนหนาน้ัน

หลังจากอาณาสุโขทัยประกาศเอกราชและรวบรวมบานเมืองเปนปกแผน ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับราชวงศหยวนที่จีนถูกปกครองโดยจักรพรรดิกุบไบลขานก็ยังคงดํา เนินตอไปอยาง
ตอเน่ืองทั้งยังไดพัฒนาเปนการแลกเปลี่ยนทางการคาและการถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองสังคโลกสู
ไทยดวย จวบจนเมื่อราชวงศหยวนลมสลายและชนชาติจีนสถาปนาราชวงศหมิงของตนเองขึ้นซึ่ง
เปนชวงเดียวกับที่อาณาจักรละโวหรืออยุธยาไดควบรวมอาณาจักรสุโขทัยและรวบรวมคนไทยเปน
ปกแผน ความสัมพันธไทย-จีนในชวงน้ีก็กลับยิ่งพัฒนาแนนแฟนมากขึ้นโดยลําดับ ทั้งน้ี ตลอดชวง
ราชวงศหมิงทั้งชวง (ค.ศ. 1368-1644) ไทยไดสงคณะทูตไปแลกเปลี่ยนกับจีนรวมทั้งสิ้นถึง 102
คร้ัง ซึ่งนับเปนชวงเวลาทางประวัติศาสตรที่ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนคณะทูตระหวางกัน
มากที่สุดชวงหน่ึง โดยคณะทูตระดับสูงสุดของไทยที่เคยสงไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศหมิง
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ของจีนก็คือ “เจานครอินทร” เมื่อป ค.ศ. 1377 ขณะทรงเปนพระราชโอรส ซึ่งตอมาเจานครอินทรก็
ไดขึ้นครองราชยเปนสมเด็จพระอินทราชา พระมหากษัตริยองคที่ 6 แหงกรุงศรีอยุธยา โดยกรุงศรี
อยุธยาไดดําเนินความสัมพันธกับจีนดวยระบบบรรณาการอยางเหนียวแนนจวบจนชวงเสียกรุงคร้ัง
ที่ 2 คร้ันมาในยุคกรุงธนบุรีและยุคตนรัตนโกสินทรซึ่งไมเพียงแตไดสืบสานความสัมพันธตาม
ระบบบรรณาการกับจีนอยางแนบแนนตอไป หากแตยังไดขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา
กับจีนจนไทยกลายเปนคูคาที่สําคัญที่สุดของจีนในขณะน้ัน โดยมีสถิติในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ซึ่งไทยมีสินคาสงออกถึงรอยละ 88.59 ที่สงออกไปจีน ในขณะที่สินคา
นําเขาของไทยมีถึงรอยละ 60.86 ที่มาจากจีน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาที่ลึกซึ้ง
ระหวางสองประเทศในชวงน้ัน

ไทยไดยกเลิกความสัมพันธตามระบบบรรณาการกับจีนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม-
เกลาเจาอยูหัวเมื่อป ค.ศ. 1852 ซึ่งเปนผลจากอิทธิพลของลัทธิลาอาณานิคมตะวันตกที่แผขยายเขา
มาในภูมิภาคเอเชียในขณะน้ันกอปรกับความเสื่อมโทรมของจีนในปลายยุคราชวงศชิง จากน้ันทั้ง
สองประเทศก็ไมสามารถสถาปนาความสัมพันธทางการทูตรูปแบบใหมระหวางกันจวบจนถึงชวง
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซึ่งเปนผลจากสถานการณที่ผันผวนทั้งของโลกและของจีนดวยในชวงน้ัน
และแมไทยจะไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับรัฐบาลจีนคณะชาติเมื่อป ค.ศ. 1946 แตคร้ัน
เมื่อจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป ค.ศ. 1949 และโลกแบงเปนสองคายในชวงสงครามเย็นทั้ง
สองประเทศก็ตองหางเหินกันอีก จวบจนตนทศวรรษที่ 1970 เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ัง
สําคัญโดยสหรัฐฯ ถอนตัวจากอินโดจีนและหันมาผูกมิตรกับจีน ไทยจึงไดสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป ค.ศ.1975 อันเปนผลสําคัญจากวิสัยทัศนยาวไกลของ
ผูนําของทั้งสองประเทศในสมัยน้ัน

หลังจากการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการระหวางจีนใหมกับไทย
ในป ค.ศ. 1975 ความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศ ก็ไดพัฒนาทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม โดยมีรากฐานจากปจจัยที่เอ้ืออํานวยหลายดาน อาทิ การมีความผูกพันทางสายเลือดและ
วัฒนธรรม การไปมาหาสูทั้งในระดับทางการและประชาชน นอกจากน้ีความสัมพันธไทย -จีน
มีลักษณะพิเศษที่นาสนใจนอกเหนือจากความผูกพันตอเน่ืองแลว ยังดูเหมือนอยูเหนือความ
เปลี่ยนแปลง อยูเหนืออุดมการณทางการเมือง โดยมีตัวอยางเชนการทานการแผอํานาจของ
เวียดนามและจรรโลงสันติภาพในภูมิภาคชวงหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน
กลาวโดยสรุปเปนความสัมพันธที่อยูบนพื้นฐานของการเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน มีความเปน
พี่นอง จีนถือวาไทยเปนทั้งมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบานและหุนสวนเชิงยุทธศาสตรและมี
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บทบาทสําคัญในภูมิภาค ทั้งในกรอบ ASEAN  GMS ASEAN+3 และ EAS จีนใหความสําคัญอยาง
ยิ่งในการที่ไทยจะเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน

การดําเนินความสัมพันธไทย-จีน จึงมีพื้นฐานที่มั่นคงและสามารถพัฒนาตอไปไดอยาง
กวางไกลตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการยกระดับใหเปนความสัมพันธที่เปนหุนสวนความ
รวมมือทางยุทธศาสตรอยางรอบดาน การศึกษาไดเสนอแนะมาตรการตางๆ ที่จะชวยสงเสริม
ความสัมพันธระหวางไทยและจีน
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กิตติกรรมประกาศ

การที่รายงานการศึกษาสวนบุคคลเร่ือง “พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีน : มุมมองอดีตสู
ปจจุบันและอนาคต” น้ีสามารถเสร็จสิ้นเปนรูปเปนรางที่สมบูรณไดน้ัน กอนอ่ืนผูเขียนตอง
ขอขอบคุณทานวิบูลย คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ที่ไดอนุมัติและสนับสนุนใหผูเขียนได
เขารวมการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 4 ซึ่งทําใหผูเขียนมีโอกาสไดศึกษา
และเขียนรายงานฉบับน้ี รวมทั้งทานวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต ในฐานะผูบังคับบัญชาอีกคนหน่ึงที่
ไดใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการเขารวมการฝกอบรม นอกจากน้ียังตองขอขอบคุณ
คุณวรวุฒิ สมุทรกลิน เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ที่ไดชวยเหลือจัดทํา
Power point ตลอดจนเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตคนอ่ืนๆ ที่เปนกําลังใจใหผูเขียนในการทํา
รายงานฉบับน้ีดวย

ประการตอมา ผูเขียนคงละเลยไมไดที่จะตองกลาวขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศ วโรปการ ตลอดจนเจาหนาที่ของสถาบันฯ ที่เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนอยางสําคัญทําใหผูเขียน
ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการบมเพาะผูบริหารทั้งของกระทรวงการตางประเทศและของ
หนวยงานภาครัฐโดยรวมในคร้ังน้ี

ในโอกาสน้ี ผูเขียนยังตองขอขอบคุณทานกวาน มู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
จีนประจําประเทศไทยที่ไดกรุณาบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธไทย-จีนแกคณะผูเขารวมการ
ฝกอบรม นบท. รุนที่ 4 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
ขอมูลที่ทานกวาน มู บรรยายในวันน้ันเปนประโยชนตอการศึกษาและชวยจุดประกายการเขียน
รายงานฉบับน้ีแกผูเขียนเปนอยางมาก รวมทั้งยังจะตองขอขอบคุณคุณจาง อ้ีห มิง อัครราชทูตที่
ปรึกษา และคุณสวี ชิ่น ที่ปรึกษา (ฝายการเมือง) ของสถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ที่ไดสละเวลาเลี้ยง
อาหารค่ําและยังไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการทํารายงานฉบับน้ีดวย

สุดทายน้ี รายงานฉบับน้ีคงจะเสร็จสมบูรณใมได หากไมไดรับคําแนะนําที่ดีเยี่ยมจาก
อาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ซึ่งไดแก ทานเอกอัครราชทูตจิตริยา ปนทอง อาจารยสุรชัย ศิริไกร และ
อาจารย อัครเดช ไชยเพิ่ม ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมาดวย ณ โอกาสน้ี

หากรายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธไทย-จีน หรือ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของการพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน
นับต้ังแตจีนดําเนินนโยบายเปดประเทศและปฏิรูปเมื่อป ค .ศ. 1978 เปนตนมา จีนได

สรางสรรคผลสําเร็จนานัปการอยางนาทึ่งในทุกๆ ดาน เศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดย
เฉลี่ยปละเกือบรอยละ 10 ในชวงระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา จนปจจุบันจีนไดกลายเปนประเทศที่
มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ มีเงินทุนสํารองตางประเทศมากที่สุดกวา 3
ลานลานดอลลารสหรัฐ มีสถานะและบทบาททั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่นับวันยิ่งทวี
ความสําคัญมากขึ้น โดยกิจการทั้งหลายทั้งปวงทั้งในระดับภูมิภาคและโลกรวมทั้งการแกไขปญหา
และความทาทายตางๆ จําตองไดรับความรวมมือที่ดีจากจีนมิเชนน้ันก็คงยากที่จะบรรลุผลสําเร็จ
ขณะที่การเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้งของจีนโดยคาดวาแมจีนจะหันมาใหความสําคัญกับการ
สรางสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพมากขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติจีน ฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011-2015) แตในอีก 10 ปขางหนา GDP ของจีนก็จะยังคงขยายตัว
ตอไปโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 8 หรือมากกวาน้ัน ขณะที่อัตราการขยายตัวของเขตเมืองในจีนก็จะยังคง
เพิ่มขึ้นตอไปในระดับรอยละ 15-20 ซึ่งจะทําใหสัดสวนเขตตัวเมืองในจีนทั้งประเทศขยายตัวจาก
รอยละ 51 ในปจจุบันเปนรอยละ 70-80 ในอนาคต อันจะเปนการขยายตลาดและโอกาสทาง
เศรษฐกิจการคาและการลงทุนตลอดจนการทองเที่ยวใหกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อน
บานในภูมิภาคเอเชีย

แมจีนจะยกระดับสถานะของประเทศใหเปนประเทศมหาอํานาจที่มีพละอํานาจซึ่งจะเปน
รองก็แตสหรัฐฯ เทาน้ัน แตจีนก็ยังถือวาตนเองยังเปนเพียงประเทศกําลังพัฒนา เน่ืองจากจีนมองวา
ตนเองยังตองเลี้ยงดูประชากรจํานวนมหาศาลและยังเปนประเทศที่มีอัตรา GDP ตอหัวประชากรที่
ตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศตางๆ (ประมาณ 5,400 ดอลลารสหรัฐตอคน) จีนจึงยังคงแสดงบทบาท
เปนผูนําและผูปกปองผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศโลกที่สามทั้งมวลตาม
แนวทางทฤษฎี 3 โลกที่ประธานาธิบดีเหมา เจอตง อดีตผูนําคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนได
วางไว ซึ่งเปนนโยบายตางประเทศที่ยึดมั่นมาต้ังแตสมัยกอต้ังสาธารณรัฐประชาชนจีนและนาจะ
ยังคงเปนจุดยืนของจีนตอไปในระยะยาว โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับประเทศเพื่อนบานและ
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ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ลาสุดเมื่อตนเดือนเมษายน 2555 ที่เพิ่งผานมา นายหลี่ เคอเฉียง รอง
นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ซึ่งเปนสมาชิกถาวรของคณะกรรมการกรมการเมืองแหงพรรคคอมมิวนิสต
จีน และเปนบุคคลที่ถูกวางตัวใหขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของจีนคนตอไปในชวงตนป 2556
โดยนาจะอยูในตําแหนงดังกลาวตอไปอีก 10 ป ไดกลาวสุนทรพจนที่สําคัญระหวางเดินทางไปเปน
ประธานในที่ประชุม Boao Forum for Asia ซึ่งถือเปนการประชุม Davos แหงเอเชีย ณ เมืองโปอาว
มณฑลไหหนาน เกี่ยวกับแนวความคิดของผูนํารุนใหมของจีนในเร่ือง “Beijing Consensus” ซึ่งเปน
การแสดงจุดยืนของผูนําจีนตอพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียในอนาคต โดยไดกลาวถึงจุดหัวเลี้ยว
หัวตอสําคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในอนาคตวาคือการรวมมือเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันของประเทศเอเชียดวยกันเอง เน่ืองจากสหรัฐฯ และยุโรปกําลังประสบปญหาวิกฤตการณ
เศรษฐกิจรุนแรงซึ่งยังคงผันผวนและขยายตัวตอเน่ือง ทําใหความสามารถในการค้ําจุนเศรษฐกิจ
โลกมิใหยิ่งตกตํ่าลงลดนอยถอยลงไปอยางเห็นชัด การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ
ในภูมิภาคเอเชียคงไมสามารถพึ่งพิงประเทศตะวันตกเหลาน้ีไดไมวาจะดานเงินทุนและการเปน
ตลาดสินคา โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเอเชียจะตองพึ่งพิงซึ่งกันและกันและเปนการ
เจริญเติบโตในลักษณะเฉพาะของเอเชียที่รอมชอมและยอมรับในระดับความแตกตางซึ่งกันและกัน

รองนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง ไดเรียกรองใหผูนําประเทศเอเชียตระหนักถึงศักยภาพ
ของภูมิภาคตนในฐานะที่กําลังจะกลายเปนศูนยกลางของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของโลก
และมีความเชื่อมั่นตออนาคตอันสดใสงดงามของตนเอง โดยไดกลาวถึงปจจัยที่ชวยเสริม
แนวความคิดดังกลาววา ปจจุบันเอเชียมีสัดสวนของขนาดเศรษฐกิจเทากับ 1 ใน 3 ของโลก โดย
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของโลกกําลังคอยๆ เคลื่อนตัวมาสูเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เอเชียยังมีปจจัยเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญต้ังแตการเปนตลาดขนาดใหญที่สุดในโลก
ตลาดแรงงานที่ใหญที่สุด โครงสรางประชากรโดยรวมที่ยังคงมีหนุมสาวจํานวนมากมายมหาศาล มี
ระดับการศึกษาที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยังมีทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถโดยเฉพาะ
วิศวกรและนักบริหารธุรกิจจํานวนมากมาย

จากปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขางตน ในฐานะที่ประเทศไทยก็เปนประเทศหน่ึงใน
ภูมิภาคเอเชีย เปนประเทศเพื่อนบานของจีนแมวาจะไมมีพรมแดนติดกันโดยตรง และเปนประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งจีนใหความสําคัญและสนับสนุนบทบาทนําของกลุมประเทศอาเซียนในภูมิภ าค
ทั้งในกรอบอาเซียน+1 และอาเซียน+3 มาโดยตลอด และในอนาคตก็มีแตจะใหความสําคัญมากขึ้น
แมอาจจะมีสิ่งรบกวน (เชน กรณีขอพิพาทเร่ืองอํานาจอธิปไตยเหนือหมูเกาะทะเลจีนใต เปนตน)
อยูก็ตาม แตก็เปนทิศทางที่จีนมองวาจะตองผลักดันใหบรรลุและเปนไปใหไดเพราะหมายถึ ง
สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ของจีนเองดวย เหมือนดังแนวความคิดเร่ือง “Beijing Consensus” ของผูนําจีนขางตน ซึ่งรอง
นายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง กลาววา จะตองต้ังอยูบนกรอบความรวมมือที่สําคัญระดับภูมิ ภาค 3
กรอบ ไดแก กรอบความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน กรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจ
การคาระหวางจีน ญ่ีปุนและเกาหลีใต และกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางจีน -
อินเดีย ซึ่งไทยก็กําลังจะไดรับบทบาทสําคัญในการเปนประเทศผูประสานงานระหวางอาเซียน -จีน
ในเดือนกรกฎาคม ศกน้ีดวย โดยจะอยูในวาระดังกลาวถึง 3 ป ที่ผานมารัฐบาลจีนไดแสดงความ
ยินดีที่ไทยจะไดดํารงตําแหนงประเทศผูประสานงานอาเซียน-จีน ตอจากเวียดนามซึ่งมีขอพิพาท
เร่ืองหมูเกาะในทะเลจีนใตกับจีนโดยชวงที่ผานมากรณีดังกลาวไดนําไปสูการกระทบกระทั่ งกัน
ระหวางจีนกับอาเซียนบางประเทศที่อางสิทธิ์ (เวียดนามและฟลิปปนส) ดังน้ัน การแสดงความยินดี
ขางตนของจีนตอไทยจึงแฝงไวดวยความหวังที่จีนไดต้ังไวตอบทบาทดังกลาวของไทยอยางสูง

นอกจากพัฒนาการความสําคัญของจีนที่มีตอภูมิภาคขางตนซึ่งสะทอนถึงประเทศไ ทย
แลว เมื่อหันมามองความสัมพันธไทย-จีนในระดับทวิภาคี หลังจากทั้งสองประเทศไดสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อป ค .ศ.1975 เปนตนมา ในระยะเวลา 37 ปที่ผานมา
ความสัมพันธระหวางสองประเทศไดดําเนินไปอยางราบร่ืนและมีพัฒนาการของความรวมมือใน
ดานตางๆ ที่ขยายตัวและกาวหนามากขึ้นโดยลําดับ พรอมกันน้ีผลประโยชนทั้งดานการเมืองและ
เศรษฐกิจก็ขยายตัวอยางตอเน่ืองดวย โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยเอง ทั้งในทางการเมืองที่จีนให
การสนับสนุนบทบาทของไทยในภูมิภาคและการเมืองพหุภาคีระดับโลก ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจที่เห็นชัดจากการที่จีนเปนตลาดสงออกอันดับหน่ึงของไทยในปจจุบัน มูลคาการคา
ระหวางกันเมื่อปที่แลวเพิ่มขึ้นเปน 64,740 ลานดอลลารสหรัฐ (ตัวเลขของฝายจีน) ขณะที่จีนเปน
แหลงที่มาของเงินลงทุนจากตางชาติในไทยที่สูงเปนอันดับที่ 2 รองจากญ่ีปุน และมีปริมาณ
นักทองเที่ยวที่เติบโตถึงกวารอยละ 60 เมื่อปที่แลว โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวจากจีนมาไทยถึง 1.76
ลานคน และในการเยือนจีนอยางเปนทางการของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระหวาง
วันที่ 17-19 เมษายน ศกน้ี ทั้งสองประเทศไดประกาศสถาปนาและยกระดับความสัมพันธระหวาง
กันเปน “ความสัมพันธที่เปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน” ซึ่งถือเปนการกาวสูระดับใหม
ของความสัมพันธระหวางกันและกัน แมการบรรลุถึงซึ่งระดับความสัมพันธดังกลาวจะดูลาชาเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบานบางประเทศ เชน กัมพูชา และพมา เปนตน ซึ่งบรรลุความเปนหุนสวน
เชิงยุทธศาสตรอยางรอบดานกับจีนกอนหนาไทย อันเปนผลมาจากปญหาสถานการณการเมือง
ภายในของไทยในชวงที่ผานมา ซึ่งทําใหผูนําจีนเกิดความไมเชื่อมั่นตอเสถียรภาพทางการเมืองของ
รัฐบาลไทย ทั้งที่ในชวงเร่ิมตนของศตวรรษที่ 21 ไทยเคยเปนประเทศที่มีระดับความสัมพันธกับจีน
ที่ล้ําหนาประเทศอาเซียนอ่ืนๆ อยางเดนชัด
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ในขณะที่ จีนพัฒนาประเทศสูความเปนมหาอํานาจอยางรวดเร็วและมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและการเมืองในเวทีภูมิภาคและโลกที่สูงขึ้นโดยลําดับ มีมิตรประเทศที่ตองปฏิสัมพันธ
และขยายความรวมมือมากขึ้นอยางตอเน่ือง ขณะที่ไทยแมจะยังคงมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกรง แตก็มีขอดอยในดานเสถียรภาพทางการเมืองที่ยังคงผันแปรไมแนนอน ทําใหชองวาง
ระหวางสองประเทศนับวันเพิ่มมากขึ้น ไทยจะทําอยางไรใหตนเองคงอยูในจอเรดารของจีนทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตตอไป จึงเปนคําถามที่นาติดตามหาคําตอบ นอกจากตนทุนตางๆ ดังที่กลาวมา
ขางตนของไทยโดยเฉพาะดานที่ต้ังทางภูมิรัฐศาสตรที่เปนเพื่อนบานของจีน ไทยยังมีตนทุนอ่ืนๆ ที่
ดึงดูดความสนใจจากจีนไดอีกหรือไม เมื่อมองยอนความสัมพันธระหวางสองประเทศซึ่งมักมีผูเอย
อางวามีการไปมาหาสูกันนับเปนพันป โดยเฉพาะคํากลาวของผูนําทั้งสองประเทศที่วาความ
สัมพันธระหวางสองประเทศใกลชิดสนิทสนมเหมือนพี่นอง เปนความสัมพันธที่มีลักษณะพิเศษ
ตางจากความสัมพันธที่มีกับประเทศอ่ืนๆ ความสัมพันธที่ใกลชิดอันสืบเน่ืองมาจากประวัติศาสตร
อันยาวนานของทั้งสองประเทศน้ี จะยังคงทรงไวซึ่งคุณคาและเปนตนทุนในปจจุบันใหกับไทยได
อีกตอไปหรือไม อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งกับจีนซึ่งเปนชนชาติที่ไดชื่อวานิยมชมชอบการบันทึก
ประวัติศาสตรเปนคุณลักษณประจําชาติ และเปนชนชาติที่สงเสริมคุณคาของประวัติศาสตรมาโดย
ตลอด ดังเชนคํากลาวของนายเวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรีจีน ในขณะเดินทางไปไวอาลัยอนุสรณ
สถานวีรชนผูสละชีพในชวงสงครามโลก คร้ังที่ 2 ของประเทศโปแลนด เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา
วา “ประเทศที่ไมรูจักประวัติศาสตรของตนเองอยางแทจริง ยอมจะแสวงหาอนาคตที่สดใสของ
ตนเองไดยากยิ่ง” จึงเปนเร่ืองที่รายงานฉบับน้ีจะไดศึกษาและวิเคราะหหาคําตอบคุณคาของ
ความสัมพันธไทย-จีนในเชิงประวัติศาสตรตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสัมพันธไทย-จีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ

ในชวงนับพันปที่ผานมาซึ่งเปนพัฒนาการของความสัมพันธที่ถูกมองขามมาชานาน เน่ืองจาก
ขอจํากัดดานขอมูลประวั ติศาสตรของฝายไทยเอง โดยการศึกษาจากขอมูลและบันทึก
ประวัติศาสตรความสัมพันธไทย-จีนของฝายจีน ซึ่งมีการบันทึกไวอยางตอเน่ืองและคอนขางจะ
สมบูรณ

1.2.2 เพื่อการรูจักทั้งตนเองและจีนซึ่งเปนประเทศหุนสวนความสัมพันธเชิงยุทธศาสตร
ของไทยใหมากขึ้นโดยผานการศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสองประเทศ ซึ่งจะทําให
ไทยสามารถกําหนดจุดยืนของตนเองตอจีนไดอยางถูกตองในขณะเดียวกันก็จะทําใหตัวเราเองได
รูจักตัวตนของความเปนประเทศใหญที่มีอารยธรรมเกาแกของจีนไดดีมากขึ้น จากภาพรวมของ
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร
1.2.3 ไทย-จีนมีความสัมพันธที่ยาวนานถึงสองพันป ซึ่งหากเทียบกับชวงเวลาของ

ความสัมพันธทางการทูตซึ่งมีเพียง 37 ป โดยเปรียบเทียบชวงเวลาสองพันปเทากับ 1 ป ไทยกับจีนก็
เพิ่งจะสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. น้ีเอง การศึกษาพัฒนาการของ
ความสัมพันธต้ังแตประวัติศาสตรจะทําใหมองทิศทางและแนวโนมของพัฒนาการดังกลาวทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตไดดีมากขึ้นเพียงไร จึงเปนหัวขอศึกษาที่ทาทายและนาจะมีการเติมเต็ม

1.2.4 พัฒนาการของประเทศรัฐสังคมนิยมที่มีคุณลักษณเฉพาะแบบจีนที่ เ ร่ิมให
ความสําคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมตามคตินิยมด่ังเดิมของตนมากขึ้นโดยเฉพาะหลักธรรมของ
ศาสนาขงจ้ือและพุทธนิกายมหายาน แทนที่ความคิดทฤษฏีลัทธิมารกซ การศึกษาประวัติศาสตรซึ่ง
เปนการยอนอดีตนาจะทําใหเขาใจถึงแกนแททางความคิดของจีนไดมากขึ้น และนาจะเปน
ประโยชนตอการกําหนดทาทีของไทยตอการดําเนินความสัมพันธกับจีนในดานตางๆ ซึ่งนาจะชวย
ลดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งบางคร้ังเปนปญหาที่เกิดจากความแตกตางทางความคิดและ
อุดมการณและภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่ไมเหมือนกัน โดยเฉพาะจีนซึ่งมีภูมิหลังที่แตกตางจาก
ประเทศทั่วไปและที่ผานๆ มาก็มักจะถูกมองวาเปน “ผูราย” เสมอ จากปญหาความหวาดระแวงตอ
จีนซึ่งยังมีอยูไมนอยในวงการนักการเมืองและขาราชการตลอดจนนักวิชาการไทย และปญหาการ
สรางความสมดุลระหวางมหาอํานาจทั้งในและนอกภูมิภาคอยางเหมาะสม รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางไทย-จีน และไทย-อาเซียนดวย ซึ่งปญหาเหลาน้ีหากไมไดรับการจัดการดูแลอยางเหมาะสม
ก็อาจกระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางกันได

1.2.5 การศึกษาในแงประวัติศาสตรดวยนาเปนประโยชนตอไทยในการเตรียมตัวต้ังรับ
หรือจะใชแนวทางรุก (proactive) ตอพัฒนาการของโลกที่กําลังจะเปลี่ยนไปในอีกหน่ึงทศวรรษขาง
หนาที่ศูนยกลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกกําลังคอยๆ เคลื่อนตัวมาอยูในภูมิภาคเอเชีย
โดยมีจีนเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ แมแนวโนมของพัฒนาการดังกลาวคงจะแตกตางจาก แน วคิด
ในอดีตของยุคศักดินาราชวงศของจีนที่เชื่อวาตนเองเปนศูนยกลางของโลกโดยเรียกชื่อประเทศ
ตนเองวา “จงกั๋ว” (แปลโดยตรงคือ ประเทศที่เปนศูนยกลาง) แตก็นาจะมีประโยชนตอการศึกษาใน
เชิงเปรียบเทียบได

1.2.6 การศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธของกันและกันยังเปนประโยชนตอการ
สงเสริมความเขาใจอันดีและความไวเน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับประชาชนกับประชาชน ซึ่ง
ความสัมพันธที่ดีในระดับประชาชนกับประชาชนจะเปนพื้นฐานที่ดีของความสัมพันธระหวางกัน
ทั้งในภาพรวมและในดานตางๆ ในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรใหสืบ
ทอดตอไปยังรุนอนุชนของทั้งสองประเทศ
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาเฉพาะศึกษาพัฒนาการความสัมพันธไทย -จีน

ต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรของไทยนับแตชวง 2,000 ปกอนเปนตนมา ความสัมพันธไทย-จีน
ในชวงยุคประวัติศาสตรของไทยต้ังแตสมัยสุโขทัย อยุธยา และกรุงธนบุรี จนถึงชวงตน
รัตนโกสินทรซึ่งเปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอที่ไทยไดยกเลิกความสัมพันธในแบบระบบบรรณาการกับ
จีนตลอดเร่ือยมาจนถึงชวงกอนและหลังการสถาปนาควา มสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม ค.ศ. 1975 และถึงความสัมพันธในปจจุบัน

1.4 ระเบียบวิธีศึกษา
1.4.1 ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพหรือเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1.4.2 ใชขอมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งไดมีการจัดทําและเผยแพรในรูปเอกสาร

(Documentary) หรือสื่อตางๆ เชน เว็บไซด อินเตอรเน็ต เปนตน
1.4.3 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก เอกสารงานวิจัยจากบันทึกประวัติศาสตรและสื่อ

สิ่งพิมพตางๆ
1.4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก การบันทึกดวยมือ คอมพิวเตอร และ

รวบรวมเก็บไวในแฟมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห
1.4.5 การวิเคราะหขอมูลโดยใชประวัติศาสตรเปนเคร่ืองมือชวยอธิบายพัฒนาการใน

ปจจุบันและแนวโนมความเปนไปในอนาคต เพื่อหาขอสรุปที่เปนแบบฉบับ (pattern) ที่แทจริงของ
ความเปนตัวตนของจีน บนสมมติฐาน (assumption) ที่วาคนจีนมีพื้นฐานความคิดด่ังเดิมจากศาสนา
ขงจ้ือที่ฝงแนนอยูในขนบธรรมเนียม ภาษาและวัฒนธรรม โดยคติความคิดที่เปนพื้นฐานสําคัญน้ีมี
มาแตยุคโบราณ ซึ่งยังคงเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลตอผูนําและคนจีนในปจจุบันและอนาคต ไมวา
สถานการณของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเชนไร คติธรรมเหลาน้ีทําใหชนชาติจีนเปนชนชาติรักสันติ
รวมทั้งมีความกตัญูรูคุณ สําหรับหลักฐานเบื้องตนที่สนับสนุนขอสมมติฐานขางตน ไดแก

1) ในชวงยุคประวัติศาสตรอันยาวนานของชนชาติจีนน้ันเปนประวัติศาสตรของ
การตอตานจากการรุกรานจากชนชาติกลุมนอยมาโดยตลอด มีประจักษพยานที่สําคัญคือซากกําแพง
จีนโบราณที่ถูกสรางใหยาวไกลนับแสนลี้ (1 กม. เทากับ 2 ลี้) ซึ่งมีวิวัฒนาการการตอเติมเสริมแตง
เร่ือยมาในชวงราชวงศตางๆ ของจีน รวมทั้งการดําเนินนโยบายแบบปดประเทศโดยไมไปยุงเกี่ยว
หรือรุกรานประเทศอ่ืนซึ่งเห็นชัดในราชวงศหมิงและชิง และมี 2 ชวงยุคประวัติศาสตรที่จีนถูก
ปกครองโดยชนชาติกลุมนอย คือยุคสมัยราชวงศหยวน (ชนชาติมองโกเลีย) และราชวงศชิง (ชน
ชาติแมนจู) ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่แผนดินจีนแผขยายอาณาเขตกวางใหญไพศาลกวาสมัยที่ราชวงศ
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ของชนชาติจีน (ฮ่ัน) ปกครอง
2) ในสมัยราชวงศหมิงจีนเคยสงกองทัพเรือที่ใหญที่สุดในยุคน้ันนําโดยมหา

ขันธีเจ้ิง เหอ (คนไทยรูจักในนาม “ซําปอกง”) ซึ่งเคยยาตราทัพเรือลงใตถึง 7 คร้ัง (ป ค.ศ. 1405-
1431) เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรตางๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต
รวมทั้งสยามประเทศ (ทั้งแวะและเยือนรวม 4 คร้ัง) แตก็ไมเคยปรากฏหลักฐานวากองทัพเรือ
ดังกลาวไดเคยยึดครองอาณาจักรใดในภูมิภาคน้ีเปนอาณานิคมของจีนแตอยางใด

3) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2012 นายสู ชิ่น ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีน
ประจําไทยไดใหขอมูลเพิ่มเติมกับผูเขียนวา ประจักษพยานอีกประการหน่ึงที่แสดงวาชนชาติจีนไม
ชอบรุกรานประเทศอ่ืนก็คือ การที่พิพิธภัณฑทั้งสวนกลางและทองถิ่นของจีนลวนแตมีวัตถุโบราณ
ที่คนพบในจีนเองทั้งสิ้น โดยจะไมมีวัตถุโบราณของประเทศอ่ืนที่ไดมาดวยการแยงชิงเหมือนบาง
ประเทศที่เคยลาอาณานิคม

1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 เปนประโยชนตอการกระชับความสัมพันธระหวางกันโดยเฉพาะ ในระดับ

ประชาชนใหยิ่งแนนแฟน ทําใหเกิดความเขาใจอันดี ความไวเน้ือเชื่อใจ ชวยลดความเขาใจผิดและ
อคติที่อาจจะยังมีอยูตอกัน และสรางความภาคภูมิใจที่ไดมีประวัติความสัมพันธที่ดีรวมกัน และถือ
เปนทรัพยสมบัติรวมทางวัฒนธรรมและมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่มีคุณคาตอการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางสองประเทศในระยะยาว

1.5.2 จะ เปนพื้นฐานที่ดีตอการกระชับความสัมพันธทางการเมืองโดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนในระดับสูงซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธในดานตางๆ ระหวาง
กัน บนพื้นฐานที่เปนจริงของความสัมพันธที่ดีในประวัติศาสตร มิใชเปนเพียง “คําหวานลมๆ
แลงๆ” เหมือนอยางที่เคยเขาใจ

1.5.3 เมื่อความสัมพันธในภาคประชาชนและในระดับสูงดําเนินไปอยางแนนแฟน ก็
ยอมจะมีสวนชวยผลักดันใหความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุน
รวมทั้งการทองเที่ยวระหวางสองประเทศดําเนินไปดวยดีดวย

1.5.4 เปนประโยชนตอการกระชับความรวมมือในดานวัฒนธรรมและการศึกษา
โดยเฉพาะการสรางความนิยมไทยในหมูประชาชนจีน นอกเหนือจากภาพลักษณของคนไทยที่เปน
ชาวพุทธซึ่งมีจิตใจดีมีเมตตาและรักสันติในสายตาของคนจีนทั่วไป

1.5.5 การศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสองประเทศจะเปนประโยชนตอ
การปลูกฝงและใหการศึกษาแกเยาวชนของทั้งสองประเทศ ใหไดรับรูถึงคุณูปการของบรรพชน
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และผูนํารุนกอนๆ ของทั้งสองประเทศที่ไดรวมกันพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรระหวางสอง
ประเทศตลอดระยะเวลายาวนานที่ผานมา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความสัมพันธที่พิเศษ
ระหวางกันใหสืบตอไปยาวนานยังรุนอนุชน



บทที่ 2
พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนในชวงยุคตางๆ จนถึงปจจุบัน

2.1 ความสัมพันธไทย-จีนในชวงยุคกอนประวัติศาสตรของไทย
2.1.1 โดยตามหลักฐานประวัติศาสตรของจีน ความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเร่ิมตนขึ้นต้ังแตสมัยราชวงศฉินหลังจากจักรพรรดิจ๋ินซีฮองเต
รวมประเทศจีนไดอยางเปนปกแผน มีการจัดระบบปกครองในลักษณะแวนแควน (จวิ้นใน
ภาษาจีน) และไดขยายการติดตอระหวางแวนแควนทางตอนใตของจีน (เชน แควนกุยหลินและ
แควนเซี่ยงในเขตปกครองตนเองกวางซีปจจุบัน แควนหนานไหในนครกวางโจว มณฑลกวางตุง
ปจจุบัน) กับอาณาจักรตางๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 1

2.1.2 สําหรับการติดตอกับอาณาจักรในดินแดนของไทยที่มีหลักฐานแนชัดจะเร่ิมมี
หลักฐานต้ังแตยุคราชวงศฮ่ันตะวันตกของจีนประมาณ ค.ศ. 1-5 ในรัชสมัยจักรพรรดิผิงต้ีซึ่งมีการ
จารึกวาจีนไดสงทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอินเดียโดยเดินทางผานอาวไทยและมีการแวะเยือน
ภาคใตของประเทศไทยดวย ซึ่งเปนหลักฐานที่นาจะบงบอกวา ประชาชนไทย-จีนนาจะมีการไปมา
หาสูกันมาแลวชานานกวาน้ัน มาในยุคสมัยสามกก (ปลายราชวงศฮ่ัน) ก็ยังไดมีจารึกของรัฐอู
(อาณาจักรหงอกก ซึ่งเปน 1 ใน 3 รัฐขณะน้ัน) วามีการสงขุนนางเดินทางไปประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเมื่อป ค.ศ. 230 และขุนนางดังกลาวไดกลับมาไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการ
เดินทางคร้ังน้ันโดยไดกลาวถึงการกอต้ังขึ้นของประเทศ “สุวรรณภูมิ” (จินหลิง หรือ จินเฉิน ใน
ภาษาจีน) ในตอนกลางของประเทศไทยขณะน้ัน1

2.1.3 ยิ่งไปกวาน้ันนับต้ังแตยุคราชวงศฮ่ันตะวันออกเร่ือยลงมาถึงราชวงศสุยและถัง
ตามลําดับ (ค.ศ. 25- ค.ศ. 907) ก็มีการจารึกถึงอาณาจักรทวารวดี ซึ่งเปนอาณาจักรที่เคยต้ังอยู
ตอนกลางของประเทศไทยในขณะน้ันและมีความผูกพันกับประวัติความเปนมาของชนชาติไทย
รวมทั้งอาณาจักรเล็กๆ ที่อยูทางตอนใตของไทย เชน อาณาจักรตามพรลิงค และอาณาจักรลังกาสุกะ
เปนตน โดยอาณาจักรเหลาน้ีมีการติดตอและการเจริญสัมพันธทางการทูตกับยุคราชวงศตางๆ ของ
จีนในขณะน้ันดวย สําหรับอาณาจักรทวารวดีน้ัน มีการจารึกวามีการติดตอทางการทูตกับราชวงศ
ถังของจีนอยางนอย 2 คร้ังคือในป ค.ศ. 638 และ ค.ศ. 649 ตามลําดับ โดยมีการบันทึกการเดินทาง

1 บันทึกประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทยโดยสังเขป จากเว็บไซดของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติจีน ตอนที่ 1.
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ถึงนคร ฉางอัน (เมืองหลวงของอาณาจักรถัง) ของทูตจากอาณาจักรทวารวดีเพื่อแลกเปลี่ยนสาสน
และเคร่ืองราชบรรณาการระหวางกษัตริยของอาณาจักรทวารวดีกับจักรพรรดิของจีน2

2.1.4 คร้ันมาในรัชสมัยของราชวงศซง (ซอง) ราวป ค.ศ. 960-1279 ประวัติศาสตรจีนไม
มีการจารึกถึงอาณาจักรทวารวดีแลว หากแตมีการกลาวถึงอาณาจักรใหมซึ่งมีศูนยกลางอยูที่ลพบุรี
ขึ้นมาแทนที่คือ “อาณาจักรละโว” ของไทย ซึ่งแมขณะน้ันละโวยังคงเปนประเทศราชของขอม แต
ก็มีการติดตอคาขายกับจีนอยางใกลชิด โดยเฉพาะการคาขายทางเรือสําเภากับจีนผานเมืองเฉวียน
โจว มณฑลฝูเจ้ียนของจีนขณะน้ัน ทั้งน้ี มีจารึกดวยวาเมื่อป ค.ศ. 1103 สมัยราชวงศซงเหนือของจีน
เคยสงคนมาเจริญความสัมพันธกับละโวอยางเปนทางการ และในป ค .ศ. 1115 ละโวไดสงทูต
เดินทางไปจีนเปนคร้ังแรก และหลังจากน้ันเมื่อป ค.ศ. 1155 ในรัชสมัยเสาซิงของจักรพรรด์ิเกาจง
แหงราชวงศซงใต (ยายราชธานีจากเมืองไคเฟงมาเมืองหังโจว) อาณาจักรละโวของไทยเคยสงชาง 1
เชือกมาเปนบรรณาการแกราชวงศซงใตซึ่งถือเปนชางเชือกแรกในประวัติศาสตรที่ไทยสงใหจีน
และโดยที่ความสัมพันธระหวางไทย-จีนในสมัยน้ันทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองดําเนินไปอยาง
แนนแฟน จึงคาดการณไดวามีประชาชนจีนจํานวนมากมายในสมัยน้ันที่เดินทางเขามาคาขายและ
ต้ังรกรากในประเทศไทย รวมทั้งยังมีการจารึกดวยวา ในชวงกอนที่ราชวงศซงใตลมสลายในป ค .ศ.
1279 จากการรุกรานของกองทัพมองโกเลียที่นําโดยกุบไบลขาน (จักรพรรดิหยวนซื่อจูหรือหยวน
สีโจวฮองเตผูสถาปนาราชวงศหยวนขึ้นในจีน) อัครมหาเสนีบดีคนสุดทายของราชวงศซงใตที่ชื่อวา
“เฉิน อ๋ีจง” ไดหลบหนีภัยสงครามในจีนผานเมืองจามในเวียดนามเขามาลี้ภัยบริเวณตอนบนของ
แมนํ้าเจาพระยาในเขตของอาณาจักรสุโขทัยและไดอาศัยอยูในไทยจนตราบวาระสุดทายของชีวิต
ซึ่งนาจะเปนประจักษพยานที่ดีของการอพยพคร้ังใหญของประชาชนในจีนเขามาต้ังรกรากในไทย
ซึ่งนาจะมีมาอยางมากแลวในชวงระยะกอนหนาน้ัน เน่ืองจากหวั่นเกรงภัยสงครามจากการแผ
อํานาจอิทธิพลลงใตของกองทัพมองโกเลีย

2.2 ความสัมพันธไทย-จีนในชวงยุคประวัติศาสตรไทย
2.2.1 สําหรับความสัมพันธไทย-จีนต้ังแตยุคราชวงศหยวนจนถึงราชวงศชิง (ต้ังแต

ศตวรรษที่ 13 จนถึงป ค.ศ. 1911) ซึ่งเปนระยะเวลานานกวา 600 ปน้ัน ตรงกับชวงเวลาของไทย
ต้ังแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ทั้งน้ี พรอมไปกับพัฒนาการดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศที่ขยายตัวมากขึ้นการไปมาหาสูเพื่อเจริญความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางกษัตริยและจักรพรรดิของทั้งสองประเทศก็มีเพิ่มขึ้นเปนลําดับดวย โดยเฉพาะ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยในทางการเมืองหลายประเทศในเอเชียที่เปนเพื่อน

2 บันทึกประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทยโดยสังเขป จากเว็บไซดของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติจีน ตอนที่ 1.
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บานจีนรวมทั้งไทยก็ยอมรับการขึ้นตรงตอราชสํานักของจีน มีการแตงคณะทูตไปเจริญสัมพันธกับ
จีนที่เรียกวา “จ้ิมกอง” ซึ่งในความเปนจริงก็เปนรูปแบบการยอมรับซึ่งกันและกันอยางหลวมๆ แต
ในนามเพื่อการจรรโลงและเสริมฐานะอํานาจรัฐของกันและกัน โดยนอกจากการพระราชทาน
บรรดาศักด์ิเพื่อแสดงการยอมรับโดยจักรพรรดิจีนตออาณาจักรรัฐไทยแลว ในทางปฏิบัติก็ยังไม
ปรากฏในจารึกประวัติศาสตรวาราชสํานักจีนไมวาราชวงศใดไดใชอํานาจเขามาควบคุมหรือ
แทรกแซงกิจการภายในของอาณาจักรรัฐไทยตางๆ ดังที่กลาวมาแตอยางใด3

2.2.2 ตามบันทึกประวัติศาสตรของจีน ชวงปลายราชวงศซงถึงตนราชวงศหยวนใน
ดินแดนไทยปจจุบันไดเกิดอาณาจักรใหญนอยขึ้น 5 อาณาจักร ไดแก (1) อาณาจักรหริภุญชัยที่มี
ศูนยกลางอยูที่เมืองลําพูน (2) อาณาจักรลานนาที่มีเชียงใหมเปนศูนยกลาง (3) อาณาจักรพะเยาที่มี
พะเยาเปนศูนยกลาง (3) อาณาจักรสยามหรือ “เสียน” ซึ่งอยูตอนกลางของแหลมสุวรรณภูมิซึ่ง
หมายถึงอาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรละโวซึ่งขณะน้ันมีศูนยกลางอยูที่ลพบุรี ซึ่งอาณาจักรตางๆ
ดังที่กลาวมาลวนแตไดมีการสงทูตเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศหยวนของจีน อยางไรก็ดีหลังจาก
อาณาจักรลานนาไดควบรวมอาณาจักรหริภุญชัยและอาณาจักรพะเยาเขาไวเปนสวนหน่ึงเมื่อป ค.ศ.
1292 และ 1338 ตามลําดับ ไดทําใหอาณาจักรลานนาซึ่งขณะน้ันปกครองโดยพอขุนเม็งรายมีความ
เขมแข็งมากขึ้น และไดยกทัพแผอํานาจเขาไปยังเมืองตามชายแดนของมณฑลยูนนานดวย ทําใหมี
การสูรบกับกองทัพจีนของราชวงศหยวนอยูหลายคร้ังในสมัยน้ันซึ่งถือเปนการสูรบซึ่งมีอยูคร้ัง
เดียวในประวัติศาสตรของความสัมพันธไทย-จีน จวบจนป ค.ศ. 1312 เมื่อพอขุนเม็งรายสวรรคต
และพระยาชัยสงครามพระโอรสองครองของพอขุนเม็งรายไดขึ้นครองราชย ความสัมพันธระหวาง
ราชวงศหยวนกับอาณาจักรลานนาจึงไดกลับมาแนนแฟนขึ้นอีกคร้ัง โดยมีการสงราชทูตไปเจริญ
สัมพันธระหวางกันและกันหลายคร้ัง รวมทั้งมีการบันทึกในประวัติศาสตรราชวงศหยวนดวยวา ใน
ป ค.ศ. 1321 (รัชสมัยหวงชิ่งปที่ 9) อาณาจักรลานนาเคยสงเคร่ืองราชบรรณาการเปนชางแกราชวงศ
หยวนของจีน และเมื่อราชวงศหยวนสงทูตมาเยือนเปนการตอบแทนในปเดียวกันก็ประจวบกับเกิด
เหตุการณขุนเครือพระโอรสองคเล็กของพอขุนเม็งรายกอกบฏแยงชิงบัลลังก คณะทูตจีนยังได
ชวยเหลือพระยาชัยสงครามปราบปรามกบฏดวย 4

2.2.3 ในขณะที่ประเทศไทยสมัยน้ันอาณาจักรที่ใหญที่สุดคืออาณาจักรสุโขทัย ซึ่งได
ประกาศเอกราชจากขอมเมื่อราวป ค.ศ. 1257 โดยในชวงปลายศตวรรษที่ 13 อาณาจักรสุโขทัยได
ควบรวมอาณาจักรละโวเขาไวดวยกัน รวมทั้งรวบรวมชุมชนชาวไทยในแถบลุมแมนํ้าเจาพระยาไว
ไดอยางเปนปกแผน โดยไดมีการจารึกวา เมื่อป ค.ศ. 1282 จักรพรรดิหยวนสีโจวไดเคยสงทูตชื่อ

3 บันทึกประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทยโดยสังเขป จากเว็บไซดของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติจีน ตอนที่ 2.
4 บันทึกประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทยโดยสังเขป จากเว็บไซดของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติจีน ตอนที่ 2.
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“เหอ จ่ือจ้ือ” และ “หวง ฟูเจ๋ีย” ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรสุโขทัย แตคณะทูตเดินทางไป
ไมถึงสุโขทัยก็ถูกฆาตายระหวางทางโดยกษัตริยเมืองจามในเวียดนาม อยางไรก็ดี ในเวลาหลัง
จากน้ันอีก 10 ป พระเจารามคําแหงแหงอาณาจักรสุโขทัยก็ไดทรงสงพระราชสาสนแผนทองคําไป
เจริญสัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิหยวนสีโจวที่เมืองตาตูเมืองหลวงของราชวงศหยวน (กรุงปกกิ่งใน
ปจจุบัน) โดยผานทางมณฑลกวางตุงขณะน้ัน และจากน้ันในป ค.ศ. 1293-1294 ราชวงศหยวนก็ได
สงทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับสุโขทัยติดตอกันถึง 2 คร้ัง ในขณะที่อาณาจักรสุโขทัยไดสงคณะทูต
ไปเจริญสัมพันธกับราชวงศหยวนถึง 9 คร้ัง รวมทั้งเมื่อป ค.ศ. 1299 ซึ่งมีการจารึกในบันทึก
ประวัติศาสตรของราชวงศหยวน วา กษัตริยสุโขทัยไดทรงสงพระราชโอรสมาเจริญสัมพันธกับจีน
ซึ่งการติดตอทางการทูตระหวางอาณาจักรสุโขทัยกับราชวงศหยวนของจีนไมเพี ยงแตมีเปาหมาย
ทางการเมืองเพื่อการยอมรับอํานาจการปกครองซึ่งกันและกัน หากแตยังสงผลตอการขยายตัวทาง
การคาและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกันดวยโดยเฉพาะการนําชางจีนเขามาทําเคร่ืองปนดินเผาซึ่ง
เปนที่รูจักกันในนาม “เคร่ืองสังคโลก” ของสุโขทัย 5

2.2.4 ในสวนของอาณาจักรของไทยอีกแหงหน่ึงคืออาณาจักรละโวซึ่งเกิดขึ้นในเวลา
ไลเลี่ยกันน้ัน กอนศตวรรษที่ 14 บันทึกประวัติศาสตรของจีนยังคงเรียกอาณาจักรที่อยูตอนกลาง
ของไทยที่มีเมืองอยุธยาเปนศูนยกลางดังกลาว วา “ละโว” มาโดยตลอด จนเมื่อป ค.ศ. 1349 ซึ่ง
อาณาจักรสุโขทัยไดตกเปนเมืองขึ้นตออาณาจักรอยุธยา โดยกอนหนาน้ีราชวงศหยวนของจีนไดมี
การแลกเปลี่ยนดานการทูตกับทั้งอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยาพรอมกันไป และแม
อาณาจักรละโวหรืออยุธยาจะมีการแลกเปลี่ยนทางการทูตกับจีนมาต้ังแตราชวงศซงแลว แตในสมัย
ราชวงศหยวนก็ไดมีการติดตอแลกเปลี่ยนทางการทูตระหวางกันเพิ่มมากขึ้น โดยชวงป ค.ศ. 1289-
1299 เพียงชวง 10 ป ไดมีการสงคณะทูตแลกเปลี่ยนกันถึง 5 คร้ัง โดยใน 2 คร้ังหลังไดเดินทางมา
พรอมกับคณะทูตของอาณาจักรสุโขทัย จวบจนราชวงศหยวนไดลมสลายลงในป ค .ศ. 1368 และ
จักรพรรดิหมิงไทจู (จู หยวนจาง) ไดสถาปนาราชวงศหมิงขึ้นแทนที่ ก็ประจวบกับเปนระยะเวลาที่
อาณาจักรละโวหรืออาณาจักรอยุธยาสามารถรวบรวมและสรางบานเมืองไดเปนปกแผนแลว โดย
ในชวงตนราชวงศหมิงของจีนไดเรียกวาอาณาจักรอยุธยาวา “สยามละโว” หรือ “เสียนหลัว” และ
ราชวงศหมิงไดแตงต้ังคณะทูตนําโดยขุนนางชื่อ “หลู  จงจวิ้น” เปนหัวหนาคณะไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอยางเปนทางการคร้ังแรกก็คือป ค.ศ. 1370 ในรัชสมัยหงอูปที่ 3 ของ
จักรพรรดิหมิงไทจู ในขณะที่พระมหากษัตริยอยุธยาสมัยน้ันก็ไดทรงแตงต้ังทูตไทยนําชางจํานวน
6 เชือกเดินทางไปจีนพรอมกับคณะทูตจีนเพื่อเปนเคร่ืองราชบรรณาการแกจักรพรรดิจีนในปลายป
ถัดไป และหลังจากน้ันเปนตนมาทั้งสองฝายก็มีการแลกเปลี่ยนคณะทูตานุทูตระหวางกันอยาง

5 บันทึกประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทยโดยสังเขป จากเว็บไซดของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติจีน  ตอนที่ 3.
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สม่ําเสมอ จวบจนกระทั่งปกอนปสุดทายที่ราชวงศหมิงจะลมสลาย (ป ค.ศ. 1643) ทั้งน้ี ตามตัวเลข
ที่รวบรวมไดของประวัติศาสตรจีน ในชวงตลอดราชวงศหมิงทั้งชวง (ป ค.ศ. 1368-1644)
จักรพรรดิองคตางๆ ของราชวงศหมิงไดสงคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามประเทศรวมถึง
19 คร้ัง ขณะที่สยามประเทศสงคณะทูตมาจีนรวมทั้งสิ้น 102 คร้ัง ซึ่งนับเปนชวงเวลาทาง
ประวัติศาสตรที่ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนคณะทูตระหวางกันมากที่สุดชวงหน่ึง โดย
จักรพรรด์ิแหงราชวงศหมิงทุกพระองคลวนถือวาอาณาจักรสยามเปนมิตรประเทศที่ใกลชิดกับจีน
มากที่สุด โดยมีขอสังเกตวา หลังป ค.ศ. 1370 ที่มีความสัมพันธระหวางกันคร้ังแรกเปนตนมาเปน
ระยะเวลา 5 ป สยามประเทศไดสงคณะทูตมาจีนรวมกันไดถึง 15 คร้ัง มีการจารึกดวยวา เมื่อป ค.ศ.
1377 ในรัชสมัยหงอูที่ 10 จักรพรรดิจีนไดพระราชทานตราพระราชลัญจกรแกพระมหากษัตริยกรุง
สยามเปนคร้ังแรก และอาณาจักรอยุธยาไดเพิ่งประกาศสถาปนาเปนสยามประเทศ และนับ จากน้ัน
เปนตนมาในเวลาที่สยามประเทศผลักเปลี่ยนแผนดิน จักรพรรดิของจีนก็จะพระราชทานตราพระ
ราชลัญจกรแกพระมหากษัตริยสยามทุกคร้ัง6

2.2.5 ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางสยามประเทศกับราชวงศหมิงของจีนยังมีใหเห็น
ในจารึกประวัติศาสตรจีนในหลายชวง ยกตัวอยางความถี่ของการสงคณะทูตมาจีนในชวงระหวางป
ค.ศ. 1371-1375 ระหวางป ค.ศ. 1382-1391 และระหวางป ค.ศ. 1397-1412 ซึ่งมีการสงเปนประจํา
ทุกปหรือปละหลายคร้ัง โดยมีคณะทูตต้ังแตระดับที่พระมหากษัตริยทรงสงมาเอง จนถึงระดับที่
พระราชโอรสและพระราชธิดาเปนผูสงมา โดยคณะทูตสูงสุดของสยามประเทศไดเคยสงมาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับราชวงศหมิงคือการเสด็จมาเจริญความสัมพันธของเจานครอินทรซึ่งเปนพระราช-
โอรสของพระมหากษัตริยในขณะน้ันเมื่อป ค.ศ. 1377 ซึ่งตอมาเจานครอินทรก็ไดขึ้นครองราชย
เปนพระมหากษัตริยองคที่ 6 แหงกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระอินทราชา) ในขณะที่คณะทูตจากฝาย
จีนมาไทยจะมีมากที่สุดในชวงตนราชวงศ เชน ในป ค .ศ. 1403 ในรัชสมัยหยงเลอปที่ 1 ของ
จักรพรรดิจูต้ี ซึ่งจีนไดแตงคณะทูตนําบรรณาการมาสยามประเทศในปเดียวถึง 4 คร้ัง รวมทั้งป ค.ศ.
1409 ในรัชสมัยหยงเลอที่ 7 ซึ่งมหาขันธีเจ้ิง เหอ (ซําปอกง) ไดนํากองคาราวานเรือออกทองสมุทร
เปนคร้ังที่ 2 โดยขบวนเรือไดเดินทางลัดเลาะไปตามลําแมนํ้าเจาพระยาจนถึงกรุงศรีอยุธยาเมือง
หลวงของสยามประเทศ 7

2.2.6 หลังจากราชวงศหมิงลมสลายและพระราชวงศชิงของชนชาติแมนจูเขามาปกครอง
จีนต้ังแตป ค.ศ. 1644 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางจีนกับสยามประเทศก็ไมไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการเมืองภายในของจีนดังกลาวแตอยางไร ในทางตรงกันขาม ความสัมพันธ

6 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 19-27.
7 บันทึกประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทยโดยสังเขป จากเว็บไซดของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติจีน ตอนที่ 3.
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ระหวางไทย-จีน ในชวงราชวงศชิงกลับยิ่งทวีความแนนแฟน ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวาง
ราชวงศชิงกับกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงธนบุรี หรือแมกระทั่งในยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่ง
ความสัมพันธระหวางสองประเทศไดรับการรักษาและสืบสานใหมีความใกลชิดอยางตอเน่ืองโดย
ตลอด ถือเปนลักษณะของความสัมพันธที่เกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกันในรูปแบบหน่ึง โดย
ราชวงศชิงตองการจรรโลงและรักษาสถานะอํานาจรัฐของตนในดินแดนจีนไวก็ตองดําเนินนโยบาย
ใช Soft Power กับประเทศเพื่อนบานทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทยตอเน่ืองจาก
สมัยราชวงศหมิง ขณะที่อาณาจักรสยามที่มีอยุธยาเปนศูนยกลางนับต้ังแตป ค .ศ. 1531 ซึ่งราชวงศ
ตองอูของพมาเร่ิมเรืองอํานาจเปนตนมา ก็ตองเผชิญศึกสงครามจากการรุกรานของกองทัพพมา
อยางหนักหนวงและตอเน่ือง จนกระทั่งระหวางป ค.ศ. 1569-1584 กรุงศรีอยุธยาไดตกเปนเมืองขึ้น
ของพมาเปนระยะเวลา 15 ป จวบจนถึงกึ่งกลางศตวรรษที่ 16 เมื่อราชวงศตองอูของพมาคอยๆ
เสื่อมอํานาจลง กรุงศรีอยุธยาจึงสามารถหลุดพนจากภัยสงครามที่มีมาอยางตอเน่ืองในชวงที่ผานมา
โดยพระมหากษัตริยกรุงศรีอยุธยาสมัยน้ันไดหันมาบูรณะฟนฟูประเทศและปฏิสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานโดยเฉพาะอยางยิ่ งกับจีนมากขึ้น โดยพระมหากษัตริยสยามหวังที่จะสงเสริม
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับจีนเพื่อคานอํานาจพมาที่ยังคงมีอิทธิพลในแหลมสุวรรณภูมิ โดย
พระมหากษัตริยสยามองคแรกที่สงทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศชิงในสมัยจักรพรรดิซุนจ้ือ
(จักรพรรดิองคแรกของชิงหลังจากยึดดินแดนจีนได) เมื่อป ค.ศ. 1652 หรือรัชสมัยซุนจ้ือปที่ 9 คือ
สมเด็จพระเจาปราสาททอง 8

2.2.7 บันทึกประวัติศาสตรราชสํานักของราชวงศชิงไดจารึกไววา นับแตน้ันเปนตนมา
พระมหากษัตริยองคตอๆ มาของสยามประเทศก็มีการสงคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
จักรพรรดิราชวงศชิงของจีนเปนระยะๆ (ประมาณ 3 ปตอคร้ัง) อยางตอเน่ือง ยกตัวอยางเชน สมเด็จ
พระนารายณมหาราชซึ่งแตงคณะทูตไปเจริญสัมพันธกับจักรพรรด์ิซุนจ้ือและจักรพรรด์ิคังซีของจีน
ต้ังแตป ค.ศ. 1659, 1663, 1664, และ 1665 และ 1668 โดยลําดับ สมเด็จพระเพทราชา ในป ค.ศ.
1673 และ 1684 สมเด็จพระเจาเสือ ในป ค.ศ. 1708 สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระในป ค.ศ. 1722 ซึ่ง
ตรงกับสมัยจักรพรรดิยงเจ้ิง สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ในป ค .ศ. 1735, 1738, 1745, 1747,
1749, 1750, 1752 และ 1756 ซึ่งตรงกับยุคปลายของจักรพรรดิยงเจ้ิงตอถึงสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
ซึ่งถือเปนยุคที่ราชวงศชิงของจีนกําลังรุงเรืองอยางที่สุด และสมเด็จพระที่น่ังสุริยาสนอมรินทร
(พระเจาเอกทัศน) ในป ค.ศ. 1761 ซึ่งในบันทึกประวัติศาสตรราชวงศชิงของจีนไดมีการจารึกการ
สงคณะทูตคณะน้ีของกรุงศรีอยุธยามาจีนในคร้ังน้ันไววา เปนการสงคณะทูตมาในสภาวะที่สยาม
ประเทศกําลังเผชิญความยากลําบากอยางที่สุด อันเน่ืองมาจากพมาไดยาตราทัพมาลอมกรุงศรี

8 บันทึกประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทยโดยสังเขป จากเว็บไซดของสํานักจดหมายเหตุแหงชาติจีน ตอนที่ 4.
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อยุธยาเมื่อป ค.ศ. 1759 แตคร้ันปดลอมอยูนานและไมสามารถตีกรุงศรีอยุธยาใหแตกไดจึงไดถอย
ทัพกลับไป จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1761 กรุงศรีอยุธยาจึงไดสงคณะทูตดังกลาวมาเพื่อเจริญ
ความสัมพันธกับจีน รวมทั้งยังไดจารึกดวยวา เมื่อป ค.ศ. 1766 พระเจาเอกทัศนยังไดแตงต้ังคณะทูต
ซึ่งถือเปนคณะสุดทายมาจีนดวย แตคร้ันคณะทูตจะเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาพรอมดวยพระราช
สาสนจากจักรพรรด์ิเฉียนหลงและเคร่ืองบรรณาการตอบแทนจากฝายจีนก็ทราบขาวรายวากรุงศรี
อยุธยาถูกกองทัพพมาตีแตกและพระเจาเอกทัศนสวรรคตแลว จึงไดแตนําพระราชสาสนและเคร่ือง
บรรณาการเหลาน้ันกลับไปคืนใหฝายจีนที่นครกวางโจว ทั้งน้ี นับต้ังแตป  ค .ศ. 1664 ซึ่ง
จักรพรรด์ิคังซีไดทรงออกรับคณะทูตจากกรุงศรีอยุธยาที่มาถึงกรุงปกกิ่งเปนคร้ังแรก จนถึงป ค .ศ.
1766 ซึ่งเปนปที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงคร้ังที่ 2 เปนระยะเวลา 102 ปพระมหากษัตริยแหงกรุงศรี
อยุธยาไดแตงต้ังคณะทูตไปจีนรวมเกือบ 20 คร้ัง 9

2.2.8 ความสัมพันธระหวางราชวงศชิงกับพระมหากษัตริยสยามในสมัยกรุงธนบุรี
ระหวางป ค.ศ. 1767-1782 ก็ยังคงพัฒนาตอไปดวยดี แมวาในชวงระยะตนคือเมื่อป ค.ศ. 1768
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดสงทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิเฉียนหลงของจีนเปน
คร้ังแรก แตราชสํานักชิงในขณะน้ันยังคงลังเลที่จะยอมรับสถานะของสมเด็จพระเจาตากสิน
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเพิ่งเสียแกพมาไดไมนาน แตคร้ันเมื่อฝายจีนทราบขอเท็จจริงจึงไดมีการ
ยอมรับสถานะของสมเด็จพระเจาตากสินในเวลาตอมาโดยขนานนามสมเด็จพระเจาตากสินวา “เจ้ิง
หวาง” หรือ “เจ้ิง จาว” ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริยไทย ทั้งน้ี มีขอสังเกตวา พมาในสมัยพระเจามัง
ระแมจะยกกองทัพตีกรุงศรีอยุธยาจนแตก แตในขณะเดียวกันก็กระดางกระเด่ืองตอจักรพรรดิ
เฉียนหลงของจีนจนจีนตองยกกองทัพไปรบกับพมาดวย ซึ่งแมการที่จีนยกทัพทําศึกกับพมาจะเพื่อ
ปราบปรามความแข็งขอของฝายพมาเปนสําคัญ แตก็มีผลในทางเบี่ยงเบนความสนใจของกําลังหลัก
ของกองทัพพมาในการครอบครองดินแดนสยาม ซึ่งก็นับวามีสวนชวยตอการกอบกูอิสรภาพและ
ฟนฟูประเทศของสมเด็จพระเจาตามสินในอีกทางหน่ึงดวย ในขณะที่สมเด็จพระเจาตากสินก็ได
แตงทูตไปเจริญความสัมพันธกับราชวงศชิงหลายคร้ัง รวมทั้งการสงคณะทูตไปจีนเมื่อป ค .ศ. 1771
ซึ่งไดมีการนําตัวเชลยศึกพมาไปสงใหราชวงศชิงซึ่งขณะน้ันกําลังทําศึกกับพมา มีการชวยเหลือ
ชาวประมงจีนจํานวน 35 คน ที่ประสบภัยจากคลื่นลมมรสุมโดยการสงกลับภูมิลําเนาใหฝายจีน
รวมทั้งในป ค.ศ. 1775 เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินทรงตีเมืองเชียงใหมจากพมาไดสําเร็จ ก็ไดสง
ทหารจีนซึ่งถูกทหารพมาจับตัวไว จํานวน 19 คนสงกลับใหจีนทางเรือโดยผานมณฑลกวางตุง เพื่อ
แสดงความเปนมิตรและความปรารถนาที่จะรวมมือกับจีนในการตอตานพมา นอกจากน้ี การดําเนิน
ความสัมพันธทางการทูตของสมเด็จพระเจาตากสินกับจีนก็ยังเพื่อการจัดซื้อวัตถุปจจัยที่จําเปนจาก

9 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 79-92.
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จีนเพื่อรับศึกสงคราม ตลอดจนความตองการที่จะขยายการคาขายกับจีนเพื่อหารายไดบํารุงเงิน
ทองพระคลังที่กําลังขาดแคลนดวย 10

2.2.9 คร้ันมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกก็
ยังทรงดําเนินนโยบายกระชับความสัมพันธที่ใกลชิดกับจีนตอจากสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อยายราช
ธานีมาต้ังที่กรุงเทพฯ ในขณะน้ัน สยามประเทศตองเผชิญกับทั้งปญหาการบูรณะฟนฟูประเทศจาก
ภาวะศึกสงคราม และการรับศึกพมาที่ยังคงมีอยูตอไปไมหยุดหยอน โดยยังทรงแตงต้ังคณะทูตไป
เจริญสัมพันธไมตรีกับจีนในทุก 3 ปตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ทั้งน้ี คณะทูตคณะแรก
ของกรุงรัตนโกสินทรที่ไปจีนคือเมื่อป ค.ศ. 1782 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงปที่ 47
หลังจากน้ันเปนตนมากรุงรัตนโกสินทรก็สงคณะทูตไปจีนอยางตอเน่ือง โดยนับต้ังแตป ค .ศ. 1782
จนถึงป ค.ศ. 1852 ซึ่งมีการสงคณะทูตนําเคร่ืองราชบรรณาการไปจีนคร้ังสุดทาย ในระยะเวลา 70 ป
มีการสงคณะทูตรวมทั้งสิ้น 35 คร้ัง โดยเปนการสงในชวงรัชกาลที่หน่ึง (ค.ศ. 1782-1809) 15 คร้ัง,
รัชกาลที่สอง (ค.ศ. 1809-1824) 9 คร้ัง, รัชกาลที่สาม (ค.ศ. 1824-1851) 9 คร้ัง และรัชกาลที่สี่ (ค.ศ.
1851-1868) เพียง 2 คร้ัง ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 2 ปตอคร้ังซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธที่แนบ
แนนระหวางสองประเทศในสมัยน้ัน ซึ่งการที่สยามประเทศในชวงตอนตนกรุงรัตนโกสินทรสง
คณะทูตไปจีนบอยคร้ังนอกจากนัยทางการเมืองในการเชื่อมความสัมพันธกับจีนและเพื่อคาน
อิทธิพลของพมาแลว ปจจัยสําคัญอีกประการก็คือการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ขณะน้ันรายไดสําคัญของสยามประเทศมาจากการคาขายกับตางประเทศโดยคูคาสําคัญที่สุดก็คือจีน
แมวาหลังจากยุคจักรพรรดิเฉียนหลง ราชวงศชิงที่เคยเรืองอํานาจจะ เร่ิมเสื่อมถอยลงในรัชสมัยจักร
พรรดเหรินจง (เจียชิ่ง) เปนตนมา แตมูลคาการคาระหวางสองประเทศก็ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตอเน่ือง โดยจาก สถิติที่เคยมีการจารึกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มี
สินคาสงออกของสยามประเทศถึงรอยละ 88.59 ที่สงออกไปคาขายในตลาดจีน ในขณะที่สินคา
นําเขาของสยามประเทศถึงรอยละ 60.86 มาจากจีน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาที่
ลึกซึ้งระหวางสองประเทศ 11

2.2.10 อยางไรก็ตาม หลังจากลัทธิลาอาณานิคมโดยประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกเร่ิม
แพรอิทธิพลรุกรานเขามาในภูมิภาคเอเชีย โดยทั้งสยามประเทศและราชวงศชิงที่เร่ิมเสื่อมถอย
อํานาจในยุคน้ันตางก็ไดรับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางทั่วหนา เร่ิมจากการ
รุกรานจีนในสมัยจักรพรรดิเตากวงโดยจักรวรรดินิยมอังกฤษจนเกิดเปนสงครามฝนเมื่อป ค .ศ.

10 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 110, 113, 116-
131.
11 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 167-180.
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1840-1842 (จีนพายแพสงครามและถูกบังคับใหทําสนธิสัญญาหนานจิงซึ่งเปนสนธิสัญญาฉบับแรก
ที่ทําใหจีนตองเสียดินแดนและคาปฏิมากรสงครามรวมทั้งตองเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต) ซึ่ง
หลังจากน้ันเปนตนมา การปฏิสัมพันธกับจีนในรูปการแลกเปลี่ยนเคร่ืองราชบรรณาการและการคา
ขายระหวางสองประเทศก็ไดรับผลกระทบอยางเห็นชัดโดยมีแนวโนมที่เร่ิมลดนอยลง ทั้งน้ี มีการ
บันทึกในราชสํานักชิงวา หลังจากสงครามฝนและหลายประเทศในเอเชียตกเปนอาณานิคมของ
ประเทศตะวันตกยังคงเหลืออยูแตสยามประเทศ เวียดนาม และประเทศหมูเกาะริวกิวเทาน้ันที่ยังคง
สงเคร่ืองราชบรรณาการมาถวายแดจักรพรรดิเตากวงของจีน ซึ่งในสวนของประเทศสยามมีการ
บันทึกของฝายจีนดวยวา แมวาเมื่อป ค.ศ. 1853 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเสียนเฟง คณะทูต
ประเทศสยามจะถูกปลนเคร่ืองราชบรรณาการที่มณฑลเหอหนานและบุคคลในคณะไดรับบาดเจ็บ
ระหวางเดินทางไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการที่กรุงปกกิ่ง และในปเดียวกันเมื่อคณะทูตดังกลาว
เดินทางกลับไทยโดยผานเมืองฮองกงซึ่งอยูในภายใตการปกครองของสหราชอาณาจักรขณะน้ัน
นาย J. Bowring ขาหลวงใหญอังกฤษประจําฮองกงไดพยายามโนมนาวทูตประเทศสยามไมใหสง
เคร่ืองราชบรรณาการใหจีนอีกตอไป แตทูตประเทศสยามก็ยังคงแสดงความปรารถนาที่จะเจริญ
ความสัมพันธกับจีนตามประเพณีปฏิบัติที่มีมาตอไป ซึ่งนาสะทอนถึงสายสัมพันธที่ลึกซึ้งระหวาง
ประเทศสยามกับจีนที่มีมาอยางยาวนาน อยางไรก็ดี เหตุการณที่คณะทูตประเทศสยามถูกขัดขวาง
ในระหวางเดินทางไปปกกิ่งก็นับวาไดสงผลกระทบไมนอยตอการสงคณะทูตของประเทศสยามใน
เวลาตอมา โดยหลังจากน้ันประเทศสยามก็ไมไดสงคณะทูตไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการแก
จักรพรรดิจีนอีก 12

2.3 ความสัมพันธไทย-จีนในชวงยุคกอนการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน
เมื่อป ค.ศ. 1975

2.3.1 หลังจากที่สยามประเทศยุติรูปแบบการดําเนินความสัมพันธกับจีนโดยการ
แลกเปลี่ยนเคร่ืองราชบรรณาการเป นตนมา ก็ เกิดลักษณะสูญญากาศที่ เปนชองวางของ
ความสัมพันธระหวางกันอยูหลายป โดยนับจากป ค.ศ. 1852 เปนตนมาสยามประเทศกับราชวงศชิง
ของจีนยังไมสามารถสถาปนาความสัมพันธทางการทูตที่เปนปกติระหวางกันขึ้นทดแทนรูปแบบ
ความสัมพันธด่ังเดิมที่เสื่อมสลายไปแลวได ทั้งน้ี คงเปนเพราะสถานะที่ออนแอและงอนแงนของ
จีนในปลายยุคราชวงศชิง ซึ่งบานเมืองเกิดศึกสงครามและความวุนวายทั้งจากปญหาภายในและ
ปญหาการรุกรานของจักรวรรดินิยมที่จองจะแบงปนผลประโยชนจากการยึดครองจีนไมขาดสาย
ขณะที่สยามประเทศเองก็ตองเผชิญกับการคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมซึ่งขณะน้ันไดยึดครอง

12 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 180-188.
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ประเทศโดยรอบเปนอาณานิคมแลวจนหมดสิ้น จวบจนถึงอวสานของราชวงศชิงเมื่อป ค .ศ. 1911
โดยการปฏิวัติของ ดร. ซุนยัดเซน ผูนําคนแรกของจีนในยุคสาธารณรัฐจีน จีนกับไทยก็ยังคงไม
สามารถสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในรูปแบบใหมระหวางกันอยางที่ควรจะเปนได แมวาจีน
จะมีรัฐบาลใหมภายใตระบอบสาธารณรัฐ แตประเทศจีนก็ยังคงตองเผชิญภัยสงครามการเมืองที่มี
การแบงแยกระหวางเหนือใตและมีขุนศึกตามหัวเมืองตางๆ ต้ังตนเปนใหญแสดงความกระดาง
กระเด่ือง ในขณะที่สถานการณภายนอกจีนตองสูญเสียสิทธิสภ าพนอกอาณาเขตแกประเทศ
ตะวันตกตางๆ และการดําเนินนโยบายตางประเทศในขณะน้ันมีความจํากัดจําขีดเปนอยางยิ่ง
อยางไรก็ดี เพื่อใหสามารถบรรลุความสัมพันธทางการทูตเปนปกติกับประเทศสยาม ต้ังแตป ค .ศ.
1921 เปนตนมา รัฐบาลจีนในสมัยน้ันไดเคยสงผูแทนเดินทางไปประเทศสย ามเพื่อหยั่งทาทีและ
ทาบทามรัฐบาลประเทศสยามในขณะน้ันถึง 8 คร้ัง อยางไรก็ดี ทั้งสองประเทศก็ยังไมอาจบรรลุ
ความตกลงในการสถาปนาความสัมพันธที่เปนทางการระหวางกันไดจวบจนลวงเลยสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ไปแลว 13

2.3.2 ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ญ่ีปุนไดกอสงครามมหาเอเชียบูรพารวมทั้งยกทัพเขา
ไทย รัฐบาลไทยในสมัยน้ันไดหันมาดําเนินนโยบายเขาพวกกับฝายญ่ีปุน ซึ่งเหตุการณดังกลาวทํา
ใหความสัมพันธระหวางไทยกับจีนซึ่งยังไมมีความสัมพันธทางการทูตระหวางกันกลับยิ่งตกตํ่าลง
โดยเฉพาะการที่รัฐบาลไทยในขณะน้ันดําเนินนโยบายตามญ่ีปุน เชน การประกาศยอมรับรัฐแมน
จูกัวซึ่งเปนรัฐหุนเชิดของญ่ีปุน เปนตน อยางไรก็ดี การกระทําของรัฐบาลไทยขณะน้ันก็ไดรับการ
ตอตานจากประชาชนไทยทั้งในและนอกประเทศอยางกวางขวาง มีการจัดต้ังขบวนการเสรีไทยทั้ง
ในและนอกประเทศไทยเพื่อตอตานการรุกรานไทยของญ่ีปุน รวมทั้งมีขอสังเกตวารัฐบาลจีนใน
ขณะน้ันกลับแสดงความเขาอกเขาใจสถานะของฝายไทยในขณะน้ันวา สิ่งที่รัฐบาลไทยขณะน้ัน
กระทําไปไมไดมาจากความปรารถนาของประชาชนไทย แตเปนเพราะถูกกองทัพญ่ีปุนบีบบังคับ
โดยจีนยังคงถือวาไทยเปนญาติพี่นองที่มีความผูกพันกันมาชานานนับพันป และในเร่ืองเปาหมาย
ทางยุทธการของจีนน้ันถือวาไทยเปนดินแดนที่ถูกญ่ีปุนยึดครอง ไมใชศัตรูของจีน โดยเปาหมาย
การโจมตีของกองทัพจีนคือกองกําลังติดอาวุธของญ่ีปุน ไมใชทหารหรือประชาชนไทย หลังสิ้นสุด
สงครามโลกคร้ังที่ 2 รัฐบาลจีนในขณะน้ันยังไดมีบทบาทในการโนมนาวใหอังกฤษและสหรัฐฯ
คืนเงินในตางประเทศของไทยที่ถูกอายัดไวในชวงสงครามโลกใหแกรัฐบาลใหมของไทย
สนับสนุนสถานะของไทยไมใหตกเปนประเทศผูแพสงครามในเวทีองคกรสหประชาชาติ รวมทั้ง
สนับสนุนไทยในการเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติดวย จนเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1946
รัฐบาลจีนขณะน้ันจึงประสบความสําเร็จในการเจรจาเพื่อสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย

13 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 249.
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เปนคร้ังแรกหลังจากยุคราชวงศชิงเสื่อมสลายเปนตนมา 14

2.3.3 จนถึงป ค.ศ. 1949 ซึ่งรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสตจีนภายใตการนําของนายเหมา
เจอตง ไดรับชัยชนะในสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นที่กรุงปกกิ่ง ซึ่ง
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 โลกไดเขาสูยุคสงครามเย็น สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เพิ่งกอต้ังขึ้นใน
ระยะแรกถูกปดลอมโดยประเทศฝายโลกเสรีที่มีสหรัฐฯ เปนผูนํา ซึ่งไดดําเนินการปดลอมจีนทั้ง
ทางการเมือง การทหารและทางเศรษฐกิจ ในสวนของประเทศไทยแมจะเปนเพื่อนบานที่มีความ
ใกลชิดกับจีนมาแตคร้ังโบราณ แตโดยสภาพทางภูมิรัฐศาสตร การแบงคายทางอุดมการณและ
ความคิดที่แตกแยกสุดขั้วในยุคสงครามเย็นเร่ือยตลอดไปถึงสถานการณระหวางประเทศที่
สลับซับซอน ทําใหทั้งสองประเทศตองตกอยูในสถานะที่อยูตรงขามกัน ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอ
การสถาปนาและพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรระหวางกันอยูชวงระยะหน่ึง โดยเฉพาะรัฐบาลไทย
ซึ่งเปนรัฐบาลทหารในขณะน้ันดําเนินนโยบายตามสหรัฐฯ ในการตอตานระบอบคอมมิวนิสตและ
ตอตานประเทศจีน รวมทั้งยังคงดําเนินความสัมพันธทางการทูตกับรัฐบาลเดิมภายใตการนําของ
จอมพลเจียงไคเช็คที่ไตหวัน ซึ่งจีนมองวาไดหมดสภาพการเปนผูแทนของจีนทั้งมวลไปแลวและ
เปนปฏิปกษกับจีนปจจุบัน ซึ่งทําใหสถานะความสัมพันธระหวางไทย-จีนยิ่งหางเหินกันออกไปทุก
ที โดยนอกจากการปดกั้นทางการเมืองแลว ในดานเศรษฐกิจยังไดหามการคาขายกับจีน และ
ภายในประเทศก็มีการควบคุมคนจีนโพนทะเลและโรงเรียนจีนอยางเขมงวดมากขึ้น

2.3.4 การเยียวยาความสัมพันธระหวางไทย-จีนใหกระเต้ืองขึ้นบางเร่ิมจะเห็นแสงรํ่าไร
คร้ังแรกก็เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1954 เมื่อรัฐบาลจีนไดสงสัญญาณเปนคร้ังแรกที่ปรารถนาจะ
ปรับปรุงความสัมพันธกับไทย โดยประธานาธิบดีเหมา เจอตง และนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ได
ฝากนายจาวาฮาเรียล เนหรู นายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งมาเยือนจีนในขณะน้ัน ใหไปพูดกับรัฐบาลไทย
วารัฐบาลจีนยินดีที่จะสถาปนาความสัมพันธฉันมิตรอยางสันติกับรัฐบาลไทยบนพื้นฐานของหลัก 5
ประการแหงการอยูรวมกันอยางสันติ จากน้ัน เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1955 ไดมีการประชุมประเทศ
เอเชีย-แอฟริกา ที่ เมืองบันดุง อินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมดังกลาวมีความหมายสําคัญตอ
ความสัมพันธไทย-จีน เน่ืองจากเปนคร้ังแรกที่คณะผูแทนทางการของจีนที่นําโดยนายโจว เอินไหล
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางประเทศของจีน ไดพบปะกับกรมหมื่นนราธิปพงษประพันธ
รัฐมนตรีตางประเทศซึ่งเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย ซึ่งการพบสนทนาในคร้ังน้ันนอกจากผูนําทั้ง
สองฝายจะมีความประทับใจซึ่งกันและกันแลว ยังไดชวยคลี่คลายขอระแวงสงสัยอันเน่ืองมาจาก
ความเหินหางกันไดเปนอยางมากดวย โดยขณะน้ันมีขาวลือวาจีนกําลังเตรียมจะยกทัพบุกไทยโดยมี
การฝกซอมกําลังทหารบริเวณเขตสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ภายใตการสนับสนุนของนายปรีดี

14 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 280-307.
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พนมยงค อดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่กําลังลี้ภัยในจีนขณะน้ัน ซึ่งนายโจว เอินไหล ก็ไดใหความ
กระจางในเร่ืองน้ีวาจีนไมมีนโยบายที่จะคุกคามประเทศเพื่อนบาน หากแตปรารถนาที่จะสถาปนา
ความสัมพันธที่เปนปกติกับประเทศในเอเชียและแอฟริกาทุกประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศ
เพื่อนบานบนหลัก 5 ประการแหงการอยูรวมกันอยางสันติ นายโจว เอินไหล ยังไดย้ํากับฝายไทยวา
จีนไมมีความคิดที่จะรุกรานประเทศเพื่อนบานโดยเด็ดขาด รวมทั้งความคิดที่จะฝกซอมกําลังทหาร
เพื่อเขาไปกอความวุนวายในประเทศไทย และเพื่อแสดงความจริงใจฝายจีนยินดีเชิญคณะผูแทน
ไทยไปเยือนจีนรวมทั้งเขตสิบสองปนนา 15

2.3.5 การพบปะกันอยางไมเปนทางการที่บันดุงดังกลาวขางตน นับวาไดผลอยาง
กวางไกลตอวงการรัฐบาลและประชาชนของไทยและไดนํามาซึ่งกระแสเรียกรองภายในประเทศตอ
การปรับทาทีตอจีนโดยเฉพาะการยอมรับสาธารณรัฐประชาชนจีน การยกเลิกการหามติดตอและ
หามคาขายกับจีนเพราะขณะน้ันการสงออกของไทยชะลอตัวและราคายางพาราและราคาดีบุกตกตํ่า
ขณะที่สิงคโปรและมาเลเซียขณะน้ันไดยกเลิกขอหามการคากับจีนเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของ
ตนเองแลว ทําใหรัฐบาลทหารที่นําโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ยอม
ผอนปรนใหพอคาไทยเร่ิมคาขายขาวและไมกับจีนไดโดยใหถือวาไมใชสินคายุทธศาสตร จอมพล
ป. ยังไดคิดที่จะใชการเยือนพมาเพื่อไปเขารวมการประชุมกึ่งพุทธกาลในเดือนธันวาคม ค .ศ. 1955
เปนโอกาสในการเจรจาหารือเพื่อสรางความสัมพันธกับจีนโดยผานสถานเอกอัครราชทูตจีนประจํา
พมา ดวยเหตุน้ีในตนเดือนธันวาคม ค.ศ. 1955 จอมพล ป. ไดสงคณะใตดินที่นําโดยนายอารี ภิรมย
ไปเยือนจีน หลังจากน้ัน จอมพล ป. ก็ไดเยือนพมาและไดสงผูแทนไปเจรจากับนายเหยา จงหมิง
เอกอัครราชทูตจีนประจําพมา ระหวางวันที่ 16-17 ธันวาคม ที่กรุงยางกุง และสามารถบรรลุความ
ตกลงเปนถอยแถลงรวม (แตเน่ืองจากสถานการณในชวงเวลาน้ัน ทําใหไมมีการเปดเผยตอ
สาธารณชน) โดยเน้ือหาสําคัญอยางคราวๆ ก็คือ ทั้งสองฝายปรารถนาที่จะพัฒนาความสัมพันธฉัน
มิตรบนหลัก 5 ประการแหงการอยูรวมกันอยางสันติ รวมทั้งความปรารถนาที่จะเพิ่มพูนการ
แลกเปลี่ยนและสรางความสัมพันธดานการคาและวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุความสัมพันธที่เปนปกติ
ระหวางสองประเทศในที่สุด ผลสําเร็จของการเยือนและการเจรจาอยางลับๆ ที่กรุงยางกุง ไดทําให
การปรับปรุงความสัมพันธไทย-จีน ไดพัฒนาไปอีกกาวหน่ึง โดยไดเร่ิมมีการไปมาหาสูระหวาง
คณะตางๆ ของทั้งสองประเทศมากขึ้นเพื่อสงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกัน16

2.3.6 อยางไรก็ดี ในขณะที่การพัฒนาความสัมพันธระหวางไทย-จีนไปสูความเปนมิตร
ที่เปนปกติกําลังเห็นแสงรํ่าไรอยูน้ัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยที่นําโดยคณะ

15 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 319-321.
16 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 322-330.
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ปฏิวัติของจอมพลสฤษด์ิ ธนรัชต ซึ่งทําใหจอมพล ป. สิ้นอํานาจ เมื่อป ค.ศ. 1957 ก็ไดกลายเปน
อุปสรรคสําคัญที่ทําใหพัฒนาการดังกลาวตองสะดุดหยุดลง จากน้ันประเทศไทยก็เขาสูยุคของการ
ปกครองแบบเผด็จการโดยรัฐบาลทหารที่ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตและตอตานจีนอยางเต็มรูปแบบ
เปนระยะเวลาติดตอกันถึง 15 ป กอปรกับในสวนของจีนน้ัน ชวงต้ังแตป ค.ศ. 1966-1976 ก็ไดเกิด
กระแสการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งกลุมผูนําฝายซายจัดขึ้นมามีอํานาจ จึงมีการประกาศขาวสนับสนุน
พรรคคอมมิวนิสตไทยอยางเปดเผยเพื่อตอบโตที่รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายตอตานจีนและ
สนับสนุนคูปฏิปกษของรัฐบาลจีนในไตหวัน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีก็ไดทําใหความสัมพันธไทย-จีน ไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงจนตกตํ่าอยางที่สุดในชวงเวลาน้ัน จวบจนชวงปลายทศวรรษที่ 1960 ตอตน
ทศวรรษที่1970 เมื่อสถานการณโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร่ิมจากสหรัฐฯ ถอนตัวจากสงคราม
เวียดนามและปรับยุทธศาสตรใหมโดยหันมาสรางความสัมพันธที่ดีกับจีน จึงไดนําแสงรํ่าไรมาสู
การสรางความสัมพันธระหวางไทย-จีนอีกคร้ัง สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขางตนได
สงผลกระทบไมนอยตอนโยบายของรัฐบาลไทยในขณะน้ัน โดย เฉพาะกระแสเรียกรอง
ภายในประเทศใหรัฐบาลปรับปรุงความสัมพันธกับจีนและยกเลิกคําสั่งหามคาขายกับจีน จนเมื่อ
เดือนกันยายน ค.ศ. 1972 ไดเกิดการทูตปงปองขึ้นเปนคร้ังแรกระหวางไทย-จีนหลังจากหางเหินกัน
ไปเปนระยะเวลาถึง 14 ป โดยคณะปฏิวัติที่นําโดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ได
ตัดสินใจจัดสงทีมนักกีฬาปงปองของไทยซึ่งมีนาย ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน รองผูอํานวยการ
ฝายเศรษฐกิจการคลังและอุตสาหกรรมของคณะปฏิวัติเปนที่ปรึกษาคณะ เดินทางไปเขารวมการ
แขงขันชิงแชมปปงปองเอเชียที่กรุงปกกิ่ง ซึ่งภารกิจลับของนายประสิทธิ์ฯ คือการหยั่งทาทีของฝาย
จีน ซึ่งการพบปะกับผูนําจีนรวมทั้งนายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีนของนายประสิทธิ์ฯ ในคร้ัง
น้ันทําใหฝายไทยเขาใจทาทีของจีนตอปญหาตางๆ มากขึ้น เชน ปญหาผูกอการรายคอมมิวนิสตใน
ไทยซึ่งจีนยืนยันนโยบายไมแทรกแซงหรือบอนทําลายรัฐบาลประเทศอ่ืน ทาทีจีนในเร่ืองปญหา
ไตหวัน นโยบายของจีนตอปญหาคนจีนโพนทะเลในไทยซึ่งจีนไมเห็นดวยที่จะมีสองสัญชาติ
โดยเฉพาะควรเลือกถือสัญชาติของประเทศที่ตนต้ังรกรากอยู ปญหาการคาระหวางสองประเทศที่
ไดตัดขาดไปต้ังแตป ค.ศ. 1957 ซึ่งโดยสรุปแลวก็คือจีนปรารถนาที่จะสถาปนาความสัมพันธฉัน
มิตรและอยูรวมกันอยางสันติกับฝายไทย17

2.3.7 เมื่อรัฐบาลพลเรือนภายใตการนําของนายสัญญา ธรรมศักด์ิ นายกรัฐมนตรี ขึ้น
บริหารประเทศเปนคร้ังแรกหลังจากรัฐบาลทหารปกครองประเทศไทยเปนระยะเวลาถึง 14 ปน้ัน
ความสัมพันธไทย-จีน ก็ไดพลิกหนาประวัติศาสตรใหมของการพัฒนาที่รวดเร็ว โดยในชวง
ระยะเวลา 1 ปกวาของรัฐบาลเฉพาะกาลดังกลาวไดมีคณะผูแทนไทยเยือนจีนรวมถึง 13 คณะ

17 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 330-345.
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ขณะที่จีนก็สงคณะนักกีฬาทั้งบาสเก็ตบอลล ฟุตบอลล และแบดมินตันเยือนประเทศไทยโดย
ตอเน่ือง และโดยที่โลกกําลังเผชิญกับภาวะนํ้ามันแพงในขณะน้ันทําใหเศรษฐกิจไทยไดรับ
ผลกระทบรุนแรงยิ่งเปนการกระตุนใหเกิดกระแสที่จะสรางความสัมพันธกับจีนที่ใหมากขึ้น
โดยเฉพาะในดานการคาโดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1973 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรี
ชวยตางประเทศของไทย ไดเยือนจีนเพื่อเจรจากับฝายจีน โดยรัฐบาลจีนไดตกลงขายนํ้ามันในราคา
มิตรภาพแกไทยจํานวน 50,000 ตัน ซึ่งการเยือนจีนของ พลเอกชาติชายฯ คร้ังน้ีถือเปนการเยือนจีน
ของคณะผูแทนทางการไทยเปนคร้ังแรกในรอบกวา 20 ป รัฐบาลไทยของนายสัญญาฯ ยังไดดําเนิน
มาตรการที่เปนรูปธรรมตางๆ ในการปรับปรุงความสัมพันธกับจีน รวมทั้งในเดือนมิถุนายน ค .ศ.
1974 ซึ่งสภานิติบัญญัติของไทยในขณะน้ันไดมีมติยกเลิกมาตราที่ 53 ของคณะปฏิวัติที่หามการ
ติดตอคาขายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนการขจัดอุปสรรคที่สําคัญของการคาโดยตรง
ระหวางสองประเทศ และเมื่อหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ไดเปนนายกรัฐมนตรีของไทยในตน
ป ค.ศ. 1975 ก็ไดประกาศดําเนินนโยบายตางประเทศที่ไมฝกใฝฝายใด โดยแสดงความปรารถนาที่
จะสถาปนาความสัมพันธกับทุกประเทศที่เปนมิตรและจริงใจกับไทย และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ.
1975 ขณะแถลงนโยบายตอรัฐสภาหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ฯ ไดประกาศการตัดสินใจของรัฐบาลไทย
ที่จะยอมรับสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน มีการแตงต้ังคณะทํางานที่นําโดยนายอานันท ปนยารชุน
เอกอัครราชทูตไทยประจําองคการสหประชาชาติ เพื่อเจรจาเปดสัมพันธกับจีน โดยนายอานันทฯ
ไดเดินทางไปเยือนกรุงปกกิ่งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1975 เพื่อเจรจากับกระทรวงการ
ตางประเทศของจีน โดยทั้งสองฝายสามารถบรรลุความตกลงไดอยางรวดเร็ว จากน้ัน เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน ค.ศ. 1975 หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ฯ ไดเยือนจีนอยางเปนทางการ โดยไดเขาพบกับผูนําจีน
คนสําคัญทั้งประธานาธิบดีเหมา เจอตง รวมทั้งไดหารือขอราชการกับนายเต้ิง เสี่ยวผิง รอง
นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ที่สําคัญคือไดรวมลงนามกับนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ในแถลงการณ
รวมวาดวยการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 ซึ่งมีเน้ือหาสําคัญคือ การที่รัฐบาลไทยไดยอมรับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและยึดถือหลักการจีนเดียวโดยยอมรับไตหวันเปนสวนหน่ึงของจีน ในขณะที่รัฐบาล
จีนไมยอมรับการมีสองสัญชาติของคนจีนโพนทะเลในไทย สําหรับคนจีนโพนทะเลในไทยที่
ปรารถนาจะคงสัญชาติจีนไวก็ตองเคารพตอกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและอยู
รวมกับประชาชนคนไทยในทองถิ่นอยางฉันมิตรและสันติ ซึ่งการที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสอง
ประเทศไดลงนามในแถลงการณรวมเพื่อสถาปนาความสัมพันธที่เปนปกติระหวางกันน้ี นับเปน
ผลสําเร็จของความพยายามในการที่จะพัฒนาความสัมพันธที่เปนปกติระหวางกันที่ไดดําเนินมา
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อยางยาวนาน 18

2.4 ความสัมพันธไทย-จีน ในชวงหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตจนถึงปจจุบัน
2.4.1 แมหลังจากที่ไทย-จีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.

1975 แลว แตหลังจากน้ันไมนานก็เกิดเหตุการณวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 และนําไปสูการยึด
อํานาจรัฐบาลพลเรือนภายใตการนําของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ฯ โดยคณะปฏิรูปที่นําโดยคณะผูนํา
ทหารที่มีหัวคิดคอนขางรุนแรงในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตและตอตานจีน ความสัมพันธไทย -
จีนไดรับผลกระทบอยูระยะหน่ึง อยางไรก็ดี ควันหลงของเมฆดําที่บดบังความสัมพันธไทย-จีนอีก
คร้ังดังกลาวก็เกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาประมาณ 1 ปเศษเทาน้ัน เมื่อรัฐบาลที่ต้ังโดยคณะทหาร
ดังกลาวลงจากอํานาจ และพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน ไดขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อ
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1977 รัฐบาลไทยก็ไดกลับมาดําเนินความสัมพันธที่ดีกับจีนอีกคร้ัง และจากน้ัน
เปนตนมาความสัมพันธไทย-จีนก็พัฒนาราบร่ืนอยางไมหยุดยั้งตามลําดับ 19

2.4.2 ในทศวรรษแรกหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย -จีน ถือเปน
ชวงเวลาของการเพิ่มพูนความเขาใจและความไวเน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกันเปนสําคัญ โดยในประเด็น
แรกคือปญหาคนจีนโพนทะเลสองสัญชาติ ซึ่งเปนปญหาที่สรางความไมเขาใจและหวาดระแวงไม
เพียงเฉพาะประเทศไทยหากแตยังกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมใน
แถลงการณรวมสถาปนาความสัมพันธทางการทูตจะไดมีการระบุไวชัดเจนถึงจุดยืนของจีนตอกรณี
น้ี แตในทางปฏิบัติที่เปนจริงตามขอตกลงดังกลาวก็ยังตองรอเวลาเปนเคร่ืองพิสูจน การเยื อนไทย
เปนคร้ังแรกของนายเต้ิง เสี่ยวผิง ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1978 จึงเปน
โอกาสสําคัญใหผูนําจีนไดแสดงจุดยืนของจีนตอรัฐบาลและประชาชนไทยในปญหาน้ี โดยนายเต้ิง
ฯ ไดจัดการประชุมผูสื่อขาวที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ย้ําจุดยืนของรัฐบาลจีนอยางหนัก
แนนถึงจุดยืนดังกลาว ซึ่งนับเปนจุดหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญที่ทําใหรัฐบาลไทยคลายความกังวลเร่ือง
น้ีไปไดมาก ประเด็นตอมาซึ่งเปนประเด็นสําคัญคือปญหาความเกี่ยวพันระหวางพรรคคอมมิวนิสต
ไทย-จีน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหไทยยังคงหวาดระแวงจีน ซึ่งในระหวางการเยือนจีนของ พล.
อ. เกรียงศักด์ิฯ ในป ค.ศ. 1978 รองนายกรัฐมนตรีเต้ิง เสี่ยวผิง ก็ไดแสดงจุดยืนของจีนตอปญหาน้ี
วา ปญหาการกอการรายของพรรคคอมมิวนิสตไทยถือเปนปญหาภายในของไทย (จีนไมเขา
แทรกแซง) จนกระทั่งตอมาเมื่อนายเต้ิง เสี่ยวผิง เยือนไทยในเดือนพฤศจิกายนปเดียวกัน นายเต้ิงฯ
ก็ยังไดย้ําถึงทาทีจีนตอปญหาน้ีวา จีนดําเนินความสัมพันธระหวางพรรคกับพรรคกับการดําเนิน

18 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 346-349.
19 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 351-352.
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ความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศแยกออกจากกัน ทั้งน้ี จีนมุงมั่นที่จะเสริมสรางมิตรภาพ
กับไทยอยางตอเน่ือง รวมทั้งจะเรงพัฒนาความสัมพันธทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมตลอดจนดานอ่ืนๆ กับฝายไทยอยางแทจริง ทั้งน้ี ตอจากน้ันไมนานสถานีวิทยุเสียง
ประชาชนแหงประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสตไทยก็ยุติการออกอากาศอยางถาวรในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1979 รวมทั้งสื่อมวลชนตางๆ ในจีนก็ยุติการรายงานขาวการเคลื่อนไหวของพรรค
คอมมิวนิสตไทยดวย ซึ่งการที่รัฐบาลจีนแสดงออกหลายคร้ังเกี่ยวกับจุดยืนของจีนตอความสัมพันธ
ที่มีกับพรรคคอมมิวนิสตในประเทศอาเซียนรวมทั้งไทย ไดมีสวนชวยอยางสําคัญที่ทําใหรัฐบาล
ของทั้งสองฝายมีความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนความไววางใจตอกัน 20

2.4.3 การแลกเปลี่ยนการเยือนระหวาง พลเอกเกรียงศักด์ิฯ นายกรัฐมนตรีไทยกับนาย
เต้ิง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรีจีนขางตน นอกจากเปนการเบิกศักราชใหมใหกับการแลกเปลี่ยน
การเยือนระหวางสองประเทศ เพราะหลังจากน้ันเปนตนมาทั้งสองประเทศไดมีการแลกเปลี่ยนการ
เยือนในระดับตางๆ อยางสม่ําเสมอ ซึ่งทําใหทั้งสองฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและ
ประสานจุดยืนระหวางกันมากขึ้นทั้งในปญหาภูมิภาคและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ปญหากัมพูชาซึ่งเปนปญหาภูมิภาคที่สําคัญในชวงเวลาน้ันแลว การเยือนไทยของนายเต้ิง เสี่ยวผิง
ซึ่งถือเปนแกนนําของพรรคคอมมิวนิสตจีนหรือผูนําที่มีอํานาจสูงสุดในขณะน้ันยังมีความหมาย
สําคัญทางประวัติศาสตร เน่ืองจากเปนการเยือนไทยคร้ังแรกของผูนําระดับสูงของจีนหลังจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดสถาปนาขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1949 เปนตนมา โดยนายเต้ิงฯ ไดเลือกประเทศ
ไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งแสดงถึงความสําคัญที่รัฐบาลจีนใหกับ
ประเทศไทยเปนพิเศษ การเยือนดังกลาวยังไดมีสวนผลักดันความรวมมือในดานตางๆ ทั้งการเมือง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เปนตน รวมทั้งการแสดงภาพลักษณของการที่ประเทศที่มีระบอบการเมือง
และสังคมที่แตกตางกันสามารถจะอยูรวมกันไดอยางสันติและเปนมิตรที่ดีตอกัน และหลังจากการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ. 1978 แลว ไทยกับจีนไดมีการแลกเปลี่ยนการเยือน
ในระดับสูงและในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอเร่ือยมาจนปจจุบัน รวมทั้งมีการขยายความรวมมือใน
ดานตางๆ อยางกวางขวางทั้งในดานการเมือง การทูต การปองกันประเทศ เศรษฐกิจการคา
วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุข กีฬา ศิลปะ ศาสนาและสตรี เปนตน
ซึ่งเปนประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรโดยรวมระหวางสองประเทศ 21

2.4.4 สําหรับในชวงทศวรรษที่ 2 ของความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน น้ัน พรอมไป
กับความสัมพันธไทย-จีน ที่พัฒนาดีขึ้นโดยลําดับ ประกอบกับผลจากการดําเนินนโยบายเปด

20 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 352-354.
21 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 355-363.
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ประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนซึ่งไดเร่ิมเห็นผลเดนชัดมากขึ้นโดยลําดับ โดยเฉพาะ
หลังจากสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเปนตนมาทั้งสองฝายยังไดมีการลงนามใน
ความตกลงทางการคาที่เกี่ยวของ เชน ความตกลงทางการคาระหวางไทย-จีน ความตกลงวาดวยการ
จัดต้ังคณะกรรมการรวมดานการคา และความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ระหวางไทย-จีน เปนตน ซึ่งเปนประโยชนและเปนหลักประกันในการสรางความเชื่อมั่นตอการ
สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางกัน จึงเปนผลใหความสัมพันธไทย -จีนในชวง
ทศวรรษที่ 2 หลังจากการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันไดขยายตัวจากผลสําเร็จใน
ดานการเสริมสรางความเขาใจและความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกันในทศวรรษแรก เปนผลสําเร็จใน
ขยายความรวมมือทางดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนระหวางสองประเทศใหยิ่งเพิ่มพูนและ
พัฒนาไปอยางรวดเร็วในทศวรรษตอมา ดังจะเห็นชัดจากมูลคาการคาระหวางสองประเทศซึ่งเพิ่ม
จากป ค.ศ. 1975 ซึ่งเปนปแรกของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตที่มีมูลคาเพียงแค 24.62
ลาน-ดอลลารสหรัฐ เปน 3,362 ลานดอลลารสหรัฐในป ค .ศ. 1995 ป ในดานการลงทุน
ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางสองประเทศก็ไดทําใหไทยกลายเปนประเทศแรกๆ ที่เขาไปลงทุน
ในจีนหลังจากจีนดําเนินนโยบายเปดประเทศและปฏิรูปในป ค.ศ. 1978 โดยบริษัทตางชาติรายแรก
ที่เขาไปลงทุนในจีนที่เมืองเซินเจ้ิน เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน มณฑลกวางตุง ก็คือบริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑหรือเครือซีพีของไทย เมื่อป ค.ศ. 1979 ซึ่งหลังจากน้ันประเทศไทยก็เปนประเทศที่ติด
อันดับตนๆ ของตางประเทศที่เขาไปลงทุนในจีนอยูหลายป โดยนับถึงป ค .ศ. 1994 มีสถิติของ
ทางการจีนที่ระบุวา ทั้งสองประเทศมีการลงนามความตกลงรวมมือและรวมทุนในดานตางๆ รวม
769 ฉบับ มีมูลคารวม 680 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยมีการลงทุนในจีนรวม 1,843 โครงการ คิด
เปนมูลคาการลงทุนตามสัญญาถึง 2,630 ลานดอลลารสหรัฐ 22

2.4.5 หลังจากที่ไทยกับจีนประสบความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธระหวางกันใน
สองทศวรรษแรกหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต จากการเสริมสรางความเชื่อมั่นซึ่งกัน
และกันทางการเมือง ขยายไปสูความสัมพันธที่เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันในดานเศรษฐกิจ ใน
ทศวรรษที่ 3 ความสัมพันธระหวางสองประเทศไดยิ่งขยายตัวออกไปจนกลายเปนความสัมพันธที่มี
ความรวมมืออยางรอบดาน และมีการยกระดับความสัมพันธระหวางกันไ ปสูระดับที่สูงขึ้นโดย
ลําดับ โดยในชวงทศวรรษที่ 3 ของความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน ระหวางป ค.ศ. 1995-2005
กลาวไดวาความสัมพันธไทย-จีนไดพัฒนากาวล้ําหนากับประเทศอาเซียนอ่ืนๆ โดยมีประจักษพยาน
สําคัญซึ่งสะทอนถึงความสัมพันธที่ใกลชิดเปนพิเศษระหวางไทย-จีน ดังกลาว น่ันคือ

1) การที่ทั้งสองประเทศไดลงนามใน “แถลงการณรวมวาดวยแผนการความ

22 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 386-388.
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รวมมือในศตวรรษที่ 21 ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ ค.ศ. 1999 ซึ่งเปนความตกลงในลักษณะดังกลาวที่จีนลงนามกับตางประเทศเปนฉบับ
แรก และไทยไดเปนประเทศแรกในอาเซียนที่ไดลงนามความตกลงในลักษณะน้ีกับจีน โดยผูนําจีน
ในยุคน้ันตางแสดงความชื่นชมตอวิสัยทัศนของผูนําไทยที่ริเร่ิมลงนามความตกลงในลักษณะน้ีกับ
จีนซึ่งถือเปนความคิดที่ล้ําหนาประเทศอาเซียนอ่ืน ซึ่งความตกลงดังกลาวเปนการแสดงถึงขอบเขต
ความสัมพันธระหวางไทย-จีนที่ไดขยายออกไปในทุกมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การทหารและความมั่นคง ตลอดจนความรวมมือในกรอบพหุภาคี ซึ่งแมวาในยุคน้ันจีน
จะยังคอนขางสงวนทาทีในการดําเนินกิจกรรมในเวทีพหุภาคีอยูในระดับหน่ึงก็ตาม (ผิดกับยุค
ปจจุบันที่จีนหันมาแสดงบทบาททางเวทีพหุภาคีอยางเต็มตัวและยึดหลักพหุภาคีนิยมเปนนโยบาย
ตางประเทศที่สําคัญ ของจีนประการหน่ึง)

2) การที่ทั้งสองประเทศไดรวมกันออกแถลงการณรวมระหวางราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงการเยือนจีนของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ 27-29 สิงหาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งทั้งสองประเทศไดตัดสินใจยกระดับ
ความสัมพันธระหวางกันเปนความสัมพันธเชิงยุทธศาสตรระหวางกัน โดยจะขยายความรวมมือที่
เอ้ือประโยชนตอทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองฝายในทุกดาน อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งในขณะน้ันไทยก็ได
กลายเปนประเทศแรกในอาเซียนและประเทศแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีความสัมพันธที่เปนความ
รวมมือเชิงยุทธศาสตรกับจีน

3) การที่ทั้งสองประเทศไดบรรลุขอตกลงที่จะรวมกันจัดทําแผนปฏิบั ติการรวม
วาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตร ฉบับแรก (ค.ศ. 2007-2011) ซึ่งมีความรวมมือ 15 สาขา ใน
ระหวางการเยือนจีนของพันตํารวจโททักษิณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกรกฎาคม ค .ศ. 2005 ใน
โอกาสครบรอบ 30 ปของความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน ซึ่งทําใหไทยเปนประเทศแรกๆ ที่ไดทํา
ความตกลงในลักษณะดังกลาวกับจีน (ตอมาไดมีการลงนามแผนปฏิบัติรวมฉบับดังกลาวใน
ระหวางการเยือนจีนของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008)

4) นอกจากน้ี ในดานความรวมมือเศรษฐกิจการคา ไทยยังไดเปนประเทศแรกๆ
ในโลกที่ไดยกระดับคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางสอง
ประเทศจากระดับรัฐมนตรีเปนระดับรองนายกรัฐมนตรี และเปนประเทศแรกในกลุมอาเซียนที่ได
ลงนามในความตกลงวาดวยการลดภาษีผักและผลไมเปนศูนยระหวางสองประเทศภายใตกรอบ
ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (Early Harvest) ในป ค.ศ. 2003 ตามลําดับ

สําหรับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนในชวงป ค.ศ. 1995-2005 น้ัน
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พรอมไปกับความสัมพันธทางการเมืองที่มีความใกลชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง
อยางสม่ําเสมอ ทําใหความรวมมือดานเศรษฐกิจและการคารวมทั้งการลงทุนตลอดจนการทองเที่ยว
ระหวางสองประเทศเพิ่มพูนมากขึ้นตามไปดวยโดยลําดับ โดยหลังจากป ค.ศ. 1995 ซึ่งมูลคาการคา
ระหวางสองประเทศเทากับ 3,362 ลานดอลลารสหรัฐ จนถึงป ค.ศ. 2005 มูลคาการคาระหวางสอง
ประเทศไดเพิ่มพูนเปน 27,234 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไทยสงออกไปจีน 12,268 ลานดอลลาร
สหรัฐ และนําเขาจากจีน 14,966 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งปจจัยดานบวกที่ทําใหมูลคาการคาระหวาง
สองประเทศเพิ่มขึ้นรวดเร็ว นอกจากเพราะการที่เศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและคนจีนมี
กําลังซื้อเพิ่มขึ้นโดยลําดับแลว การที่ไทยบรรลุขอตกลงกับจีนในเร่ืองการลดภาษีผักและผลไม
เทากับศูนยเมื่อป ค.ศ. 2003 ก็เปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหมูลคาการคาระหวางสองประเทศเพิ่มขึ้น
รวดเร็วดวย โดยทําใหมูลคาการสงออกและนําเขาของไทยโดยเฉลี่ยต้ังแตป ค .ศ. 2004 เปนตนมา
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 41.1 และ 31.5 ตามลําดับ

2.4.6 หลังเหตุการณทางการเมืองในไทยเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 ไดสงผลกระทบ
ใหสถานการณทางการเมืองในไทยขาดเสถียรภาพ รวมทั้งสงผลใหรัฐบาลจีนขาดความเชื่อมั่นตอ
สถานภาพของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะเหตุการณความวุนวายในชวงการประชุมผูนําอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจาเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 ซึ่งสงผลใหนายเวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน
ของจีนยังไมไดมีโอกาสเยือนไทยอยางเปนทางการนับต้ังแตดํารงตําแหนงดังกลาวเปนตนมาเมื่อป
ค.ศ. 2003 อยางไรก็ดี ความสัมพันธและความรวมมือฉันมิตรไทย-จีน ก็ยังคงพัฒนาตอเน่ืองตอไป
แมอาจจะดูชาลงเมื่อเทียบกับความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศเพื่อนบานอ่ืนๆ เชน สิงคโปร
พมา ลาว และกัมพูชา เปนตน โดยมีปจจัยที่บงชี้ถึงความตอเน่ืองของความสัมพันธ ดังน้ี

1) การที่ยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอยางตอเน่ือง ทั้งการเสด็จฯ
เยือนจีนของพระบรมวงศานุวงศ และการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยทุกคนในชวงที่ผานมา ซึ่ง
ถือเปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนความสัมพันธระหวางสองประเทศ แมทางฝายจีนจะมีผูนํา
ระดับสูงเยือนไทยนอยลงระหวางป ค.ศ. 2007-2009 แตในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 นายอู
ปางกั๋ว ประธานสภาประชาชนแหงชาติจีน ก็ไดเยือนไทยอยางเปนทางการ ตามมาดวยการเยือน
ไทยของนายสี จ้ินผิง รองประธานาธิบดีจีน (ซึ่งไดรับการกําหนดตัวใหเปนประธานาธิบดีจีนคน
ตอไป) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ผูนําจีนเร่ิมมีตอสถานการณในไทย

2) การที่ความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนตลอดจนการทองเที่ยว
ระหวางสองประเทศยังคงขยายตัวตอเน่ือง ทั้งน้ี นับถึงป ค .ศ. 2011 จีนยังคงเปนตลาดสงออก
อันดับที่ 1 เปนแหลงนําเขาอันดับ 2 และเปนคูคาอันดับ 2 ของไทย (รองจากญ่ีปุน) ในป ค.ศ.
การคาไทย-จีนตามสถิติของไทยมีมูลคา 57,983 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 32.7 โดยไทย
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สงออกไปจีนมูลคา 27,402 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขาจากจีนมูลคา 30,581 ลานดอลลารสหรัฐ
ในดานการลงทุนจีนเปนนักลงทุนอันดับ 2 ของไทย โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 5 ในปกอน โดยมี
มูลคาการลงทุนสะสมต้ังแตป ค.ศ. 2005-2010 มูลคา 2,738 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ในดานการ
ทองเที่ยว นักทองเที่ยวจากจีนมาเที่ยวไทยเปนอันดับที่ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในป ค.ศ.2011 มี
นักทองเที่ยวจีนมาไทยจํานวน 1,760,564 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 56.8823

การเยือนจีนของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ 17-19
เมษายนที่ผานมา ทั้งสองประเทศไดมีการลงนามในความตกลงรวม 8 ฉบับ ที่สําคัญคือ การลงนาม
ในแผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย-จีน ฉบับที่ 2 (ป ค.ศ. 2012-2016)
และการออกถอยแถลงรวมไทย-จีน เพื่อยกระดับความสัมพันธระหวางสองประเทศเปนหุนสวน
ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน ซึ่งถือเปนการพัฒนาความสัมพันธใหสูงขึ้นไปอีกระดับหน่ึง

2.5 สรุปกรอบแนวคิดเร่ืองความสัมพันธไทย-จีน
2.5.1 จากการศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธไทย-จีน นับจากยุคกอนประวัติศาสตร

ไทยและในชวงยุคประวัติศาสตรซึ่งไทยมีความผูกพันกับจีนอยางเหนียวแนนดวยระบบบรรณาการ
จนถึงชวงกอนและหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อป ค .ศ. 1975 กระทั่งถึงชวง
ความสัมพันธในยุคปจจุบัน จะเห็นไดวาความสัมพันธไทย-จีนมิใชความสัมพันธในระดับธรรมดา
หากแตเปนความสัมพันธที่มีความผูกพันลึกซึ้งยาวนานเปนพิเศษถึงประมาณ 2,000 ปทีเดียว โดย
การกระทบกระทั่งในประวัติศาสตรก็มีเพียงชวงสงครามขนาดเล็กชวงสั้นๆ ในสมัยพอขุนเม็งราย
กับราชสํานักหยวนของมองโกเลียที่เขามาปกครองแผนดินจีนเทาน้ัน จึงกล าวไดวาความสัมพันธ
ไทย-จีน เปนความสัมพันธที่สันติและเปนความสัมพันธฉันพี่นองจากการไปมาหาสูกันที่ใกลชิด
รวมทั้งความผูกพันทางสายเลือดและวัฒนธรรม

2.5.2 อยางไรก็ดี ในภาพรวมของความสัมพันธที่ดีเปนพิเศษระหวางกันน้ี ก็ยังมีบางชวง
บางระยะที่ความสัมพันธระหวางสองประเทศหางเหินกันบางเหมือนกัน โดยเฉพาะชวงยุคลาอาณา
นิคมในสมัยศตวรรษที่ 19 และชวงสงครามเย็น เปนตน แตปจจัยภายนอกเหลาน้ีก็ไมอาจตัดขาด
ความสัมพันธและการไปมาหาสูระหวางประชาชนไทย-จีนที่มีมาโดยตลอดได พอปจจัยเหลาน้ี
คลี่คลายไป ความสัมพันธอันดีที่เปนเน้ือแทก็จะปรากฏตัวตนที่แทจริงออกมากระทั่งพัฒนาไปยิ่ง
กวาเดิม ทั้งน้ี ปจจัยที่เปนดานลบเหลาน้ีรวมตลอดไปถึงปจจัยที่เปนบวกดวยมีทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอก ซึ่งจะไดมีการประเมินและวิเคราะหในบทตอไป เพื่อประโยชนตอการศึกษาและการให
ขอเสนอแนะในประเด็นน้ีตอไป

23 ขอมูลภูมิหลัง “ความสัมพันธไทย-จีน ของกองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก มีนาคม 2555.



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 ภาพรวมของผลการศึกษา
การศึกษาเร่ืองน้ีทําใหทราบขอเท็จจริงที่เปนขอมูลพื้นฐานวาตลอดชวงระยะเวลา 2,000

กวาปของความสัมพันธไทย-จีน เปนความสัมพันธที่สันติ มีพัฒนาการที่ดีโดยตอเน่ืองยาวนานและ
เปนความสัมพันธที่มีความใกลชิดเปนพิเศษเมื่อเทียบกับความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศเพื่อน
บานอ่ืนๆ โดยชวงประวัติศาสตรที่ใกลชิดที่สุดคือในสมัยราชวงศหมิงซึ่งตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา
ของไทย ซึ่งทั้งสองฝายตางถือวาอีกฝายเปนมิตรประเทศที่ใกลชิดที่สุด คร้ันตอมาในสมัย ราชวงศ
ชิงซึ่งแมจะเปนราชวงศของชนชาติกลุมนอยของจีน แตก็ไดรับอิทธิพลอยางสูงจากคตินิยมและ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชนชาติฮ่ัน (ราชวงศชิงคอนขางปรับตัวเขากับวัฒนธรรมจีนไดดีกวา
ชนชาติมองโกเลียในสมัยราชวงศหยวนซึ่งเปนผลใหราชวงศชิงสามารถครองอํานาจในจีนไดนาน
เกือบ 300 ป ขณะที่ราชวงศหยวนครองอํานาจในจีนไดประมาณ 90 ปเทาน้ัน) ทําใหราชวงศชิงสืบ
ทอดประเพณีนิยมในเร่ืองระบบบรรณาการและนโยบายในการกระชับความสัมพันธอันดีกับสยาม
ประเทศตอจากราชวงศหมิง โดยเร่ิมจากชวงปลายกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงยุคตนกรุงรัตนโกสินทรซึ่ง
ความสัมพันธระหวางสองประเทศไดยกระดับจากความสัมพันธที่แนนแฟนทางการเมืองและการ
ทูตผานระบบบรรณาการไปสูความสัมพันธที่แนบแนนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยสยาม
ประเทศขณะน้ันเปนคูคาที่สําคัญที่สุดของจีน ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาน้ีแสดงถึงภูมิปญญาที่เฉลียว
ฉลาดของบรรพบุรุษไทยในดานดําเนินการทางการทูตนับแตประวัติศาสตร

นอกจากน้ี การดําเนินนโยบายการทูตระหวางไทย-จีนในอดีตในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนเคร่ืองบรรณาการหรือที่เรียกวา “จ้ิมกอง” น้ัน ไมใชเปนเพียงผลประโยชนรวมทางดาน
การเมืองเทาน้ัน ยังเปนผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจการคาที่ดําเนินการโดยรัฐตอรัฐในลักษณะที่
เกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกันดวย ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนเคร่ืองราชบรรณาการซึ่งสวนใหญ
เคร่ืองบรรณาการที่พระมหากษัตริยไทยมอบใหจีนจะเปนสินคาและของพื้นเมืองรวมทั้งของปาหา
ยากรวมถึงงาชางและหนอแรด ในขณะที่จักรพรรดิจีนก็ตอบแทนเคร่ืองบรรณาการในปริมาณและ
มูลคาที่สูงกวาเสมอเพื่อแสดงฐานะหนาตาของประเทศใหญที่เปน “พี่เบิ้ม”ในรูปของผาไหมแพร
พรรณและเคร่ืองปนดินเผาชั้นสูงซึ่งใชเฉพาะในราชสํานักและวงขุนนางชั้นสูงและที่เปนตองการ
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ของตลาดโลกในขณะน้ัน ยิ่งไปกวาน้ัน เรือนําคณะทูตและเคร่ืองราชบรรณาการจากฝายไทยก็นิยม
ที่จะนําสินคาใสเรือเปนเคร่ืองอับเฉา ซึ่งเมื่อขึ้นฝงจีนที่มณฑลกวางตุง (เปนสถานที่ที่เรือคณะทูตจะ
แวะพักกอนที่จะดําเนินเร่ืองสงคณะทูตเขากรุงปกกิ่งอีกทอดหน่ึง) ก็สามารถนําไปขายในตลาดจีน
ไดโดยทางราชสํานักจีนไดใหสิทธิพิเศษยกเวนภาษีมาโดยตลอด มีการคํานวณวากองเรือคณะทูตลํา
หน่ึงๆ สามารถขนสินคาที่เปนเคร่ืองอับเฉาไดถึง 2,457 - 3,425 หาบ (154 – 207 ตัน) และเมื่อเรือ
คณะทูตเดินทางกลับไทยก็ยังสามารถขนสินคาจากจีนเพื่อเปนเคร่ืองอับเฉาถวงเรือนํากลับมาคาขาย
ในสยามประเทศตอได ขณะเดียวกัน การคาขายและไปมาหาสูระหวางภาคประชาชนของทั้งสอง
ประเทศก็เพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัวดวย โดยแมราชสํานักจีนจะดําเนินนโยบายปดนานนํ้าใน
ชวงแรก แตก็ยินยอมใหพอคาในเมืองทาทางตอนใตของจีนในแถบมณฑลกวางตุง ฝูเจ้ียนและเจ
อเจียงทํามาคาขายกับสยามประเทศได โดยเฉพาะหลังจากป ค.ศ. 1684 เปนตนมา ซึ่งราชวงศชิง
ประกาศยุตินโยบายปดนานนํ้าการคาขายระหวางไทย-จีนก็ไดพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ที่สําคัญคือ
การที่สยามประเทศเคยขายขาวใหราชวงศชิงของจีนเมื่อป ค.ศ. 1722 หลังจากพื้นที่แถบตะวันออก
เฉียงใตของจีนเกิดสภาวะขาดแคลนขาวในชวงดังกลาว ซึ่งก็ไดรับการตอบสนองดวยดีจาก
พระมหากษัตริยสยามโดยไดทรงคัดเลือกขาวพันธุดีสงไปใหจีน พรอมทั้งยังไดถวายเคร่ือง -
บรรณาการเปนพันธุขาวและตนผลไมพื้นเมืองไปใหฝายจีนดวย ซึ่งการขายขาวใหจีนของสยาม
ประเทศคร้ังน้ีนับเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตร และในชวงตอมาการคาขายขาวระหวางสอง
ประเทศก็ไดดําเนินเร่ือยมาในยุคราชสํานักชิง1

อยางไรก็ดี หลังจากสยามประเทศไดยกเลิกระบบความสัมพันธแบบระบบบรรณาการกับ
จีน ความสัมพันธไทย-จีนในระดับทางการไดเคยหางเหินกันอยูชวงระยะเวลาหน่ึง (ค.ศ. 1852 –
1975) แตความสัมพันธและการไปมาหาสูในระดับประชาชนกับประชาชนก็ยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง
จวบจนเมื่อทั้งสองประเทศไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อป 1975
ความสัมพันธระหวางสองประเทศจึงไดหันกลับมามีความสัมพันธที่ใกลชิดกันอีกคร้ั งและมี
พัฒนาการที่เจริญกาวหนาโดยลําดับจนถึงปจจุบัน

3.2 การประเมินและวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอพัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน

ผลการศึกษาขางตนยังทําใหสามารถประเมินและวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังน้ี

3.2.1 ปจจัยมูลฐานที่เอ้ือประโยชนใหความสัมพันธระหวางไทย-จีน พัฒนาดวยดีมา

1 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตรความสัมพันธจีน-ไทย” โดย “อว๋ี ติ้งปง” และ “เฉิน ซูเซิน” หนา 101-108.
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จนถึงทุกวันน้ีมีดังน้ี
1) การที่ไทย-จีนทั้งสองประเทศมีความผูกพันทางสายเลือดและวัฒนธรรมที่

ยาวนานแตประวัติศาสตรนับพันปจากการไปมาหาสูทั้งในระดับทางการและประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ โดยคําพูดที่วา “จีน-ไทยใชอ่ืนไกล พี่นองกัน” ยังคงเปนคํานิยามถึงความสัมพันธที่ใกลชิด
ระหวางสองประเทศซึ่งเปนที่ติดปากทั้งของผูนําและประชาชนไทย-จีนโดยตลอดมา และผลจาก
การศึกษาขางตนสามารถยืนยันความสัมพันธที่ใกลชิดอยางลึกซึ้งน้ีไดเปนอยางดี

2) การที่ทั้งสองประเทศไมมีปญหารุนแรงใดๆ ที่ตกทอดมาจากประวัติศาสตร
ระหวางกัน โดยประวัติศาสตรของความสัมพันธระหวางสองประเทศเปนประวัติศาสตรที่สันติและ
เต็มไปดวยความรูสึกที่ฉันมิตร ไมเคยมีความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งที่รุนแรงอันเกิดจาก
พื้นฐานของความเปนตัวตนจริงๆ ของทั้งสองประเทศ โดยไทยยังครองสถิติเปนชาติที่ประชาชนจีน
มีความรูสึกที่ ดีดวยมากที่สุดในบรรดาประเทศเพื่อนบานของจีนทั้งปวง แมในบางชวงของ
ความสัมพันธจะมีชวงที่หางเหินกันบางแตก็เปนชวงระยะสั้น และโดยมากมาจากปจจัยภายนอกดัง
จะไดกลาวตอไป

3) การที่ทั้งสองประเทศไมมีพรมแดนติดกันก็ เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให
พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนดําเนินมาอยางราบร่ืนต้ังแตยุคประวัติศาสตร เพราะไมเคยมีปญหา
กระทบกระทั่งกันทางดานอธิปไตยเหนือดินแดนหรือนานนํ้าเหมือนอยางจีนกับประเทศเพื่อนบาน
บางประเทศ

4) การที่ไทยเปนประเทศที่มีชาวจีนโพนทะเลอยูจํานวนมาก และอาศัยอยู
รวมกับคนไทยอยางกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวเหมือนพี่นองรวมครอบครัวเดียวกัน คนจีนโพนทะเล
และคนไทยเชื้อสายจีนเหลาน้ีมีบทบาทที่สําคัญในการเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธไทย-จีนมาทุก
ยุคทุกสมัยไมเวนแมแตในยุคประวัติศาสตรที่เชื่อมสัมพันธกันดวยระบบบรรณาการซึ่งลูกเรือที่นํา
คณะทูตไทยไปจีนลวนแตเปนคนจีนที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

5) การที่ทั้งสองประเทศตางก็เปนประเทศกําลังพัฒนา มีภารกิจที่เหมือนกันใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกาวหนาตลอดจนยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนของ
ประเทศตน รวมทั้งตองเผชิญกับปญหาทาทายในภูมิภาคที่คลายคลึงกัน ทําใหมีจุดยืนในการมอง
ปญหาทั้งในภูมิภาคและโลกที่ละมายคลายคลึงกัน ทําใหเกิดความเขาใจและความไวเน้ือเชื่อใจกัน
รวมทั้งความรวมมือและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดจนความชวยเหลือซึ่งกันและกันในดาน
ตางๆ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อป ค.ศ. 1975

6) การที่ไทยกับจีนมีลักษณะซึ่งเสริมและเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันไดเปน
อยางดีในดานเศรษฐกิจทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดและโครงสรางสินคา แมอาจจะมีสินคา
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บางชนิดที่คลายคลึงและเปนคูแขงกันอยูบาง แตดานการเสริมซึ่งกันแลกันยังมีมากกวาและมี
ศักยภาพที่จะรวมมือกันไดอีกมาก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวาง
สองประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วนับต้ังแตชวงตนกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา และไดขยายตัวอยาง
รวดเร็วอีกคร้ังนับจากทศวรรษที่ 2 หลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเปนตนมา

7) การที่คตินิยมและพื้นฐานความคิดของศาสนาขงจ้ือยังคงมีอิทธิพลตอ
การเมืองการปกครองของจีนในแทบจะทุกยุคทุกสมัยนับจาก ปลายสมัยราชวงศฮ่ันเปนตนมา
รวมทั้งดานวิเทโศบายตอตางประเทศ โดยจีนซึ่งมองตนเองเปนประเทศศูนยกลางของโลกได
ดําเนินความสัมพันธที่ดีตออาณาจักรที่อยูรายรอบที่เปนเพื่อนบานผานระบบบรรณาการซึ่งเปน
รูปแบบของการดําเนินความสัมพันธทางการทูตที่ยอมรับในสถานะของกั นและกันโดยไม
แทรกแซงกิจการภายในและไมรุกรานซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี เมื่อมาถึงยุคสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ง
ปกครองโดยระบอบสังคมนิยม แตพื้นฐานความคิดดังกลาวก็หาไดสูญสิ้นไปกับกาลเวลาแต
อยางไรไม หากแตไดแปรเปลี่ยนเปนความคิดและวัฒนธรรมการดําเนินความสัมพันธกับ ประเทศ
ตางๆ ผานนโยบายการตางประเทศของจีนปจจุบันที่เรียกวานโยบายการตางประเทศที่ใฝสันติ โดย
ยึดหลักปญจศีล (หลัก 5 ประการแหงการอยูรวมกันอยางสันติ) เปนพื้นฐาน ในการดําเนิน
ความสัมพันธฉันมิตรกับประเทศตางๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบาย soft power โดยผานการจัดต้ัง
สถาบันขงจ้ือของจีนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งน้ี นายกวาน มู เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศ
ไทย ไดกลาวกับนักศึกษาหลักสูตร นบท. รุนที่ 4 ซึ่งเดินทางไปรับฟงการบรรยายที่สถาน
เอกอัครราชทูตจีนฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2012 วา นโยบายการตางประเทศของจีนมีพื้นฐาน
จากวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของจีนโดยเฉพาะคติธรรมของขงจ้ือ จึงเปนสิ่งที่ไมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดแมจีนกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผูนําระดับสูงในปลายป 2555 น้ีก็ตาม

3.2.1 จากการศึกษาขางตนยังไดพบดวยวา แมความสัมพันธไทย-จีนจะมีปจจัยมูลฐานที่
เปนตัวตนที่แทจริงของทั้งสองประเทศที่เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาความสัมพันธที่ดีตอกัน แตก็ยัง
มีในบางชวงบางเวลาที่เกิดความหางเหินกระทั่งสภาวะลุมๆดอนๆ ระหวางความสัมพันธของทั้ง
สองประเทศ ซึ่งพอจะประเมินและสรุปถึงตัวแปรที่เขามาเกี่ยวของกับพัฒนาการของความสัมพันธ
ไทย-จีนในอดีตได ดังน้ี

ก. ตัวแปรทางดานการเมือง ซึ่งถือเปนตัวแปรที่คอนขางมีอิทธิพลตอพัฒนาการ
ความสัมพันธไทย-จีนในอดีตที่ผานมาอยางมากที่สุด กลาวคือ

1) การแผขยายอํานาจและอิทธิพลเขามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกในยุคลา
อาณานิคมชวงศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหไทยกับจีนตองยุติความสัมพันธทางการ
ทูตตามระบบบรรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามฝน (ป ค.ศ. 1840-1842) ซึ่งจีนเปนฝายแพ
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สงครามและสถานะของราชสํานักชิงและของทั้งประเทศไดตกตํ่าลงอยางรวดเร็วจนถูกโคนอํานาจ
ในที่สุด และแมจีนจะมีการจัดต้ังรัฐบาลตามระบอบสาธารณรัฐในเวลาตอมา แตประเทศก็วุนวาย
ระส่ําระสายจากการปราบปรามขุนศึกนอยใหญที่ต้ังตนเปนใหญตามหัวเมืองตางๆ ทําใหไทยกับจีน
เร่ิมหางเหินโดยมิไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตซึ่งเปนความสัมพันธรูปแบบใหมนับเปน
เวลากวารอยป ขณะที่ในดานเศรษฐกิจการแทรกซึมของมหาอํานาจตะวันตกยังไดทําใหสยาม
ประเทศกลายเปนตลาดสินคาและแหลงวัตถุดิบของประเทศตะวันตกไปโดยปริยาย ยังผลใหคูคา
สําคัญของไทยเปลี่ยนจากจีนไปเปนประเทศหรือเขตอาณานิคมของประเทศตะวันตกในภูมิภาคแทน2

2) สงครามโลกคร้ังที่ 2 ก็เปนอีกชวงระยะเวลาหน่ึงที่ความสัมพันธไทย-จีน
ไดถึงจุดตกตํ่าอยางที่สุด เมื่อรัฐบาลไทยสมัยน้ันถูกบีบบังคับใหตองเขาเปนพวกกับฝายญ่ีปุนซึ่งกอ
สงครามมหาเอเชียบูรพารุกรานประเทศตางๆ ในเอเชีย โดยรัฐบาลไทยไดดําเนินนโยบายที่สงผล
กระทบตอความรูสึกของจีน เชน การประกาศยอมรับรัฐแมนจูกัวซึ่งเปนรัฐหุนเชิดของญ่ีปุน และ
ประกาศสนับสนุนรัฐบาลของนายวัง จิงเวย ที่นครหนานหนิง ซึ่งเปนรัฐบาลหุนเชิดของญ่ีปุนในจีน
ขณะน้ัน เปนตน อยางไรก็ดี รัฐบาลจีนในสมัยน้ันไดแสดงความเขาใจตอสถานะของไทยที่ถูกบีบ
บังคับ โดยการกระทําดังกลาวไมใชเจตนาที่แทจริงของประชาชนไทย จีนยังถือวาไทยเปนประเทศ
ที่มีความสัมพันธใกลชิดฉันพี่นองมานานนับพันป หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จีนยังไดชวยเหลือไทย
ในเร่ืองตางๆ อาทิ สนับสนุนไมใหไทยตกเปนประเทศแพสงคราม และสนับสนุนไทยเขาองคการ
สหประชาชาติ เปนตน จนนําไปสูการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตคร้ังแรกในป ค.ศ. 1946

3) หลังจากโลกเขาสูยุคสงครามเย็น หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ความ-
สัมพันธไทย-จีน ก็กลับมาเหินหางอีกคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีนไดรับชัย
ชนะขั้นสุดทายในสงครามกลางเมืองและไดสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเมื่อป ค.ศ.1949
ขณะที่ไทยเลือกที่จะอยูขางคายโลกเสรีที่มีสหรัฐฯ เปนผูนํา อยางไรก็ดี รัฐบาลของทั้งสองประเทศ
ก็ไดมีความพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธกันโดยเฉพาะในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม แต
เมื่อจอมพลสฤษด์ิ ธนรัชต ทําการรัฐประหาร เมื่อป ค.ศ. 1957 กระบวนการปรับปรุงความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศก็ตองสะดุดหยุดลงอีก และประเทศไทยก็เขาสูยุคของการปกครองแบบเผด็จ
การรัฐบาลทหารที่ตอตานจีนคอมมิวนิสตยาวนานถึง 15 ป

4) สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในชวงตนทศวรรษที่ 1970 ทั้งการที่
สหรัฐฯ ปราชัยในสงครามเวียดนามทําใหตองปรับยุทธศาสตรตอใหมโลกโดยหันมาพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับจีนเพื่อถวงดุลอํานาจโซเวียต และการที่บทบาทของจีนในฐานะผูนําประเทศ

2 ตามสถิติการคากับไทยของอังกฤษเม่ือป ค.ศ. 1890 ซ่ึงมูลคาการนําเขาของประเทศสยามขณะนัน้รอยละ 66 และ
29 มาจากสิงคโปรและฮองกงซ่ึงอยูในการปกครองขององักฤษ  ขณะที่มาจากจีนเพียงรอยละ 1.5 เทานั้น.
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กําลังพัฒนาเร่ิมไดรับการยอมรับมากขึ้นโดยจีนไดรับการสนับสนุนใหเขาองคการสหประชาชาติ
เมื่อป ค.ศ. 1971 ก็ไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหรัฐบาลทหารในขณะน้ันภายใตการนําของ
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ตองหันมาทบทวนความสัมพันธกับจีนโดยการดําเนินการ
ทูต “ปงปอง” อยางไรก็ ดี  แม รัฐบาลทหารขณะน้ันจะมีทาทีคอนขางลังเลที่จะปรับปรุง
ความสัมพันธอันดีกับจีน แตคร้ันรัฐบาลพลเรือนขึ้นมาปกครองประเทศภายหลังเหตุการณ 14
ตุลาคม ค.ศ. 1973 ก็ไดนําไปสูการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อป ค .ศ. 1975
แมจะชากวามาเลเซีย (ค.ศ. 1974) และฟลิปปนส (ตนป ค.ศ. 1975)

5) การที่ไทยกับจีนสามารถสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่ อป ค.ศ.
1975 ไดน้ัน ปจจัยภายในของทั้งสองประเทศนับวามีผลเกื้อหนุนที่สําคัญนอกเหนือจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในตนทศวรรษที่ 1970 ในขอที่กลาวมาขางตน กลาวคือ ในประเทศไทย
รัฐบาลพลเรือนซึ่งมีวิสัยทัศนอยางเชนหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ขึ้นมาบริหารประเทศหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 ในขณะที่จีนก็กําลังเขาสูชวงปลายการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ.
1966-1976) ที่ผู นําสายนิยมปฏิรูปที่มีแนวความคิดที่จะพัฒนาประเทศตามแนวทางที่สันติ
โดยเฉพาะนายเต้ิง เสี่ยวผิง ไดกาวขึ้นมาอํานาจในการบริหารประเทศอีกคร้ัง

6) การกระชับความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอยาง
ใกลชิดและสม่ําเสมอทั้งในระดับพระบรมวงศานุวงศโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ เยือนจีนถึง 34 คร้ังและทรงไดรับการยกยองจากประชาชนจีนใหเปน
1 ใน 10 มหามิตรของจีนเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2009 และในระดับผูนําระหวางไทย-จีน ซึ่งมี
บทบาทอยางสําคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธและความรวมมือในดานตางๆ ระหวางสอง
ประเทศมาโดยตลอด ซึ่งรวมไปถึงการสงเสริมและขยายความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ใน
ทุกระดับ ซึ่งมีผลตอยอดไปถึงความสัมพันธและความรวมมือที่รอบดานระหวางสองประเทศ
รวมทั้งความรวมมือและการประสานงานที่ใกลชิดในระดับภูมิภาคและความรวมมือพหุภาคี
โดยเฉพาะความสัมพันธในกรอบอาเซียน-จีน ซึ่งที่ผานมาไทยเคยแสดงบทบาทเปนสะพานเชื่อม

7) เหตุการณที่เวียดนามยาตรากําลังพล 150,000 นายเขายึดครองกัมพูชาเมื่อ
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1978 และยังไดยกพลประชิดชายแดนไทยเพื่อหวังกดดันและมีแนวโนมจะเขา
บุกยึดประเทศไทยตอไปดวย ก็เปนอีกเหตุการณหน่ึงที่เปนบทพิสูจนความเปนมิตรที่จริงใจของจีน
เมื่อจีนไดตอบโตการกระทําของเวียดนามดังกลาวดวยการทําสงครามสั่งสอนเวีย ดนามโดยเขา
โจมตีทางตอนเหนือของเวียดนาม เมื่อตนป ค .ศ. 1979 เพื่อหยุดยั้งความฮึกเหิมของกองทัพ
เวียดนาม ซึ่งทําใหไทยยิ่งใกลชิดและมีความไววางใจทางการเมืองตอจีนมากขึ้นจากการมีศัตรู
รวมกันคือเวียดนาม รวมทั้งการที่จีนไดแสดงบทบาทรวมกับไทยในการจรรโลงสันติภาพใ น
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ภูมิภาคเพื่อกดดันใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อปรับปรุง
ความสัมพันธทางการทูตระหวางผูนําจีนกับนาย Mikhail Gorbachev ผูนําโซเวียต เมื่อกลางป ค.ศ.
1989 ซึ่งจีนไดต้ังเงื่อนไข 3 ประการในการที่จีนจะยินยอมฟนฟูความสัมพันธเปนปกติกับโซเวียต
ไดแก (1) การที่โซเวียตตองถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน (2) กองกําลังของทั้งสองฝายตองถอย
รนจากแนวชายแดนเขามาฝายละ100 กม. และ (3) โซเวียตตองยุติการสนับสนุนเวียดนามยึดครอง
กัมพูชา ซึ่งหลังจากน้ันเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1989 เวียดนามไดถอนทหารออกจากกัมพูชา

8) ในชวงที่จีนเกิดเหตุการณเทียนอันเหมิน เมื่อกลางปค.ศ. 1989 สงผลให
ประเทศตะวันตกที่นําโดยสหรัฐฯ ดําเนินมาตรการประณามและคว่ําบาตรจีน แตดวยการตัดสินใจ
ของรัฐบาลไทยในขณะน้ันโดยไทยไดแสดงความเขาใจในความยากลําบากของจีนและยืนหยัด
ดําเนินนโยบายสงเสริมความสัมพันธฉันมิตรกับจีนอยางตอเน่ือง โดยไมเดินตามกระแสของ
ประเทศตะวันตกขณะน้ัน ซึ่งทาทีดังกลาวไดสรางความประทับใจและความเชื่อมั่นทางการเมืองที่
จีนมีตอไทยไมนอย ซึ่งสถานการณตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนไดทําใหความสัมพันธไทย -จีนไม
เพียงแตไมไดรับผลกระทบในชวงน้ัน หากแตยังคงมีพัฒนาการกาวหนาตอไปอยางราบร่ืน รวมทั้ง
ไดสงผลตอยอดใหความสัมพันธไทย-จีนขยายตัวออกไปอยางรอบดานโดยเฉพาะความสัมพันธ
ดานเศรษฐกิจการคาที่ขยายตัวอยางรวดเร็วต้ังแตชวงทศวรรษที่ 2 ของความสัมพันธทางการทูตเปน
ตนมา

9) เหตุการณทางการเมืองในไทยเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 ก็เปนตัวแปร
ภายในของประเทศไทยที่สงผลใหรัฐบาลจีนขาดความเชื่อมั่นตอเสถียรภาพทางการเมืองของไทย
ชั่วระยะหน่ึง อยางไรก็ดี ผลกระทบดังกลาวหากมองเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตรก็จะเห็นวาเปน
ผลกระทบชั่วคร้ังชั่วคราวเทาน้ัน เน่ืองจากความสัมพันธอันดีที่เปนเน้ือแทที่พรอมจะพัฒนาตอไป
เมื่อเหตุการณน้ันๆ คลี่คลาย ดังจะเห็นไดจากผลการเยือนจีนของนางสาวยิ่งลักษณฯ นายกรัฐมนตรี
ซึ่งเพิ่งผานพนมาที่มีการออกถอยแถลงรวมยกระดับความสัมพันธเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอยาง
รอบดาน ซึ่งถือเปน milestone ของความสัมพันธระหวางสองประเทศ

ข. ตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งก็มีผลไมยิ่งหยอนไปกวาตัวแปรดานการเมือง
1) การที่ในชวงทศวรรษที่ 2 หลังการสถาปนาความสัมพันธเปนตนมา ความ

รวมมือดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนระหวางไทย-จีน ไดขยายตัวไปอยางรวดเร็วน้ันมีปจจัย
ภายในของทั้งสองประเทศที่ชวยเกื้อหนุน กลาวคือ (1) การที่ทั้งสองประเทศในชวงระยะเวลาน้ันมี
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหลื่อมกันอยูในระดับหน่ึง อันเน่ืองมาจากปจจัยทางประวัติศาสตร
(ไทยเร่ิมรับความกาวหนาทางวิทยาการจากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 แตจีนเพิ่งผานยุคสมัยปฏิวัติ
วัฒนธรรม ซึ่งทําใหเศรษฐกิจจีนลาหลังโลกไปถึงเกือบ 20 ป และเพิ่งจะมาเปดประเทศและปฏิรูป
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เมื่อปลายป ค.ศ. 1978) ทําใหทั้งสองประเทศมีเศรษฐกิจที่เสริมซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะจีนในชวงเวลาน้ันมีความตองการเรียนรูความคิดในการพัฒนาประเทศและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจของไทยตลอดจนผลสําเร็จในการสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยวซึ่งจีนถือเปน
Best Practice โดยจีนไดสงคณะมาดูงานในไทยจํานวนมาก (2) ผลสําเร็จที่ตอเน่ืองในการปฏิรูป
และพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนับต้ังแตป ค.ศ. 1980 ที่จีนเร่ิมตนดวยการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แหง
แรก (เซินเจ้ิน เซี่ยเหมิน ซานโถว และจูไห) จนขยายออกไปยังเมืองและอําเภอทั่วประเทศ (3)
รัฐบาลจีนในระดับตางๆ ไดออกกฎหมายและกฎระเบียบที่ใหสิทธิพิเศษตางๆ แกนักลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะสิทธิประโยชนทางดานภาษี และ (4) นับต้ังแตจีนดําเนินนโยบายเปด
ประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจในตนทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา จีนไดถูกกีดกันทางการคาจาก
สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกโดยตลอด รวมทั้งการต้ังอุปสรรคขัดขวางตางๆ นานาแกจีนในการ
เขา WTO ทําใหจีนตองหาทางออกโดยการพัฒนาความรวมมือดานการคากับประเทศโลกที่ 3
รวมทั้งไทยเปนสําคัญ

2) เหตุการณวิกฤตการณ “ตมยํากุง” ในป ค.ศ. 1997 ซึ่งสงผลกระทบไปทั่ว
ภูมิภาคเอเชียไมเวนแมแตจีน แตจีนไดแสดงนํ้าใจในการชวยเหลือประเทศไทยเปนจํานวนเงิน
1,000 ลานดอลลารสหรัฐผานกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ในขณะที่ประเทศตะวันตกเอา
แตตําหนิไทย นอกจากน้ี จีนยังไดแสดงบทบาทของประเทศใหญที่รับผิดชอบโดยการยืนหยัดไม
ลดคาเงินหยวนแมตนเองตองประสบภาวะการสงออกที่ตกตํ่ารุนแรงเปนประวัติการณ เพื่อไมสราง
ภาวะซ้ําเติมตอประเทศอ่ืนในเอเชียรวมทั้งไทย นอกจากน้ี จีนยังไดขยายการนําเขาจากไทยเพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่มีตอไทยโดยตรงดวย ซึ่งการแสดงออกอยางฉันมิตรที่จริงใจในยามยาก
ดังกลาวของจีนไดสงผลใหความสัมพันธไทย-จีนในชวงระยะตอๆ มายิ่งมีพัฒนาการที่ใกลชิดและ
ไวเน้ือเชื่อใจกันมากขึ้นตามลําดับ

ค. ตัวแปรทางดานสังคม ซึ่งก็มีบางชวงมีผลตอความสัมพันธไทย-จีนไดเชนกัน
มีการวิเคราะหสาเหตุที่ประเทศสยามลังเลที่จะสถาปนาความสัมพันธกับจีน

ในชวงหลังการลมสลายของราชวงศชิงวา นอกจากเหตุผลที่จีนขณะน้ันยังไมมีเอกภาพและความ
เปนปกแผนแลว กระแสชาตินิยมที่รุนแรงภายในประเทศสยามชวงน้ัน (รัชกาลที่ 6) และการที่หวั่น
เกรงวาจีนจะแผอิทธิพลตอไทยโดยผานชุมชนชาวจีนโพนทะเลในไทย (ตัวเลขของฝายจีนขณะน้ัน
คาดการณวามีประมาณ 3 ลานคน) ก็นาจะเปนปจจัยสําคัญดวย โดยเฉพาะกฎหมายสัญชาติของจีน
ในยุคน้ันถือสัญชาติตามหลักสายเลือด โดยคนเชื้อสายจีนไมว าเกิดที่ใดลวนถือเปนคนจีน ซึ่ง
แตกตางจากของกฎหมายสัญชาติของไทย ซึ่งปญหาเร่ืองน้ีไดสงผลใหเกิดความไมเขาใจและความ
หวาดระแวงของคนไทยตอชุมชนคนจีนโพนทะเลในไทยอยูชวงระยะเวลาหน่ึง
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3.3 เหลียวหนาแลหลังความสัมพันธไทย-จีน
3.3.1 เมื่อเหลียวหลังมองอดีต ทั้งสองประเทศสามารถมองประวัติศาสตรความสัมพันธ

ระหวางสองประเทศที่ผานรอนผานหนาวมาเปนระยะเวลาถึง 2,000 ปดวยความภาคภูมิใจ และเต็ม
เปยมดวยความเชื่อมั่นที่จะผลักดันความสัมพันธใหพัฒนากาวหนาตอไป แตเมื่อแลไปขางหนาก็ยัง
มีปจจัยตัวแปรตางๆ ที่เปนทั้งโอกาสและปญหาทาทายตอการพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน ไมวา
ปญหาที่จีนเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนกลายเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับ 2 ของโลกใน
ปจจุบันจึงมีชองวางที่หางมากขึ้นกับประเทศเล็กเชนไทย ปญหาวิกฤตการณการเงินในกลุม EU ที่
ยังไมมีทีทาวาจะจบลงงายๆ ทําใหจีนกลายเปนที่พึ่งทางเศรษฐกิจของหลายประเทศรวมทั้งไทย
ปญหาการประกาศกลับมาภูมิภาคเอเชียแปซิฟกอยางเต็มตัวอีกคร้ังของสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองวามี
เจตนาจะปดลอมจีนรวมทั้งปญหาการอางอธิปไตยเหนือหมูเกาะทะเลจีนใตระหวางจีนกับประเทศ
อาเซียนบางประเทศที่ประทุขึ้นในชวงที่ผานมา ซึ่งปญหาเหลาน้ีเกี่ยวพันกับความคิดเร่ืองภัยคุกคาม
จากจีนอยางเดนชัด

3.3.2 อยางไรก็ดี ผลการศึกษาพัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนจากมุมมองของอดีต ทํา
ใหสามารถมองในอีกแงมุมหน่ึงซึ่งแตกตางจากทฤษฎีภัยคุกคามจากจีนที่พยายามสรางภาพวาการ
เจริญเติบโตของประเทศใดก็ตามในที่สุดก็จะตองแผอิทธิพลคุกคามประเทศอ่ืน วา จีนอาจเปนกรณี
ยกเวนจากประวัติศาสตรที่เปนชนชาติที่ไมเคยรุกรานใคร ซึ่งก็สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
อยางสันติของจีนซึ่งรัฐบาลจีนไดยึดมั่นมาโดยตลอดต้ังแตยุคที่นายเต้ิง เสี่ยวผิง เปนผู นําสูงสุดของ
จีน รวมทั้งนโยบายการตางประเทศที่ใฝสันติที่มุงสรางสภาพแวดลอมภายนอกที่มีสันติภาพเพื่อเอ้ือ
ประโยชนตอการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนซึ่งถือเปนนโยบายระยะยาว โดย
นายเต้ิงฯ ไดต้ังเปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจจีนไปถึงกึ่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจีนจะมีระดับ
การพัฒนาเทียบเทาประเทศที่พัฒนาแลวในระดับกลาง ทั้งน้ี ในการแถลงนโยบายตอสภาประชาชน
แหงชาติจีนของรัฐบาลจีน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2012 นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเปา ไดประกาศวา
จีนจะยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาที่สันติโดยไมเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ในการแถลงนโยบายตอ
สภาประชาชนแหงชาติจีนเมื่อปที่แลว นายเวิน เจียเปา ก็ยังไดใหคํามั่นดวยวา แมในอนาคตจีนจะ
พัฒนาจนเปนประเทศที่เจริญแลวแตจีนก็จะไมเจริญรอยตามมหาอํานาจอ่ืนๆ ในการครองความเปน
เจาโดยเด็ดขาด

3.3.3 กระน้ันก็ตาม นายสวี ชิ่น ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย
ไดเคยใหทัศนะเปนการสวนตัวเปนกับผูเขียนวา แมผูนําและรัฐบาลจีนจะยืนหยัดยึดมั่นแนว
ทางการพัฒนาที่สันติโดยไมเปลี่ยนแปลง และยึดมั่นการแกไขปญหาขอพิพาทกับประเทศตางๆ
ดวยวิถีทางที่สันติ แตเน่ืองจากสังคมจีนปจจุบันได รับแนวความคิดจากภายนอกที่หลากหลาย
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รวมทั้งความคิดแบบตะวันตก และปจจุบันจีนมีประชากรที่มีอินเตอรเน็ตกวา 500 ลานคน จึงมีขอ
กังวลวารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศจีนจะสามารถทัดทานกระแสความคิดของ
มวลชนจีนไดตลอดไปหรือไม อยางไร หากมีกรณีที่ประชาชนจีนสวนใหญเร่ิมรูสึกวาผลประโยชน
แหงชาติตนกําลังถูกประเทศอ่ืนลวงละเมิด ทั้งน้ี นับแตโบราณกาลเปนตนมาจีนไมเคยคิดรุกล้ํา
ดินแดนหรือผลประโยชนของประเทศอ่ืน แตก็หวังวาประเทศอ่ืนจะไมลวงละเมิดสิทธิเหนือ
ดินแดนและผลประโยชนซึ่งจีนมีมาแตโบราณกาล (เปนที่เขาใจวาผลประโยชนที่นายสวี ชิ่น
หมายถึงคือผลประโยชนที่เปนหัวใจสําคัญของจีนซึ่งผูนําจีนย้ํานักย้ําหนามาโดยตลอดไดแก ปญหา
ไตหวัน ทิเบตและซินเจียง และนารวมทั้งปญหาอธิปไตยเหนือหมูเกาะในทะเลจีนใตดวย)



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 โดยสรุปแลว ไทยกับจีนมีความสัมพันธที่ใกลชิดและราบร่ืนมาแตชวงยุคกอน

ประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีพื้นฐานความผูกพันทั้งทางการเมืองโดยผานความสัมพันธตามระบบ
บรรณาการและทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางตอเน่ืองในลักษณะเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันแลกันบน
พื้นฐานของความกลมกลืนทั้งทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ใกลชิดและลึกซึ้งระหวางสองประเทศ
ตลอดระยะเวลานับพันป ซึ่งถือเปนตนทุนที่ดีเยี่ยมของไทยในการพัฒนาความสัมพันธไทย -จีนให
กาวหนาตอไปในอนาคต อยางไรก็ดี พัฒนาการที่ดีและตอเน่ืองของความสัมพันธไทย -จีนก็ยังคง
ไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เปนตัวแปรตางๆ อยางไมอาจหลีกเลี่ยง ทั้งจากปจจัยภายนอกที่มาจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกนับต้ังแตศตวรรษที่ 19 เปนตนมาเร่ิมจากยุคลาอาณานิคมจนถึงยุค
หลังสงครามเย็น และจากปจจัยภายในที่แปรเปลี่ยนไปของประเทศทั้งสองเอง ซึ่งผลจากการศึกษา
ทําใหไดทราบวาพื้นฐานความสัมพันธที่ดีระหวางไทย-จีน ยังคงเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให
ความสัมพันธไทย-จีนมีพัฒนาการที่ดีอยางตอเน่ืองจนถึงยุคปจจุบันแมจะตองเผชิญกับปจจัยที่เปน
ผลกระทบตางๆ ดังที่ไดเสนอมาในบทกอนๆ จนในบางคร้ังก็กลายเปนความสัมพันธที่เดินนําหนา
ประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนทั้งในและนอกภูมิภาคดวยซ้ํา

4.1.2 มาในโลกยุคปจจุบัน แมจีนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูจีนยุคใหมคือ
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งไดสืบสิทธิ์การปกครองตอจากยุคราชวงศตางๆ และยุคสาธารณรัฐจีน
ภายใตการนําของรัฐบาลจีนคณะชาติในอดีต (ค.ศ. 1911 – 1949) และแมจีนปจจุบันจะไดประกาศ
ตนที่จะพัฒนาประเทศตามแนวทางระบอบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณแบบจีน แตก็มีขอสังเกต
เกี่ยวกับอัตลักษณที่เปนตัวตนจริงของจีนซึ่งยังคงมีความเชื่อมโยงเหนียวแนนกับแนวคิดการ
ปกครองและคติธรรมความคิดในอดีตของจีนอยางตอเน่ือง ดังน้ี

1) การที่จีนยุคใหมยังคงใหความสําคัญกับการรักษาระบบรวมศูนยอํานาจที่
สวนกลางอยางตอเน่ืองเหมือนเชนที่จักรพรรดิในราชวงศตางๆ ดําเนินมาในอดีต แมจะกระจาย
อํานาจทางเศรษฐกิจใหแกมณฑลและนครตางๆ มากขึ้นเพื่อขยายผลของการปฏิรูปและพัฒนา
ประเทศ โดยศูนยกลางแหงอํานาจปจจุบันก็คือคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองแหงพรรค
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คอมมิวนิสตทั้ง 9 คนที่มีนายหู จ่ินเทา เลขาธิการใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนแกนกลาง เพียงแต
คณะผูนําจีนยุคปจจุบันเปนบุคคลที่ไตเตาจากเจาหนาที่ระดับลางโดยผานกระบวนการคัดเลือก
ภายในพรรค รวมทั้งตองผานการลงคะแนนจากสภาประชาชนแหงชาติที่มีจํานวนสมาชิกที่ไดรับ
การเลือกสรรเขามาตามสัดสวนของประชาชน ซึ่งจีนเรียกวาระบบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย

2) ที่ผานมาจีนมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอยางลึกซึ้งและตอเน่ืองเพื่อปรับตัวให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วภายในจีน อาทิ
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจการตลาดแทนที่ระบบแบบการวางแผนจากสวนกลาง การพัฒนาภาค
ธุรกิจเอกชนจนผลุดขึ้นเปนดอกเห็ดในปจจุบัน และการพัฒนารัฐวิสาหกิจเปนบรรษัทขนาดใหญที่
มีระบบหุนสวนเชนเดียวกับประเทศทุนนิยมทั่วไป แตจีนก็มักถูกวิจารณจากโลกภายนอกอยูเนืองๆ
วาไมยอมปฏิรูปทางการเมือง ทั้งที่จีนเองก็พยายามปฏิรูปทางการเมืองอยางคอยเปนคอยไป อาทิ
การกําหนดใหสมาชิกสภาประชาชนระดับตํ่ากวาอําเภอลงมาตองมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน การใหสิทธิสื่อมวลชนในตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลระดับตางๆ มากขึ้น เปนตน
โดยจีนมีทัศนะของการปฏิรูปทางการเมืองวาตองอยูบนพื้นฐานของการไมกระทบตอเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความสุขสงบของสังคมจีน และตองมาจากความตองการของประชาชนจีนเอง
มิใชเปนการชี้น้ิวจากประเทศอ่ืน และแมในอนาคตจีนจะพัฒนาเปนประชาธิปไตยที่สมบู รณมาก
ขึ้นแตก็จะเปนประชาธิปไตยแบบจีน มิใชแบบตะวันตก

3) หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็น จีนไดหันมาใหความสําคัญตอความคิดและคติ
ธรรมโบราณที่เปนของจีนเองมากขึ้นโดยเฉพาะคติธรรมของศาสนาขงจ้ือ แทนที่ความคิดตาม
ทฤษฎีมารกซและเลนิน ไมวาจะเปนในระดับผูนําซึ่งยึดหลักประชานิยมและมักอางอิงคติธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลของศาสนาขงจ้ือในการกลาวสุนทรพจนที่สําคัญในงานกิจกรรมดานตางๆ ทั้ง
ของพรรคคอมมิวนิสตและรัฐบาล การคัดสรรและบมเพาะขาราชการโดยเนนเร่ืองความเชี่ยวชาญ
ควบคูคุณธรรมตามคตินิยมจีน และสโลแกนในการปลุกจิตสํานึกประชาชนจีน 4 ประการที่เนนให
ประชาชนจีนตอง “รักชาติ สรางสรรคนวัตกรรม มีคุณธรรม และอยูรวมกันอยางสมานฉันท”

4) ขณะที่สังคมจีนยุคปจจุบัน แมเศรษฐกิจจีนจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ
ประชาชนจีนยังคงมุงแสวงหาความตองการทางวัตถุเพื่อบรรลุความทันสมัยอยางไมห ยุดยั้ง แต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความภูมิใจในประวัติศาสตรก็ยังคงเปนพื้นฐาน
และเปนกระแสความคิดหลักของประชาชนจีนโดยสวนใหญ โดยวัฒนธรรมใหมจากภายนอกที่เขา
ไปยังคงตองผานการผสมกลมกลืนจนกลายลักษณะเปนจีนกอนจึงจะเปนที่ยอมรับของสังคมจีน

5) เชนเดียวกับบรรพบุรุษของจีนที่รักสันติตามคตินิยมของขงจ้ือและไดสราง
กําแพงยาวตลอดแนวชายแดนเพื่อปองกันตนเองจากการรุกรานจากชนกลุมนอยนับแตยุคโบราณ
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จีนยุคใหมไดเลือกจะดําเนินนโยบายการตางประเทศที่ใฝสันติและยึดหลักปญจศีลหรือหลัก 5
ประการแหงการอยูรวมกันอยางสันติเปนพื้นฐานในการดําเนินความสัมพันธทางการทูตกับประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก และนับต้ังแตสาธารณรัฐประชาชนจีนไดสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 กวาปที่แลวเปนตนมาก็
ไมปรากฏวาจีนไดสงกองกําลังทหารไปประจํายังประเทศอ่ืนหรือจัดต้ังฐานทัพในตางประเทศรวม
ไปถึงการรุกรานประเทศอ่ืนแตอยางใด (มีเพียงการสงกองกําลังตํารวจติดอาวุธไปรักษาสันติภาพ
ในตางประเทศตามการเรียกรองขององคการสหประชาชาติเทาน้ัน) รวมทั้งในอนาคตตอไปซึ่งจีนก็
เคยประกาศที่จะไมใชกําลังอาวุธโจมตีประเทศใดกอนซึ่งเปนนโยบายที่จีนยึดมั่นมาต้ังแตสมัย
ประธานาธิบดีเหมา เจอตง ผูนําจีนยุคใหมคนแรก

6) สําหรับกรณีปญไตเหวัน และทิเบตซึ่งมักถูกมหาอํานาจตะวันตกใชเปน “ไพ”
หรือแตมตอรองทางการเมืองเพื่อกดดันจีนอยูเนืองๆ รวมไปถึงปญหาหมูเกาะทะเลจีนใตซึ่งกําลัง
เปนประเด็นขัดแยงที่คุกรุนอยูระหวางจีนกับประเทศอาเซียนบางประเทศในขณะน้ีน้ัน มีขอสังเกต
วาประเด็นเหลาน้ีลวนแตเปนปญหาที่ตกทอดมาจากประวัติศาสตร เน่ืองจากตางก็เปนดินแดนหรือ
นานนํ้าที่อยูภายใตการปกครองหรือการอางอธิปไตยของจีนมาต้ังแตยุคโบราณ หาใชดินแดนหรือ
นานนํ้าใหมที่จีนเขาไปรุกรานแตอยางใดไม โดยเฉพาะประเด็นปญหาทะเลจีนใต ซึ่งไดสงบอยูชั่ว
ระยะหน่ึงหลังจากประเทศที่เกี่ยวของไดยอมรับหลักการแกไขปญหาพิพาทดวยแนวทางสันติโดย
พักปญหาไวกอนตามมาดวยการบรรลุขอตกลง DOC แตภายหลังเหตุการณไดทวีความตึงเครียด
มากขึ้นจากการกระทบกระทั่งกันระหวางจีนกับอาเซียนบางประเทศ โดยจีนไดอางวามีอาเซียนบาง
ประเทศยังคงเคลื่อนไหวอยางไมหยุดยั้งเพื่อยึดครองเกาะแกงตางๆ โดยพลการ รวมทั้งการเชิญชวน
บรรษัทขามชาตินอกภูมิภาคเขามาสํารวจแหลงกาซและนํ้ามันในบริเวณดังกลาว ในขณะที่จีนได
แสดงทาทีที่อดกลั้นมาโดยตลอดและยังคงยึดมั่นแนวทางการแกไขปญหาดวยสันติวิธีโดยการ
เจรจาทวิภาคีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี จีนไมเห็นดวยที่จะทําใหกรณีน้ีกลายเปนปญหาพหุ
ภาคี รวมทั้งการดึงมหาอํานาจนอกภูมิภาคเขามาแทรกแซง

ทั้งน้ี พัฒนาการที่เปนตัวของตัวเองของจีนที่สืบทอดถึงจีนยุคใหมที่กลาวมา
ขางตน ยังคงสะทอนถึงเอกลักษณของจีนซึ่งแตกตางจากซีกโลกฟากตะวันตกอยางชัดเจน

4.1.3 สําหรับพัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนในยุคจีนใหมน้ี จากการศึกษาจะเห็นไดวา
มีขอสังเกตที่เปนลักษณะพิเศษซึ่งพอสรุปได ดังน้ี

1) การเปนความสัมพันธที่มีความผูกพันตอเน่ืองโดยไมขาดสาย เร่ิมจากการขาย
นํ้ามันราคามิตรภาพแกไทยในชวงยุคกอนการสถาปนาความสัมพันธขณะไทยกําลังเผชิญกับ
วิกฤตการณนํ้ามันโลก และหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตซึ่งจีนไดเขามาชวยไทยทัด
ทานอํานาจของเวียดนามที่เขายึดครองกัมพูชาและมุงเปนปฏิปกษกับไทยในขณะน้ัน เร่ือยไปจนถึง
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การเขาชวยเหลือไทยในชวงวิกฤตการณ “ตมยํากุง” ขณะที่มหาอํานาจทางตะวันตกไดละทิ้งไทยไป
ในชวงระยะดังกลาว และแมหลังป ค.ศ. 2000 รัฐบาลไทยจะไดยกฐานะประเทศจากการเปน “ผูรับ”
ไปเปนประเทศ “ผูให” แลว แตทั้งสองประเทศก็ยังคงมีความผูกพันและเอ้ืออาทรตอกันเร่ือยมาโดย
ตลอดที่เห็นชัดคือการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝายหน่ึงประสบปญหาภัยพิบัติ โดย
ตัวอยางลาสุดคือเมื่อไทยประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปลายป ค.ศ. 2011 จีนเปนประเทศแรกที่ให
ความชวยเหลือไทยและในปริมาณที่มากที่สุด (เงินชวยเหลือ 40 ลานหยวน และอุปกรณบรรเทาภัย
และวัตถุปจจัยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 200 กวาลานหยวน)

2) การเปนความสัมพันธที่อยูเหนือการเปลี่ยนแปลง กลาวคือไมวาสถานการณ
ทั้งภายในและภายนอกของทั้งสองประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเชนไรในชวงที่ผานมา แตในภาพรวม
ความสัมพันธที่ใกลชิดฉันพี่นองระหวางสองประเทศในชวง 37 ปที่ผานมาภายหลังการสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตก็ยังคงพัฒนากาวหนาตอไปอยางราบร่ืนโดยไมหยุดยั้ง

3) การเปนความสัมพันธที่อยูเหนืออุดมการณทางการเมือง โดยไทยกับจีนตาง
ไดรับการยอมรับวาเปนตัวอยางของความสัมพันธที่ ดีเยี่ยมระหวางประเทศที่มีอุดมการณความคิด
ทางการเมืองและระบอบสังคมที่แตกตางกัน ดังน้ัน ในการดําเนินความสัมพันธในอนาคตจึงไมควร
ที่จะใชอุดมการณทางการเมืองหรือคานิยมเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่แตกตางมาเปนตัว
วัดระดับความเปนมิตรระหวางกัน

4) การเปนความสัมพันธที่มีพื้นฐานที่ดีจากความสัมพันธที่ใกลชิดแนบแนนใน
ระดับประชาชนกับประชาชน โดยคนไทยและคนจีนโพนทะเลในไทยรวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีน
ตางอาศัยอยูรวมกันอยางกลมเกลียวเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีอยู
จํานวนมากมายในประเทศไทยและสวนใหญก็มีบทบาทสําคัญในแวดวงตางๆ ของไทยโดยเฉพาะ
ดานการเมืองและเศรษฐกิจและการคา โดยคนไทยเหลาน้ีไดแสดงบทบาทเปนสะพานเชื่อม
ความสัมพันธไทย-จีนมาอยางตอเน่ือง ไมเวน แมแตในชวงหลังจากจีนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เปนระบอบสังคมนิยมแลว

5) การเปนความสัมพันธที่อยูบนพื้นฐานของการเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน
โดยเสมอภาคอยางแทจริง โดยความสัมพันธและความรวมมือระหวางสองประเทศในชวงผานมา
ไมวาจะดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งโครงการภายใต
คณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-จีน ตลอดจนความรวมมือ
ในกรอบความตกลง FTA จีน-อาเซียน เปนตน ลวนแตเปนความรวมมือที่ทั้งสองฝายตางก็ได
ประโยชน

6) การเปนความสัมพันธที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการใหความสําคัญซึ่งกันและกัน
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ในเชิงยุทธศาสตร โดยในสวนของความสําคัญของจีนที่มีตอไทยก็จะเห็นไดชัดจากบทบาทของจีน
ในการใหความชวยเหลือไทยในชวงที่ผานมารวมทั้งความรับผิดชอบในการรวมผดุงรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคที่จีนมีมาอยางตอเน่ือง ในขณะที่ในสวนของ
ความสําคัญที่จีนใหกับไทยน้ัน จีนถือวาไทยเปนทั้งมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบานและหุนสวนเชิง
ยุทธศาสตร รวมทั้งมีความเปนพี่นองที่ใกลชิดสนิทสนมซึ่งพิเศษกวาประเทศอ่ืน ยิ่งไปกวาน้ัน ยังมี
ความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตรที่เปนชองทางออกทะเลและตลาดการคาที่สําคัญของมณฑลทางภาค
ตะวันตกของจีนซึ่งจีนกําลังมุงทุมเทเพื่อการพัฒนา เปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และเปนประเทศที่ไมมีปญหาพิพาทดานพรมแดนและนานนํ้ากับจีนแตอยางใด ในขณะที่จีน
สนับสนุนบทบาทนําของอาเซียนในภูมิภาค ก็ไดสนับสนุนบทบาทนําของไทยในอาเซียนดวย

7) การเปนความสัมพันธที่มีอนาคตกวางไกล ดังจะเห็นไดวาไทยกับจีนใหม
สถาปนาความสัมพันธกันในชวงที่ จีนกําลังเผชิญความยากลําบากจากการถูกปดลอมโดย
มหาอํานาจตะวันตกขณะที่ฐานะของประเทศก็ยังยากจนลาหลัง แตจีนก็ยังไดหยิบยื่นความ
ชวยเหลือแกไทยอยางจริงใจจนกลายเปนความไวเน้ือเชื่อใจและความรวมมือระหวางกันอยางรอบ
ดาน มาในยุคปจจุบันสถานะของจีนเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจนกลายเปนประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก และมีการคาดการณวาอาจจะแซงหนาสหรัฐฯ ในอีกไมถึง 10
ปขางหนา รวมทั้งการคาดการณที่วาศตวรรษที่ 21 จะเปนศตวรรษของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกโดยมี
จีนเปนศูนยกลางการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก จึงไมมีเหตุผลใดที่ไทยจะไมเกาะติดไปกับ “ขบวน
รถดวนจีน” รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของจีนตอความรวมมือเพื่อการพัฒนารวมกันในภูมิภาค

4.2 ขอเสนอแนะ
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของความสัมพันธไทย-จีนในขอขางตน จึงมีขอเสนอแนะใน

ดานที่เกี่ยวของ ดังน้ี
4.2.1 ดานภาพรวมความสัมพันธ

1) ไทยควรสงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดฉันพี่นองกับจีนซึ่งเปนผลพวงจาก
พัฒนาการความสัมพันธไทย-จีนซึ่งสามารถยอนอดีตไปไดถึง 2,000 ป ใหดีอยางตอเน่ืองตอไป
เน่ืองจากถือเปนมรดกทางจิตใจที่ทรงคุณคาและเปนความภาคภูมิใจที่สามารถสืบทอดตอไปยัง
อนุชนรุนหลัง ที่สําคัญสามารถเอ้ืออํานวยตอความสัมพันธระหวางกันในดานตางๆ ใหบรรลุผลที่ดี
แมปจจุบันไทยไดสถาปนาความเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดานกับจีน
ในชวงที่นายกรัฐมนตรีเยือนจีนเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ที่ผานมาแลว ซึ่งไทยก็ควรตองใช
โอกาสน้ีพัฒนาความสัมพันธระหวางกันใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดมีรวมกัน แตสิ่งที่ไทยมี
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ความเหนือกวาประเทศอ่ืนซึ่งปจจุบันจีนพัฒนาใหญขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นและมีการสถาปนา
ความสัมพันธหุนสวนเชิงยุทธศาสตรกับหลายประเทศรวมทั้งมหาอํานาจบางประเทศดวย ก็คือ การ
ที่ไทย-จีนมีความผูกพันใกลชิดฉันพี่นองที่สืบทอดมาตลอดประวัติศาสตรที่ยาวนาน จึงควรรูจักที่
จะใชประโยชนจากจุดแข็งของไทยจุดน้ี ซึ่งจะทําใหไทยไมเพียงอยูในจอเรดารของจีนหากยังทําให
ไทยเปนจุดเดนกวาประเทศอ่ืนดวย

2) จากการศึกษาประวัติศาสตรทําใหเห็นชัดวาจีนนอกจากเปนชนชาติที่ให
ความสําคัญตอประวัติศาสตรแลว ยังใหความสําคัญตอเร่ืองหนาตาและการใหความเคารพและ
ยอมรับในสถานะและผลประโยชนซึ่งกันและกันในการปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืน ไทยจึงควรตอง
คํานึงถึงประเด็นที่มีความสําคัญตอจีนน้ีใหดีตอไป โดยเฉพาะเร่ืองที่เปนผลประโยชนพื้นฐานที่
สําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนยุคปจจุบัน อาทิ ปญหาจีนเดียว และปญหาทิเบต เปนตน เพื่อมิ
ใหปญหาภายในของจีนเหลาน้ีมากระทบตอความสัมพันธโดยรวมระหวางสองประเทศ

4.2.2 ดานเศรษฐกิจและการพัฒนา
1) ควรขยายตอยอดความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนกับจีนใหยิ่ง

กาวรุดหนาตอไป หลังจากที่ในภาพรวมไทยประสบผลสําเร็จในการขยายความรวมมือดาน
เศรษฐกิจกับจีนอยางตอเน่ืองนับแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเปนตนมา (จากปแรกของ
การสถาปนาความสัมพันธที่มีมูลคาการคาเพียง 24 ลานดอลลารจนถึงป ค.ศ. 2011 การคาไทย-จีนมี
มูลคา 57,983 ลานดอลลารสหรัฐตามสถิติของไทย) โดยควรเกาะติดไปกับกระแสการปฏิรูปและ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางไมหยุดยั้งของจีน ซึ่งปจจุบันจีนกําลังอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011-2015) ซึ่งรัฐบาลจีนไดหันมาพัฒนาเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ
(มากกวาความเร็วเชนที่ผานมา) เพื่อใหประชาชนสวนใหญไดรับประโยชนแทจริงจากการพัฒนา
รวมทั้งมุงปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาและโครงสรางเศรษฐกิจ ผลักดันใหปจจัยการบริโภค
ภายในเปนตัวผลักดันเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งเนนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติและความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งไทยก็ควรตองปรับตัวใหเขากับแนวโนม
น้ีเพื่อประโยชนในระยะยาวดวย

2) ขยายความรวมมือในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสองประเทศให
มากขึ้น เน่ืองจากจีนกําลังเรงไตระดับทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อไลใหทันประเทศที่เจริญ
แลว โดยเฉพาะการสรางสังคมนวัตกรรมที่ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา ที่เห็นชัดคือ
เทคโนโลยีดานรถไฟความเร็วสูงซึ่งจีนสามารถเรียนรูประยุกตและพัฒนาจนกาวล้ําหนากวา
ประเทศที่ริเร่ิมพัฒนาในดานน้ีกอนจีน และเทคโนโลยีเร่ืองพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน
ไทยจึงควรเกาะติดกระแสการพัฒนาดังกลาวเพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยแตในราคาที่ยอมเยา
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กวาประเทศที่เจริญแลวอ่ืนๆ
3) นอกจากการขยายความรวมมืออยางรอบดานผานหนวยงานทางสวนกลาง

ควรขยายความรวมมือไปในระดับมณฑลใหมากขึ้นดวย เน่ืองจากแผนดินจีนกวางใหญไพศาลและ
ตางมีระดับการพัฒนาและขอดีขอดอยที่แตกตางกัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางความรวมมือดานเศรษฐกิจ
การคาและการทองเที่ยวรวมทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนดานอ่ืนๆ แกประเทศไทย
โดยเฉพาะมณฑลที่มีการไปมาหาสูและผูกพันกับประเทศไทยมาต้ังแตยุคประวัติศาสตร อาทิ
มณฑลกวางตุง ฝูเจ้ียนและเจอเจียง เปนตน

4.2.3 ดานวัฒนธรรม สังคมและการศึกษา
ก. ใชประโยชนจากพื้นฐานความสัมพันธที่ดีในประวัติศาสตร ความรูสึกที่ดีของ

ประชาชนจีนที่มีตอประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ และโอกาสที่ทั้งสองประเทศกําลังจะ
แลกเปลี่ยนการเปดศูนยวัฒนธรรมระหวางกัน รวมทั้งโอกาสที่ รัฐบาลจีนกําลังผลักดันให
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมกลายเปนเสาหลักอีกเสาหน่ึงซึ่งจะชวยค้ําจุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จีน ในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนและรวมมือในดานวัฒนธรรมและสังคมใหมากยิ่งขึ้นรวมทั้งใน
ดานการทองเที่ยวตลอดจนความสัมพันธในระดับประชาชนดวย โดยนอกจากแผนงานดาน
วัฒนธรรมที่ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนกันเปนประจําแลว ควรบุกเบิกความรวมมือในดานใหมๆ
อาทิ

1) สงเสริมความรวมมือในแวดวงวิชาก ารดานการศึกษาคนควาทาง
ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสองประเทศ การชําระประวัติศาสตรเน่ืองจากประวัติศาสตร
ระสองประเทศเปนประวัติศาสตรแหงความผูกพันฉันมิตรและมีความสอดคลองกันโดยสวนใหญ

2) จากที่ประชาชนจีนสวนใหญนิยมมาทองเที่ยวประเทศไทยเพราะมี
ชายทะเลตามธรรมชาติที่สวยงาม จึงควรสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหมูนักทองเที่ยวจีน
ดวย โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสองประเทศ

3) สงเสริมการแลกเปลี่ยนดานเยาวชนโดยใชความรูทางดานประวัติศาสตร
ความสัมพันธ เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจและมิตรภาพในระดับประชาชนกับประชาชน ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอความสัมพันธในระยะยาว

4) สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวกับการคนควาวิจัยทาง
ประวัติศาสตรโดยเฉพาะพิพิธภัณฑและสํานักหอจดหมายเหตุ ซึ่งจีนมีในทุกมณฑลและแทบทุก
เมือง เพื่อเติมเต็มความรูทางประวัติศาสตรความสัมพันธของกันและกัน

5) การจับคูพี่นองสถาบันการศึกษาระหวางสถาบันที่มีการศึกษาภาษาไทย
ในจีนซึ่งมีจํานวนกวา 40 แหงทั่วประเทศจีน กับสถาบันการศึกษาของไทยในเมืองประวัติศาสตร
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ตางๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและกันและเพิ่มพูนความเขาใจอันดีระหวางกัน มีการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อมาศึกษาดูงานดานประวัติศาสตรไทย-จีนระหวางกัน

6) ใชกระแสความนิยมละครโทรทัศนไทยของวัยรุนจีนยุคปจจุบันหลังจาก
กระแสละครโทรทัศนเกาหลีใตเร่ิมอ่ิมตัวในจีน ในการขยายความรวมมือดานละครโทรทัศนและ
ภาพยนตรระหวางกันโดยนอกจากความรวมมือเชิงพาณิชย ควรขยายความรวมมือสูการรวมกัน
สรางสรรคละครโทรทัศนและภาพยนตรในเชิงอิงประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางกัน

7) ใชโอกาสที่ไทยกําลังมีแผนจะกอสรางศูนยวัฒนธรรมไทยในจีนใน
อนาคตอันใกล ในการจัดสรางหองประวัติศาสตรความสัมพันธไทย-จีน ภายในศูนยดังกลาวดวย
เพื่อใหความรูแกประชาชนจีนโดยเฉพาะเยาวชนในดานประวัติศาสตรความสัมพันธอันดีที่มีมา
อยางยาวนานระหวางสองประเทศ

8) เพิ่มพูนความรวมมือทางวัฒนธรรมผานศาสนาพุทธซึ่งเปน 1 ใน 3 เสา
หลักความคิดของประชาชนจีน (ขงจ้ือ เตาและพุทธ) และปจจุบันจีนมีประชากรประมาณ 140 ลาน
คนที่นับถือศาสนาพุทธและกําลังเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับ ขณะที่ผูนําจีนก็ใหการ-สนับสนุน
คติธรรมของศาสนาพุทธที่สอนใหคนรักสันติและมีความสมานฉันท ซึ่งเปนเปาหมายหลักของผูนํา
จีนที่ตองการสรางสังคมจีนใหเปนสังคมสมานฉันท

ข. ควรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทยของแตละประเทศอยาง
ตอเน่ืองโดยเฉพาะในระดับเยาวชนของไทย โดยผานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ความ
รวมมือระหวางสถาบัน และความรวมมือในดานการสอนภาษาภายใตกรอบความตกลงความ
รวมมือทางการศึกษาที่เกี่ยวของ เน่ืองจากภาษาเปนเคร่ืองมือสําคัญของการเรียนรูและการเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน และภาษาจีนเปนภาษาทางการที่เปนที่ยอมรับขององคการสหประชาชาติ และเปน
ภาษาสากลที่มีประชากรประมาณ 1ใน 6 ของโลกพูดเปนภาษาแม

4.2.4 ดานความรวมมือระดับภูมิภาค
1) โดยที่จีนมีแนวโนมที่จะมีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นโดยลําดับทั้งในทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ และยังคงยึดแนวทางที่สันติในการพัฒนาประเทศและปฏิสัมพันธกับ
ประเทศตางๆ รวมทั้งใชวิถีทางที่สันติในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ไทยจึงควร
ใหความรวมมือในการสงเสริมบทบาทของจีนในภูมิภาคผานกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในกรอบ
อาเซียน+1, อาเซียน+3 และ EAS รวมทั้งกรอบอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงซึ่งมีแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการสงเสริมความเขาใจที่ใหประเทศตางๆ เห็นวา การเจริญเติบโต
ของจีนเปนการพัฒนาที่สันติ ไมไดเปนภัยตอประเทศอ่ืน ซึ่งพัฒนาการของความสัมพันธไทย-จีน
ไดเปนบทพิสูจนที่ดีในเร่ืองน้ี
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2) นอกจากการสงเสริมความรวมมือกับจีนในกรอบตางๆ ของภูมิภาคแลว จีนยัง
จะมีบทบาทสําคัญในการถวงดุมหาอํานาจอ่ืนๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคดวยซึ่งนาจะเปนประโยชน
ตอสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค รวมทั้งการที่จีนจะเปน “ผูเลน” ที่สําคัญในการผลักดันการ
รวมตัวของประชาคมเอเชียตะวันออกและการเชื่อมโยงระหวางกัน (connectivity) ภายในภูมิภาค
ตอไปดวย
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