
ประเทศไทยมีนโยบายตางประเทศหรือไม?* 
 
 ไทยจะหลีกเล่ียงการสูญเสียอันใหญหลวงท่ีเกิดจากการมีสวนรวมอยางสําคัญใน
สงครามเวียดนามไดหรือไม และจะหาทางอยูรวมกับจนีแผนดินใหญไดอยางไร น่ีเปนปญหาสําคัญ 2 
ประการ ที่นายรอส เทอรริล (Ross Terrill)  หยิบยกขึ้นมารายงาน และใหทัศนวิจารณไวในนิตยสาร 
The Atlantic ฉบับเดือนตุลาคม 2515 
 เมื่อประธานาธิบดีนิกสันประกาศ ลัทธินิกสัน ในป 2512 น้ัน การถอนทหารอเมริกัน
ออกจากประเทศไทยก็เริ่มตนข้ึน แตขบวนการดังกลาวน้ีหยุดชะงักลงในป 2514 เมื่อทหารอเมริกัน 
ลดจํานวนลงเหลือ 32,000 คน ครั้นเมื่อตนป 2515 ทหารอเมริกันในประเทศนี้กลับเพ่ิมจํานวน 
ขึ้นอีก เบื้องหลังของความแปรปรวนครั้งน้ีมีอยูวา เมื่อทหารอเมริกันในเวียดนามลดลงเหลือ 150,000 
คน นักวางแผนทางทหารบอกกลาวแกประธานาธิบดีนิกสันวา หากจะลดจาํนวนทหารอเมริกันใน
เวียดนามตอไปอีกแลว จาํเปนตองเพิ่มกําลังทัพทางอากาศ แมจะอยูนอกเวียดนาม แตใหอยูใกลๆ  
เวียดนามนั่นเอง เหตุฉะนี้ จํานวนทหารอเมริกันในประเทศไทยจึงเพ่ิมพูนขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2514 
ที่แลวน้ีเอง วฒุิสมาชิกสจวต ไซมิงตัน กลาววา “…..แทจริง ในอนาคตอันไมไกลนักน้ี ไทยอาจมี
ทหารอเมริกันจํานวนครึ่งหน่ึงของท่ีมีอยูในเวียดนาม…”  แตมาบัดน้ี การณปรากฏวา ทหารอเมริกัน
ในเมืองไทย (ประมาณ 50,000 คน) มีจาํนวนมากกวาในเวียดนาม (43,500 คน)  เสียดวยซํ้า ทั้ง
เครื่องบินอเมริกันนานาชนิดก็เพ่ิมจํานวนขึ้น  จนบัดน้ีมีอยูประมาณ 800 เครื่อง 
 การที่จาํนวนทหารอเมริกันในเมืองไทยกลับเพ่ิมขึ้นเชนน้ี   นายเทอรริลเห็นวากอให 
เกิดปญหารายแรงแกความมัน่คงระหวางประเทศของไทย ในขณะที่สหรัฐฯเพ่ิมการรบทางอากาศไทย
ยอมไดรับผลจากการยินยอมใหอเมริกันเขามาตั้งฐานทัพอยางหลีกเลี่ยงมิได ความเปนไป 3 ประการ 
ที่เกิดแกประเทศไทยเวลานี้ยอมเปนประจักษพยานแกความขอน้ีไดดีย่ิง ความเปนไปเหลาน้ีก็คือ  
 ประการแรก ไดแก การกอการรายและการตอตานทางอาวุธที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือ 
ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีใครในประเทศไทยที่จะบอกกลาวอยางแนชัดไดวา อะไร
คือความสัมพันธระหวางการมีฐานทัพตางดาวในประเทศกับการกอการราย แทที่จริงแมแตจาํนวน 
ผูกอการรายทีมี่อาวุธก็หาคนที่รูมิไดเลย (นายเทอรริลประมาณไววาม ี 8,000 คน) อยางไรก็ตาม 
ผูกอการรายคอมมิวนิสตมักจะหยิบยกการมีฐานทัพอเมริกันภายในประเทศเปนเหตุผลตอตานรัฐบาล 
และในระยะหลายปท่ีผานมานี้ หากจํานวนทหารอเมริกันในเมืองไทยเพิ่มข้ึนคราใด การกอการรายก็
เพ่ิมข้ึนตามครานั้น  

                                                         
*เก็บความจากรายงานขาว และทัศนวิจารณเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของไทย ซ่ึง Rodd Terrill เขียนไว
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 ประการที่สอง การเพิ่มจํานวนทหารอเมริกันในเมืองไทยทําใหรัฐบาลทั้งปกกิ่งและ 
รัฐบาลฮานอยเอาจริงเอาจังกับเมืองไทยมากขึ้น บทความหลายตอหลายบทของผูใชนามวา ‘นักออก
ความเห็น’  ในหนังสือพิมพ People’s Daily  ประกาศตอตาน ‘กลุมปฏิกิริยาของไทย’ ที่ยินยอมให
สหรัฐฯ มาต้ังฐานทัพอากาศ  ในบทความตีพิมพเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2515 มีความตอนหนึ่งวา ‘ดวย
การยินยอมเปนสมุนของเสือตัวน้ัน’  ผูรวมในกิจกรรมสงครามของอเมริกัน ‘จะตองพบจุดจบอันไมสู
จะดีนัก’  ทีทาจีนแดงที่มีตอไทยนั้น มีอยูตางๆ กัน ทั้งในดานออนโยนและในทางแข็งกระดาง ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับไมตรีจิตที่ไทยหยิบยื่นแกฐานทัพอเมริกัน เพราะเปาหมายสําคัญของปกกิ่งในอาเซียอาคเนย 
ก็คือ การขจัดอํานาจทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี ้  ในระยะสั้น  ความขอน้ียอมหมายถึงการ
ปองกันมิใหสหรัฐฯโจมตีจีนแดง  ในระยะยาว ยอมหมายถึงการสรางมิตรของจีนแดงในอาณาบริเวณ
น้ี ปญหาจึงมีอยูวา เมืองไทยยินยอมใหมีทหารอเมริกันในประเทศมากขึ้นเชนน้ีแลว ไทยจะอยูกับ
เพ่ือนบานยักษใหญทางภาคเหนือไดอยางไร   
 ประการที่สาม  ในระยะหกเดือนที่ผานมานี้ ไทยหาไดมีนโยบายตางประเทศแต
ประการใดไม ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศวางลง นายเทอรริลไดถามขาราชการ 
ชั้นผูใหญคนหนึ่งวา นักการทหารที่ปกครองประเทศอยูน้ีมีกลุมใดบางที่ใหความสนใจมากที่สุดแก
นโยบายตางประเทศ คําตอบก็คือ “ไมมีกลุมใดเลย นโยบายตางประเทศของไทยนั้นไมมี” ผูทําหนาที่
เอกอัครราชทูตไทยหลายทานกลาวอยางตรงไปตรงมาวา เขาไมสามารถใหความเหน็ของทางราชการ
เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของโลกได เพราะไมปรากฏวา มีความเห็นในเรื่องน้ีจากรัฐบาลใน
กรุงเทพฯแตประการใด ความขอน้ีนับวานาประหลาดนัก เพราะจนกระทั่งปลายป 2514 ไทยเปน
ประเทศหนึ่งที่มีความตื่นตัวทางการทูต และถาหากจะมีปแหงความตื่นตัวและการสรางสรรคทางการ 
ทูตในอาเซียแลวละก็ คงจะไมพนป 2515 ไปได  ภาวการณท่ีเปนอยูน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร และเกี่ยวพัน
กับสงครามเวยีดนามในทางใด 
 ในระหวางป 2514 ไทยประสบปญหาเบื้องฐานเกี่ยวกับการเลือกนโยบายตางประเทศ  
กลาวอยางหยาบๆ เมื่อไทยมุงแสวงหาความมั่นคง ก็ไดรับการตอบสนองดวยขอเสนอจากสองฝาย 
สหรัฐฯ ตองการใหไทยชวยจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทําสงครามในเวียดนามโดยจะให
ความชวยเหลือแกไทยเพ่ิมข้ึน และใหคําสัญญาอยางไมเปนทางการที่จะปองกันการคุกคามใดๆ ที่มี
ตอประเทศไทย ขณะเดียวกัน จีนแผนดินใหญซึ่งกําลังแสวงหามิตร ก็ใหขอเสนอที่จะสถาปนา
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประเทศไทย ทั้งน้ีโดยยึดถือหลักปญจศีลของปกกิ่ง การรัฐประหารใน
เดือนพฤศจิกายน 2514 กับควันหลงเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศในเวลาตอมาสะทอนใหเห็นวา คณะ
ปฏิวัติไดเลือกขอเสนอของฝายแรกอยางไรบาง 
 นับแตป 2512 เมื่อมีการประกาศลัทธินิกสัน และมีการถอนทหารอเมริกันออกจาก
ประเทศไทย รัฐบาลไทยเริ่มเรียกรองใหมีการเจรจากับจีนแดง ผูนําบางคน เชน นายถนัด คอมันต เห็น
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วา ถึงวาแลวทีไ่ทยจะมีความสัมพันธกับจีนแผนดินใหญ นอกจากนี้ คนเหลาน้ียังตองการใหไทยยึดถือ
นโยบายการพึ่งพาตนเองภายในภูมิภาค โดยอาศัยองคการ ASEAN อีกดวย แตพวกหัวเกาออกไมสู 
แนใจวา ไทยจะอยูรวมกับจนีแดงไดอยางไร แมจะกลัวเกรงผลเสียทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการถอน
ทหารอเมริกัน แตคนเหลาน้ีก็ยังรูสึกสบายใจที่จะพ่ึงพาสหรัฐฯตอไปอีก ตราบเทาที่เงนิยังคงหลั่งไหล
เขามา 
 การเยือนปกกิ่งของนายนิกสันกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกคณะปฏิวติั แมคําปลอบ
ประโลมของนายเฮนรี่ คิสซิงเกอร ก็ไมวายทําใหบรรดานายพลทั้งหลายอดรูสึกมิไดวา ไทยกําลังถูก
ทอดท้ิง และแมจะเริ่มมีการพิจารณานโยบายเกี่ยวกับจีนแดง ความเห็นภายในคณะรัฐบาลเองก็มิไดลง
รองรอยเดียวกัน ในระหวางป 2514 กรุงเทพฯ กับปกกิ่งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันโดย
ผานประเทศทีส่าม แมจะไมมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องน้ีก็ตาม จวบจนถึงเดือนธันวาคม ประเทศทั้ง
สองก็พรอมที่จะเจรจากันโดยตรงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ขณะเดียวกัน มีการ
โจษขานกันวา นายปรีดี พนมยงค เปนส่ือกลางในการนี้ แมวานายถนัดจะไดพบปะสนทนากับนาย
ปรีดีในงานเลี้ยงของสถานทูตไทยท่ีปารีสคราวหน่ึง แตนายปรีดีก็ไมสามารถและไมต้ังใจเปนส่ือกลาง
ในเรื่องน้ี แทที่จริงผูที่ทําหนาที่น้ีกลับเปนนักการทูตฝร่ังเศส ซ่ึงเปนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจํา
ปกกิ่ง ณ บัดน้ี นักการทูตคนน้ีรูจักนายถนัดดี และไดพบปะกับนายถนัดกอนที่จะเดินทางไปรับ
ตําแหนงในปกกิ่ง การติดตอดวยวิธีน้ีหาใชของใหมไม แทที่จริง นอกเหนือจากการพบปะระหวาง
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธกับนายจูเอนไลที่บันดุง เมื่อป 2498 แลว ไทยก็แอบติดตอลับๆ กับจีน
แดงอยูเนืองๆ ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี หลังจากการสถาปนาองคการ 
สปอ. ในป 2497 จอมพล ป. ออกจะตื่นกลัวปฏิกิริยาของจีนแดงอยู จึงสงเลขานุการสวนตัวไปพบ 
ผูแทนจีนแดงที่รางกุง โดยนําขาวสารไปบอกกลาววา ไทยจะไมมีวันสูรบตบมือกับจีนแดง แมจะมี
การสถาปนาองคการ สปอ. แลวก็ตาม และเพ่ือจะเปนหลักประกันความขอน้ี ผูแทนจอมพล ป. คนน้ัน
จึงสงบุตรธิดาไปศึกษาตอในปกกิ่ง นโยบายการเปดประตูหนาบานตอนรับลุงแซมและเปดประตู 
หลังบานติดตอกับจีนแดงยังคงใชตอมาในรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  และจอมพลถนอม 
กิตติขจร ในป 2504 ตํารวจฮองกงจับสายลับไทยคนหนึ่งซ่ึงติดตอกับจีนคอมมิวนิสตได สายลับคนนี้
อยูใตบังคับบัญชาของนายทหารชั้นผูใหญคนหน่ึงของไทย จอมพลสฤษด์ิบอกกลาววา  หากสายลับ
คนนี้กลับเมืองไทยเมื่อใดจะถูกยิงทิ้งทันที แตการติดตอกับจีนแดงของนายถนัดในป 2514 น้ัน แตกตาง
กับความพยายามที่แลวๆมาอยูสองประการคือ ประการแรก การติดตอครั้งน้ีมิไดใชขาราชการชัน้
ผูนอย  ประการที่สอง  การติดตอคร้ังน้ีประสบผลสําเร็จในการทําความเขาใจระหวางประเทศทั้งสอง
เกี่ยวกับญัตติตางๆ นายถนัดไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดท่ีจะใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจเก่ียวกับ
เงื่อนไขในการทําความเขาใจกับจีนแผนดินใหญ เพราะนายถนัดเหน็วา หากสงครามเวียดนามยุติลง
แลว กองทหารตางชาติและอาวุธยุทธภัณฑตางๆ ก็จะจากประเทศไทยไป ในขณะที่ไทยกําลังจะกาว
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จาก ‘ยุคสมัยแหงการเผชิญหนา’ (Era of Confrontation)  ไปสู ‘ยุคสมัยแหงการเจรจา (Era of 
Negotiation) น้ีเอง  การรัฐประหารก็ไดบังเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน นายถนัดพนจากตําแหนง 
รัฐมนตรีตางประเทศ และคณะปฏิวัติหันกลับไปพึ่งพาสหรัฐฯแบบเดิม หัวหนาคณะปฏิวัติหยิบยก
แรงกดดันดานนโยบายเกี่ยวกับจีนแดงกับ ‘ความเปนระเบียบ’ มาเปนเหตุผลในการทํารัฐประหาร 
 ในรายงานของนายเจมส โลเวนสไตน (James Lowenstein) และนายริชารด มูส 
(Richard Moose)  ซ่ึงเสนอตอคณะกรรมาธิการวเิทศสัมพันธแหงวุฒิสภา ความตอนหนึ่งกลาววา  
“…หากสหรัฐฯตกลงใจแลววา การประนีประนอมกับจีนแผนดินใหญจะกอประโยชนบางสิ่งบางอยาง 
นับเปนการสมเหตุสมผลที่จะคาดวา ไทยก็คงไดขอสรุปทํานองเดียวกันน้ี และถาหากไทยเห็นดวยกับ
ความขอน้ีแลวไซร การใชประเทศไทยเปนฐานทัพปฏิบัติการของอเมริกันจะเปนญัตติท่ีเปดเผยให
เห็นความแตกตางเบื้องฐานระหวางผลประโยชนของสหรัฐฯกับของไทย…”  ขาราชการไทยบางคน 
เห็นดวยกับความขอน้ี เพียงแตทัศนะของคนเหลาน้ีมิไดแพรหลายเทาน้ัน 
 ขณะเดียวกัน ออกเปนการนาสนใจที่จะไดฟงส่ิงที่ตัวนายถนัดเองกลาวเกี่ยวกับอดีต
และอนาคต แตไมตองสงสัยเลยวา ทัศนะของนายถนัดจะมิใชทัศนะทีมี่อคติ นายถนัดเรียกรัฐบาลชุด
ปจจุบันวา เปนรัฐบาลที่ ‘ตาบอดและปราศจากจินตนาการ’  เกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ นายถนัด
เห็นวา ไทยกําลังแยกตัวอยูโดดเด่ียวและวิ่งหนีสภาพอันแทจริงที่เปนอยูในอาเซียเวลานี้ ในสารที่ 
จีนแดงมีถึงนายถนัดน้ันไดประทวงการที่ไทยยอมเปนฐานทัพในการโจมตีอินโดจีน ทั้งใหรายละเอียด
วา ทหารไทยหนวยใดที่ปฏิบัติการในลาว ในอาณาบริเวณใดบาง และใชอาวุธอะไร แตคําตอบของ
จอมพลถนอมก็คือ  จีนแดงไดขามพรมแดนเขามายุงเก่ียวกิจการภายในของไทยดวย เมื่อถูกถาม
เกี่ยวกับเรื่องน้ีในการสัมภาษณเมื่อเร็วๆน้ี นายถนัดตอบนายเทอรริลวา …ขาพเจาขอใหเพ่ือนรวม
คณะรัฐมนตรีพิสูจนอยูเสมอวา จีนแดงอยูเบื้องหลังการกอการรายจริง แตก็หามีใครสามารถให
หลักฐานพิสูจนไดแมแตนอยอยางดีขอที่ใชพิสูจนก็คือ การที่ผูกอการรายมีอาวุธ A.K.47 (ปนไรเฟล
ของจีนแดง) แตพวกนี้ก็มีอาวุธอเมริกันดวย ขอพิสูจนน้ีจึงมิใชขอพิสูจนหนักแนนนัก…”  หากแมจีน
แดงเขามายุงเกี่ยวกิจการภายในของไทยจรงิ นายถนัดโตแยงตอไปวา ไทยก็ควรท่ีจะริเริ่มดําเนินการ
ใหความสัมพันธกับปกกิ่งอยูในสภาวะปกติ ประเทศซึ่งมีประชากรเพียง 35 ลานคนนั้นมิอาจเปรียบ
กับประเทศที่มีประชากร 800 ลานคนได เพราะฉะนั้นไทยจึงไมมีทางเลือกอื่นนอกจากจะริเริ่ม
ความสัมพันธทางการทูตเพ่ือลดการปองรายที่ปกกิ่งมีตอรัฐบาลไทย นายถนัดกลาววา “…ไทยนั้น 
ไมสามารถแมแตจะสรางเครือ่งบินของตนเอง จึงเปนเร่ืองนาหัวเราะเพียงใดที่ไทยปฏิเสธที่จะเจรจา
กับจีนแดง…”  จีนแดงไดช้ีแจงแกนายถนัดวา ตนเองนั้นไมถือในการที่ไทยมีสัมพันธไมตรีกับสหรัฐฯ
อยางแนนแฟน “…ขอแตเพียงวาเราอยาปฏิบัติการอยางลําเอียงตอจีนแดง ขอแตเพียงวา เรามีความ 
ผูกพันอยางเปนมิตรกับจีนแดงเฉกเชนที่มีกับสหรัฐฯ และขอแตเพียงวา เราจะไมสมรูรวมคิดกับ
สหรัฐฯ ดวยการยินยอมใหฐานทพัและอื่นๆ ในการทาํสงครามกับประเทศอื่นๆ ในอาเซีย..”  นายถนัด
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กลาวดวยความสลดใจวา แตส่ิงที่ไทยไดทําไปก็คือ ‘การเปล่ียนสภาพตนเองเปนโรงรับจํานํา’ แมแต
คําจาํกัดความทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของสหรัฐฯในฐานทัพในประเทศไทยก็ยังไมมี ซ่ึงเปนเรื่องนา
ประหลาดนัก “ผูบริหารของไทยนั้นไมมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ และความจาํเปนใน
การทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรเพ่ือปองกันอธิปไตยแหงชาติแมแตนอย” นายถนัดกลาวอางวา 
ในสมัยที่ตนยังมีตําแหนงอยูน้ันไดเคยเรียกรองใหทําขอตกลงเชนวาน้ี ในภาวะที่มีการกอการราย และ
ในขณะเดียวกัน ตองเผชิญกับปญหาระหวางประเทศเชนน้ี นายถนัดเห็นวา ไทยตองดําเนินการทั้ง
ปราบปรามผูกอการรายดวยกําลัง  และติดตอสัมพันธทางทูตกับจีนแดง 
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