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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาททางการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ. 1920 – 1976 

เน่ืองจาก โจวเอินไหลเป็นบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์จีนท่ีมีวาทกรรมทางการทูตเหนือกว่า

บุคคลอ่ืนทั้งวิธีการต่อสู้ การแยง่ชิงอาํนาจในทางการเมืองระหวา่งประเทศ ทาํให้ไดเ้ปรียบในการ

เจรจานาํมาซ่ึงผลประโยชน์ต่อประเทศจีน ดงันั้น บทความน้ีจึงมุ่งศึกษาบทบาททางการทูตทั้งก่อน

และหลงัจากข้ึนดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยตอ้งการศึกษาถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วง

ก่อนและหลงัปฏิวติั ค.ศ.1920-1976 บทบาทและความสําคญัทางการทูตและผลจากการดาํเนินงาน

การทูตของโจวเอินไหลท่ีมีส่วนสําคญัก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศจีนหลงัยุคเหมาเจ๋อตุงและยงัทาํ

ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าในยุคเต้ิงเส่ียวผิงมาจนถึงปัจจุบนั ผลการวิจยัพบว่า สภาพสังคมและ

เศรษฐกิจก่อนเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ประสบปัญหาความยากจนทาํให้โจวเอินไหลเข้ามามี

บทบาททางการทูตในพรรคคอมมิวนิสตเ์พื่อการเจรจาแกปั้ญหาภายในประเทศกบัพรรคก๊กมินตัง๋

จนประสบความสําเร็จ ภายหลงัการทูตของเขายงัส่งผลให้เกิดการพฒันาความสัมพนัธ์กบัหลาย

ประเทศซ่ึงมีประโยชน์กบัประเทศจีนอยา่งมาก ทาํให้ประเทศจีนพฒันา อีกทั้งยงัมีบทบาทในเวที

ระหว่างประเทศทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศต่างๆทัว่โลกเร่ิมให้ความสนใจ

และปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัจีนเพื่อรักษาผลประโยชน์และเสถียรภาพทางการเมืองของชาติ

ตนเองกบัจีนซ่ึงเป็นชาติใหญ่มีประชากรเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 

ค าส าคัญ   รัฐบุรุษจีน การทูต โจวเอินไหล  
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเอเชียได้กลายเป็นภูมิภาคท่ีมีความสําคญัทางด้านยุทธศาสตร์และมีพลวตัทาง

เศรษฐกิจท่ีสําคญัท่ีสุดของโลก บทบาทของจีนกาํลงัเพิ่มข้ึนในทุก ๆดา้น และมีส่วนสําคญัอย่าง

มากต่อชะตากรรมของภูมิภาคเอเชียและของโลก อาทิ ญ่ีปุ่น อินเดียและจีน จะเห็นไดว้า่การผงาด

ข้ึนมาของจีนสร้างความกงัวลใจใหแ้ก่สหรัฐหรือแมแ้ต่ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นชาติเพื่อนบา้นในเอเชีย บทบาท

ทางการทูตของจีนท่ีเหนือกวา่ชาติอ่ืนอีกหลายชาติทาํให้จีนไดเ้ปรียบในการเจรจาซ่ึงก่อให้เกิดผลดี

ต่อประโยชน์ต่อประเทศตนและนกัการทูตคนสําคญัของจีนคือโจวเอินไหลท่ีมีส่วนอย่างมากใน

ความเจริญของจีน อาทิ ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ค.ศ. 1919 มีการประชุมสันติภาพท่ีกรุงปารีส 

มหาอาํนาจตะวนัตกมีมติให้ยกเลิกสิทธิทั้งหมดท่ีเยอรมนีมีอยูใ่นจีนให้แก่ญ่ีปุ่น เน่ืองจากเยอรมนี

แพส้งครามโลกคร้ังท่ี 1 ทาํให้นักศึกษาจีนนาํโดยโจวเอินไหลขณะนั้นอยู่ในกรุงโตเกียวพากนั

เดินขบวนประทว้งและแสดงพลงัดว้ยความโกรธ หลงัจากนั้นเขาไดเ้ดินทางกลบัประเทศจีนและใน

ปีเดียวกนัประเทศจีนเกิดขบวนการเคล่ือนไหว 4 พฤษภาคม1 นักศึกษาในกรุงปักก่ิงเดินขบวน

คดัคา้นการประชุมสันติภาพท่ีแวร์ซายในฝร่ังเศสเพื่อต่อตา้นรัฐบาลจากเมืองหลวงขยายตวัไปทัว่

ประเทศ (เชาวน์  พงษพ์ิชิต, 2555 : 42-43) เหตุการณ์ดงักล่าวนาํมาซ่ึงการปฏิวติัของจีนคร้ังท่ี 2 เม่ือ

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 โจวเอินไหลได้ดาํรง

ตาํแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศจนถึงค.ศ. 1958 และดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี

มาจนถึงค.ศ. 1978 

โจวเอินไหลมีบทบาทเป็นผูแ้ทนในการเจรจาระดบัสําคญั เช่น ปรับความเขา้ใจระหวา่งจีน

กบัอดีตสหภาพโซเวียต เพื่อแก้ไขสนธิสัญญาอยุติธรรมท่ีจีนเคยลงนามกบัโซเวียตเม่ือค.ศ.1945  

ต่อมาหลงัสงครามเกาหลีค.ศ.1950-1953 ส้ินสุด เขาไดส้นบัสนุนนโยบายทางการทูตแนวสันติวิธี

                                                           
1 ขบวนการเคล่ือนไหว 4 พฤษภาคม คือกลุ่มนิสิตนกัศึกษามหาวทิยาลยัปักก่ิงท่ีเดินขบวนคดัคา้นการ

ประชุมสนัติภาพซ่ึงจดัข้ึนท่ีปารีส ประเทศฝร่ังเศส และยอมใหญ่ี้ปุ่นรับช่วงอภิสิทธ์ิในมณฑลซานตงจากเยอรมนี 

มีปัญญาชนท่ีมีความคิดนิยมลทัธิคอมมิวนิสตเ์ป็นผูน้าํ 
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และมีโอกาสเขา้ร่วมการเจรจาการทูตกบัหลายประเทศท่ีกรุงเจนีวาค.ศ.1954 ในฐานะผูน้าํคณะ

ผูแ้ทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมนานาชาติท่ีจีนไดเ้ขา้ร่วมอยา่ง

เป็นทางการเพื่อเจรจาปัญหาเกาหลีและแสวงหาความสงบสุขในแหลมอินโดจีน หลงัจาก ค.ศ. 

1958 โจวเอินไหลพยายามอยา่งมากในการฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรีกบัมิตรประเทศกลุ่มทุนนิยมท่ีพฒันา

แลว้ โดยเฉพาะการเปิดความสัมพนัธ์กบัฝร่ังเศสในค.ศ.1964 ถือเป็นการเปิดม่านไมไ้ผสู่่ดินแดน

ยุโรปอย่างจริงจงั รวมไปถึงอเมริกาซ่ึงเป็นผูเ้ตรียมแผนฟ้ืนฟูและร่วมอยู่ในการเจรจาฟ้ืนฟู

ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัอเมริกาอย่างใกล้ชิด ทาํให้ทศวรรษ 1970 จีนกบัอเมริกาไดส้ถาปนา

ความสัมพนัธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยงัเสนอทิศทางการฟ้ืนฟูมิตรภาพจีน-ญ่ีปุ่น 

นอกจากน้ีโจวเอินไหลยงัมีการติดต่อกบัประเทศแถบทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยเดินทางไปเจริญ

สัมพนัธไมตรีกบัประเทศต่างๆในแถบน้ีกวา่ 24 ประเทศ และในขณะเดียวกนัยงัมีบทบาทในการ

เจรจาปัญหาชายแดนระหวา่งจีนกบัพม่าและประเทศเพื่อนบา้นไดเ้ป็นผลสําเร็จ (เอเอสทีวี ผูจ้ดัการ

ออนไลน์, 2548 : http://www.manager.co.th/China/View  News.aspx?NewsID=9480000031372& 

Page=ALL) ทั้งน้ีภายใตบ้ทบาทการทูตทั้งก่อนข้ึนดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและระหว่างดาํรง

ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี โจวเอินไหลไดพ้ฒันาประเทศจีนให้เจริญรุ่งเรือง มีความมัน่คงเป็นปึกแผน่ 

ถือเป็นการสร้างรากฐานท่ีดีใหแ้ก่ประเทศจีน 

นอกจากน้ี โจวเอินไหลยงัมีบทบาทสําคญัสําหรับพรรคคอมมิวนิสต์มาอย่างต่อเน่ือง ทั้ง

ดา้นการรบหรือการเผยแพร่ความคิดของเหมาเจ๋อตุง รวมถึงเป็นหน่ึงในกลุ่มบุคคลท่ีเขา้พบกบันาย

พลเจียงไคเช็คเพื่อเจรจายุติสงครามกลางเมืองและร่วมมือกนัต่อตา้นญ่ีปุ่นในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

เขายงัได้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในค.ศ. 1949-1952 ซ่ึงในปลายค.ศ. 1952 มูลค่าผลผลิตการเกษตรของจีน

เพิ่มสูงสุดถือเป็นพื้นฐานท่ีดีสาํหรับจีนในเวลาต่อมา (เชาวน์  พงษพ์ิชิต, 2555 : 42-43) 

จากความสาํเร็จของการดาํเนินวธีิทางการทูตดงักล่าว การศึกษาในหวัขอ้ ‚บทบาททางการ

ทูตของโจวเอินไหล ค.ศ. 1920 – 1976‛ นบัเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาอยา่งยิ่งเก่ียวกบัวิธีการทูต

ของโจวเอินไหลท่ีเป็นพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคถัดไป รวมถึงสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลังปฏิวติัประเทศจีน ทาํให้ทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมจีนและ

เสมือนเป็นพื้นฐานใหเ้ศรษฐกิจในยคุเต้ิงเส่ียวผงิเติบโตและยงัส่งผลมาจนปัจจุบนั 

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลงัปฏิวติัประเทศจีน 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางการทูตของโจวเอินไหลท่ีมีต่อประเทศจีน 

 3. เพื่อศึกษาวธีิการทูตของโจวเอินไหลท่ีเป็นพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในยคุถดัไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจยัเร่ืองน้ีศึกษาเฉพาะบทบาทการทูตของโจวเอินไหล สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ประเทศจีนในช่วง ค.ศ. 1920 – 1976 อย่างไรก็ตามมีความจาํเป็นต้องกล่าวถึงเหตุการณ์               

ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 บางส่วน ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดเหตุการณ์ในลาํดบัต่อมา 

 

วธีิการด าเนินวจัิย 

 ศึกษาโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัทางประวติัศาสตร์โดยนาํเอกสารชั้นรอง ประกอบดว้ย เอกสาร 

วารสาร ส่ิงพิมพ์ออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจประเทศจีน และเอกสารท่ี

กล่าวถึงบทบาทการทูตของโจวเอินไหลมาศึกษาและพรรณนาเชิงวิเคราะห์ แล้วเรียบเรียงผล

การศึกษาในรูปแบบของบทความวจิยั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบสภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลงัปฏิวติัประเทศจีน 

 2. ทาํให้ทราบอิทธิพลการทูตของโจวเอินไหลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐกิจ การเปล่ียนนโยบายของสหรัฐฯและญ่ีปุ่นต่อประเทศจีน 

 3. ทาํใหท้ราบวธีิการทูตของโจวเอินไหลท่ีเป็นพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในยคุถดัไป
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ผลการวจิัย 

1. สภาพสังคมและเศรษฐกจิในช่วงก่อนและหลังการปฏิวตัิ ค.ศ. 1920-1976  

สภาพสังคมก่อนปฏิวติัจีนคร้ังท่ีสองในค.ศ.1949 จีนมีประชากรหนาแน่นมาก ขณะท่ีพื้นท่ี
ทาํการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เกิดปัญหาสาํคญัคือ การใชแ้ละควบคุมทรัพยากรแหล่ง
นํ้ าไม่เหมาะสม เกิดภาวะฝนแล้งและนํ้ าท่วมเป็นประจาํส่งผลให้ทรัพยากรป่าไมแ้ละดินเส่ือม
โทรม ประชาชนตอ้งเผชิญกบัความอดอยาก จึงทาํให้เกิดการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยเป็นระบอบสังคมนิยม โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาความเส่ือมโทรม
ทางเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน ซ่ึงรัฐบาลของเจียง ไคเช็ค ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้
พรรคคอมมิวนิสต์จึงเขา้มาเป็นรัฐบาลแทนโดยมีบุคคลสําคญัท่ีทาํหน้าท่ีเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิด
ความสงบสุข 

อยา่งไรก็ดีแมว้่าการปกครองโดยระบอบสังคมนิยมทาํปฏิวติัมุ่งแกไ้ขปัญหาความยากจน
ของประชาชน โดยให้ความสําคญัแก่ชนชั้นผูใ้ช้แรงงานและเกษตรกร และเป็นศตัรูกับชนชั้น
นายทุน แต่การท่ีรัฐบาลยึดท่ีดินทาํกินมาเป็นของรัฐและใชร้ะบบการผลิตแบบนารวม ชาวนาเป็น
แรงงานของรัฐ ทาํให้ผูค้นขาดความกระตือรือร้น เพราะทุกคนได้รับผลตอบแทนเท่ากัน การ
ดาํรงชีวติของประชาชนส่วนใหญ่มีสภาพยากจนเหมือนกนั ทาํให้เม่ือถึงยุค เต้ิง เส่ียวผิงจึงเป็นยุคท่ี
จีนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ป็นระบบทุนนิยม โดยยอมรับแนวทางทุนนิยมของชาติตะวนัตก
มากข้ึน เช่น เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อให้คนจีนมีงานทาํและอนุญาตให้ภาคเอกชนดาํเนิน
ธุรกิจการคา้ได ้เป็นตน้ ทั้งน้ีระบอบการปกครองยงัคงเป็นคอมมิวนิสตเ์หมือนเดิม การดาํเนินการ
ตั้งแต่เร่ิมปฏิวติัคร้ังน้ีทาํให้ประเทศจีนสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยความสงบและสามารถพฒันา
ประเทศต่อไป เต้ิง เส่ียวผิงยงักลา้จะพฒันาประเทศโดยมีโจวเอินไหลอยู่เบ้ืองหลงัความสําเร็จใน
การพฒันาประเทศจีนจนกลายมหาอาํนาจในเวลาต่อมา  
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2. บทบาทและความส าคัญทางการทูต 

2.1 อทิธิพลทางการทูตของโจวเอนิไหลทีส่่งผลต่อประเทศจีน  

หลงัจีนสถาปนาประเทศกา้วเขา้สู่ระบอบคอมมิวนิสต์วนัท่ี 1 ต.ค. 1949 โจวเอินไหลคือ

ผูน้าํดา้นการทูตของจีนทั้งในดา้นโยบายและในทางปฏิบติั นอกจากดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีใน

ค.ศ.1949-1976 เขายงัไดรั้บตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยในค.ศ.1949-

1958 อีกทั้งเป็นผูแ้ทนในการเจรจาระดบัสาํคญั เช่น การปรับความเขา้ใจระหวา่งจีนกบัอดีตสหภาพ

โซเวยีต ในการแกไ้ขสนธิสัญญาอยติุธรรมท่ีจีนเคยเซ็นกบัโซเวยีตเม่ือค.ศ.1945   

นอกจากน้ียงัสามารถฟ้ืนฟูสัมพนัธไมตรีกบัประเทศกลุ่มทุนนิยม เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส 

โดยเฉพาะการเปิดสัมพนัธ์กบัฝร่ังเศสในค.ศ.1964 ถือเป็นการเปิดม่านไมไ้ผ่สู่ดินแดนยุโรปอยา่ง

จริงจัง รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาซ่ึงเขาเป็นผู ้เตรียมแผน การและร่วมอยู่ในการเจรจาฟ้ืนฟู

ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกับอเมริกา ส่วนความสัมพนัธ์กับญ่ีปุ่น เขาได้เสนอทิศทางการฟ้ืนฟู

มิตรภาพจีน-ญ่ีปุ่น โดยใชห้ลกัการทูตประชาชาชนอาศยัการติดต่อระหวา่งกลุ่มเอกชน ส่งเสริมให้มี

การไปมาหาสู่ระหวา่งกลุ่มบุคคลในระดบัต่างๆโดยเฉพาะดา้นการคา้ทาํให้ประสบผลสําเร็จ เขายงั

ติดต่อกบัประเทศแถบทวีปเอเชียและแอฟริกาโดยเดินทางไปสร้างสัมพนัธไมตรีกบัประเทศต่างๆ

กวา่ 24 ประเทศ ในขณะเดียวกนัเขายงัสามารถเจรจาปัญหาชายแดนระหวา่งจีนกบัพม่าและประเทศ

เพื่อนบา้นอ่ืนๆไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 

ทวา่ระหวา่งการปฏิวติัวฒันธรรม ค.ศ. 1966-1976 งานดา้นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบั
ชาติต่างๆเป็นไปอยา่งลาํบากเพราะอยูใ่นระหวา่งการขจดัแนวคิดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคม
นิยมเพื่อทาํให้เกิดการปฏิวติัในวงการต่างๆ แต่เขายงัคงพยายามสร้างสัมพนัธไมตรีกบัหลาย
ประเทศมาตลอด จนส้ินสุดการปฏิวติัวฒันธรรมใน ค.ศ.1976 ทาํให้จีนมีความสัมพนัธ์ทางการทูต
กบัประเทศต่างๆจากเดิม 49 ชาติเพิ่มข้ึนเป็นถึง 107 ชาติ2 และยงัสามารถฟ้ืนฟูการเป็นสมาชิกใน

                                                           
2 เอเอสทีว ีผูจ้ดัการออนไลน์.  (2548).  ก่อนจะมาเป็น‘โจวเอนิไหล’นายกฯแห่งปวงชน.   

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000031005. 
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องคก์ารสหประชาชาติไดอ้ยา่งเป็นทางการ แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามและความสามารถทางการ
ทูตของโจวเอินไหลในในการเจรจา แมส้ถานการณ์ภายในจีนจะอยูใ่นช่วงการปฏิวติัทางวฒันธรรม 

 

2.2 วธีิการทูตของโจวเอนิไหล 

ตน้ทศวรรษท่ี 20 โจวเอินไหลเป็นนักข่าวพิเศษของหนังสือพิมพ์ ‘อีซ่ื้อเป้า’ ในเทียน

จิน ไดไ้ปทาํข่าวในประเทศแถบยโุรป อาทิ องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั เก่ียวกบัปัญหาทางการทูตและ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศหลงัสงครามยุโรปส้ินสุด ทาํให้เขาเกิดความสนใจกบัปัญหาทางการ

ทูตและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงต่อมากลายเป็นมุมมองของเขาท่ีมีต่อการทูตท่ีน่าสนใจ 

ประสบการณ์คร้ังนั้นเป็นพื้นฐานสาํคญัท่ีทาํใหเ้ขาไดข้ึ้นดาํรงตาํแหน่งผูน้าํระดบัสูงในพรรค 

คอมมิวนิสตใ์นเวลาต่อมา

เขาได้ทํางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในค.ศ.1937 และยงัติดต่อกับผู ้นํา

ระดับประเทศตลอดเวลา อีกทั้ งเป็นผู ้แทนประเทศจีนคนสําคัญในเวทีการทูตและในพรรค

คอมมิวนิสต์จีนท่ีมีวิธีการทูตท่ีโดดเด่นและยงัประสบผลสําเร็จในการเจรจาหลายคร้ัง เขายงัมี

บทบาทสําคญัท่ีทาํให้สาธารณรัฐประชาชนจีนไดเ้ขา้สู่เวทีระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

สําเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญในยุคเต้ิงเส่ียวผิง ซ่ึงวิธีการทูตของโจวเอินไหล

นั้ นล้วนมาจากไหวพริบจากสถานการณ์ในขณะนั้ นและนําบทเรียนจากอดีตมาใช้ได้อย่าง

สมเหตุสมผล อาทิ 

- วธีิการทูตในสงครามเกาหลี  

- วธีิการทูตในการประชุมเจนีวา 

- วธีิการทูตในการจดัการต่อความสัมพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกา 

- วธีิการทูตในการสร้างความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?newsID=4663357521891
http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?newsID=4663357521891
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1. วธีิการทูตในสงครามเกาหลี  

วิธีการของโจวเอินไหลมีทั้งใช้การเจรจาทางการทูตอย่างสันติวิธีและใช้การทหารเม่ือ

จาํเป็น ดงัจะเห็นไดช้ดัในสงครามเกาหลี เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 ซ่ึงมีสาเหตุจากการเมือง

ภายในประเทศ ทาํใหเ้ขาไปพบสตาลินเพื่อปรึกษาการช่วยเหลือเกาหลี เน่ืองจากคิดวา่เป็นส่ิงท่ีควร

ทาํ ซ่ึงขณะเดียวกนัอเมริกาก็เขา้แทรกแซงสงครามกลางเมืองของเกาหลีในนาม ‚สหประชาชาติ‛ 

โดยมีนายพลแมค๊อาเธอร์เป็นผูบ้ญัชาการของกองทพั 

 ก่อนท่ีจีนจะส่งทหารไปเกาหลี เขาได้ใช้การทูตเตือนอเมริกาผ่านทางเอกอคัรราชทูต

อินเดีย แต่อเมริกาไม่ใส่ใจทาํให้จีนจาํเป็นต้องส่งทหารไปเกาหลี ในขณะเดียวกัน คิมอิลซุง

นายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือก็ไดข้อความช่วยเหลือจากจีน ทว่าจีนยงัเสียเปรียบดา้นกองทพัอากาศ 

ทาํใหต้อ้งขอความช่วยเหลือจากโซเวยีตให้ส่งกองทพัอากาศไปช่วยเกาหลีเหนือ แต่โซเวียตก็ยงัไม่

สามารถส่งทหารไปไดเ้พราะเกรงวา่การสู้รบจะขยายกวา้งข้ึน3 

 นอกจากวิธีดงักล่าวเขายงัใช้วิธีการเม่ือเวลาสมควรพอก็ควรพอในการเจรจาคร้ังน้ี ซ่ึง
ภายหลงัอเมริกาเสียหายมากทาํให้ยอมเจรจาอยา่งสันติกบัจีน เม่ืออีกฝ่ายเสนอการประนีประนอม 
อีกฝ่ายก็ควรหยุดเพื่อแก้ปัญหาเกาหลีโดยสันติวิธี เขาเห็นว่าการต่อตา้นอเมริกาเป็นการปกป้อง
ประเทศ เป็นสงครามท่ีควรทาํเพื่อช่วยเกาหลี แต่เม่ืออเมริกาเสียหายอย่างมากยอมเจรจายอมยุติ
สงครามลง ทาํใหว้ธีิการทูตของเขาท่ีนาํมาใชใ้นปัญหาสงครามเกาหลีประสบผลสาํเร็จ 

ผลการเจรจาในสงครามเกาหลีคร้ังน้ีทาํใหอ้เมริกายอมเปล่ียนนโยบาย เสนอให้แลกเปล่ียน
เชลยศึกท่ีบาดเจบ็และเปิดให้มีการเจรจาใหม่ จะเห็นไดว้า่การทูตของเขาคร้ังน้ีเวลาไดเ้ปรียบก็ควร
รีบเก็บโอกาสไวอี้กทั้งยงัมีการใช้ทหารเพื่อนาํมาซ่ึงการเจรจาด้วยเพื่อผลกัดนัการเจรจาให้เป็น
ผลสาํเร็จ 

 

 

                                                           
3 มหาวทิยาลยัซานตง.  (ม.ป.ป.).  ศิลปะการทูตของโจวเอนิไหล.  (แปลโดย  บุญศกัด์ิ  แสงระว)ี.  หนา้  

21. 
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2. วธีิการทูตในการประชุมเจนีวา 

 ในการประชุมเจนีวา โจวเอินไหลใชก้ารเจรจาทางการทูตอยา่งสันติวิธี เห็นไดว้่าโจวเอิน

ไหลไดเ้ตรียมความพร้อมสําหรับการเจรจาคร้ังน้ีอยา่งรอบคอบ การประชุมเจนีวาวนัท่ี 26 เมษายน

ถึงวนัท่ี 27 กรกฏาคม ค.ศ. 1954 เป็นการประชุมสําคญัเพื่ออภิปรายแกปั้ญหาเกาหลีและปัญหาการ

สงบศึกในอินโดจีน โดยมีโซเวียต อเมริกา ฝร่ังเศส องักฤษและจีน เขามีบทบาทสําคญัช่วยผลกัดนั

ให้เกิดการฟ้ืนฟูสันติภาพในอินโดจีน การเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีทาํให้นกัการทูตระดบัผูน้าํประเทศ

ไดเ้ห็นการทูตของจีนท่ีชาญฉลาด ขณะเดียวกนัจีนยงัสร้างความสัมพนัธ์ทางทูตระหวา่งกนัไดเ้ป็น

อย่างดี ในการประชุมเขาตอ้งเจออุปสรรคในการเจรจาเน่ืองจากอเมริกามีท่าทีไม่เป็นมิตร แต่ดว้ย

ไหวพริบของเขาก็สามารถผ่านปัญหาไปไดด้้วยการร่วมมือกบัองักฤษและฝร่ังเศสด้วยการทูตท่ี

อ่อนโยนและสามารถโนม้นา้วนโยบายประนีประนอมต่อลาว กมัพชูาและประเทศอ่ืนๆไดส้าํเร็จ 

ผลการเจรจาในการประชุมเก่ียวกบัปัญหาเกาหลีไดยุ้ติลง4โดยไม่มีความคืบหนา้ เน่ืองจาก

อุปสรรคจากการขดัขวางของอเมริกาในการแกปั้ญหาอย่างสันติ ทั้งๆท่ีขอ้เสนอของโจวเอินไหล

สามารถนาํไปสู่การเจรจาได ้ในขณะเดียวกนัหลงัจากการแกปั้ญหาเกาหลี จีนไดท้าํขอ้ตกลงกบั

องักฤษในการแลกเปล่ียนทูตระหวา่งกนั 

นอกจากน้ีเขายงัสามารถแกไ้ขปัญหาอินโดจีนไดด้ว้ยการเจรจาอยา่งสันติ5 อนัมีสาเหตุมา

จากฝร่ังเศสยึดเวียดนาม ลาว และกมัพูชาเป็นเมืองข้ึน 3 ประเทศน้ีจึงได้จดัตั้งกองทพัพนัธมิตร    

อินโดจีนต่อต้านการล่าเมืองข้ึนของฝร่ังเศส ในการเจรจาแก้ปัญหาอินโดจีน เขารู้ผลจากการ

แทรกแซงของอเมริกาอาจทาํให้กลายเป็นสงครามระหวา่งประเทศได ้ดงันั้นเขาจึงใชว้ิธีการเจรจา

อยา่งอ่อนโยนและรอบคอบ นาํมาซ่ึงการทาํขอ้ตกลงในการฟ้ืนฟูสันติภาพในอินโดจีน นอกจากน้ี

ยงัทาํใหป้ระเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้กิดความสามคัคีโดยเสนอหลกัการอยูร่่วมกนัโดย

                                                           
4 เร่ืองเดียวกนั.  หนา้  63-82. 
5 เร่ืองเดียวกนั.  หนา้  83-112. 
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สันติ 5 ประการ6 การประชุมท่ีเจนีวาจึงทาํให้ทัว่โลกรู้จกัโจวเอินไหลในฐานะนกัการทูตผูมี้การทูต

ชาญฉลาดในเวทีระหวา่งประเทศ 

3. วธีิการทูตในการจดัการต่อความสัมพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกา 

โจวเอินไหลยงัใชว้ิธีการทูตอยา่งสันติและการทูตประชาชนประกอบกบับุคลิกท่ีสุขุมและ

มองการณ์ไกลในการสร้างความสัมพนัธ์กบัอเมริกาอยา่งไม่รีบเร่งซ่ึงมีบทบาทสําคญัอยา่งมาก เขา

ยงัไม่รีบเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติถา้ยงัไม่พร้อม อีกทั้งยงัดาํเนินนโยบายทางการทูตท่ี

เป็นตวัของตวัเอง 

ในขณะท่ีจีนปิดประเทศอเมริกาไดเ้รียกร้องให้ส่งชาวอเมริกนัในจีนกลบัประเทศ โจวเอิน

ไหลใหห้วางป่ิงหนานเป็นหวัคณะของฝ่ายจีนในการเจรจาเรียกร้องคร้ังน้ี ส่วนอเมริกาให้จอห์นสัน

เอกอคัรรราชทูตอเมริกาประจาํเชโกสโลเวียเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายอเมริกา ผลกา รเจรจาคร้ังแรก

ดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน โจวเอินไหลไดแ้นะนาํใหค้ณะผูแ้ทนจีนใชก้ารทูตท่ีประนีประนอมและยอม

ให้ก่อนบางประการ โดยยอมเจรจาเร่ืองส่งชาวอเมริกนัในจีนกลบัประเทศก่อน ส่วนผลการเจรจา

คร้ังท่ีสอง จีนและอเมริกาไดท้าํขอ้ตกลงในการเจรจาส่งประชากรตนเองกลบัประเทศ   ในเวลา

ต่อมาจีนไดป้ระกาศยกเลิกขอ้หา้มไม่ใหผู้ส่ื้อข่าวอเมริกาเขา้ประเทศจีนและยงัเชิญผูส่ื้อข่าวมาเยือน

จีนเป็นเวลา 1 เดือน ซ่ึงเป็นวิธีการของเขาท่ีตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนอเมริกา

กบัจีนและเพื่อผลกัดนัใหก้ารเจรจาระหวา่งจีนกบัอเมริกากา้วหนา้  

 จีนพยายามสร้างความสัมพนัธ์ทางการทูตหลายวิธี เช่น การทูตปิงปอง7 และการทูตหมี

แพนดา้ ซ่ึงประสบความสาํเร็จอยา่งมาก ทาํใหป้ระชาชนไดเ้ดินทางไปมาหาสู่กนัและสถานการณ์ท่ี

                                                           
6  หลกั 5 ประการแห่งการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ไดแ้ก่ 1. การเคารพบูรณภาพเหนือดินแดนและเอกราช

ของกนัและกนั 2. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในระหวา่งกนั 3. การมีผลประโยชน์ร่วมและเท่าเทียมกนั 4. การ

อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 5. การไม่รุกรานกนั 

7 มหาวทิยาลยัซานตง.  (ม.ป.ป.).  ศิลปะการทูตของโจวเอินไหล.  (แปลโดย  บุญศกัด์ิ  แสงระว)ี.  หนา้  

162-164. 
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เลวร้ายระหวา่งอเมริกากบัจีนเร่ิมผอ่นคลาย ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1972 เม่ือประธานาธิบดีนิก

สันเดินทางมาเยอืนจีน ทาํใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งอเมริกากบัจีนกา้วหนา้อยา่งมาก 

4. วธีิการทูตในการสร้างความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัญ่ีปุ่น 

โจวเอินไหลใช้การทูตอย่างสันติวิธีโดยใช้ประชาชนเป็นตวัขบัเคล่ือนรัฐบาลให้สร้าง

ความสัมพนัธ์กบัจีน จีนเร่ิมดว้ยการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่งกนั โดยเร่ิมตน้

จากการเพิ่มการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนกบัประชาชน ทาํให้คนส่วนใหญ่ในญ่ีปุ่นคิดว่าการ

สร้างความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างจีนกบัญ่ีปุ่นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย จากนั้น

จึงไดผ้ลกัดนัรัฐบาลญ่ีปุ่นใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายท่ีมีต่อจีน ในขณะท่ีโจวเอินไหลมีความคิด ‚การ

จาํแนก 2 ประการ‛ คือ ประการแรก จะตอ้งแยกรัฐบาลของจกัรวรรดินิยมกบัประชาชนของ

ประเทศเหล่าน้ีออกจากกนั ประการท่ีสอง จะตอ้งแยกคนท่ีกาํหนดนโยบายในรัฐบาลกบัขา้ราชการ

ทัว่ไปออกจากกนั ทาํให้การสร้างมิตรระหวา่งประชาชน 2 ประเทศค่อย ๆ พฒันาไป นอกจากน้ียงั

มองขา้มเร่ืองท่ีต่างเพื่อทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศท่ีดาํเนินไปไดด้ว้ยดี 

นอกจากการเจรจาด้วยวิธีการทูตกับประเทศสําคญัดงักล่าวข้างตน้แล้วโจวเอินไหลยงั
เช่ียวชาญในการดาํเนินการสานความสัมพนัธ์แต่ละประเทศแบบการเจรจาอยา่งสันติโดยเปิดอกคุย
กนั  อีกทั้งยงัมีวาทกรรมการทูตในการพฒันาความสัมพนัธ์กบัเอเชียแอฟริกา ตะวนัออกกลางและ
ยโุรปตะวนัตกโดยการปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ จะเห็นไดว้า่วธีิการทูตท่ีเขาดาํเนินในแต่ละคร้ังมา
จากความสามารถและประสบการณ์ของเขาท่ีนาํปรับใชใ้นขณะนั้นทั้งยงัส่งผลให้ประสบผลสําเร็จ
ในการเจรจาระดบัสาํคญักบัหลายประเทศก่อเกิดประโยชน์จีนเป็นอยา่งมากในยคุหลงัเหมาเจ๋อตุง 

 

 3. ผลจากการด าเนินการทางการทูต 

 ตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในค.ศ. 1949  บทบาททางการทูตท่ีผา่นมาของโจว

เอินไหลเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํหรับการพฒันาประเทศคร้ังสาํคญัในเวลาต่อมา ซ่ึงเป็นยคุของเต้ิงเส่ียว

ผงิท่ีมีการดาํเนินนโนบายปฏิรูปพฒันาประเทศทาํใหเ้ศรษฐกิจจีนเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนั

ยงัก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง เขายงัมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายต่างประเทศของ

จีน ตลอดเวลาการทาํงานเขามีวาทกรรมทางการทูตอยา่งสันติและอ่อนโยนอีกทั้งมีลกัษณะเฉพาะ
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ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการเจรจาการทูตและเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้พรรคคอมมิวนิสต์ชนะจีน

แผน่ดินใหญ่ เขามีวิธีทางการทูตท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถปรับให้เขา้กบัสถานการณ์และรู้จกัใชใ้น

ในเวลาท่ีสมควร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงทาํให้จีนรอดพน้จากการคุกคามของอเมริกาและสหภาพโซเวียต

ท่ีจีนอาจจะสูญเสียมหาศาลในสงครามเกาหลี  
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สรุปและอภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาเร่ือง ‚บทบาททางการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ. 1920 – 1976‛ สรุปไดว้่า 

สาเหตุท่ีทาํให้ประเทศกลายมาเป็นมหาอาํนาจในเอเชียได ้ส่วนหน่ึงมาจากการวางรากฐานท่ีดีดา้น

การพฒันาสัมพนัธ์กบัต่างประเทศและความสามารถทางวาทกรรมการทูตของโจวเอินไหลได้มี

บทบาทในความเป็นมหาอาํนาจของจีนในปัจจุบนั 

  โจวเอินไหลมีส่วนร่วมในการปฏิวติัตั้งแต่ยงัเป็นนกัเรียน เขา้ร่วมเหตุการณ์เคล่ือนไหวทาง

เมืองอยูต่ลอดเวลา เขาไดส้ร้างผลงานไวม้ากมาย อาทิ อเมริกาตอ้งการความร่วมมือจากจีนเพราะจีน

มีอาํนาจวีโตในคณะมนตรีความมัน่คงฯ ในขณะท่ีอเมริกาและพนัธมิตรกาํลงัคว ํ่าบาตรจีนอนัเป็น

ผลสืบเน่ืองจากกรณี วิกฤตการณ์เทียนอนัเหมิน  จีนฉวยโอกาสต่อรองกบัอเมริกาให้ยกเลิกการคว ํ่า

บาตรจีนเพื่อแลกเปล่ียนกบัการลงคะแนนสนับสนุนญตัติของอเมริกา ในท่ีสุดเม่ืออเมริกายอม

ปรองดองปรับปรุงสัมพนัธไมตรีกบัจีนเฉพาะบางส่วน จีนก็ยอมแต่เพียงคร่ึงทางโดยการงดออก

เสียงเร่ืองน้ีในคณะมนตรีความมัน่คงฯ ส่วนหน่ึงเป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ของอเมริกา อีก

ส่วนหน่ึงเพื่อเอาใจรัฐบาลซดัดมั ฮุสเซ็น และชาติอาหรับท่ีต่อตา้นอเมริกา 

 นอกจากน้ีโจวเอินไหลยงัมีบุคลิกท่ีรอบคอบ สุขุม เป็นคนจิตใจดี เป็นนกัการทูตผูโ้ด่งดงั

และเป็นท่ียอมรับท่ีสุดคนหน่ึง มีคนกล่าวว่า ‚ถา้เจียงได้โจวเอินไหลเป็นผูช่้วย คนท่ีตอ้งหนีไป   

ไตห้วนัคือแซ่เหมา ไม่ใช่แซ่เจียง‛ เขายงัแตกต่างจากนกัการทูตหรือนายกรัฐมนตรีคนอ่ืนๆคือ วิถี

การดาํรงชีวิตของเขา ความเป็นสุภาพบุรุษและจริงใจต่อทุกคนทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือแมแ้ต่ศตัรู 

นายพลก๊กหม๋ินตัง่ท่ีเกลียดคอมมิวนิสตท่ี์สุดของเจียง กล่าวว่า โจวเอินไหลคือคอมมิวนิสต์ท่ีพูดรู้

เร่ืองท่ีสุด แมแ้ต่เจียงไคเช็คยงัเคยขอบคุณโจวเอินไหลดว้ยใจจริงจากการท่ีโจวเคยเขา้เจรจาช่วย

เจียงเอาไว ้

 ผลจากบทบาททางการทูตของโจวเอินไหลส่งผลให้ประเทศจีนมีสภาพสังคมเศรษฐกิจดี

ซ่ึงเป็นพื้นฐานให้เต้ิงเส่ียวผิงสามารถพฒันาประเทศได้อย่างราบร่ืน อีกทั้ งความสัมพนัธ์กับ

ต่างประเทศก็ดาํเนินไปดว้ยดีมาจนปัจจุบนั 
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