
 

 

  

RED STORM RISING 
: Thailand's Foreign Political Struggle During the Sino-Soviet 
Split in the Indochina Wars 

อัณณา จันด ี

โครงการรัสเซียศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์



 

 

 

1 Russian Studies Program, Thammasat University 

Red Storm Rising: Thailand's Foreign Political Struggle 
During the Sino-Soviet Split in the Indochina Wars 

 

อัณณา จันดี 

 

– เราชนะสงครามเย็น แต่เราจ่ายมันด้วยราคาแพงนัก – 

 

บทนำ: หมีขาวและมังกรอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ 

หลังจากมรณกรรมของโจเซฟ สตาลิน แถลงการณ์ลับ (Secret Speech) อันลือลั ่นที่
ครุชชอฟประกาศต่อหน้าโปลิตบูโรทั้งองค์ประชุมได้เปิดศักราชใหม่ให้แก่สหภาพโซเวียตและโลก
หลังม่านเหล็กอย่างครึกโครม ครุชชอฟได้กล่าวประณามสตาลิน ผู้นำคนก่อนหน้า – ผู้อุปถัมภ์ของ
เขา – อย่างเผ็ดร้อนเรื่องการสถาปนาลัทธิบูชาตัวบุคคล (Cult of Personality) อย่างลัทธิสตาลิน
เพื่อกล่อมเกลาประชาชนโซเวียตให้เช่ือฟังรัฐ  

‘นิกีตา เซียรกีเยวิช ครุชชอฟ’ เป็นผู้นำที่มีเอกลักษณ์ในการบริหาร นโยบายของเขานับว่า
มีสีสันที่สุดยุคหน่ึงของสหภาพโซเวียต เขาทราบดีว่าโซเวียตไม่สามารถเอาชนะหักหาญตะวันตกได้
ด้วยกำลังทหาร หรือแม้กระทั่งการย้อมโลกทั้งใบให้เป็นสีแดงด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ดังที่ส
ตาลินและเหมาเคยตั้งปณิธานไว้เช่นน้ัน เขาค่อนข้างตระหนักดีทีเดียวว่าระบบระเบียบการบริหาร
การเมืองและเศรษฐกิจโซเวียตดังที่เป็นอยู่ในยุคสมัยของตนอาจต้องประสบกับปัญหาความชักช้า
ยืดยาดที่อาจกัดกร่อนรากฐานของระบบข้ารัฐการในเร็ววัน และการปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้
รับรู้เหตุการณ์โลกภายนอกไปตลอดกาลน้ันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 

นโยบายของครุชชอฟจึงมีลักษณะที่เป็นปฏิบัตินิยมมากขึ้น มากยิ่งว่านโยบายของผู้นำคน
ใดแห่งสหภาพโซเวียต เช่น การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ที่เคยเข้มงวดให้อ่อนลงและยืดหยุ่นขึ้น อาทิ
การพยายามทำให้วรรณกรรม ศิลปะ และดนตรีต่างมีความเป็นเสรีมากขึ ้น ศิลปินสามารถ
แสดงออกถึงความคิดอ่านส่วนตนได้โดยอิสระ ทั้งยังสามารถนำเข้าส่ือต่าง ๆ จากโลกภายนอกเข้า
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มายังโซเวียตได้ นอกจากนั้นยังมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยมีการส่งเสริมองค์กรเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
และปรับค่าเงินใหม่โดยอิงกับมาตรฐานทองคำ  

กระน้ันก็ตาม การบริหารนโยบายต่างประเทศของครุชชอฟเป็นไปได้ไม่สวยนัก เน่ืองด้วย
สไตล์การบริหารของเขาเอง เขามิพักจะฟังเสียงหรือคำกล่าวค้านจากสมาชิกคนอื่นในโปลิตบูโรนัก  
เขามักตัดสินใจดำเนินนโยบายด้วยตนเอง ดังเช่นวิกฤตคิวบา ที่ซึ่งครุชชอฟเป็นคนยอมรับเองว่า
ตนได้เจรจากับฟิเดล คาสโตร ในการติดต้ังขีปณาวุธพิสัยกลางที่คิวบา โดยไม่ได้ถามความเห็นจาก
โปลิตบูโร ทำให้เขาต้องเจรจากับทั้งสหรัฐฯ และคาสโตรใหม่อีกคร้ังเพื่อร้ือถอนหัวรบนิวเคลียร์ลูก
น้ันในคิวบา อีกทั้งนโยบายการเปิดเสรีของเขาเองก็กลายเป็นดาบสองคม โปแลนด์และฮังการีถือ
โอกาสนี้ในการลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลเผด็จการคอมมิวนิสต์ มีการเดินขบวนประท้วงและการ
จลาจล จนทำให้โซเวียตต้องละเมิดนโยบายของตนด้วยการส่งกองทัพเข้าไปปราบปรามเหตุรุนแรง
ในรัฐทั้งสอง ครุชชอฟต้องตอกตะปูปิดตายโลกหลังม่านเหล็กอีกครั้งเมื่อพบว่าการเปิดเสรีอาจ
กระทบความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกของรัฐ ดังน้ัน หลังจากการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องการ
ปฏิรูปทางการเมืองในยุโรปตะวันออก เช่น การประท้วงของกรรมกรโรงงานในโปซนาน และการ
ลุกฮือของชาวฮังการีที่เกิดขึ้นในปี 1956 ทำให้รัฐบาลโซเวียตซึ่งนำโดยครุชชอฟต้องหันกลับมาใช้
มาตรการรุนแรงในการควบคุมฝูงชนอีกครั้งหน่ึงในปี 1957  

ปีท้าย ๆ ในการครองตำแหน่งเลขาธิการอันดับหน่ึงของนิกีตา ครุชชอฟ เขาเสียความชอบ
ธรรมอย่างมากจากทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาด ดังเช่นวิกฤตคิวบา ซึ่งกองทัพ
แดงมีทรรรศนะลบต่อครุชชอฟเน่ืองจากส่ิงที่เกิดขึ้นเป็นการหยามเกียรติภูมิของกองทัพ ครุชชอฟ
ยังทำผิดพลาดในการดำเนินนโยบายการใช้ความรุนแรงปราบปรามการจลาจลและการประท้วงใน
ยุโรปตะวันออก อีกทั้งเหตุเครื่องบินสอดแนม U-2 จากฝ่ังสหรัฐฯ ซึ่งถูกยิงตกในน่านฟ้าสหภาพโซ
เวียต ทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ และโซเวียตซึ ่งกำลังจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เลวร้ายลง ซ้ำร้าย ครุชชอฟยังเริ ่มหมดความชอบธรรมเนื่องจากความขัดแย้งของเขากับฝ่าย
กองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตเอง เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจของเขาที่เอื้อต่อการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเบามากขึ้น ทำให้งบประมาณของอุตสาหกรรมหนัก – ซึ่งโดยมากเกินกว่า 75% 
เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อป้อนให้แก่กองทัพ – อาจถูกกระทบหรือถูกลดทอนตามไปด้วย น่ันจึง
สร้างความกังวลแก่กองทัพว่านโยบายของครุชชอฟอาจทำให้การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทหารของสหภาพโซเวียตอาจเป็นไปในอัตราที่ช้าลง 
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เหมา เจ๋อตง เล็งเห็นว่าความล้มเหลวของครุชชอฟในการควบคุมระเบียบในยุโรป
ตะวันออกแปลว่าวอร์ซอแพคต์เริ่มขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รัฐบริวารหลายประเทศยังคง
พยายามดิ้นรนปลดแอกตนให้เป็นอิสระจากโซเวียต ด้วยยังประสบปัญหาในการถูกกลืนให้พวกเขา
กลายเป็นโซเวียต เพราะโซเวียตต้องการกลืนชาติเพื่อรวบรวมวอร์ซอแพคต์ให้เป็นหน่ึง ผนวกกับ
เหมาเห็นว่าอิทธิพลของโซเวียตยังแผ่ขยายได้น้อยและทำได้ยากกว่าในภูมิ ภาคเอเชียเนื่องด้วย
เหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดจีน รวมถึงการที่ลัทธิคอมมิวนิสต์สายจีน ณ 
ขณะน้ัน ยังสามารถแผ่อิทธิพลได้ในเกาหลีเหนือ ในขณะที่สหภาพโซเวียตยังคงยุ่งวุ่นวายกับเหตุ
โกลาหลในยุโรปตะวันออกและการป้องกันการแผ่ขยายอิทธิพลจากสหรัฐฯ และตะวันตก ทำ
ให้สภาพโซเวียตจึงยังไม่สามารถแผ่ขยายอิทธิพลของตนเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไ้ด้
มากนัก ผนวกกับแนวคิดสำคัญของครุชชอฟ – การประณามสตาลินในแถลงการณ์ลับ รวมถึง
แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก ับโลกทุนนิยม (Coexistence) ของครุชชอฟซึ่งไม่ตรงกับ
เป้าประสงค์เดิมของเหมาและสตาลิน – อาจสามารถตีความได้ว่าเหมาเกิดความกังวลว่าการเส่ือม
ความศักดิ์สิทธิ์ของช่ือสตาลินอาจส่งผลโดยอ้อมถึงช่ือเสียงของเขาเอง ซึ่งน่ันหมายถึงอิทธิพลของ
เหมาที่จะแผ่ขยายอำนาจของตนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป อาจเป็นไปอย่างไม่สะดวกตามอำเภอใจ
นักเพราะถูกเบียดบังจากอิทธิพลคอมมิวนิสต์โซเวียตสายครุชชอฟ 

ในขณะเดียวกัน กระแสคอมมิวนิสต์รูปแบบจีน – ป่าล้อมเมือง – ก่อให้เกิดความตื่นรู้ทาง
การเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตรัฐอาณานิคมที่เพิ่งปลดแอกตนจาก
ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกและจักรวรรดิญี ่ปุ่ น ซึ ่งหมดอำนาจไปโดยสมบูรณ์หลังจาก
โศกนาฏกรรมที่ฮิโรชิมะและนะงะซะกิ อันเป็นเหตุให้ญี ่ปุ่นต้องลงนามยอมแพ้สงคราม และ
หลังจากความปราชัยราบคาบของฝรั่งเศสในอีกเก้าปีต่อมาที่สมรภูมิเดียนเบียนฟู เอเชียอาคเนย์
จึงกลายเป็นสุญญากาศทางอำนาจที่ยังไม่มีขั้วอำนาจใดสามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จ นโยบาย
ป่าล้อมเมืองของเหมาและการต่อต้านจักรวรรดินิยมตะวันตกอย่างไม่ย่อท้อจึงค่อนข้างตรงใจพวก
เขามากกว่าอุดมการณ์อื่นใดที่ตะวันตกพยายามหยิบยื่นให้ หรือกระทั่งอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แบบ
มาร์กซ์-เลนิน ซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่เวียดนามรับเอามาปรับใช้ หากแต่ก็ยังมีอิทธิพลจากคอมมิวนิสต์
จีนสายเหมามาผสมปะปนอยู่ไม่น้อย เน่ืองจากเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมของประเทศอดีตอาณา
นิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมากซึ่งมักเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ใช่แรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ดังเช่นสหภาพโซเวียต ผนวกกับความช่วยเหลือทางทหาร
จากจีนแก่เวียดนามตั้งแต่ครั้งที่ยังทำสงครามกองโจรกับฝรั่งเศสจนเอาชัยได้เด็ดขาดที่เดียนเบียน
ฟู จึงทำให้วิธีการนำเอาหลักคอมมิวนิสต์ไปใช้ปฏิบัติของขบวนการเวียดมินห์มีความเอนเอียงไปใน
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ลักษณะของคอมมิวนิสต์ชาตินิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นการตีความและปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของการ
ต่อสู้เพื่อรวมชาติเวียดนามโดยโฮจิมินห์เอง มากกว่าจะทำตามแนวปฏิบัติแบบโซเวียตหรือจีนร้อย
เปอร์เซ็นต์เต็ม อีกทั้งสมาคมชาวจีนซึ่งมีการกระจายตัวทั่วสังคมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
นี้ยังมีส่วนช่วยอย่างมากในการกระจายแนวคิดดังกล่าวจนสามารถสร้างเครือข่ายคอมมิวนิสต์
อย่างกว้างขวางในภูมิภาค ใหญ่โตและเข้มแข็งจนก่อให้เกิดความกังวลแก่รัฐบาลทั้งหลายใน
ประเทศเอเชียอาคเนย์ 

ดังน้ัน เหมาจึงใช้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างคอมมิวนิสต์จีนและ
แนวคิดคอมมิวนิสต์โซเวียตซึ่งมีการตีความที่แตกต่างกันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะแผ่ขยายแนวคิด
คอมมิวนิสต์แบบจีนเหมาให้เป็นอีกหน่ึงเสาหลักทางอุดมการณ์ของโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียที่
ซึ่งประเทศจักรวรรดินิยมจากตะวันตกอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษได้ล่าถอยไปแล้ว และยังไม่ถูกจับ
จองหรือควบคุมเบ็ดเสร็จโดยมหาอำนาจใด ไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตหรือสหรัฐฯ  เหมารอ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในโลกสังคมนิยม ด้วยการใช้จังหวะที่ความสัมพันธ์
ของโซเวียตและสหรัฐฯ ซึ่งกำลังย่ำแย่ลงอีกครั้งทำการประณามครุชชอฟว่าอีกฝ่ายเป็น  ลัทธิแก้ 
นั ่นค่อนข้างได้ผล – การครหาครุชชอฟด้วยคำว่าลัทธิแก้ทำให้ประเทศยุโรปตะวันออกบาง
ประเทศซึ่งไม่พอใจที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตอยู่เป็นทุนเดิมได้ใจกับนโยบาย
ดังกล่าว ดังเช่นอัลบาเนีย ที่เปลี่ยนไปเข้าฝั่งคอมมิวนิสต์จีนในช่วงปี 1960 เนื่องจากไม่พอใจ
ครุชชอฟอยู่ตั้งแต่แรกเป็นทุนเดิม เมื่อครั้งที่ครุชชอฟพยายามสนับสนุนให้กรีซเคลมดินแดนทาง
ตอนใต้ของอัลบาเนียในเหตุขัดแย้งเหนือดินแดนเอปีรุส 

อย่างไรก็ตาม นโยบายก้าวกระโดดไกล (The Great Leap) ของเหมา เจ๋อตง ซึ่งเลียนแบบ
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของโซเวียตด้วยการใช้อุตสาหกรรมหนักเป็นตัวขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ
หลักนั้นประสบความล้มเหลวอย่างยิ่ง เพราะเหมาอาจมองข้ามไปว่าพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ดีย่อม
มาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ซึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะนำไปสู่การเข้าถึงทรัพยากรที่
มากขึ้น ทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น และประหยัดต้นทุนมากขึ้นในการได้มาซึ่งทรัพยากร การจะพัฒนา
ประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบได้นั้นต้องใช้ผลผลิตส่วนเกินจากทรัพยากรเหล่านั้น เช่น
ผลผลิตจากนารวมและนารัฐมาเป็นทุน แต่จีนมีปัญหาหลายประการที่ทำให้ตนไม่สามารถพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น รถไฟ หรือสาธารณูปโภค ให้ทัดเทียมกับโซเวียตได้ในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น พื้นที่ในแถบกลางค่อนไปทางตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  ความเสียหายจากสงคราม
กลางเมืองปี 1911 ความขัดแย้งต่าง ๆ  ในจีนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง และความเสียหายจาก
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สงครามกลางเมืองจีน ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของจีนต้องเริ่มต้นอย่างจริงจังใน
ทศวรรษ 1950 ซึ่งล่าช้ากว่าโซเวียตมาก ดังน้ัน การที่เหมาตัดสินใจใช้โมเดลเศรษฐกิจแบบโซเวียต
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจีนจึงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด 

น่ันจึงเป็นผลให้ในขณะที่รอยร้าวระหว่างจีนและโซเวียตทำให้โลกสังคมนิยมแตกออกเป็น
สอง จีนในสมัยเหมาจึงยังไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวมากนักของสหภาพโซเวียต ด้วยเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจีนที่ยังไม่แน่นอนจากความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของเหมาเอง 
ประกอบกับการที่สหภาพโซเวียตมีความกังวลเกี่ยวกับสนามอำนาจของตนและสหรัฐฯ ในยุโรป
ตะวันออกมากกว่า ความตึงเครียดระหว่างความสัมพันธ์ของจีนและโซเวียตเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น
ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 เมื่อเลขาธิการอันดับหนึ่งแห่งพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต – เลอานิด 
เบรชเนฟ – ได้ประกาศหลักการเบรชเนฟ (Brezhnev Doctrine) ในเดือนพฤศจิกายน 1968 โดย
มีเน้ือหาที่ว่า:  

 

“เมื่อมีกองกำลังที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมนิยม พยายามหักเหการพัฒนาของ
ประเทศสังคมนิยมให้เป็นไปในรูปแบบทุนนิยม มันจะไม่เป็นเพียงแต่ปัญหาของประเทศ

ดังกล่าวเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขร่วมกันในหมู่มวลประเทศสังคมนิยมทั้งหลาย…” 

 

น่ันจึงหมายความว่า เบรชเนฟใช้หลักการน้ีเป็นข้อเหตุผล (Pretext) เพื่อรองรับความชอบ
ธรรมในการใช้กองกำลังทหารวอร์ซอแพคต์บุกเชคโกสโลวะเกียในเดือนสิงหาคม 1968 เพื่อ
พยายามจบเหตุลุกฮือปรากสปริง (Prague Spring) โซเวียตโค่นล้มรัฐบาลสายโปรเกรสซีฟ-
คอมมิวนิสต์ของนายอเล็กซานเดอร์ ดูบเช็ค ผู้ซึ่งพยายามปฏิรูป ปรับเปลี่ยนระบบการปกครอง
แบบคอมมิวนิสต์ในรัฐของตนเสียใหม่ด้วยการนำเอาหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนเข้ามาปรับใช้ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว กองกำลังของโซเวียตยังคงปักหลักอยู่ในเชค
โกสโลวะเกียยาวนานจนกระทั่งปี 1991 – วันสิ้นสุดการมีอยู่ของสหภาพโซเวียต เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทำให้โรมาเนียซึ่งนำโดยนิโคไล เชาเชสคู เอนเอียงไปยังฝั่งจีนมากขึ้น และได้ประณาม
สหภาพโซเวียตในกรณีการใช้กำลังทหารบุกเชคโกสโลวะเกีย สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลให้เหมา เจ๋อตง 
เริ่มตระหนักว่าโซเวียตอาจใช้เหตุผลข้อเดียวกันนี้ในการพยายามจัดระเบียบโลกคอมมิวนิสต์ใน
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เอเชียดังที่โซเวียตทำกับรัฐเล็กรัฐน้อยในยุโรปตะวันออกหรือไม่  ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง การเข้า
แทรกแซงการเมืองจีนโดยสหภาพโซเวียตอาจมีความเส่ียงที่จะเป็นไปได้  

และที่เลวร้ายกว่าน้ัน – มันอาจเป็นไปได้โดยชอบธรรม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษ 1960 – 1975 จีนประสบปัญหากับการพยายามแผ่
ขยายอำนาจของโซเวียตที่รุนแรงขึ้นในอินโดจีนโดยใช้เวียดนามเป็นผู้ปฏิบัติการ  เช่นความ
ล้มเหลวของสหรัฐฯ และกองทัพเวียดนามใต้ซึ่งไม่สามารถป้องกันพื้นที่ลาวตะวันออกเฉียงใต้จาก
การแทรกซึม และการขยายเส้นทางโฮจิมินห์โดยกองทัพประชาชนเวียดนามได้ในปฏิบัติการ ลำ
เซิน 719 อีกทั้งญ่ีปุ่นและสหภาพโซเวียตยังมีการกระชับความสัมพันธ์ในรูปแบบพหุภาคีระหว่าง
กันทางด้านเศรษฐกิจในปี 1972 แม้ทั้งสองจะมีข้อพิพาทดินแดนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันโดยเฉพาะด้านพลังงานและทรัพยากรแร่ธาตุแปลว่า ญี่ปุ่น
และโซเวียตกำลังสร้างความเป็นพันธมิตรกันอย่างหลวม ๆ  – อย่างน้อยก็ในแง่เศรษฐกิจ – เพื่อ
ร่วมกันคานอิทธิพลกับจีนในทะเลจีนใต้ 

รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียตและอินเดียที่มีความสัมพันธ์ในระดับบวก เนื่องจาก
อินเดียดึงเอาโซเวียตมาเป็นพันธมิตรในการสร้างและป้องกันประเทศ กีดกันอิทธิพลอังกฤษจากตน
ตั้งแต่สมัยหลังอาณานิคม ส่วนสหภาพโซเวียตเองก็ต้องการสถาปนาอิทธิพลของตนในอินเดียและ
ประเทศโลกที่สามอื่น ๆ โดยอินเดียเป็นประเทศแรก ๆ  ที่สหภาพโซเวียตเจริญสัมพันธไมตรีด้วย 
ดังจะเห็นได้จากการพบปะหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีจาวาฮาร์ลาล เนห์รู และนิกีตา 
ครุชชอฟ ในปี 1955 และมีความสัมพันธ์อย่างมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่าโซเวียต-จีน ดัง
ตัวอย่างของการวางตัวของโซเวียตในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างจีนและอินเดียในปี 1959 ซึ่ง
กลายเป็นการปะทะเต็มรูปแบบในปี 1962 โซเวียตยังเลือกที่จะวางตนเป็นกลางในข้อขัดแย้งครั้งน้ี 
ทั้งที่โซเวียตและจีนถือว่ายังอยู่ร่วมค่ายสังคมนิยมด้วยกัน จีนจึงสามารถตีความได้ว่าโซเวียต
พยายามผูกมิตรกับทั้งอินเดียและญ่ีปุ่น รวมถึงประเทศโลกที่สามอื่นเพื่อปิดล้อมและโดดเดี่ยวตน 

ความขัดแย้งระหว่างจีนและโซเวียตถึงจุดแตกหักเมื่อกองกำลังกองทัพประชาชนจีนและ
กองกำลังโซเวียตเกิดการปะทะกันริมแม่น้ำอุสซูรีและเกาะเจินเป่าในเดือนมีนาคม 1969 และเกิด
เหตุปะทะกันที่ชายแดนซินเจียงในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน หลิน เปียว – ทายาททางการเมืองที่
เหมาประกาศไว้เป็นลายลักษณ์ในรัฐธรรมนูญ หนึ่งในสิบจอมพลแห่งกองทัพประชาชนจีน และ
รองเลขาธิการอันดับ 1 แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ – ใช้โอกาสความขัดแย้งดังกล่าวประกาศคำส่ัง
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พิเศษให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใน 11 กองทัพภาคทั้งหมดของจีน ซึ่งคำส่ังพิเศษน้ียังไม่
เคยผ่านการรับรองจากเหมา เจ๋อตง และเหมาเองรวมถึงชนชั ้นนำทางการเมืองในพรรค
คอมมิวนิสต์จีนก็ไม่ต้องการที่จะเข้าสู่สงครามใหญ่ พวกเขาเพียงแต่ต้องการส่ังสอนโซเวียตแต่เพียง
เท่านั้น แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายจนเกิดการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใหญ่ 
ภาวะระแวงสงคราม (War scare) เกิดการย้ายชนชั้นนำทางการเมืองออกจากปักกิ่ง และมีการ
เตรียมตัวที่จะย้ายเมืองหลวง1 แต่น่ันส่งผลอย่างมากต่อการปรับทิศทางลมของเหมา  

หากแต่ในวิกฤตมีโอกาส – ภาวะระแวงสงครามทำให้เหมาต้องทบทวนแนวทางการวาง
นโยบายต่างประเทศกับสหรัฐฯ ใหม่อีกคร้ัง และการใช้อำนาจประกาศคำส่ังพิเศษของหลิน เปียว 
โดยไม่ผ่านการรับรองจากเขา อาจหมายความได้ว่าอำนาจในมือของเขาอาจกำลังถูกช่วงชิงไปโดย
ทายาททางการเมืองของตนเอง วิกฤตที่เกิดขึ้นน้ีแม้จะผิดแผนไปบ้าง แต่ก็เปิดโอกาสให้เหมา
ดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อสหรัฐฯ มากขึ้น เนื่องจากเหมาเองก็ต้องการยั่วยุโซเวียตให้เกิดการ
ปะทะประปรายกับตนเล็กน้อยในแถบชายเแดนอยู่เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว ด้วยต้องการเปิดทางให้
สหรัฐฯ เข้ามาสานสัมพันธ์กับตน และการนำสหรัฐฯ เข้ามาเป็นผู้เล่นที่สาม ก็ทำให้เขาสามารถ
ควบคุมอำนาจของหลิน เปียว มิให้แผ่ขยายอิทธิพลกองทัพเข้ามาแทรกแซงกิจการการเมือง
ภายในประเทศและภายในพรรคได้มากกว่านี้อีก นี่จึงนำไปสู่การเกี้ยวพาทางการทูตระหว่างจีน
และสหรัฐฯ ที่ทั้งโลกไม่คาดคิดในอีกสองปีต่อมา – การทูตปิงปอง 

 

1. ไตรอำนาจ 

หลังจากการเสียชีวิตของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี 1963 จอมพลถนอม กิตติขจร – 
นายทหารใต้อุปถัมภ์ – จึงสืบทอดอำนาจต่อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีมือขวาอย่างจอมพล
ประภาส จารุเสถียร รั้งตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เขารับช่วงต่อการปกครองจากจอม
พลสฤษดิ์ รวมถึงภาระในการร่างรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาร่างยาวนานที่สุดในประเทศไทย คือ 9 ปี 
ตั้งแต่ปี 1959 – 1968 หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จอมพลถนอม กิตติขจร ได้
กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 1969 ที่ซึ่งเขาจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นตัวแทนฝ่ายทหารและ
ข้าราชการเข้าไปเป็นผู้เล่นในสภา เปรียบได้กับการมีอยู่ของพรรคกอลข่าร์ (พรรคของกลุ่มทำงาน: 

 
1   MacFarquhar, Roderick, and Michael Schoenhals. 2008. Mao's Last Revolution. Cambridge, Mass.: Belknap Press of 
Harvard University Press. 
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Partai Golongan Karya) ในยุคที ่อินโดนีเซียยังคงถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารโดย
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต พรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมได้รับที่น่ัง 75 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 50 
ที่นั่ง จอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยทั้งที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลอืกตั้ง 
การเมืองไทยในช่วงปี 1968 – 1971 จึงเป็นประชาธิปไตยอย่างไม่เต็มใบ 

การปกครองของจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นมรดกตกทอดมาจากระบอบการปกครอง
แบบพ่อขุนอุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยผู้นำเปรียบเสมือนพ่อที่คอยจูงมือลูก ซึ่งก็คือ
ประชาชน ให้เชื ่อฟังพ่ออย่างไม่มีเงื ่อนไข และเดินตามกรอบที่พ่อกำหนดไว้ เพื ่อการพัฒนา
ประเทศอย่างรวดเร็วและมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ดังน้ัน ระยะเวลา 9 ปีที่รัฐธรรมนูญฉบับ
ปี 1967 ยังอยู่ในกระบวนการร่าง จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เอื้อให้จอมพลสฤษดิ์สามารถใช้มาตรา 
17 ให้ความชอบธรรมแก่อำนาจเต็มในการบริหารโดยเผด็จการทหาร อย่างไรก็ตาม การเตะถ่วง
เวลาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความชอบธรรมแก่การใช้มาตรา 17 ในการบริหารประเทศโดยรัฐบาล
ทหารให้นานที่สุดนั้น ก็เป็นผลมาจากนโยบายของจอมพลสฤษดิ์เองที่ได้รับการสนับสนุนจากที่
ปรึกษาสหรัฐฯ เพื่อกำจัดความวุ่นวายทางการเมืองในการขัดแย้งกันทางนโยบายเพราะต้องการมุ่ง
เป้าไปยังการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของประเทศเป็นความสำคัญอันดับแรก เนื ่องด้วยการ
ป้องกันคอมมิวนิสต์อย่างได้ผลที่สุดไม่ใช่การใช้กำลังดังที่สหรัฐฯ พยายามอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาล
เข้าสู ่กองทัพ แต่คือการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนสามารถลืมตาอ้าปาก และการพัฒนา
เศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็วนั ้น จอมพลสฤษดิ์เชื่อว่าจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื ่อง ไม่มีการ
คัดค้าน ตัดตอน หรือถูกโต้แย้งจากฝ่ายการเมืองและ/หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น  

ในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ถึงจอมพลถนอม ที่ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และ
สหภาพโซเวียตอยู่ในสภาวะตึงเครียด ไทยเองก็มีนโยบายอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกระบวนการ
คอมมิวนิสต์ และปฏิปักษ์ต่อโซเวียตที่รุนแรงมากขึ้นตาม  ดังจะเห็นจากการที่จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ใช้มาตรา 17 เป็นเครื่องมือกวาดล้างฝ่ายตรงข้าม เช่น คดีครูครอง จันดาวงศ์ หรือคดี
นายศุภชัย ศรีสติ ผู้นำสภาคนงานแห่งประเทศไทย รวมถึงประชาชนอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่ามี
แนวคิดโน้มเอียงฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาชน เช่น นักศึกษา  ครู นักการเมือง
ท้องถิ่น และนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งโดยมากมักมีพื้นเพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นภูมิภาคที่
รัฐบาลเล็งเห็นว่ามีความเส่ียงสูงต่อการถูกรุกราน – ทั้งในด้านกำลังทหารและการแทรกซึมด้วยวิถี
คิด – โดยลัทธิคอมมิวนิสต์ และผู้อื่นที่รัฐเห็นว่ามีแนวคิดนิยมคอมมิวนิสต์และผู้โน้มเอียงไปทาง
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สังคมนิยม การปราบปรามการกระทำอันเข้าข่ายคอมมิวนิสต์ในสมัยของจอมพลสฤษดิ์จึงเป็นไป
อย่างเด็ดขาด กว้างขวาง และรุนแรง  

นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ยังไม่หย่อนความรุนแรงลงแม้จะเปล่ียนผ่านไปยังการปกครอง
โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งได้ประกาศเข้าร่วมสงครามเวียดนามในปี 1967 และก่อนหน้าน้ัน 
รัฐบาลไทยยังได้เนรเทศนายเลอานิด มามูริน ผู ้แทนทางการค้าชาวโซเวียตในไทยออกนอก
ประเทศในฐานะบุคคลไม่พึงประสงค์ เน่ืองจากคำปรึกษาจากสหรัฐฯ ซึ่งเล็งเห็นว่าการมีผู้แทนทาง
การค้าชาวโซเวียตในไทยเป็นความพยายามของโซเวียตที่จะแทรกซึมและสอดแนมกิจการภายใน
ของรัฐบาลไทย ได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ชาวสหรัฐฯ ในไทยว่าไม่ควรคบค้าสมาคมกับชาวโซเวียต 2   
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อโต้แย้งข้อสันนิษฐานของสหรัฐฯ เนื่องจากบุคลากรชาวโซเวียตในประเทศ
ไทยในปี 1966 มีเพียง 24 คน ซึ่งเป็นคณะทูตจากโซเวียตทั้งหมด และมีชาวโซเวียตที่ไม่ใช่เจ้า
พนักงานของรัฐจำนวนเพียง 23 คน3  และด้วยจำนวนคนเพียงเท่านี้ จึงเป็นไปได้ยากที่จะสร้าง
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสอดแนมกิจการภายในของไทย   

อีกทั ้งยุทธศาสตร์ของโซเวียตในอินโดจีนไม่ได้มุ ่งเป้ามายังประเทศไทยเป็นสำคัญ 4  
เนื ่องจากประวัติศาสตร์ที ่ผ่านมาของไทยแสดงให้เห็นว่า ไทยมีแนวโน้มที ่จะวางตัวในฐานะ
ประเทศจักรวรรดินิยมแห่งใหม่ในเอเชียอาคเนย์มากเสียกว่าที่จะเป็นประเทศผู้ถูกล่าอาณานิคม 
ดังจะเห็นได้จากการพยายามปรับปรุงโครงสร้างการเมืองการปกครองให้ทันสมัยในรัชสมัยของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ดังน้ัน ไทยที่ไม่เคยเป็นเมืองข้ึนของใครโดยนิตินัยจึงไม่มีจิตวิญญาณของ
การต่อสู้กับชนช้ันนำตามอย่างอุดมการณ์มาร์กซิสต์เพื่อปลดแอกตน รวมถึงขบวนการเคล่ือนไหว
คอมมิวนิสต์ของไทยสมาทานลัทธิเหมามากกว่าเน่ืองจากความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ โซเวียตจึง
เบนความสำคัญของการแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์อันดับแรกไปยังเวียดนามและประเทศอาณานิคมเก่า
ที ่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั ่งเศส ซึ ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเปลี ่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ตามอิทธิพลเวียดนาม เช่น ลาวและกัมพูชา  

 
2 Shirk, Paul R. 1969. "Thai-Soviet Relations". Asian Survey 9 (9): 682-693. doi:10.2307/2642300. 

3 Shirk, Paul R. 1969. "Thai-Soviet Relations". Asian Survey 9 (9): 682-693. doi:10.2307/2642300. 

4 Thunjira Wattaporn. 2016. Why the USSR backed Thailand in its fight against communist insurgents, an Interview by Ajay 
Kamalakar.  
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สภาวการณ์ความสัมพันธ์ของไทยต่อโซเวียตเปล่ียนแปลงไปเมื่อจีนและโซเวียตแตกหักกัน
โดยสมบูรณ์ในปี 1969 ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ที่เข้ารับตำแหน่งในปีเดียวกันได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ทางการทูตจากจุดแตกหักครั้งนี้ จึงประกาศนโยบายผ่อนคลายความตึงเครียดระหวา่ง
สหรัฐฯ – จีน และสหรัฐ – โซเวียต พร้อมกันนั้น นิกสันได้เจรจาลับกับจีนเพื่อปูทางสู่การพัฒนา
ความสัมพันธ์ในแง่บวกระหว่างกัน เหมาเจ๋อตงจึงดำเนินนโยบายเข้าหาสหรัฐฯ มากขึ้นด้วยการ
เยือนทีมกีฬาจากสหรัฐฯ ในการแข่งขันปิงปองระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่ญ่ีปุ่น ที่ซึ่งนิกสันได้ส่งคิสซิง
เจอร์ตามไปเพื่อเจรจาลับอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน หลังจากนิกสันได้ประกาศถึง
การสถาปนาความสัมพันธ์กันระหว่างจีนและสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการในปี 1971 บรรยากาศ
การเมืองโลกจึงหักเหไปโดยส้ินเชิง นโยบายการทูตของสหรัฐฯ กับจีนไม่ได้เป็นไปในเชิงปฏิปักษ์
กันอีกต่อไป นั่นจึงเป็นนโยบายการทูตกลับลำที่ทำให้ไทยต้องกลับหลังหันตามสหรัฐฯ ไปด้วย 
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนในทุกมณฑลด้วยการตั้งสถานกงสุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
เศรษฐกิจทางตอนใต้ แต่ก่อนหน้าน้ันในปี 1971 พันเอกถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศเคย
ส่งนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตไทยใน UN ให้ติดต่อกับจีนอยู่ก่อนแล้วเป็นทุนเดิม เพื่อปูทางว่าไทย
เองก็มีความสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตนกับจีน 

อย่างไรก็ตาม หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที ่กลายเป็นบวกโดยกะทันหัน
เน่ืองจากต้องดำเนินนโยบายทางการทูตแบบกลับลำตามสหรัฐฯ ไทยที่ซึ่งอยู่ข้างสหรัฐฯ ก็ยังไม่ได้
ตัดความสัมพันธ์กับโซเวียตอย่างส้ินเชิง โดยก่อนหน้าน้ัน แม้ไทยจะเนรเทศนายมามูริน – ผู้แทน
ทางการค้าชาวโซเวียตออกนอกประเทศ แต่ไทยยังเคยสถาปนาความสัมพันธ์ทางบวกอย่างหลวม 
ๆ กับสหภาพโซเวียตในปี 1966 ด้วยการส่งคณะทูตวัฒนธรรมชาวไทยไปร่วมงานเฉลิมฉลองวัน
สตรีสากลที่ดูชานเบ สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทาจิก อันประกอบไปด้วยหม่อมดุษฎี บริพัตร 
ณ อยุธยา และคุณหญิงอุศนา ปราโมช ประธานสหภาพสตรีแห่งประเทศไทย อีกทั้งในปีเดียวกัน
น้ัน สหภาพโซเวียตยังเคยส่งคณะบุคคลมาแสดงละครเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 ซึ ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองถึง
ท ิศทางความสัมพันธ ์ท ี ่ว ่าไทยคิดจะวางนโยบายอย่างไรต ่อโซเว ียต เพราะอธ ิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ เวลาน้ัน ก็คือจอมพลถนอม กิตติขจร ผนวกกับการที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ได้กล่าวช่ืนชมบทบาทความเป็นกลางของโซเวียตในเหตุขัดแย้งอินเดีย-จีน ไว้ว่า เป็นการ

 
5  Buszynski, Leszek. 1982. "Thailand: The Erosion Of A Balanced Foreign Policy". Asian Survey 22 (11): 1037-1055. 
doi:10.2307/2643978 
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ดีที่โซเวียตสามารถกำราบอิทธิพลของจีนที่พยายามแผ่ขยายเข้ามาในเอเชียได้  สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
เหตุที่ว่าไทยยังพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนและโซเวียตไว้ไม่ให้กลายเป็นลบไปมากกว่า
เดิม ในฐานะที่เล็งเห็นว่าในกรณีที ่จีนแผ่ขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์อย่าง
กว้างขวางจนอาจกระทบต่อความมั่นคงของไทย สหภาพโซเวียตอาจกลายมาเป็นมิตรกับไทยเพื่อ
ช่วยคะคานอำนาจกับจีนในกรณีดังกล่าว6    

ส่วนสหรัฐฯ ก็ใช้ประโยชน์จากข้อขัดแย้งที่กลายเป็นจุดแตกหักระหว่างจีนและโซเวียตใน
การประกาศนโยบายผ่อนคลายความตึงเครียด นำตนเองเข้าไปแทรกกลางระหว่างปัญหาของทั้ง
สองชาติ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำให้ไม่ว่าฝ่ายใดจะถูกโดดเดี่ยวทางการทูต 
หรือฝ่ายใดจะได้เปรียบในข้อพิพาทครั้งนั้น สหรัฐฯ ก็จะยังเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในสนาม
การเมืองโลกเสมอ จึงสามารถกล่าวได้ว่าสหรัฐฯ ในยุคสมัยดังกล่าวกลายเป็นตัวกลางระหว่างสอง
มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเองอย่างจีนและโซเวียต จึงเท่ากับว่าสหรัฐฯ ได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญ
ผู้รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของโลก  

 

2. รัฐสองหัว 

ปี 1973 เป็นปีที่หลายประเทศในโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจอันเป็นผลเน่ืองมาจาก
ราคาน้ำมันโลกที่สูงข้ึนอย่างเป็นประวัติการณ์ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงข้ึนเป็นผลทำให้ราคาค่าขนส่งถีบ
ตัวสูงขึ้น กระทบต่อราคาของผลผลิตอื่น ๆ ในตลาดที่เพิ่มสูงมากขึ้นตาม ด้วยเหตุของภาวะข้าว
ยากหมากแพงซึ่งเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงในประเทศไทย ผนวกกับบรรยากาศอึมครึมของระบอบ
เผด็จการที่ครองสนามการเมืองไทยมาอย่างยาวนาน ที่มีทั้งการเล่นนอกกติกาการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยของจอมพลถนอม เช่น การรัฐประหารตัวเองในปี 1971 และการปล่อยให้คนใหญ่
คนโตทำผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยไม่ได้รับโทษอย่างเท่าเทียมกับประชาชนคนอื่น ดังเช่นกรณี
เฮลิคอปเตอร์บรรทุกคณะล่าสัตว์ป่าสงวนตกที่ทุ่งใหญ่ สาเหตุเหล่าน้ีจึงเป็นชนวนเหตุที่หนักแน่น
มากพอสำหรับประชาชนที่จะตัดสินว่ารัฐบาลของจอมพลถนอมไม่เหลือความชอบธรรมอีกตอ่ไป 
จึงมีการออกมาประท้วงและแสดงออกทางการเมืองในการเรียกร้องให้จอมพลถนอมลาออกจาก
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การประท้วงให้รัฐบาลถนอมลาออกบานปลายจนมีการปราบปรามขบวน

 
6 Shirk, Paul R. 1969. "Thai-Soviet Relations". Asian Survey 9 (9): 682-693. doi:10.2307/2642300. 
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นิสิตนักศึกษาและประชาชนด้วยความรุนแรง จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบราย และบาดเจ็บอีก 
800 ราย  

เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 จึงส่งผลให้จอมพลถนอม กิตติขจร ยินยอม
ลาออกในวันที่ 13 ตุลาคม 1973 จากนั้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนจอมพลถนอมเดินทางออกนอกประเทศไปพร้อมพันเอก
ณรงค์ กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร เดือดร้อนอดีตพ่อขุนน้อยใต้อุปถัมภ์ของพวกเขา
ให้วิ่งจ้าละหวั่นหาขั้วอำนาจใหม่  

อย่างไรก็ตาม การส้ินอำนาจของรัฐบาลคณะสามคนอย่างถนอม-ประภาส-ณรงค์ ส่วนหน่ึง
นั้นเกิดจากสาเหตุที่ว่าชนชั้นนำทางการเมืองซึ่งเป็นเครือข่ายในอุปถัมภ์ของพวกเขาเกิดความ
ขัดแย้งกันเองในด้านผลประโยชน์ร่วม โดยสาเหตุแรกคือสาเหตุของเศรษฐกิจประเทศที่ทรุดตัวลง 
จึงทำให้กระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาทั้งหมดอย่างถ้วนหน้า อีกทั้งตำแหน่งของพัน
เอกณรงค์ กิตติขจร ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการตรวจและติดตามผลปฏิบัติการราชการ
ซึ่งอนุญาตให้เขาสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจ หรือแม้กระทั่งสอบสวนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้
โดยข้ามหัวผู้มีอำนาจกลุ่มอื่นไปนั้น จึงทำให้ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ของพวกเขาสามคน ซึ่งโดยมากมักเป็น
ข้าราชการ ทหาร และยังรวมถึงนักธุรกิจ เกิดความไม่พอใจกับการใช้อำนาจอย่างกว้างขวาง
ดังกล่าว  

การไต่เต้าทางตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วของพันเอกณรงค์ กิตติขจร ก็ก่อให้เกิด
ความกังวลแก่สถาบันกองทัพว่าพันเอกณรงค์อาจเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากพ่อของเขาเอง ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการสืบทอดอำนาจภายในสถาบันกองทัพ พวกเขามองว่านี่
เป็นการพยายามที่จะแผ่ขยายอำนาจจนล้นฟ้าของคณะผู้นำสามทรราช ถนอม-ประภาส-ณรงค์ 
และยิ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกเมื่อจอมพลถนอม กิตติขจร ได้รัฐประหารตัวเองในปี 1971 โดยมี
จุดประสงค์แฝงเพื่อที่จะจัดระเบียบมุ้งและฝักฝ่ายต่าง ๆ  ในรัฐสภาใหม่ เนื่องจากกลุ่มการเมือง
ต่าง ๆ ในรัฐสภา รวมถึงในพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมเองเกิดการแตกคอกัน 
เน่ืองมาจากข้อขัดแย้งและความไม่พอใจระหว่างข้าราชการด้วยกัน อันเกิดจากสาเหตุของการแผ่
ขยายอำนาจของคณะผู้ปกครองสามคนที่ล้นเกินดังกล่าว 

ในปีเดียวกันนั ้น สถานการณ์ในอินโดจีนเองก็เริ่มไม่สู้ดีสำหรับไทย หลั งจากข้อตกลง
สันติภาพปารีส สหรัฐฯ ได้ตัดงบประมาณช่วยเหลือเวียดนามใต้เกินกว่าครึ่ง จาก 2.2 พันล้าน
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ดอลลาร์สรอ. เหลือเพียง 965 ล้านดอลลาร์สรอ. และค่อย ๆ ถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ 
จนกระทั่งสหรัฐฯ ได้ประกาศห้ามการสู้รบในอินโดจีนทั้งทางตรงและทางอ้อม – ซึ่งนั่นรวมถึง
สงครามในเวียดนาม – ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1973 อย่างเป็นทางการ กองทัพเวียดนามใต้ซึ่งเริ่ม
ขาดแคลนทุนทรัพย์และขวัญกำลังใจเริ่มเสียเปรียบต่อฝ่ายเวียดนามเหนือที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียต กองทัพเวียดนามใต้กลายเป็นฝ่ายปราชัยเรื่อยมาจนไม่
สามารถต้านทานกองกำลังเวียดนามเหนือได้อีกต่อไป จนกระทั่งวันที่ 30 เมษายน 1975 กองทัพ
เวียดนามเหนือสามารถยึดครองไซ่ง่อนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทหารสหรัฐฯ กองสุดท้ายถอนกำลังออก
จากเวียดนามใต้ ฝ่ายคอมมิวนิสต์สถาปนาสองเวียดนามกลายเป็นหนึ่งในช่ือสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ปิดฉากสงครามเวียดนามที่ยืดเยื้อมานานถึงสองทศวรรษลงในที่สุด 

 เมื่ออินโดจีนถูกครอบงำโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยเวียดนาม และสหรัฐฯ ได้ถอน
กำลังออกจากภูมิภาคนี้ไปโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้อิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
แทบจะกลายเป็นศูนย์ ทฤษฎีโดมิโนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป นายกรัฐมนตรีไทย ณ ขณะน้ัน
อย่างนายคึกฤทธิ์ ปราโมช จึงเล็งเห็นว่าไทยควรปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเสียใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ไทยต้องลดพันธะกับสหรัฐฯ ลง เพื่อรักษาสมดุลไม่ให้
จีนซึ ่งอยู ่ใกล้กับไทยมากกว่าสหรัฐฯ มากในทางภูมิศาสตร์ประเมินว่าไทยอาจมีนโยบายเป็น
ปฏิปักษ์กับตน และประเทศไทยควรดำเนินนโยบายทางการทูตในเชิงบวกต่อประเทศรอบข้างใน
อินโดจีน โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลคึกฤทธิ์ได้แถลงว่าสหรัฐฯ ต้องถอนทหาร
ออกจากประเทศไทยก่อนวันที่ 20 มีนาคม 1976 รวมถึงในกรณีที่กัมพูชาจับเรือสินค้าสหรัฐฯ – 
มายาเกวซ – ที่แล่นล้ำน่านน้ำเข้าไปในฝั่งกัมพูชา ไทยยังไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพเรืออู่
ตะเภาเป็นจุดปฏิบัติการในการกระทำการใด ๆ เพื่อดำเนินนโยบายแข็งกร้าวต่อกัมพูชา จึงจะเห็น
ได้ว่านี่เป็นพฤติกรรมทางการทูตของไทยที่พยายามลดพันธะของตนต่อสหรัฐฯ ลง และรักษา
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประเทศรอบข้างมากขึ้นหลังจากชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ 

อย่างไรก็ตาม การขาดการสนับสนุนทั้งทางด้านเงินทุนและระเบียบวิธีการฝึกจากสหรฐัฯ 
ทำให้กองบัญชาการทหารสูงสุดคัดค้านข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์กับสหรัฐฯ ในเรื่องการ
ลดบทบาทของสหรัฐฯ ในการเมือง-การทหารของไทยลง เน่ืองจากเมื่องบประมาณกองทัพที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสหรัฐฯ ย่อมลดน้อยลง กองทัพไทยจึงมีความกังวลอย่างมากถึงความสำคัญของ
หน่วยงานของตนหลังจากการถอนตัวของสหรัฐฯ ออกจากไทย ผนวกกับความกังวลถึงเสถียรภาพ
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ทั้งภายในและภายนอกรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื่อต่อมาในสมัยที่ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็น
นายกรัฐมนตรี ที่ซึ่งไทยและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงที่ว่า สถานีเรดาร์ที่ค่ายรามสูรจะถูกปิดตัวลงใน
วันที่ 20 มิถุนายน 1976 น่ันจึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายข้าราชการพลเรือนซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และฝ่ายข้าราชการทหาร จากกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่
ต้องการให้ค่ายรามสูรถูกปิดทำการเนื่องจากยังเล็งเห็นว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้มันเพื่อสอดส่อง
ความเคลื ่อนไหวของกลุ่มประเทศอินโดจีนที ่เป็นคอมมิวนิสต์ 7 อีกทั ้งขบวนการเคลื ่อนไหว
คอมมิวนิสต์และฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงยังคงดำเนินกิจกรรมใต้ดินของตนอยู่ทั่วไปในแถบชายแดนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

กองทัพไทยเล็งเห็นว่ารัฐบาลของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อาจไม่สามารถต้านทานความ
รุนแรงของกระบวนการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นจากนโยบายที่
โอนอ่อนต่อประเทศในอินโดจีนและการรักษาระยะห่างของความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสหรัฐฯ 
โดยพลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์ ผู้บัญชาการทหารบกมีคำส่ังให้กองทัพบกเตรียมความพร้อม ส่วนพล
เรือเอกสงัด ชลออยู่ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ขณะน้ัน – ก็ได้กราบบังคมทูลฯ ต่อใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ถึงความวิตกต่อสถานการณ์บ้านเมืองในความคิดของตน อย่างไรก็ตาม พระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ มิได้ทรงรับส่ังถึงการอนุญาตให้รัฐประหารอย่างตรงไปตรงมา เพียงแต่
ให้คำแนะนำแก่พลเรือเอกสงัดว่าถ้าหากจะทำการใด ควรปรึกษานักกฎหมายอย่างนายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร เสียก่อน8   

พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ รัฐประหารรัฐบาลของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ในวันที่ 6 ตุลาคม 
1976 – โดยใช้โอกาสจากความวุ ่นวายทางการเมืองของเหตุการณ์วิปโยคในวันที่ 6 ตุลาคมปี
เดียวกันเป็นตัวจุดชนวน โดยมีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร รั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ
แต่งตั้งโดยคำปรึกษาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร มีนโยบายที่
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์รวมถึงฝ่ายซ้ายอื่นอย่างรุนแรง ดังจะเห็นจากการที่เขากวาดล้างหนังสือ
หรืองานตีพิมพ์ที่ค่อนไปในลักษณะของสังคมนิยมลงทั้งหมด เช่น งานของจอร์จ ออร์เวลล์  โธมัส 
มอร ์และมักซีม กอร์กี ทั้งยังแบนพรรคการเมืองและยุบสภา ปราบปรามองค์กรการเคล่ือนไหวบน

 
7 Nopprasert, Sibordee. 2017. "The Adjustments In Thai Foreign Policy (1973-1976)". Library.Polsci.Chula.Ac.Th. 
http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/012b37689279a8c50bd54ed8cd8479d0. 

8 Nopprasert, Sibordee. 2017. "The Adjustments In Thai Foreign Policy (1973-1976)". Library.Polsci.Chula.Ac.Th. 
http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/012b37689279a8c50bd54ed8cd8479d0. 
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ดินของนักศึกษาและชาวนาจนทำให้พวกเขาต้องเคล่ือนไหวในรูปแบบขบวนการใต้ดินแทน ซึ่งน่ัน
ยิ่งทำให้กระแสคอมมิวนิสต์ที่ถูกกดทับตีกลับมาเป็นกระแสต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาเป็นเท่าทวี 

กองทัพจึงใช้โอกาสนี้ในการรัฐประหารอีกครั้งในวันที่ 20 ตุลาคม 1977 และเป็นการ
รัฐประหารที่ยังนำทัพโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ด้วยเหตุที่ว่ารัฐบาลธานินทร์ไม่ชอบธรรมอีก
ต่อไปเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองได้ ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จในปี 1978 กระนั้น รัฐธรรมนูญไทยฉบับปี 1978 มีช่องโหว่หลาย
ประการที่ทำให้มีการเลือกนายกฯ คนนอกเข้าสภาได้โดยถูกกฎหมาย เช่น การกำหนดให้ประธาน
วุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาได้ สามารถแต่งตั้งข้าราชการประจำให้เป็นข้าราชการการเมืองได้  
รวมถึงวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง สามารถร่วมพิจารณาทั่วไป  พิจารณางบประมาณ และร่วม
เลือกนายกรัฐมนตรีได้ เป็นสาเหตุให้นายเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไทยคนถัดมา ทั้งที่ไม่ได้ถูกเลือกตั้งจากเสียงส่วนใหญ่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างประเทศในสมัยของนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ถือ
เป็นนโยบายที่ได้ผลจริง ดังเช่นการพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกั บเวียดนาม ซึ ่งประสบ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1977 โดยมีความตกลงที่จะจัดตั้งสถานทูตในเมอืง
หลวงของกันและกันภายในเดือนมกราคม 1978 ทั้งยังสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ในแง่บวกกับ
ลาว ดังจะเห็นได้จากการที่ลาวยอมปล่อยตัวนักโทษไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของ CIA เก่าที่
ปฏิบัติการในลาวกลับมายังเมืองไทยจำนวน 15 คน  

การที่ไทยกลับลำทางการทูตต่อประเทศคอมมิวนิสต์อินโดจีนครั ้งนี ้เกิดจากเหตุที ่ว่า
สงครามกลางเมืองเขมรได้บานปลายกลายเป็นสงครามสงครามอินโดจีนครั้งที่ 3 อันเนื่องมาจาก
ความขัดแย้งของเขมรสามฝ่าย ซึ ่งได้รับการสนับสนุนจากไทย จีน รวมถึงสหรัฐฯ และฝ่าย
สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยกัมพูชา นำโดยเฮง สัมริน ซึ่งมีสหภาพโซเวียตและเวียดนาม
หนุนหลัง สงครามเวียดนามบุกเขมรไม่เพียงแต่ก่อความรุนแรงในประเทศกัมพูชาเพียงเท่าน้ัน แต่
ยังมีการปะทะกันประปรายตามแนวชายแดนไทย อีกทั้งมีการแทรกซึมเข้ามาของกองกำลังไม่
ทราบฝ่าย โดยที่รัฐบาลไทยไม่แน่ใจว่าเป็นชาวเวียดนามหรือกัมพูชา และถ้าเป็นกัมพูชา จะเป็น
เขมรฝ่ายใด ซึ่งนั่นอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงภายในของประเทศได้ อีกทั้ง
การสูญส้ินอิทธิพลของสหรัฐไปแทบหมดส้ินแล้วในอินโดจีน จึงทำให้ไทยประสบความยากลำบาก
ในการวางตัวอย่างไรให้เป็นกลางที่สุดโดยไม่ถูกแทรกแซงอธิปไตยจากชาติอื่น  
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ไทยมีตัวเลือกเพียง 2 ประการที่จะเอนเข้าหามหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่จีน ก็สหภาพ
โซเวียต ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ที่ไทยไม่ต้องการจะนำเอาระบอบการปกครอง
ของพวกเขาเหล่าน้ันมาปรับใช้กับระบอบเดิมของประเทศ รัฐบาลไทยตระหนักดีว่าตนไม่สามารถ
ตัดสินใจอะไรได้ด้วยตนเอง 100% หากแต่ต้องพึ่งพาทิศทางลมของการตัดสินใจของชาติ
มหาอำนาจที่มีอิทธิพลในภูมิภาคน้ีเป็นสำคัญ ดังน้ัน นอกจากการที่ไทยจะกลับไปประนีประนอม
กับประเทศคอมมิวนิสต์อินโดจีนรอบข้างแล้ว ไทยยังต้องประกันตนให้ปลอดภัยอีกขั้นด้วยการ
เจริญสัมพันธไมตรีกับชาติมหาอำนาจ โดยนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้เดินทางไป
เยือนจีนในวันที่ 29 มีนาคม 1978 เพื่อผูกสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการในฐานะพันธมิตรของจีน
ในเอเชียอาคเนย์ คานอำนาจกับเวียดนามที่ถูกหนุนหลังโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งจีนเองก็ยอมรับ
ข้อเสนอนี้เป็นอย่างดี  

ทั้งน้ี ในทรรศนะของข้าพเจ้า มิใช่ว่าจีนทำตามนโยบายที่ไทยเสนอให้โดยไม่มีประเด็นแอบ
แฝง หากแต่เป็นเพราะว่านโยบายที่ไทยเสนอนั้นสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของจีนในเอเชียอาคเนย์
ที่จะคานอิทธิพลกับโซเวียตที่ใช้เวียดนามเป็นตัวแทนในการขยายเขตอิทธิพล และการที่ไทยตอ้ง
พึ่งพาจีนเพื่อป้องกันตนจากอิทธิพลของเวียดนามนั้นแปลว่าไทยต้องพึ่งพาจีนเพื่อประกันความ
ปลอดภัยให้ตนด้วย ดังน้ัน อำนาจการตัดสินใจของจีนจึงอาจส่งผลต่อ หรือมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล
ไทยซึ่งกำลังอ่อนแอเน่ืองจากความเส่ียงที่จะปะทะกับเวียดนามในภายภาคหน้าก็อาจเป็นไปได้ 

อย่างไรเสีย สนธิสัญญาเจนีวาไม่ได้ระบุไว้ว่าประเทศหน่ึงจะสามารถเลือกข้างได้ข้างเดียว 

สงครามอินโดจีนครั้งที่ 3 เป็นศึกสำคัญครั้งหน่ึงที่จะตัดสินว่าอิทธิพลของโซเวียตหรือจีนใน
เอเชียอาคเนย์ – ใครจะเป็นฝ่ายอยู่ หรือใครจะเป็นฝ่ายที่ต้องจากไป ด้วยความตระหนักของ
รัฐบาลไทยถึงความขัดแย้งระหว่างจีนและโซเวียต รวมถึงความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนของ
ชายแดนจีนและเวียดนามในภูมิภาคดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ จึงผูก
สัมพันธ์กับทั้งสองมหาอำนาจโดยพร้อมกัน หลังจากที่เขาได้ไปเยือนวอชิงตันในเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 1979 เพื่อเข้าพบกับประธานาธิบดีคาร์เตอร์ ด้วยหวังอย่างยิ่งว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับประกัน
เสถียรภาพของไทยในอินโดจีนในกรณีที่ไทยถูกข่มขู่คุกคามตามข้อตกลงในสนธิสัญญามะนิลา  

เพียงวันเดียวหลังจากการเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สงคราม
สั่งสอนซึ่งจีนปะทะกับเวียดนามก็ได้ปะทุขึ้นอย่างฉับพลันในวันต่อมา นายกฯ เกรียงศักดิ์จึงไป
เยือนมอสโกในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน เพื่อเน้นย้ำถึงความเป็นกลางของประเทศไทยในกรณีความ
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ขัดแย้งอินโดจีนซึ่งเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการเข้ามามีส่วนร่วมของมหาอำนาจอย่า งจีน
อย่างเต็มตัว และเพื ่อย้ำถึงความสำคัญของนโยบายรักษาเสถียรภาพร่วมกัน ( Collective 
Security) ของโซเวียตในอินโดจีน อย่างไรก็ตาม โซเวียตในยุคสมัยนั้นไม่ใช่พันธมิตรที่น่าเชื่อถือ
มากนัก เน่ืองจากโซเวียตเองก็ยอมรับได้ในเรื่องการยึดครองกัมพูชาของเวียดนาม และต้องการให้
ประชาคมอาเซียนรับรองรัฐบาลเฮง สัมริน ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายรักษาเสถียรภาพร่วมกันใน
อาคเนย์อย่างที่ไทยเข้าใจนัก9    

เมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยถัดมา ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและจีนก็เริ่มแน่นแฟ้นมากขึ้นตามลำดับ เน่ืองจากจีนเป็นมหาอำนาจเพียงหน่ึงเดียวที่
ไทยสามารถใช้จำกัดอิทธิพลของเวียดนามในเอเชียอาคเนย์ซึ่งถูกหนุนหลังโดยโซเวียตได้ ดังจะเห็น
ได้จากครั้งที่จีนต้องการให้ไทยสนับสนุนตนเพื่อเข้าแทรกแซงเหตุขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและ
เวียดนาม ไทยจึงยื่นข้อเสนอแลกเปล่ียนว่าจีนเองก็ต้องเลิกให้การสนับสนุนแก่พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยเช่นกัน จีนจึงยอมทำตามข้อเสนอ – และน่าแปลกใจที่จีนยอมรับข้อเสนอโดยไม่มี
การฉีกสัญญาในภายหลัง  

ในทรรศนะของข้าพเจ้า การที่จีนซึ่งเป็นประเทศที่มีทั้งอิทธิพลทั้งอ่อน-แข็งมากกว่าไทย
ยอมทำตามข้อสัญญาโดยไม่บิดพล้ิว นอกจากจะเป็นเพราะเป้าหมายระยะส้ันซึ่งไทยและจีนสร้าง
ความเป็นพันธมิตรระหว่างกันเพื่อร่วมกันในการจำกัดอิทธิพลเวียดนามในเอเชียอาคเนย์แล้ว การ
ที่ไทยผูกสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตไปพร้อมกันนั้นก็ช่วยเป็นตัวรับประกันอีกทางหนึ่งว่าจีนจะ
รักษาสัญญา ไทยใช้กลยุทธ์ทางการทูตเดิมที่เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยการนำตัวเองเข้าไปเป็น 
Dilemma ตรงกลางระหว่างข้อพิพาทขัดแย้งของสองมหาอำนาจที่แย่งชิงพ้ืนที่อิทธิพลทับซ้อนกัน 
ดังน้ัน ถ้าหากจีนซึ่งนำกองทัพเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในกัมพูชาไม่รักษาสัญญาที่ได้เจรจาไว้
กับไทย ก็เป็นไปได้ว่าไทยจะสามารถดึงเอาพันธมิตรที่สถาปนาความสัมพันธ์กันไว้อยู่ก่อนหน้า
อย่างสหภาพโซเวียต – ซึ่งมีเวียดนามเป็นตัวแทนของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – ใน
การใช้กำลังทหารต่อต้านกลับไปยังจีน ซึ่งนั่นจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ของจีนในการ
กำจัดและจำกัดอิทธิพลโซเวียตในเอเชียอาคเนย์กลายเป็นศูนย์โดยทันที 

 
9 Buszynski, Leszek. 1982. "Thailand: The Erosion Of A Balanced Foreign Policy". Asian Survey 22 (11): 1037-1055. 
doi:10.2307/2643978. 
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ในปี 1980 ภารกิจในการจำกัดอิทธิพลคอมมิวนิสต์ในไทยก็เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากขาด
การสนับสนุนโดยส้ินเชิงจากจีน และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ประกาศ คำส่ัง 66/2523 เพื่อ
จูงใจให้ผู้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์ให้เลิกก่อการกำเริบเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ ด้วยการอภัย
โทษแก่นักศึกษาที่หนีเข้าป่าไปเข้าร่วมกับขบวนการเคล่ือนไหวคอมมิวนิสต์ให้สามารถกลับมาโดย
ปราศจากคดีติดตัว ผนวกกับความขัดแย้งกันเองภายในกลุ่มคอมมิวนิสต์สายจีนและสายเวียดนาม
ในขบวนการคอมมิวนิสต์ในไทย จึงทำให้ขบวนการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์ไทยเริ่มอ่อนกำลังลง
ตั้งแต่ปี 1981 – 1983 และสลายอิทธิพลลงเสียส้ินภายในทศวรรษ 1990  

หากทว่าในขณะที่ความสัมพันธ์ของไทยและจีนกำลังเฟื่องฟู สหภาพโซเวียตมีการใช้การ
ทูตเรือปืนกับไทย ดังจะเห็นได้จากกรณีเรือลาดตระเวนของโซเวียตแล่นประชิดน่านน้ำไทยในแถบ
ท่าเรือสัตหีบในวันที่ 31 ตุลาคม 1981 แต่ยังถือว่าอยู่ในเขตน่านน้ำสากล10  ซึ่งในทรรศนะของ
ข้าพเจ้า การกระทำเช่นนี้ของโซเวียตเป็นเพียงการสร้าง Pretext เพื่อกดดันให้รัฐบาลไทยต้อง
ทบทวนนโยบายของตนต่อโซเวียตใหม่อีกครั ้ง  โดยจะเห็นว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวน้ัน 
นายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์ ได้ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศไปเยือน
มอสโกเพื่อเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของไทยกับโซเวียตที่ยังไม่แปรเปลี่ยนไป แต่การส่งเพียง
รัฐมนตรีช่วยฯ แทนที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ หรือผู้นำรัฐบาลไปเยือนด้วยตนเอง
โดยตรงนั้น เป็นสัญญาณได้ว่าความสัมพันธ์ของไทยและโซเวียตกำลังจืดจางลง  

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของไทยและสหภาพโซเวียตที่เป็นไปในทางลบลงเล็กน้อยก็
ไม่ได้มีสถานะเช่นนั้นไปตลอด เพราะในปี 1985 ที่ซึ่งมีฮาอิล เซียรกีเยวิช กอร์บาชอฟ ได้ดำรง
ตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต กอร์บาชอฟมีนโยบายที่เสรีและเป็นมิตร
ต่อโลกภายนอกดังที่ไม่เคยเห็นผู้นำโซเวียตคนใดทำมาก่อนยกเว้นครุชชอฟ ดังเช่นการริเริ่ม
นโยบายเปิด-ปรับ หรือ กลาสนอสต์-เปเรสตรอยกา ซึ่งมีขึ้นเพื่อปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองขนานใหญ่ โดยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นไปในรูปแบบที่นำเอากลไก
ตลาดและระบบกำไรมาใช้มากขึ้น อีกทั้งยังมีการให้เสรีภาพสื่อและเสรีภาพประชาชนในการคิด 
อ่าน และรับส่ือจากโลกเสรี น่ันจึงเป็นการจุดประกายแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตก

 
10 Nopprasert, Sibordee. 2017. "The Adjustments In Thai Foreign Policy (1973-1976)". Library.Polsci.Chula.Ac.Th. 
http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/012b37689279a8c50bd54ed8cd8479d0. 
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ให้แก่ชาวหลังม่านเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในรัฐบริวารซึ่งต้องการจะแยกตัวจากเขต
อิทธิพลโซเวียตมาแต่ไหนแต่ไร เช่น สามรัฐบอลติก โปแลนด ์และเยอรมนีตะวันออก  

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น นโยบายมุ่งสู่ตะวันออก - Pivot to Asia - ก็เริ่มต้นขึ้นในสมัย
ของกอร์บาชอฟด้วยเฉกกัน โดยสหภาพโซเวียตได้พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ของตนกับจีนในปี 
1986 – 1989 ทั้งยังมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในในกัมพูชาอย่างจริงจัง 
และโซเวียตยังเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของไทยในการถอนทหารโซเวียตออกจากเวียดนามในปี 
1987 ในการเจรจาระหว่างพลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา และนายอันเดร โกรมึยโค ประธานสภา
เปรสิเดียมแห่งสหภาพโซเวียต  

สมัยชองกอร์บาชอฟจึงถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสำเร็จในการเจรจาเพื่อ
สันติภาพในอินโดจีน เป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่ไทยและรัสเซียจะสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ใน
แง่บวกระหว่างกันได้อีกครั้ง และเป็นสายสัมพันธ์ทางตรงที่รอบด้านและเข้มแข็งมากขึ้น มิใช่
ความสัมพันธ์ทางอ้อมที่จับมือกันเพื่อใช้อีกฝ่ายเป็นตัวคะคานอิทธิพลกับอีกมหาอำนาจหนึ่ง 
ดังเช่นที่เคยเป็นมาตลอดในสมัยสงครามเย็น 

การแทรกแซงทางทหารจากต่างชาติในอินโดจีนส้ินสุดลงอย่างเป็นทางการในปี 1991 เมื่อ
สหภาพโซเวียตล่มสลาย และต้องถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากภูมิภาคอินโดจีน ขัว้อำนาจโลก
ที่เคยมีฝ่ายประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีและคอมมิวนิสต์ กลายเป็นโลกที่เหลือเพียงขั้วอำนาจเดียว
โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนด แต่สหรัฐฯ จะเป็นผู้กำหนดระเบียบวาระของโลกแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ได้เลยถ้าหากขาดเครื่องมือจัดระเบียบอย่าง ‘ฉันทามติวอชิงตัน’ (Washington Consensus) 
ที่ซึ่งสหรัฐอเมริกาและตะวันตกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแนะนำการปรับแก้โครงสร้างทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังตกอยู่ในวิกฤต รวมถึงช่วยเหลือด้านเงินทุนและที่ปรึกษาแก่ประเทศ
เหล่าน้ัน แลกกับเงื่อนไขที่ว่าประเทศดังกล่าวต้องทำตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้
โดยสหรัฐฯ ตามแต่กติกาที่ตราไว้ในกรอบความร่วมมือนั้น ๆ ดังเช่นตัวอย่างของรัสเซียในยุค
ประธานาธิบดีเยลต์ซิน รัสเซียที่กำลังกลายเป็นรัฐล้มเหลวจำต้องพ่ึงพาเงินทุนและที่ปรึกษาทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจจากตะวันตก โดยแลกกับการที่ว่ารัสเซียต้องรับเอาระบอบประชาธิปไตย
อย่างตะวันตกมาปรับใช้เป็นระบอบการเมืองการปกครองของตนด้วย หากแต่ความล้มเหลวของ
นโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ Shock Therapy ในยุคของประธานาธิบดีเยลต์ซิน รวมถึงการ
ขายกิจการรัฐให้เอกชนในราคาที่ต่ำกว่าตลาดอย่างน่าใจหายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่วงในของ
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เยลต์ซิน จึงสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนรัสเซียอย่างมหาศาล จนกระทั่งประธานาธิบดีเยลต์
ซินลงจากตำแหน่งในฐานะผู้นำประเทศที่ได้รับความนิยมต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซีย 

 

บทสรุป: Congratulations! We won the war, but at what cost? 

ไทยในยุคสงครามเย็น – โดยเฉพาะในยุคที่จีนและโซเวียตแตกคอกันเองจนบานปลาย
กลายเป็นความขัดแย้งด้วยการใช้กำลังทหารผ่านสงครามตัวแทนในอินโดจีน – ไทยประสบปัญหา
อย่างมากในการวางตัวอย่างไรไม่ให้อำนาจอธิปไตยถูกละเมิดโดยชาติอื่นที่แข็งแกร่งกว่า การวาง
นโยบายต่างประเทศให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ต้ องคำนึงถึงการเมืองภายในของประเทศ
มหาอำนาจที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา และความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อประเทศ
ไทย รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในของไทยเอง  

ไทยในฐานะประเทศอำนาจขนาดกลางในภูมิภาค ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชีย
อาคเนย์ซึ่งถูกรายล้อมด้วยอิทธิพลคอมมิวนิสต์จึงต้องวางตัวอย่างไผ่ลู่ลม นโยบายต่างประเทศ
ไทย-โซเวียตไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางตรง เนื่องจากความห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์และความไม่
คุ้มค่าที่โซเวียตจะพยายามเปล่ียนให้ไทยเป็นคอมมิวนิสต์ ดังน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโซ
เวียตในยุคสงครามเย็นจะดีขึ้นหรือเลวลง ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของโซเวียต-จีน ความสัมพันธ์
ของจีน-สหรัฐอเมริกา และความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา-สหภาพโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าวน้ัน
เป็นไปอย่างไร 

ดังจะเห็นได้จากการที่ไทยใช้นโยบายกลับลำทางการทูตกับจีนอย่างกะทันหันเมื่อสหรฐัฯ 
และจีนสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการในปี 1969 ไทยจึงต้องปรับให้
ความสัมพันธ์ระหว่างตนและจีนดีขึ้นตาม รวมถึงเมื่อครั้งที่สหรัฐฯ วางมือจากภูมิภาคอินโดจีน 
ไทยก็พยายามวางตัวเป็นกลางด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ในแง่บวกกับประเทศรอบข้าง โดยไม่
เกี่ยงว่าพวกเขาใช้อุดมการณ์ใดปกครองรัฐ เช่นการเชื่อมสัมพันธ์และจัดต้ังสถานทูตระหว่างกันกับ
เวียดนาม  

ในขณะเดียวกัน พื้นที่ของไทยซึ่งต้ังอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายความ
ว่าไทยเป็นพื้นที่ทับซ้อนของหลายมหาอำนาจที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคดังกล่าว  ไทยจึง
สามารถใช้จุดอ่อนน้ีให้กลายเป็นจุดแข็งในการทำให้ตนกลายเป็นหมุดตรงกลางตาช่ัง แล้วจับเอา
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มหาอำนาจที่มีบทบาทในภูมิภาคอินโดจีนวางไว้บนแขนคนละข้างของตาชั่งเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝา่ย
หน่ึงใช้กำลังเพื่อรุกล้ำอธิปไตยไทย หรือบีบบังคับให้ไทยทำตามด้วยการใช้ความรุนแรงได้โดยง่าย 
เพราะตนก็ต้องคำนึงอีกด้วยว่าไทยอาจดึงเอามือที่สามมาช่วยแก้ปัญหา และถ้าหากเป็นเช่นน้ัน
จริง นอกจากจะทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยแล้ว ยังรังแต่จะสร้างความเสียหาย
มากกว่าการคงไว้ซึ่ง Status Quo ดังกรณีที่เมื่อสหรัฐฯ ถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเอเชีย
อาคเนย์ และส้ินอิทธิพลไปโดยส้ินเชิงหลังไซ่ง่อนแตกในปี 1975 ไทยจึงจำเป็นที่จะต้องผูกสัมพันธ์
กับสหภาพโซเวียตร่วมด้วย เน่ืองจากการการสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนเพียงประการเดียวอาจ
ไม่เพียงพอที่จะทำให้จีนไม่ฉีกสัญญาที่ตกลงกันด้วยการใช้อำนาจทางทหารที่เหนือกว่าของตนเป็น
เครื่องมือละเมิดอธิปไตยไทย 

แต่ชัยชนะของไทยในสงครามเย็นไม่ใช่ของฟรี มันมีราคาที่ต้องจ่าย 

ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งสงครามเย็น ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สหรัฐฯ ปล่อยให้
หลุดลอยไปไม่ได้ เพราะประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างการต่อสู้ของ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม อยู่ตรงกลางระหว่างการต่อสู้ของลัทธิคอมมิวนิสต์และ
ต่อต้าน รัฐบาลไทยจึงได้รับการสนับสนุนให้เข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างมากจากสหรัฐฯ ด้วยนโยบาย 
เมืองล้อมป่า พัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนให้เจริญรุดหน้าจนลัทธิคอมมิวนิสต์เสื่อมความนิยม 
สหรัฐฯ สนับสนุนรัฐบาลไทยทั้งด้านเงินทุน การฝึกระเบียบ และที่ปรึกษาทางศาสตร์การพัฒนา
ทุกแขนง งบประมาณมหาศาลที ่สหรัฐฯ ทุ ่มไปกับการขยายหน่วยงานและขอบเขตความ
รับผิดชอบของกองทัพไทย จึงทำให้รัฐบาลเผด็จการทหารมีขอบข่ายอำนาจที่กว้างขวางมาก มีการ
ขยายตัวของระบบราชการส่วนกลางในอัตราที่รวดเร็ว เช่น การขยายจำนวนหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะหน่วยราชการในระดับกรม รวมถึงการขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการ
กลาง (กรม) ไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศโดยไม่ขึ้นตรงกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค แต่ขึ้น
ตรงกับส่วนกลางเสียทีเดียว ทำให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่ขยายตัวเท่าที่ควร 
เพราะการโอนอำนาจไปยังท้องถิ่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักในการรักษาฐานเสียงของข้าราชการไวใ้ห้
เชื่อมั่นในรัฐบาล เนื่องจากอาจกระทบต่อตำแหน่งแห่งที่และขอบเขตอำนาจของข้าราชการจาก
ส่วนกลาง ซึ่งข้าราชการคือฐานเสียงที่ทุกรัฐบาลต้องคำนึงถึง เพราะข้าราชการคือตัวจริงที่เป็นผู้ลง
มือทำนโยบาย เป็นผู้กุมอำนาจการควบคุมกลไกการขับเคล่ือนประเทศ 

ไทยรักษาตนให้รอดพ้นสงครามเย็นมาโดยสามารถรักษาอำนาจอธิปไตยของตนไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน แต่น่ันก็แลกมาด้วยวงจรอุบาทว์ของการรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าโดยกำลังทหาร ถ่าย
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หนึ่งเกิดจากการวางโครงสร้างอำนาจกองทัพให้แยกขาดจากการเมืองไม่ได้มาตั ้งแต่สมัยของ
รัชกาลที่ 5 แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการที่สหรัฐฯ อัดฉีดงบประมาณให้แก่
กองทัพและระบบราชการส่วนกลางอย่างมหาศาล การใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงทางการเมือง
ของรัฐบาลพลเรือนด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งหวังจะใช้ไทยเป็นฐานที่มั่นเพื่อต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ในอินโดจีนนั้น นั่นก็เป็นตัวช่วยเพิ่มอำนาจแก่กองทัพอย่างกว้างขวางจนล้นฟ้าเฉก
เดียวกัน  

ด้วยเหตุผลทั้งมวลนั้น จึงนำมาสู่การแทรกแซงของสถาบันกองทัพในกระบวนการทาง
การเมืองอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการที่การเมืองไทยขาดความมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ระดับภาค
ประชาสังคมมาอย่างยาวนานเพราะระบบราชการที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบบนลงล่าง จึง
ทำให้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้ยิ่งยากที่จะออกดอกผลบนแผ่นดินไทย ช่องว่างทางดุลอำนาจ
ระหว่างสถาบันข้าราชการและสถาบันประชาธิปไตยภาคประชาสังคมห่างช้ันกันเกินไป และยิ่งเสีย
ดุลมากขึ้นทุกครั ้งที ่เกิดวงจรการรัฐประหารเพื ่อจัดระเบียบรัฐ เพราะตลอดช่วงเวลาแห่ง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ชนช้ันนำทางการเมืองไทย – โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพ – ไม่เคยปล่อยให้
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยค่อย ๆ เรียนรู้จากความผิดพลาด แล้วจึงพัฒนาตัวเองอย่าง
อิสระเสรีโดยไม่มีกองทัพเข้ามาตัดตอนกระบวนการเหล่านั้น ประเทศไทยจึงไม่เคยเรียนรู้ที่จะ
เติบโตอย่างเต็มที่ในระบอบประชาธิปไตย และวัฏจักรดังว่ายังวนเวียนอยู่เช่นนั้นเรื่อยมาจวบจน
ปัจจุบัน 

เราชนะสงครามเย็น แต่เราจ่ายมันด้วยราคาแพงนัก 
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