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บทคัดย่อ

บทความนี้ ต้องการอธิบายถึงผลกระทบที่มีต่อการค้ายาจีนแผนโบราณในประเทศไทยที่เกิดจาก
นโยบายการต่ า งประเทศของรัฐ ไทยที่ มี ต่ อ สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ตั้ง แต่ พ .ศ. 2493-2518 และ
ปฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่า งเอกชนและรัฐ ที่ มี ต่ อ การค้า ยาจี น ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว การบัง คับ ใช้ป ระกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 53 ห้ามน� ำเข้าหรื อจ�ำหน่ ายสิ นค้าที่ มาจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ในพ.ศ. 2502
เป็ นอุปสรรคส�ำคัญต่อการค้ายาจีนที่อาศัยการน�ำเข้าจากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม การผลิตและบริโภคยาจีน
ในสังคมไทยยังคงด�ำเนิ นต่อไป ยาจีนจากประเทศจีนยังคงเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมยาจีนในไทยด้วยการค้าทางอ้อม
ระหว่างไทย-จีนผ่านประเทศที่สาม เมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในปลายทศวรรษ 2510
น� ำ ไปสู่ ก ารค้า ทางตรงระหว่า งจี น กับ ไทยท�ำ ให้ผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ การแพทย์แ ผนจี น สามารถเข้า ถึ ง
แหล่งวัตถุดิบในราคาถูกและลดลงบทบาทของประเทศที่สามในการค้ายาจีน
ค�ำส�ำคัญ: ประเทศจีนคอมมิวนิ สต์, สินค้าจีนแดง, ความสัมพันธ์ไทย-จีน, การค้าไทย-จีน, การแพทย์แผนจีน

Abstract

This article describes how traditional Chinese medicine trade in Thailand was affected by
Thai foreign policy towards the People’s Republic of China between 1950 and 1975, as well as
interaction between the private sector and Thai state about Chinese medicine trade during that time.
In 1959, implementation of the Announcement of the Revolutionary Council No. 53 prohibited
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the importation or distribution of merchandise originating from communist China, significantly
impeding trade in Chinese medicine through Chinese imports. However, local production and
consumption of Chinese medicine continued. Chinese medicaments from China continued to enter
Thailand’s medical industry by indirect trade through third countries between Thailand and China.
When international relations improved in 1970s, direct trade resulted between China and Thailand,
allowing entrepreneurs access to inexpensive materials and reducing dependence on third countries
for the Chinese medicine trade.
Keyword: Communist China; Red Chinese goods, Sino-Thai relationship, Sino-Thai trade, Traditional
Chinese medicine
ยาจีนเป็ นสินค้าประเภทหนึ่ งที่มคี วามส�ำคัญต่อวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยและเป็ น
สินค้าส�ำคัญในการค้าระหว่างประเทศไทยและจีน เป็ นส่วนประกอบส�ำคัญของการแพทย์แผนจีนซึง่ เป็ นองค์ความรูห้ นึ่ง
ในการรักษาสุขภาพที่อยูค่ สู่ งั คมไทยยาวนาน ความรูก้ ารแพทย์แผนจีนและเครือ่ งยาจีนส่วนใหญ่กำ� เนิ ดภายใน
เขตแดนของประเทศจีนจึงท�ำให้ประเทศจีนเป็ นทั้งผูส้ ่งออกความรูแ้ ละสินค้าเครื่องยาจีนโดยปริยาย ชาวจีน
โพ้นทะเลนอกประเทศจีนที่อพยพตั้งรกรากใหม่ในดินแดนต่าง ๆ เป็ นผูบ้ ริโภคส�ำคัญที่ตอ้ งการตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านสุขภาพและวัฒนธรรม ท�ำให้ยาจีนกลายเป็ นสินค้าประเภทหนึ่งในการค้าต่างประเทศ ประเทศไทย
ในทศวรรษ 2490 ประมาณการณ์จำ� นวนประชากรชาวจีนโพ้นทะเลมากกว่า 3 ล้านคน ย่อมเป็ นประเทศหนึ่ ง
ทีอ่ าศัยการน�ำเข้ายาจีนจากประเทศจีนเพือ่ การบริโภค ซึง่ ประเทศไทยน�ำเข้ายาจีนจากประเทศจีนมาโดยตลอด
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศจีนคอมมิวนิ สต์1
ในพ.ศ. 2492 เป็ นต้นมา ภาวะสงครามเย็นก็ส่งผลต่อธุรกิจค้าขายและน�ำเข้ายาจีนในชุมชนชาวจีนโพ้น
ทะเลประเทศต่าง ๆ ที่มีนโยบายไม่เป็ นมิตรต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา
และอินโดนี เซีย เป็ นต้น Haiming Liu อธิบายถึงนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลต่อการค้า
และธุรกิจการแพทย์แผนจีนว่าสภาคองเกรสผ่านรัฐบัญญัติหา้ มการค้าขายกับชนชาติเป็ นศัตรู (Trading
With The Enemy Act) ต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีเหนื อในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2493 เนื่ องจาก
ความขัดแย้งในสงครามเกาหลี การห้ามท�ำการค้าระหว่างอเมริกาและจีนคอมมิวนิ สต์ท�ำให้ธุรกิจยาจีน
หลายแห่งในซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิสต้องปิ ดกิจการหรือผันตัวเป็ นหมอนวด (Chiropractors)
เพราะไม่สามารถน�ำเข้ายาจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้2 ในกรณีของอินโดนี เซีย Claudine Salmon
และ Myra Sidharta อธิบายถึงพัฒนาการของการแพทย์แผนจีนภายหลังการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาล
ประธานาธิบดีซกู าร์โน (Soekano) โดยนายพลซูฮาร์โต (Suharto) ที่สะดุดลงจากความสัมพันธ์ระหว่างจีน
และอินโดนี เซีย การด�ำเนิ นนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิ สต์สง่ ผลให้อินโดนี เซียยุติความสัมพันธ์ทางการทูต
1
2

ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนขออนุ ญาตแทนค�ำว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ด้วย “ประเทศจีนคอมมิวนิ สต์” โดยใช้ตามเอกสาร
ชั้นต้นที่กล่าวถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างพ.ศ. 2492-2516
Haiming Liu. (2005). The Transnational History Of A Chinese Family: Immigrant Letters, Family Business, and
Reverse Migration. p. 69; Haiming Liu. (1998). The Resilience of Ethnic Culture: Chinese Herbalists in the
American Medical Profession. Journal of Asian American Studies. 1(2): 173-191.

การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ พ.ศ. 2493-2518
วัฒนา กีรติชาญเดชา

กับสาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2510 และระงับการค้าทางตรงกับจีน ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลอินโดนีเซีย
ควบคุมธุรกิจและอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีนอย่างเข้มงวดเป็ นผลพวงจากการกีดกันชาวจีน มีการควบคุม
การน� ำเข้าเครื่องยาจีนและจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทน� ำเข้ายาจีนทัว่ ประเทศให้เหลือเพียงเจ็ดแห่ง ตลอดจนให้
แพทย์จนี ต้องขึ้ นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 2 ปี ขณะเดียวกันร้านขายยาจีน
ต้องมีเภสัชกรวิชาชีพประจ�ำร้าน ช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็ นช่วงซบเซาของอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน
ในอินโดนี เซียก่อนฟื้ นตัวได้ในภายหลังพ.ศ. 2528 เมื่ออินโดนี เซียฟื้ นฟูความสัมพันธ์จีนอีกครั้งหนึ่ ง1
จากทั้งสองกรณีเห็นได้วา่ การเติบโตและเสื่อมลงธุรกิจการแพทย์แผนจีนและการค้ายาจีนสัมพันธ์กบั นโยบาย
การต่างประเทศของรัฐนั้น ๆ ที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเกิดในบริบทของสงครามเย็นที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็ นภัยร้ายแรงต่อกลุ่มประเทศโลกเสรี
ประเทศไทยมีชว่ งเวลาทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ทางการทูตและไม่คา้ ขายทางตรงกับประเทศจีนด้วยเช่นกัน
แต่สถานการณ์ในภาคเอกชนมีความแตกต่างกันออกไป อิทธิพลจากการสนั บสนุ นของสหรัฐอเมริกาและ
สหประชาชาติบนเวทีโลกส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศของไทยที่สนั บสนุ นการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิ สต์
เนื่ องจากมีความกังวลว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศจีนคอมมิวนิ สต์จะพยายามแผ่ขยายอิทธิพล
ลัทธิคอมมิวนิ สต์เข้ามาและแทรกแซงการเมืองภายในไทย การด�ำเนิ นนโยบายของรัฐไทยส่งผลกระทบ
และสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยและจีนคอมมิวนิ สต์ ยาจีนเป็ นสินค้าที่พึ่งพา
การน� ำ เข้า จากประเทศจีน คอมมิ วนิ ส ต์ย่อมได้รับ ผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะเมื่ อ มี ค�ำ สัง่ ห้า มน� ำ เข้า
และจ�ำหน่ ายสินค้าจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ทุกชนิ ดตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 โดยรัฐบาล
คณะปฏิวตั ิของสฤษดิ์ ธนะรัชต์ในพ.ศ. 2502 ปิ ดช่องทางการค้าอย่างเป็ นทางการระหว่างไทยและจีน
เป็ นอุ ปสรรคส�ำคัญการน� ำเข้าและค้าขายยาจีน แต่ ธุรกิ จและอุ ตสาหกรรมยาจีนในประเทศไทยยังคง
สามารถด�ำ เนิ น กิ จ การและสร้า งผลิ ต ภัณ ฑ์ “ยาแผนโบราณต่ า งประเทศ” เข้า สู่ ต ลาดยาแผนโบราณ
หมายความถึ งว่าเครื่องยาจีนจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ยงั คงส่งออกมาสู่ประเทศไทย การน� ำเข้าและ
ค้าขายยาจีนในประเทศไทยยังคงด�ำเนิ นต่อไป สะท้อนให้เห็นถึงการค้าที่ไม่เป็ นทางการระหว่างไทยกับจีน
และการด�ำเนิ นธุรกิจของเอกชนไทยภายใต้อุปสรรคจากการเมืองระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนสถาปนา
ความสัมพันธ์ให้ความส�ำคัญกับลักษณะการด�ำเนิ นนโยบายและปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการก�ำหนดนโยบาย
ต่างประเทศของไทยที่มีต่อจีน ตลอดจนผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจจากนโยบายการต่างประเทศ
ของรัฐไทยและจีน ซึ่ งไม่ได้ชี้ให้เห็นถึ งผลกระทบและความเคลื่ อนไหวของเอกชนหรื อสังคมไทยที่ เป็ น
ปฏิกริ ยิ าจากการด�ำเนิ นนโยบายของรัฐไทย2 ขณะเดียวกัน การค้ายาจีนและการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาด้านมานุ ษยวิทยาจากนั กวิชาการชาวต่างประเทศก่อนทศวรรษ 2520 ที่ให้
ความส�ำคัญกับลักษณะและความเชื่อในการรักษา และการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสังคมของธุรกิจ
1

Claudine Lombard-Salmon and Myra Sidharta. (2007). Traditional Chinese Medicine and Pharmacy in Indonesia –
Some Sidelights. Archipel. 74: 165-204.
2 ยกตัวอย่างเช่น ธานี สุขเกษม. (2525). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์แนวนโยบายต่างประเทศ
ของไทยที่ มีตอ่ จีน พ.ศ. 2492-2515. ปริญญานิ พนธ์ ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; อาสา ค�ำภา. (2563, มกราคม-มิถุนายน). การปรับเปลี่ยนทัศนะชนชัน้ น�ำไทยต่อ “จีนแดง”
หลัง 14 ตุลา 2516 และชัยชนะของ “จีนแดง” ผ่านเรือ่ งเล่า “ฝ่ ายขวา” ก่อน 6 ตุลา 2519. ฟ้าเดียวกัน. 18(1): 109-132.
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ยาจีนในชุ มชน โดยจากการศึกษาที่ปรากฏยังไม่ได้ให้ภาพรวมที่ชดั เจนถึงความเปลี่ยนแปลงและพลวัต
ของยาจีนและการแพทย์แผนจีนในสังคมไทย1
ดังนั้น บทความนี้ ต้องการศึกษาการค้ายาจีนแผนโบราณของประเทศไทยภายใต้ผลกระทบของนโยบาย
การต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ในช่วงสงครามเย็น
ก่อนสถานปนาความสัมพันธ์กบั สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็ นทางการระหว่าง พ.ศ. 2493-2518
รวมถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐไทยในการควบคุมการค้ายาจีน โดยเป็ นการศึกษาเพื่อชี้ ให้เห็นถึง
ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทยที่มตี อ่ ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการค้า
และการน�ำเข้ายาจีน
ในส่วนแรกเป็ นการอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างยาจีนแผนโบราณกับการบริโภคในสังคมไทย
ส่วนที่สองและสามอธิบายถึงการค้ายาจีนแผนโบราณภายใต้นโยบายการต่างประเทศและการค้าระหว่าง
ประเทศของรัฐไทยกับการบังคับใช้ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 เพื่อยุติการค้ากับจีน รวมถึงบทบาท
ของภาคเอกชนในการค้ายาจีนกับการเจรจาต่อรองกับรัฐไทย ส่วนที่สี่อธิบายถึงผลกระทบของการค้ายาจีน
จากการด�ำเนิ นนโยบายเปิ ดประตูการค้าของรัฐไทยที่มีต่อจีนคอมมิวนิ สต์และการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็ นทางการ

สินค้าข้ามวัฒนธรรม: การบริโภคยาจีนในสังคมไทย

ยาจีนในการศึ กษานี้ หมายถึ งสิ นค้าประเภทเครื่ องยาจีนและยาส�ำเร็ จรูป เครื่ องยาจีน ได้แก่
สมุนไพรจีน สัตว์วตั ถุ และแร่ธาตุที่มีแหล่งก�ำเนิ ดจากประเทศจีนโดยส่วนใหญ่ตามความรูท้ างการแพทย์จีน
โดยสมุนไพรมีท้งั รากไม้ เปลือกไม้ หัว ใบและผลของพืช ถูกถนอมไว้ดว้ ยการตากแห้ง น� ำมาตัดแต่งให้มี
ขนาดและความยาวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและใช้งานภายในร้านขายยาจีน2 ขณะเดียวกัน เครื่องยาจีน
ไปแปรรูปติดฉลากเป็ นยาส�ำเร็จรูป เช่น ยาแผ่นแปะ ยาเม็ดเคลือบ ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาผง น�้ำมัน และยาดอง3
ยาจีนเป็ นสินค้าส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ ของชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเลนอกประเทศจีน ตอบสนอง
ต่อความต้องการทางวัฒนธรรม (Cultural Comfort) จากการรักษาเยียวยาด้วยวิธกี ารทีค่ นุ ้ เคยและการปฏิสมั พันธ์
กับคนชาติและภาษาเดียวกัน4 ด้วยพื้ นฐานทางวัฒนธรรมย่อมก่อให้เกิดความต้องการของยาจีนในหมูช่ าวจีน
โพ้นทะเล ขณะเดี ยวกัน ยาจีนก็มีประสิ ทธิ ภาพการรักษาและบ�ำบัดโรคที่ เห็นผลเป็ นคุ ณค่าสากลหรือ
คุณประโยชน์ ที่ไม่ได้ผูกติดกับเชื้ อชาติวฒ
ั นธรรม ในประเทศไทย การรักษาด้วยยาจีนสันนิ ษฐานว่ามีมา
1

2
3
4

ยาจีนและการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเป็ นประเด็นที่ปรากฏในการศึกษาด้านมานุ ษยวิทยาของนักวิชาการชาวต่างชาติ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เช่น Kenneth Perry Landon. (1941). The Chinese in Thailand.
London and New York: Oxford University Press; Harvey H. Smith, et al. (1968). Area Handbook for Thailand.
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office; Joann L. Schrock, et al. (1970). Minority in Thailand.
Washington D.C.: Department of Army. และมีการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ธุรกิจท้องถิ่น ได้แก่ อิทธิพร ข�ำประเสริฐ.
(2559). เรื่ องเล่าจากร้านเอี้ยะเล่งฮึ้ง: ความเป็ นมา และการให้บริการทางการแพทย์แผนจีนโบราณแห่งหนึ่ งในอ�ำเภอ
ด�ำเนิ นสะดวก. ม.ป.ท.
Stewart Culin. (1889). Chinese drug stores in America. p. 3.
Simon Go. (2003). The Hong Kong Apothecary: a Visual History of Chinese Medicine Packaging. p. 8.
Haiming Liu. (2005). The Transnational History Of A Chinese Family: Immigrant Letters, Family Business, and
Reverse Migration. p. 48.

การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ พ.ศ. 2493-2518
วัฒนา กีรติชาญเดชา

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยพร้อมกับการอพยพเข้ามาของชาวจีนผ่านเส้นทางการค้า ชนชั้นน� ำไทยรับวัฒนธรรมจีน
เป็ นส่วนหนึ่ งในการด�ำเนิ นชีวิตและการบริโภค การแพทย์แบบจีนเป็ นการรักษาที่ นิยมใช้ในราชส�ำนั ก
ยังแพร่หลายในหมู่สามัญชนทัว่ ไป1 และมีความส�ำคัญต่อการรักษาสุขภาพในสังคมไทยช่วงที่การแพทย์
แผนปั จจุบนั ยังไม่ทวั ่ ถึงและพัฒนาอย่างเต็มที่
จากที่ ได้กล่าวมา สังคมไทยใช้ยาจีนในการรักษาสุ ขภาพอย่างมีนัยยะส�ำคัญ มีความต้องการ
บริโภคยาจีนก่อให้เกิดการค้ายาจีนระหว่างไทยและจีน ประเทศจีนมีบทบาทส�ำคัญในการส่งออกวัฒนธรรม
บุคลากร และต้นก�ำเนิ ดสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ด้วยลักษณะพิเศษของสมุนไพรแหล่งที่มาของยาจีน
ที่ ส่วนใหญ่มีเจริญเติ บโตในภูมิประเทศและอากาศของประเทศจีน จึงไม่มีประเทศใดทดแทนบทบาทนี้
ของประเทศจีนได้ ผูเ้ ขียนจึงตัดสินใจใช้ยาจีนเป็ นสิ่งที่ชี้ให้เห็นการค้าที่ไม่เป็ นทางการระหว่างไทยและจีน
ในช่วงสงครามเย็น ว่าในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนประสบปั ญหาการเมืองระหว่างประเทศ
การค้า ยาจี น ระหว่ า งประเทศสามารถด� ำ เนิ น การต่ อ เพื่ อ หล่ อ เลี้ ยงธุ ร กิ จ ยาจี น และแพทย์แ ผนจี น
ในประเทศไทยได้อย่างไร ด้วยเหตุน้ั น จึงต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกอบเป็ นบริบทด้วย

บริบทการเมืองของการค้าไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีนคอมมิวนิสต์ก่อนการยุติการค้า
ในพ.ศ. 2502

สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศจีนคอมมิวนิ สต์เกิดขึ้ นภายหลังสิ้ นสุดสงครามกลางเมืองจีน
ในพ.ศ. 2492 ด้วยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิ สต์แห่งประเทศจีนที่สามารถยึดครองพื้ นที่สว่ นใหญ่ของประเทศ
ขณะเดียวกันรัฐบาลสาธารณรัฐจีนลี้ ภัยตั้งมัน่ ที่เกาะฟอร์โมซาหรือเกาะไต้หวัน ในปี ถัดมา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประกาศสนับสนุ นเกาหลีเหนื อในความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี และวางตัวเป็ นฝ่ ายตรงข้าม
กับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศโลกเสรี
สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติลงมติผ่านเพื่อรับมือกับการรุกรานเกาหลี เสนอให้ทุกรัฐ
บังคับใช้มาตรการห้ามส่งออกสิ นค้าทางยุ ทธปั จจัย (Strategic Materials) ไปยังจีนคอมมิวนิ สต์และ
เกาหลีเหนื อ ได้แก่ อาวุธเครื่องกระสุน สารกัมมันตรังสี เชื้ อเพลิงปิ โตรเลียม และชิ้ นส่วนยานพาหะ หรือ
วัตถุใด ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่การผลิตอาวุธสงคราม รวมถึงแร่ธาตุและยางพารา2 ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกา
บังคับใช้รฐั บัญญัติหา้ มการค้าขายกับชนชาติเป็ นศัตรู (Trading With The Enemy Act) ยุติการค้าขายสินค้า
ทุกประเภทกับประเทศจีนและเกาหลีเหนื อ รวมถึงล้อบบี้ กลุม่ ประเทศพันธมิตรโดยรวมตัวจัดตัง้ คณะกรรมการ
ประสานงานเพื่ อ การควบคุ ม การส่ ง ออกสิ น ค้า พหุ ภ าคี (Coordinating Committee COCOM) 3 และ

1
2
3

จรัน เกรันพงษ์, บรรณาธิการ. (2525). ประวัติการแพทย์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์. หน้า. 18-19.
Frederick Aandahl. (1983). Foreign Relations of the United States, 1951, Korea and China, Volume VII, Part 2.
p. 2031-2032.
COCOM หรือ Coordinating Committee จัดตั้งในค.ศ. 1949 เพื่อปฏิบตั ิการประสานงานการก�ำกับการค้าโลกเสรีสมาชิก
ประกอบด้วยออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรัง่ เศส เยอรมนี ตะวันตก กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิรก์ เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สหราชอาณาจักร ตุรกี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โปรดดูเพิ่มเติมใน John P. Glennon. (1983).
Foreign Relations Of The United States, 1952–1954, Africa and South Asia, Volume XI, Part 2. p. 1151.
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คณะกรรมการจีน (China Committee – CHINCOM)1 เพื่อยุติการส่งออกสินค้าทางยุทธปั จจัย ตามมติ
ของสหประชาชาติในกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา2
ประเทศไทยสนับสนุ นสหรัฐอเมริกาด้วยการส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีในพ.ศ. 2493
เพือ่ การสนับสนุ นด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คง ในทางการค้า ประเทศไทยรับมติขององค์การสหประชาชาติ
และเคลือ่ นไหวตามสหรัฐอเมริกา3 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในการประชุมเมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
ให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 23)
พ.ศ. 2494 โดยเพิ่มระบุถึงการห้ามส่งสินค้าประเภทยุทธปั จจัยไปยังจีนคอมมิวนิ สต์และเกาหลีเหนื อ
และประเทศในเครือหลังม่านเหล็ก และตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�ำเนิ นการกักกันสินค้าประเทศ
ยุทธปั จจัยไปยังดินแดนจีนคอมมิวนิ สต์และเกาหลีเหนื อ ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงกลาโหม เพือ่ พิจารณากักกินสินค้า
นอกเหนื อรายการสินค้ายุทธปั จจัย4
กระนั้นก็ตาม การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ในช่วงกลางทศวรรษ 2490
หรือต้นคริสต์ทศวรรษ 1950 ยังคงด�ำเนิ นต่อไป แม้วา่ การค้าโดยตรงระหว่างไทยกับจีนจะไม่ผิดกฎหมาย
แต่รฐั ไทยก็ไม่สนั บสนุ นการค้ากับจีนคอมมิวนิ สต์อย่างเป็ นทางการ5 มีการจ�ำกัดการส่งออกสินค้าส�ำคัญ
หลายชนิ ดตามพระราชกฤษฎีกาควบคุ มการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง ซึ่งต่อมามี
การยกเลิกเมือ่ ท่าทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและไทยผ่อนคลายลงในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 24996
แต่ยงั คงควบคุมการส่งออกสินค้ายุทธปั จจัย
ท่าทีความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายลงระหว่างไทยและจีนภายหลังจากการประชุมที่บนั ดุง คณะผูแ้ ทน
รัฐบาลไทยน� ำโดยพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบกับ
โจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุม
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด ณ บันดุ ง ประเทศอินโดนี เซียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2498 โจว เอินไหล
ประกาศหลักการส่งเสริมสันติภาพ 5 ประการในทีป่ ระชุม7 โจว เอินไหลยังยืนยันต่อพระองค์เจ้าวรรณไวทยากรว่า
จีนไม่มนี โยบายแทรกแซงหรือขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทัง้ ได้เชิญคณะผูแ้ ทนไทยมาเยีย่ มชม
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CHINCOM หรือ Chinese Committee จัดตั้งในค.ศ. 1952 โดยมีสมาชิกได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส
แคนาดา และญี่ปุ่นเพื่อควบคุมและระงับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนคอมมิวนิ สต์และประเทศคอมมิวนิ สต์อื่น ๆ
ในทวีปเอเชีย มีลกั ษณะที่ต่างจาก COCOM ตรงการควบคุมและรายการสินค้าต้องควบคุมเข้มงวดกว่า COCOM โปรดดู
เพิ่มเติมใน Yuwu Song. (2006). Encyclopedia of Chinese-American Relations. p. 58.
Frank Cain. (1995). The US‐led trade Embargo on China: The origins of CHINCOM, 1947–52. Journal of
Strategic Studies. 18(4): 33-54,
ธานี สุขเกษม. (2525). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์แนวนโยบายต่างประเทศของไทย
ที่ มตี อ่ จีน พ.ศ. 2492-2515. หน้า 80; วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน. (2533, กรกฎาคม). 15 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
ไทยกับจีน. วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา. 3(1): 51-74.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (3) สร 0201.7/32 “การส่งสินค้ายางไปขายประเทศจีน” (6 ก.ย. 2493-9 ส.ค. 2500).
John Wong. (1984). The Political Economy of China's Changing Relations with Southeast Asia. p. 4.
Nicholas Grossman. (2009). Chronicle of Thailand: Headline News Since 1946. p. 86.
สุรพงษ์ ชัยนาม. (2543). ความสัมพันธ์ไทย-จีน: กระแสพัฒนาการ. ใน ความสัมพันธ์ไทย=จีน เหลียวหลังแลหน้า. หน้า 178.

การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ พ.ศ. 2493-2518
วัฒนา กีรติชาญเดชา

มณฑลยูนนานและหารือเรือ่ งสถาปนาความสัมพันธ์ตอ่ ไป1

โจวเอินไหลสามารถสร้างความประทับใจแก่รฐั บาล
และคณะผูแ้ ทนไทย การประชุ มที่ บันดุ งถื อเป็ นจุดเริ่มต้นในการฟื้ นฟูความสัมพันธ์ในช่วงปลายรัฐบาล
จอมพล ป. พิบลู สงคราม
ความสัมพันธ์ทางการค้าถูกตอกย�้ำเป็ นข้อเสนออยู่เสมอจากทางฝ่ ายของจีน คณะทูตใต้ดินที่น�ำ
โดยนายอารี ภิรมย์ อดีตข้าราชการกรมโฆษณาการ ผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ จากจอมพล ป. พิบลู สงครามให้สานสัมพันธ์
กับประเทศจีนอย่างไม่เป็ นทางการในปลายพ.ศ. 2498 อารียกบทสนทนาของเหมา เจ๋อตุ ง ประธาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าประเทศไทยและจีนสามารถแลกเปลี่ยนการค้าและวัฒนธรรมได้ และจีนพร้อมที่
จะค้าขายกับทุกประเทศไม่วา่ ประเทศนั้นจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนหรือไม่2 ขณะเดียวกัน การเดินทาง
ไปเยือนประเทศจีนของนายเทพ โชตินุชิต หัวหน้าพรรคเศรษฐกร และคณะที่ได้พบกับเหมา เจ๋อตุงและโจว
เอินไหลเช่นกัน เหมากล่าวกับเทพว่า “ข้าวและยางของท่านไม่สามารถหาตลาดในเอเชียได้ เราต้องการค้า
กับท่าน ถ้าเรามีสมั พันธ์ทางการทูตต่อกัน ท่านต้องการอุตสาหกรรมชนิ ดไหน เรายินดีช่วยเหลือ เช่น
ท�ำเครื่องแก้ว โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า ถ้าเรามีของเราของก็ไม่จำ� เป็ นต้องซื้ อจากที่อื่น”3 จอมพล ป.
พิบลู สงครามก็มีท่าทีการผ่อนปรนโดยยกเลิกข้อจ�ำกัดทางการค้ากับจีนในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
แต่ยงั คงควบคุ มการส่งออกสินค้ายุทธปั จจัย4 ในช่วงเวลานี้ มี “สินค้าจีนแดง”5 สินค้าคุ ณภาพต�ำ่ จาก
ประเทศจีนเข้ามาจ�ำหน่ ายในร้านขายปลีกเป็ นจ�ำนวนมาก โดยน�ำเข้าผ่านทางฮ่องกง6
ความพยายามของจอมพล ป. พิบูลสงครามในการฟื้ นฟูความสัมพันธ์และการเปิ ดการค้ากับจีน
อย่างเป็ นทางการหยุดชะงักลงภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2500 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ประเทศผูน้ �ำโลกเสรีทไี่ ม่พอใจกับนโยบายเปิ ดการค้าและสถาปนาความสัมพันธ์
กับจีนของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ในเวลาต่อมา ท่าทีความสัมพันธ์ของไทยทีม่ ตี อ่ การค้ากับจีนก็แย่ลงภายหลัง
รัฐประหาร พ.ศ. 2501 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผูม้ คี วามสัมพันธ์พเิ ศษกับสหรัฐอเมริกา ด�ำเนิ นนโยบาย
แข็งกร้าวที่สง่ ผลต่อการค้ากับจีน คือ ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 เรือ่ ง ห้ามน�ำเข้าประเทศและจ�ำหน่ าย
ซึ่งสินค้าที่มีกำ� เนิ ดในประเทศคอมมิวนิ สต์ หรือซึ่งมาจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์

ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 53: อุปสรรคทางการค้ากับการต่อรองของภาคเอกชนไทย

ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2502 ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและจีนคอมมิวนิ สต์
ยุติลงทันที เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวตั ิจากการรัฐประหารเมื่อปลายพ.ศ. 2501 ออก
“ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53” ให้สาเหตุวา่
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John Wong. The Political Economy of China's Changing Relations with Southeast Asia. p 160.
กรุณา กุศลาสัย. (2548). ประวัติศาสตร์การทูตจีน-ไทยยุคใต้ดนิ . พิมพ์ครั้งที่ 3. หน้า 119-120.
แคล้ว นรปิ ติ. (2500). เยี่ ยมปั กกิ่ ง. หน้า 258.
นสพ.ฝรัง่ รุมนายกกรณีคา้ จีน. (2499, 16 มิถุนายน). สยามนิ กร.
สินค้าจีนแดง (Red Chinese Goods) เป็ นสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพต�ำ่ ราคาถูกจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ ซึ่งมีท้งั
สินค้าท้องถิ่นและสินค้าเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนมต่างประเทศ ได้แก่ ปากกาหมึกซึม เครื่องจักรเย็บผ้า จักรยาน สิ่งทอ
กระติกน�้ำร้อน สุราจีน ฯลฯ เป็ นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ในการถล่มตลาดและแสดงศักยภาพ
และจูงใจชาวจีนโพ้นทะเลให้สนั บสนุ นพรรคคอมมิวนิ สต์จีน รวมทั้งเป็ นแหล่งทุนให้กบั ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในประเทศนั้น ๆ. ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) กต 16.2.4/3 “สินค้าของจีนคอมมิวนิสต์” (14 ก.พ. - 14 ส.ค. 2499).
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (3) สร. 0201.7/32 “การส่งสินค้ายางไปขายประเทศจีน” (6 ก.ย. 2493-9 ส.ค. 2500).
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“โดยที่ปรากฏว่าสินค้าต่างๆ ที่ผลิตหรือมีกำ� เนิ ดในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ ซึ่งส่งเข้ามาจ�ำหน่ าย
ในประเทศไทย ส่วนมากเป็ นสินค้าประเภทไม่จำ� เป็ น และมักจะน�ำเข้ามาด้วยการลักลอบ เป็ นการยุง่ ยาก
แก่การกวดขัน ควบคุม ทั้งเป็ นการเสียเปรียบในแง่ดุลการค้า คณะปฏิวตั ิจึงเห็นสมควรห้ามมิให้
น�ำสินค้าที่ผลิตหรือมีกำ� เนิ ดในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ เข้ามาจ�ำหน่ ายในประเทศไทย...”1
เงือ่ นไขตามค�ำสัง่ ของหัวหน้าคณะปฏิวตั ิที่บงั คับใช้โดยไม่ให้โอกาสตั้งตัว มีใจความหลักสองประการ
คือ 1. สินค้าที่ผลิตหรือมีแหล่งก�ำเนิ ดจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์เป็ นสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
2. ผูใ้ ดที่ครอบครองให้แจ้งปริมาณต่อนายอ�ำเภอภายใน 15 วัน และเมื่อพ้นก�ำหนดบังคับใช้ประกาศนี้
เป็ นเวลาหนึ่ งเดือน ห้ามมีการจ�ำหน่ ายสินค้าดังกล่าวอีก กฎหมายฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับเช่นเดียวกับพระราช
กฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 5-6 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 และ
ให้การน�ำเข้ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ฐานน�ำของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
“สินค้าจีนแดง”2 ถูกอธิบายว่าเป็ นต้นเหตุของความวุน่ วายทางเศรษฐกิจที่บ่อนท�ำลายการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมท้อ งถิ่ น และเป็ นทุ น สนั บ สนุ น การเคลื่ อ นไหวในการแพร่ ข ยายลัท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ภ ายใน
ประเทศไทย3 จากรายงานการประชุ มครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการปราบปรามสินค้าจีนแดงที่ จดั ตั้งขึ้ น
ในกลางพ.ศ. 2500 โดยมี พล.ท.ประภาส จารุเสถียร ด�ำรงต�ำแหน่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในขณะนั้นเป็ นประธานคณะกรรมการ ระบุวา่ สินค้าเหล่านี้ เริ่มเข้ามาตั้งแต่พ.ศ. 2498 น�ำเข้าจากฮ่องกง
เป็ นจ�ำนวนมากแต่ปรากฏว่าไม่มีการโอนเงินกลับไปยังประเทศจีน และเชื่อว่าถูกสะสมเป็ นทุนเพื่อกิจกรรม
ทางการเมืองในประเทศไทยที่ รัฐบาลจีนคอมมิวนิ สต์ให้การสนั บสนุ น 4 ด้วยเหตุ นี้จึงสันนิ ษฐานว่าเป็ น
สาเหตุสำ� คัญทีค่ ณะปฏิวตั เิ ลือกยุตกิ ารค้าขายกับจีนคอมมิวนิ สต์อย่างเฉพาะเจาะจง การค้าขายหรือการอนุ ญาต
ให้มีการน�ำเข้าสินค้าจีนแดงเป็ นสัญญะการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตโดยอ้อมระหว่างไทยและจีน ประกาศ
ฉบับนี้ จึงบังคับใช้ท้ังการยุ ติการค้าขายและการติ ดต่ อกับจีนคอมมิวนิ สต์ในทุ กระดับ5 และยังแสดงให้
สหรัฐอเมริกาเห็นว่าประเทศไทยยุตินโยบายรักษาความเป็ นกลางตามจิตวิญญาณแห่งบันดุงและตอกย�ำ้
บทบาทของไทยในองค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ. หรือ SEATO) ในการต่อสู ้
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กับประเทศคอมมิวนิ สต์
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ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53. (2502, 10 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับพิเศษ. เล่ม 76 ตอนที่ 61. หน้า 1-2.
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2502, ตุลาคม). บันทึก เรื่ อง การห้ามน�ำสินค้าที่ ผลิตหรือมีกำ� เนิ ดหรือซึ่ งมาจาก
ประเทศจีนคอมมิวนิ สต์เข้ามาในราชอาณาจักร เรื่ องเสร็จที่ 113/2502; คณะกรรมการกฤษฎีกานิ ยามความหมาย
สินค้าจีนแดงหรือสินค้าจีนคอมมิวนิ สต์ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 ว่า
1. สินค้าที่มาจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ หมายถึง สินค้าทั้งหมดไม่วา่ ผลิต หรือมีกำ� เนิ ดจากที่ใด ถ้าน�ำมาจากประเทศ
จีนคอมมิวนิ สต์แล้ว ถือว่าเป็ นสินค้าที่มาจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์
2. สินค้าที่มีกำ� เนิ ดในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์น้ัน ย่อมหมายถึงวัตถุดิบที่มีในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ โดยยังมิได้ปรุงแต่ง
ให้แปรสภาพเป็ นสินค้าอย่างอื่น เช่น ฝ้ ายที่ยงั ไม่ได้แปรสภาพเป็ นด้าย
3. สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์น้ัน ย่อมหมายถึงสินค้าที่ทำ� ขึ้ นในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) กต 16.2.4/3 “สินค้าของจีนคอมมิวนิ สต์” (14 ก.พ. -14 ส.ค. 2499).
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (3) สร. 0201.7/32 “การส่งสินค้ายางไปขายประเทศจีน” (6 ก.ย. 2493-9 ส.ค. 2500).
John Wong. The Political Economy of China's Changing Relations with Southeast Asia. p. 162.
Shee Poon Kim. (1981, March). The Politics of Thailand’s Trade Relations with the Peoples Republic of China.
Asian Survey. 21(3): 312.

การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ พ.ศ. 2493-2518
วัฒนา กีรติชาญเดชา

ประกาศฉบับดังกล่าวแน่ นอนว่าเป็ นการตัดสินใจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่แทรกแซงมติของ
คณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลคณะปฏิวตั ิ ถนั ด คอมันตร์ได้กล่าวถึงที่มาของประกาศฉบับดังกล่าว
ในวาระการประชุ มร่างพระราชบัญญัติยกเลิ กกฎหมายว่าด้วยการห้ามน� ำเข้าและจ�ำหน่ ายการผ่ อนผัน
ให้จำ� หน่ายซึง่ สินค้าทีผ่ ลิตหรือมีกำ� เนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. .... (ครัง้ ที่ 22/2516-2517 ชุดที่ 2)
ในการประชุมสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 5 เมษายน 2517 ว่า
“…หัวหน้าคณะปฏิวตั ิในขณะนั้นก็มอบให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจพิจารณา…คณะที่ปรึกษา
เศรษฐกิ จ นี้ ได้ล งมติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ไม่ เ ห็ น ด้ว ยที่ จ ะให้มี ก ารประกาศห้า มการค้า กับ จี น แดง
เป็ นเอกฉันท์ครับ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อหัวหน้าคณะปฏิวตั ิซึ่งกระผมเข้าใจว่ามีความกดดันบางอย่าง
จากบางฝ่ าย อาจเป็ นทางฝ่ ายทหารก็ได้ ท�ำให้หวั หน้าคณะปฏิวตั ิโอเวอร์รลู (over rule) หรือไม่รบั ฟั ง
มติเป็ นเอกฉันท์ของคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ และออกประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 นี้ ...
เหตุผลที่หวั หน้าคณะปฏิวตั ิในขณะนั้นให้แก่เราคือ...การค้ากับจีนแดง...ถูกน�ำไปใช้ในการส่งเสริม
การก่อกวนความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักรซึ่งอาจจะเป็ นจริงก็ได้...”1
ประกาศฉบับดังกล่าวสร้างความวุน่ วายต่อธุรกิจที่อาศัยการค้าระหว่างไทยและจีน ธุรกิจการแพทย์
แผนจีนและยาจีนก็ได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน ก่อนหน้าการห้ามค้าขายกับประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ การน�ำเข้า
สินค้าประเภทเครื่องยาจีนและยาจีนจากประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ไม่ได้รบั ผลกระทบและยังสามารถด�ำเนิ น
ต่อไปได้ ตามตารางที่ 1 จากตัวเลขของปริมาณและมูลค่าของสินค้าประเภท พืช, เมล็ดพันธ์, ดอกไม้,
และส่วนประกอบของพืชใช้ในการแพทย์และเครือ่ งหอม (Plants, Seeds, Flowers, and part of Plants n.e.s.
mainly for use in Medicine and Perfumery) จาก Annual Statement of The Foreign Trade and Navigation
of Thailand ระหว่างพ.ศ. 2493-2496 ผูเ้ ขียนสันนิ ษฐานว่าสินค้าประเภทนี้ มีเครื่องยาจีนรวมอยูด่ ว้ ยเพื่อ
ชี้ ให้เห็นถึงปริมาณและมูลค่าการน�ำเข้าจากประเทศที่มีวฒ
ั นธรรมการบริโภคยาจีนและเมืองท่าที่มีบทบาท
ในการส่งสินค้าต่อ (Re-export)

1

สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ. (2517, 5 เมษายน). ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการห้ามน� ำเข้าและจ�ำหน่ าย
การผ่อนผันให้จำ� หน่ ายซึง่ สินค้าที่ผลิตหรือมีกำ� เนิ ดในสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. .... (ครัง้ ที่ 22/2516-2517 ชุดที่ 2).
ใน รายงานการประชุมสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ 22/วันที่ 5 เมษายน 2517. หน้า 241-242 (206-273).
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ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการน� ำเข้าของไทยในสินค้าประเภท พืช, เมล็ดพันธ์, ดอกไม้, และส่วน
ประกอบของพืช ใช้ในการแพทย์และเครื่องหอม ระหว่างพ.ศ. 2496-2493 (หน่ วยเป็ นกิโลกรัม/บาท)1
2493
2494
2495
2496
น�้ำหนัก C.I.F. น�้ำหนัก C.I.F. น�้ำหนัก C.I.F. น�้ำหนัก C.I.F.
ฮ่องกง 538,117 4,203,028 4,732 105,530 889 79,987 8,418 175,383
สิงคโปร์
4,203 78,501 5,461 51,648 7,319 54,974
ไต้หวัน
1,054 20,000 5,111 87,630
จีน 33,307 222,160 848,660 5,413,417 892,385 7,182,480 966,595
ธุรกิจการแพทย์และเภสัชกรรมแผนจีนต้องใช้เครื่องยาจีนที่อาศัยการน� ำเข้าจากประเทศจีนเป็ น
แหล่งเพาะปลูกและส่งออกของยาจีนส่วนใหญ่ในท้องตลาด ซึ่งในต้นพ.ศ. 2502 จะไม่สามารถน�ำเข้าจากจีน
ได้อกี ต่อไปรวมถึงจ�ำหน่ายในอนาคตด้วย มีการรายงานข่าวในปี เดียวกันจากส�ำนักข่าวจีนว่ามีหมอจีนรวมตัวกัน
เป็ นจ�ำนวนมากกว่า 1,000 คนจากทุกภูมภิ าคในประเทศไทยร่วมเขียนหนังสือร้องเรียนกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขอน� ำเข้าเครื่องยาจีนจากประเทศจีนเนื่ องจากกระทบต่อความเป็ นอยู่และวิถีการรักษาของชาวจีน
ในประเทศไทยทีม่ จี ำ� นวนมากกว่า 3,000,000 คน รวมถึงแสดงความเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล2
ขณะเดียวกันก็มคี วามเคลื่อนไหวของนายสหัท มหาคุณ นายกสมาคมพาณิชย์จนี แห่งประเทศไทยยืน่ หนังสือ
ต่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ขอให้ผ่อนผันให้รา้ นยาจีนจ�ำหน่ ายยาจีนได้ต่อไป จอมพลสฤษดิ์เห็นว่าเป็ นเรื่อง
ของมนุ ษยธรรมและศี ลธรรม จึงผ่อนผันสินค้ายารักษาโรคและสมุนไพรที่ มาจากจีนแดงให้จำ� หน่ ายได้
แต่หา้ มสัง่ น�ำเข้ามาโดยเด็ดขาด3
กรณี นี้แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการชาวจีนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับค�ำสัง่ ของคณะปฏิวตั ิเสียทั้งหมด
และแสดงออกถึงความไม่พอใจเมือ่ ผลประโยชน์ถกู กระทบ และยาจีนเป็ นสิง่ ทีช่ าวจีนให้ความส�ำคัญและติดตาม
ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา รายงานความเคลื่ อนไหวของหนั งสือพิมพ์จีนประจ�ำเดื อนเมษายน 2487 ของ
กระทรวงมหาดไทยให้ขอ้ สังเกตถึงพฤติกรรมนี้ ไว้วา่ “...ไม่วา่ ไนวงการสนทนาหรือข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์
เรื่องของขึ้ นราคาจึงเปนข่าวธัมดาโดยทัว่ ไป แต่เรื่องยาจีนขึ้ นราคานี้ สังเกตเห็นว่าเป็ นเปนเรื่องที่ชาวจีน
มีความสนใจเปนพิเสส...”4 ในการยุติการน� ำเข้ายาจีนก็ย่อมกระทบต่ออารมณ์และความรูส้ ึกของชาวจีน
อยูไ่ ม่นอ้ ย ย่อมเป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งทีท่ ำ� ให้สหัทออกมาต่อรองในครัง้ นี้ สหัทเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการต่อรอง
ผลประโยชน์ ด้วยต�ำแหน่ งนายกสมาคมพาณิชย์จนี แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็ นผูน้ �ำของพ่อค้าจีนและมีอทิ ธิพล
ต่อสมาคมจีนและชาวจีนในประเทศไทย และยังเกีย่ วข้องกับจอมพลสฤษดิ์ทางผลประโยชน์ธุรกิจโดยร่วมลงทุน
ในหลายบริษัท เช่น ไทยเซฟวิงทรัสต์ บริษัทบางกระสอบจ�ำกัด และสหธนาคารกรุงเทพฯ5
1
2
3
4
5

Department of Customs, Thailand. (1957). Annual Statement of The Foreign Trade and Navigation of Thailand,
B.E.2493-2496 (1950-1953). Bangkok: Statistics Division, Department of Customs.
Peking, NCNA, Radioteletype in English, Jan. 31, 1959, 1608 GMT—B.
ขายยาจีนได้แต่หา้ มสัง่ เข้า. (2502, 16 มีนาคม). สารเสรี.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) สร 0201.92/14 “หนังสือพิมพ์จีน” (27 ก.ย. 2476-12 เม.ย. 2494).
นวลน้อย ตรีรตั น์. (2549). เจ้าพ่อน�้ำเมา: ผูกขาดที่ไม่ผกู ขาด. ใน การต่อสูข้ องทุนไทย 1 การปรับตัวและพลวัต. หน้า 197;
โปรดดูเพิ่มเติมใน วิภาวี สุวมิ ลวรรณ. (2559). อุดมคติทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษากลุม่ ผูน้ ำ�
หอการค้าจีน (พ.ศ. 2488-2540). ปริญญานิ พนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. หน้า 73-74.
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จอมพลสฤษดิ์อธิบายว่าการผ่อนผันสมุนไพรจีนเป็ นเรือ่ งของมนุษยธรรม เขากล่าวถึงการเจรจากับสหัท
ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัตผิ อ่ นผันผ่อนผันให้จำ� หน่ายสินค้าประเภทสมุนไพรและเมล็ดพันธุผ์ กั ทีห่ า้ มจ�ำหน่าย
ตามประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 53 ในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 16 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ว่า
“…มีคำ� ร้องเรียนจากสมาคมต่าง ๆ เช่นเป็ นต้นว่าสมาคมจีน [สมาคมพาณิชย์จนี แห่งประเทศไทย-ผูเ้ ขียน]
ก็บอกว่าพวกสมุนไพรต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นของจ�ำเป็ นในการยังชีพของคนจีนซึ่งไม่สามารถจะสูก้ บั ยา
สมัยใหม่นี้ได้เช่น เป็ นต้นว่าต้องกินโสมกินอะไร ๆ ร้อยแปด ฉีดยาซัลฟาอะไรก็ไม่ได้ นี่ เกี่ยวแก่
มนุ ษยธรรม...สมุนไพร ยังบอกว่าซึ่งไม่ได้แปรรูป หรือไม่ได้แปรรูปอย่างเป็ นเขากวางอ่อนล้วน ๆ
หรือไปท�ำน�้ ำยากัดแอลกอฮอ...เราได้พิจารณากันละเอี ยดถึ งขนาดนั้ นว่าเราควรท�ำอย่างไรดี
เพราะนี่ มนั เกี่ยวกับมนุ ษยธรรม...เพราะฉะนั้นขั้นแรกก็กำ� หนดว่าสมุนไพร”1
ท้ายที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติออกประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ผ่อนผันให้จำ� หน่ ายสินค้า
ประเภทสมุนไพรและเมล็ดพันธุผ์ กั ที่หา้ มจ�ำหน่ ายตามประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 ในวันที่ 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2502 โดยสมุนไพรให้เวลาจ�ำหน่ ายภายในหกเดือนและเมล็ดพันธุ์ภายในสามเดือน และต้องแจ้ง
ปริมาณสินค้าที่จำ� หน่ ายและคงเหลือต่อทางการในวันที่ 5 ของเดือน2 ข้อผ่อนผันทั้งหมดมีจุดสิ้ นสุดในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยงั คงยืนกรานไม่ให้มีการน�ำเข้าสินค้าจากจีนและจ�ำหน่ าย
สินค้าจีนในประเทศไทยหมดไปในปี เดียวกัน เพราะอาจมีกรณีน�ำสินค้าลักลอบเข้ามาขายโดยผูข้ ายแอบอ้าง
ว่าสินค้ายังขายไม่หมด3
ประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนและการค้ากับจีนเป็ นสิ่งผิดกฎหมายในช่วงที่มี
การบังคับใช้ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 แต่ธุรกิจการแพทย์แผนจีนที่อาศัยเครื่องยาจีนที่น�ำเข้าจาก
ประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ยงั คงสามารถด�ำเนิ นกิจการต่อไปได้ ยังคงมีการติ ดต่อทางการค้าที่ ไม่เปิ ดเผย
ระหว่างพ่อค้าเอกชนไทยและจีน โดยมีฮ่องกงเป็ นตัวกลางระหว่างจีนคอมมิวนิ สต์และประเทศไทย พิจารณา
จากการขึ้ นทะเบียนต�ำรับยาแผนโบราณต่างประเทศ4 ของคณะกรรมการควบคุมการขายยาที่แสดงให้เห็น
ในกลางทศวรรษ 2500 คณะกรรมการควบคุ มการขายยาได้จ�ำแนกยาแผนโบราณต่ างประเทศเป็ น
อีกหมวดหมู่หนึ่ งแยกออกจากยาแผนโบราณไทย ซึ่งยาประเภทนี้ เกือบทั้งหมดส่วนใหญ่เป็ นยาจีนที่มีผลิต
ในประเทศไทยและน� ำเข้าฮ่องกง การก�ำหนดหมวดหมู่เฉพาะของยาจีนที่แยกออกจากยาแผนโบราณไทย5
1
2
3
4

5

ค�ำอภิปรายของนายกรัฐมนตรีเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตผิ อ่ นผันให้จำ� หน่ายสินค้าทีห่ า้ มจ�ำหน่าย ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 53 พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 16. (2502, พฤษภาคม). รัฐสภาสาร. 7(9). หน้า 51-64.
ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรือ่ ง ผ่อนผันให้จำ� หน่ ายสินค้าประเภทสมุนไพรและเมล็ดพันธุผ์ กั ที่หา้ มจ�ำหน่ ายตามประกาศ
คณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53. (2502, 10 มิถุนายน). ราชกิจจานุ เบกษา. ฉบับพิเศษ. เล่ม 76 ตอนที่ 61. หน้า 1-2.
ค�ำอภิปรายของนายกรัฐมนตรีเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตผิ อ่ นผันให้จำ� หน่ายสินค้าทีห่ า้ มจ�ำหน่าย ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 53 พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 16. (2502, พฤษภาคม). รัฐสภาสาร. 7(9). หน้า 51-64.
คณะกรรมการควบคุมการขายยาได้จำ� แนกยาแผนโบราณออกเป็ นสองชนิ ด คือ ยาแผนโบราณไทย และ ยาแผนโบราณ
ต่างประเทศ โดยยาแผนโบราณต่างประเทศ หมายถึง ยาแผนโบราณ ซึง่ ผลิต, ปรุง, หรือผสมโดยใช้ตวั ยาแผนโบราณต่างประเทศ
ส่วนใหญ่เป็ นยาจีนที่มกี ารใช้เครือ่ งยาจีนเป็ นส่วนประกอบและใช้ชอื่ ภาษาจีน ผลิตภายในประเทศไทยและน�ำเข้าจากฮ่องกง
สิงคโปร์ และไต้หวัน
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) สธ 3.1.1 /22 “การประชุมคณะกรรมการควบคุมกายขายยา ครั้งที่ 9/2506”
(16 เม.ย. 2506).
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ในบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขายยาครั้งที่ 4/2507 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2507
ระบุจำ� นวนยาแต่ละประเภททีม่ าขึ้ นต�ำรับประกอบด้วยยาแผนปัจจุบนั 944 ต�ำรับ ยาแผนโบราณไทย 605 ต�ำรับ
และยาแผนโบราณจีน 594 ต�ำรับ1 และบันทึกการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขายยา ครัง้ ที่ 16/2507
ระบุสถิตขิ องยาแผนโบราณต่างประเทศทีน่ �ำมาขึ้ นทะเบียนโดยไม่ได้ระบุชว่ งเวลาว่ามียาแผนโบราณต่างประเทศ
ขึ้ นทะเบียนต�ำรับทั้งหมด 5,160 ต�ำรับโดยประมาณ และได้รบั การขึ้ นทะเบียนประมาณ 2,290 ต�ำรับ2
แสดงให้เห็นว่าการผลิตและการค้าขายยาจีนยังคงด�ำเนิ นต่อไปภายหลังประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53
เครื่องยาจีนที่มีตน้ ก�ำเนิ ดในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ยงั คงเข้าสู่อุตสาหกรรมยาจีนส�ำเร็จรูปในประเทศไทย
รัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนและการค้ากับจีนเป็ นสิ่งผิดกฎหมายในช่วงที่มีการบังคับใช้
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 แต่ธุรกิจการแพทย์แผนจีนที่อาศัยเครื่องยาจีนที่น�ำเข้าจากประเทศจีน
คอมมิวนิ สต์ยงั คงสามารถด�ำเนิ นกิจการต่อไปได้ ยังคงมีการติดต่อทางการค้าที่ไม่เปิ ดเผยระหว่างพ่อค้า
เอกชนไทยและจีน ผ่านประเทศที่สาม เช่น ฮ่องกงและสิงคโปร์เป็ นตัวกลางระหว่างจีนคอมมิวนิ สต์และ
ประเทศไทยเกิดขึ้ นตลอดการบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าว

การเปิ ดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับการค้ายาจีนในประเทศไทยหลังพ.ศ. 2514

ภายหลังการเสียชีวติ ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ในพ.ศ. 2506 จอมพลถนอม กิตติขจรก้าวขึ้ นมา
ด�ำรงต�ำแหน่ งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 และสืบทอดนโยบายสนับสนุ นสหรัฐอเมริกา
แทนที่จะรักษาความเป็ นกลาง เนื่ องจากจีนด�ำเนิ นนโยบายที่ดูเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของไทย เช่น สงคราม
กับอิ นเดี ยในพ.ศ. 2505 ตลอดจนการทดสอบอาวุธนิ วเคลี ยร์ครั้งแรกในพ.ศ. 25073 ประเทศไทย
สนั บ สนุ น ที่ ต้ั ง ฐานทั พ และสนามบิ น แก่ ส หรั ฐ อเมริ ก าในการสนั บ สนุ น สงครามเวี ย ดนามจนท� ำ ให้
ประเทศไทยเป็ นเป้ าหมายหลักในการแทรกซึมของจีนคอมมิวนิ สต์4 นโยบายการสนั บสนุ นอเมริกาชอง
รัฐบาลไทยปิ ดผนึ กความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีน จอมพลถนอมไม่มีความพยายามเจรจาฟื้ นฟู
ความสัมพันธ์ทางการค้าอีก
ต้นทศวรรษ 2510 ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาผ่อนคลายลงจากนโยบายของ
ประธานาธิบดีริชาร์ด นิ กสัน (Richard Nixon) ที่พยายามฟื้ นฟูความสัมพันธ์กบั จีนโดยยกเลิกกฎหมาย
ห้ามค้าขายกับจีนคอมมิวนิ สต์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 และประเทศจีนคอมมิวนิ สต์เป็ นสมาชิก
สหประชาชาติในพ.ศ. 2514 รวมถึงการเยือนประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ของประธานาธิบดีนิกสันในปี ถัดมา
ประเทศไทยเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อจีนคอมมิวนิ สต์และด�ำเนิ นนโยบายฟื้ นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน
ตัง้ แต่น้ันเป็ นต้นมาโดยมีแรงสนับสนุนจากกลุม่ พ่อค้านักธุรกิจไทย ในส่วนนี้ ของบทความผูเ้ ขียนต้องการอธิบาย
นโยบายการเปิ ดความสัมพันธ์ทางการค้าหลังพ.ศ. 2514 กับผลกระทบทีม่ ตี อ่ การค้าและน�ำเข้ายาจีนในประเทศไทย
1
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4

ส�ำนั กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) สธ 3.1.1/27 “การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขายยา ครั้งที่ 5/2507”
(2 เม.ย. 2507); มีการเรียกยาแผนโบราณต่างประเทศว่า “ยาแผนโบราณจีน”
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) สธ 3.1.1/35 “การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขายยา ครั้งที่ 17/2507”
(17 พฤศจิกายน 2507).
Shee Poon Kim. (1981, March). The Politics of Thailand’s Trade Relations with the Peoples Republic of China.
Asian Survey. 21(3): 313.
โปรดดูเพิ่มเติมใน บทที่ 4 การเมืองไทยภายใต้สงครามเวียดนาม ใน กุลลดา เกษบุญชู มี้ ด. (2550). การเมืองไทยในยุค
สฤษดิ์-ถนอม ภายใต้โครงสร้างอ�ำนาจโลก.

การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ พ.ศ. 2493-2518
วัฒนา กีรติชาญเดชา

ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็ นบุคคลที่มบี ทบาทส�ำคัญต่อการเปิ ดความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้า
ขณะด�ำรงต�ำแหน่ งรองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายเศรษฐกิจการคลังและอุตสาหกรรมของคณะปฏิวตั ิ ได้เดินทางไป
พร้อมกับคณะนั กกีฬาปิ งปองที่ เดิ นทางไปแข่งขันเชื่อมมิตรภาพที่ กรุ งปั กกิ่ง ตามค�ำเชิญของรัฐบาลจีน
ระหว่า งวัน ที่ 2-7 กัน ยายน พ.ศ. 2515 เพื่ อ สัง เกตการณ์แ ละดู ทัศ นคติ ท่ า ที ข องรัฐ บาลจี น ที่ มี ต่ อ
ประเทศไทย การปรากฏตัวของประสิทธิ์ได้รบั ความสนใจจากรัฐบาลจีนท�ำให้เขาได้พบและเจรจาแลกเปลี่ยน
กับผูน้ �ำระดับสูงของรัฐบาลจีน1 ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตและการเปิ ดการค้าระหว่าง
ไทยและจีนคอมมิวนิ สต์ ประสิทธิ์ อธิ บายสาระส�ำคัญว่าจีนต้องการมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยโดย
ไม่จำ� เป็ นต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูตและไม่แทรกแซงการเมืองภายในของประเทศต่าง ๆ2 อีกหนึ่ งเดือน
ถัดมา ขณะด�ำรงต�ำแหน่ งเป็ นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลไทยส่งประสิทธิ์ไปยังประเทศจีนอีกครัง้
ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนธุรกิจไทยเยีย่ มชมงานแสดงสินค้าที่นครกวางเจาครั้งที่ 32 พร้อมกับข้าราชการ
กระทรวงพาณิชย์และนักธุรกิจภาคเอกชน3 ประสิทธิ์มีความเห็นต่อการค้าขายกับจีนคอมมิวนิ สต์โดยสรุป
ได้วา่ การค้ากับจีนช่วยลดการน�ำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นและประหยัดเงินตราต่างประเทศเพราะสินค้าจีน
มีราคาถูก รวมถึงประโยชน์จากตลาดสินค้าออกใหม่และภาษี ศุลกากรที่เพิ่มขึ้ นจากสินค้าจีนแดงที่แต่เดิม
เคยลักลอบน�ำเข้าจากประเทศจีนและสินค้าจีนที่น�ำเข้าผ่านประเทศที่สาม เช่น เครื่องยาจีนและเส้นไหม4
การเดินทางทัง้ สองครัง้ ได้รบั การตอบรับทีด่ ใี นกลุม่ ชนชัน้ น�ำไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจชาวไทยเชื้ อสายจีน
ที่มคี วามผูกพันทางวัฒนธรรมกับประเทศจีนและสนใจผลประโยชน์ทางการค้า5 หากแต่ในสภามีการถกเถียง
เกีย่ วกับการแก้ไขประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 53 หลายครัง้ กระทรวงพาณิชย์เสนอหลักการเปิ ดความสัมพันธ์
ทางการค้ากับจีนแก่รฐั บาลจอมพลถนอม โดยให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 และด�ำเนิ นการค้า
โดยรัฐ ข้อเสนอแรกได้รบั การคัดค้านจากสภาความมัน่ คงแห่งชาติ จึงเปลีย่ นแปลงเป็ นการออกพระราชบัญญัติ
แก้ไขประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 53 แทน6 การเปิ ดการค้ากับจีนยังมีความกังวลเรือ่ งการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์
และการขาดดุลหรือการถล่มสินค้าจีนแดงตลอดจนมีการเรียกร้องให้ควบคุมการค้ากับจีนคอมมิวนิสต์อย่างเข้มงวด7
รัฐไทยด�ำเนิ นการผ่อนคลายข้อจ�ำกัดทางการค้าในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ผ่อนผันให้น�ำเข้าสินค้าบางชนิ ด
จากประเทศจีนได้โดยมีการตรา “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 53”
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ก�ำหนดให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์มอี ำ� นาจผ่อนผันให้น�ำเข้าสินค้า
จากจีนคอมมิวนิ สต์เข้ามาในประเทศเมื่อพ้นก�ำหนด 90 วันนั บแต่ วนั ที่ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
และเปลีย่ นการเรียก “ประเทศจีนคอมมิวนิ สต์” เป็ น “สาธารณรัฐประชาชนจีน”8 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
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ขาดแคลนน�้ำมันมีความจ�ำเป็ นต้องน�ำเข้าน�้ำมันดีเซลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 50,000 ตันใน “ราคา
มิตรภาพ” ตามที่ได้มีการส่งคณะผูแ้ ทนการค้าที่มีพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ต่างประเทศและทีป่ รึกษาองค์การเชื้ อเพลิงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 25161 จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัตอิ กี ครัง้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เพื่อเปิ ดช่องกฎหมายให้สามารถน�ำเข้าสินค้าจากจีนได้2 กระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนดประเภทสินค้าที่สามารถน�ำเข้าได้โดยตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 ชนิ ด3 จากมูลค่าการน�ำเข้า
สินค้าระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ. 2517 ทั้งหมด 135.2 ล้านบาท เป็ นที่น่าสนใจว่าเครื่องยาจีน
เป็ นสินค้าน�ำเข้าที่มีมลู ค่ารวม 35 ล้านบาท ถือเป็ นสินค้าที่มีมลู ค่าการน�ำเข้ามากที่สุดรองจากน�้ ำมันดิบ4
ต่อมาจึงมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 ตามค�ำร้องของกระทรวงพาณิชย์ในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2518 และแทนที่ดว้ ยพระราชบัญญัติการค้ากับประเทศที่ประกอบการค้าโดยรัฐ พ.ศ. 2518 และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบริษทั การค้าแห่งรัฐ พ.ศ. 25185 ตามวัตถุประสงค์ดำ� เนิ นการค้าขายกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนภายใต้การควบคุมของรัฐไทย การก่อร่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชน
จีนผ่านการเปิ ดความสัมพันธ์ทางการค้าก็ยกระดับเข้าสู่เวทีการเจรจาทางการทูตอย่างเป็ นทางการในวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมทย์ ต่อมาในพ.ศ. 2519 รัฐบาลหม่อมราชวงศ์
เสนี ย์ ปราโมทย์ยกเลิกพระราชบัญญัติการค้ากับประเทศที่ประกอบการค้าโดยรัฐและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
บริษัทการค้าแห่งรัฐไปในที่สุด ท�ำให้พ่อค้าไทยสามารถติดต่อค้าขายกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเสรี
เฉกเช่นการค้ากับประเทศอื่น6
ความพยายามเปิ ดความสัมพันธ์ทางการค้าจนกระทัง่ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยและจีนคอมมิวนิสต์สง่ ผลดีตอ่ ธุรกิจการแพทย์แผนจีนและการค้ายาจีนในประเทศไทย นายเจนกิจ เวชพงศา
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่วนสามัญนิ ติบุคคลฮกอันตึ๊ง (ปั จจุบนั คือ บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จ�ำกัด)
เป็ นนั กธุ รกิจที่เดินทางไปประเทศจีนพร้อมกับคณะผูแ้ ทนธุ รกิจไทยในพ.ศ. 25157 ตามค�ำแนะน� ำของ
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การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ พ.ศ. 2493-2518
วัฒนา กีรติชาญเดชา

กาญจนวัฒน์1

ประสิทธิ์
เจนกิจเป็ นนักธุรกิจยาจีนแผนโบราณที่โดดเด่น เคยด�ำรงต�ำแหน่ งประธานสมาคม
พ่อค้ายากรุ งเทพฯ2 และมีความใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุ ขโดยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยาแผนโบราณ
ต่างประเทศ (ยาแผนโบราณจีน) ในคณะอนุ กรรมการพิจารณายาแผนโบราณของคณะกรรมการควบคุม
การขายยาและคณะกรรมการยา3 เจนกิจกล่าวถึงลักษณะการค้ายาจีนที่ได้รบั ผลกระทบจากความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและจีนคอมมิวนิ สต์วา่
“ปี 2515 [แก้ไขโดยผูเ้ ขียนบทความจากเดิม “2513”] ผมได้มีโอกาสร่วมคณะ ของคุณประสิทธิ์
กาญจนวัฒน์ ซึ่งจอมพลถนอม กิตติขจร ส่งไปสร้างสัมพันธ์ไมตรีกบั จีนเป็ นชุดแรก หลังจากที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กันมานาน เพื่อดู ว่าจะสามารถติ ดต่ อค้าขายอะไรกันได้บา้ ง สิ่ งที่ ผมสนใจมาก
คือสมุนไพรจีนและยาส�ำเร็จรูปของจีนที่เราขายอยู่แต่ตอ้ งซื้ อจากสิงคโปร์ ซึ่งซื้ อมาจากฮ่องกง
อีกต่อหนึ่ ง แต่ตอ้ งรอจนกระทัง่ ปี 2518 เมือ่ ความสัมพันธ์ดีขนแล้
ึ้ ว เราจึงเริม่ สัง่ ซื้ อยาและสมุนไพร
จากจีนโดยตรง ท�ำให้ราคาถูกลงกว่าเดิมถึง 30%”4
เครื่องยาจีนเป็ นสินค้าส�ำคัญในธุรกิจประเภทดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่มตี น้ ก�ำเนิ ดในประเทศจีนเท่านั้น
จึงจ�ำเป็ นต้องอาศัยการน� ำเข้าจากจีนเป็ นส�ำคัญ ที่ผ่านมาก�ำแพงทางการค้าอย่างประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 53 เป็ นอุปสรรคท�ำให้ไม่สามารถน�ำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยตรงได้ ขณะเดียวกันการติดต่อกับ
พ่อค้าจีนโดยตรงมีโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�ำอันเป็ นคอมมิวนิ สต์ พ.ศ. 2495 อย่างไรก็ตาม
สินค้าจากประเทศจีนยังเข้ามาอยู่เสมอทั้งทางด่านศุลกากรและอาจลักลอบน� ำเข้าทางชายแดนภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ รวมถึงชายฝั ง่ ทะเลอ่าวไทยบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้5 พระยามไหสวรรย์
แสดงความเห็นถึงการบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าวว่า “ในทางนิ ตินัยเราห้ามเด็ดขาดไม่ให้สินค้าจีนแดง
เข้าประเทศ แต่โดยพฤตินัย สินค้าจีนแดงก็มอี ยูใ่ นรูปโดยตรงบ้างแอบแฝงบ้าง ซึง่ มิได้มกี ารเข้มงวดกวดขันอันใด
เช่น ตลาดทางจังหวัดปั กษ์ใต้มีสินค้าจีนแดงจ�ำหน่ ายอย่างเปิ ดเผยและสินค้าแฝงในรูปปิ ดป้ ายตลาดฮ่องกง
ซึ่งก็มีอยู่ในเยาวราช”6 และบางส่วนเข้ามาอย่างถูกกฎหมายจากประเทศที่สาม เช่น ฮ่องกงและสิงคโปร์
ที่เป็ นพ่อค้าคนกลางเชื่อมการค้าระหว่างไทยและจีนคอมมิวนิ สต์7 ส�ำหรับยาจีน น�ำเข้าจากประเทศที่สาม
มีสองรูปแบบ คือ เครือ่ งยาจีนที่เป็ นสมุนไพรและยาจีนส�ำเร็จรูปจากอุตสาหกรรมยาจีนในฮ่องกงและสิงคโปร์
ส�ำหรับยาส�ำเร็จรูป ฮ่องกงถือเป็ นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสมุนไพรจีนเป็ นยาส�ำเร็จรูป และส่งออกสูช่ มุ ชน
ชาวจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย8 ยาส�ำเร็จรูปจากฮ่องกงเหล่านี้ ไม่ประสบปั ญหา
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ในการน� ำเข้าและจัดจ�ำหน่ ายในประเทศไทยแม้จะแปรรูปมาจากยาจีนที่มีตน้ ก�ำเนิ ดในประเทศจีน เพราะ
กระบวนการผลิตเกิดภายในฮ่องกงและได้รบั การรับรองแหล่งก�ำเนิดจากรัฐบาลฮ่องกงจึงส�ำแดงเป็ นสินค้าฮ่องกง
ได้ตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายของสินค้าจีนแดงที่ตอ้ งห้ามน�ำเข้าและค้าขายในประเทศไทยเหมือนกับเครือ่ งยาจีน
ซึ่งจะมีปัญหาในการน� ำเข้าเพราะถื อว่ามีตน้ ก�ำเนิ ดในประเทศจีนคอมมิวนิ สต์ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนแหล่งก�ำเนิ ดสินค้าในเอกสารหรือลักลอบน� ำเข้าสู่ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ยาจีนและเครื่องยาจีน
ถูกน�ำเข้าผ่านทางเรือมาจากฮ่องกง1 บางส่วนมีการน�ำเข้าจากประเทศที่สามอื่น ๆ เช่น สิงคโปร์ เป็ นต้น2
การด�ำเนิ นการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็ นทางการระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนย่อมเป็ นผลดี
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจการแพทย์แผนจีนด้วยเช่นกัน ท�ำให้ตน้ ทุน
การน�ำเข้าสินค้ามีราคาถูกลงพร้อมกับบทบาทพ่อค้าคนกลางประเทศที่สามก็ลดน้อยลงตามไปด้วย
การเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อขออนุ ญาตท�ำการค้าระหว่างรัฐตามพระราชบัญญัติการค้ากับประเทศ
ที่ประกอบการค้าโดยรัฐ พ.ศ. 2518 เป็ นวิธีที่ทำ� ให้สามารถค้าขายกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้โดยตรง
รวมถึงประเทศในกลุ่มคอมมิวนิ สต์อีก 10 ประเทศ ดังนั้นจึงมีหลายธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อท�ำให้สามารถ
ค้าขายกับประเทศจีนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ในธุ รกิจการแพทย์แผนจีนบางแห่งด�ำเนิ นการขออนุ ญาต
ท�ำการค้าระหว่างรัฐเพื่อน� ำเข้าสิ นค้าประเภทเครื่ องยาจีนและยาจีนส�ำเร็ จรูปโดยตรงจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและไม่ตอ้ งผ่านประเทศที่สามซึง่ ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง เห็นได้จากกรณีของเจนกิจ เวชพงศา
ยืน่ จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการค้าโดยรัฐ บริษทั เวชศรีสมั พันธ์จำ� กัด (Hua Lien Medicine Co.,Ltd) ก่อตัง้ โดย
เจนกิจร่วมกับหุน้ ส่วนอีกหกคนในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เป็ นบริษัทประกอบธุรกิจน�ำเข้าส่งออก
และค้าขายยารักษาโรคและป้ องกันโรค ยาสมุนไพรไทยและจีน ยาส�ำเร็จรูปแผนโบราณและแผนปั จจุบนั
เครือ่ งเวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เกีย่ วกับการแพทย์ ได้จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการค้าโดยรัฐ
ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 25183 เป็ นกรณีหนึ่ งในหลายธุรกิจการแพทย์แผนจีนที่ได้มกี ารจดทะเบียนการค้า
ระหว่างรัฐ อย่างไรก็ตามในพ.ศ. 2519 ได้มีการยกเลิกกฎหมายการค้าระหว่างรัฐในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์
เสนี ย์ ปราโมทย์ ท�ำให้การค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถด�ำเนิ นการได้อย่างเสรีโดยปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ

บทสรุป

ระหว่างพ.ศ. 2493-2518 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้ายาจีนของประเทศไทย การด�ำเนิ นนโยบายสนั บสนุ นสหรัฐอเมริกาที่เป็ น
มหาอ�ำนาจโลกเสรีของรัฐบาลไทยน� ำไปสู่การด�ำเนิ นนโยบายที่ ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
ซึง่ การค้ายาจีนในประเทศไทยย่อมได้รบั ผลกระทบไปด้วย ในช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2493-2496 ทีร่ ฐั บาลไทย
ไม่ส่งสินค้ายุทธปั จจัยและสินค้าส�ำคัญอื่น ๆ ไปยังประเทศจีนจากมติของสหประชาชาติและการสนับสนุ น
ของสหรัฐ อเมริ ก าเนื่ อ งจากจี น ช่ ว ยเหลื อ เกาหลี เ หนื อ ในสงครามเกาหลี รวมถึ ง ช่ ว งที่ ส องระหว่ า ง
พ.ศ. 2497-2501 ที่ไทยวางตัวเป็ นกลางและฟื้ นฟูความสัมพันธ์กบั จีนภายหลังการประชุมที่เมืองบันดุง
1
2
3

George C. Denny Jr. (1963). GCD-7 Thailand, January 1963– Communist China Versus the United States. p. 8.
วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน. (2533, กรกฎาคม). 15 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีน. วารสารเอเชียตะวันออก
ศึกษา. 3(1): 51-74.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. พณ.0301.9.11.2/2 “อนุ มตั ิให้จดทะเบียน ค�ำขอเลขที่ 0001-0010” (24 มี.ค.24 เม.ย. 2518).

การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ พ.ศ. 2493-2518
วัฒนา กีรติชาญเดชา

ในช่วงนี้ การค้ายาจีนยังคงด�ำเนิ นไปได้ปกติและไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตามในช่วงที่สามและสี่
ระหว่างพ.ศ. 2502-2513 และ พ.ศ. 2514-2518 ทีม่ กี ารบังคับใช้ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 53 ห้ามน�ำเข้าหรือ
ค้าขายสินค้าที่มีตน้ ก�ำเนิ ดในประเทศจีน ท�ำให้การค้ายาจีนได้รบั ผลกระทบ เนื่ องจากเครื่องยาสมุนไพรจีน
เข้าข่ายการเป็ นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจและอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน
ที่มีการผลิตและใช้ยาจีนส�ำเร็จรูปและเครื่องยาจีนเป็ นวัตถุดิบยังสามารถด�ำเนิ นการปกติ โดยฮ่องกงเข้า
และสิงคโปร์มาเป็ นพ่อค้าคนกลาง ในช่วงเวลาดังกล่าวมีสินค้าจากประเทศจีนจ�ำนวนมากเข้าประเทศไทย
ผ่ า นทางฮ่ อ งกงซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแหล่ ง ก�ำ เนิ ด ของสิ น ค้า ท�ำ ให้ส ามารถน� ำ เข้า สู่ ป ระเทศไทย
ได้ถกู กฎหมาย การค้าที่ไม่เปิ ดเผยนี้ เกิดขึ้ นตลอดการบังคับใช้ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 การด�ำรงอยู่
ของธุรกิจการแพทย์แผนจีนและอุตสาหกรรมยาจีนท�ำให้เห็นว่าการค้าระหว่างไทยและจีนยังคงด�ำเนิ นต่อ
ไปผ่านทางพ่อค้าชาวไทยหรือเอกชนไทยยังคงด�ำเนิ นการค้ากับประเทศจีนทางอ้อม ภายหลังพ.ศ. 2514
ประเทศไทยด�ำเนินนโยบายฟื้ นฟูความสัมพันธ์และเปิ ดประตูการค้ากับจีนอีกครัง้ หนึ่งทีเ่ ริม่ ต้นจากการทูตปิ งปอง
เป็ นผลดีต่อการค้ายาจีนในประเทศไทย จนกระทัง่ การทูตน�้ ำมันในพ.ศ. 2516 น� ำไปสู่การทดลองน� ำเข้า
และส่งออกสินค้าจากจีนในพ.ศ. 2517 ก่อนประกาศยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 53 และสถาปนา
ความสัมพันธ์ไทย-จีนอย่างเป็ นทางการในพ.ศ. 2518 การค้าทางตรงระหว่างจีนกับไทยท�ำให้ผปู ้ ระกอบการ
ธุรกิจการแพทย์แผนจีนสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบในราคาถูกและบทบาทของประเทศที่สามในการน�ำเข้า
ยาจีนก็ลดลงไปด้วย
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