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ความขัดแย*งในประเทศของจีนและการเมืองระหว;างประเทศ 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู;การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

รองศาสตราจารย* ดร. ธโสธร ตู1ทองคำ 

 

  

การถือกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต*จีนใน ค.ศ. 1921 นับเปGนจุดเร่ิมต1นท่ีสำคัญของความขัดแย1ง การตLอสู1 

และสงครามกลางเมือง จากความพยายามกวาดล1างของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งนับตั้งแตLชLวงหลังทศวรรษที่ 1920 

ภายหลังจากท่ีมีอำนาจและปกครองจีนนับต้ังแตL ค.ศ. 1912 การถือกำเนิดของสงครามระหวLางจีนกับญ่ีปุXนคร้ังท่ี 2 

(Second Sino-Japanese War) นับตั้งแตL ค.ศ. 1937 และคาบเกี่ยวถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวLาง ค.ศ. 1941 

ถึง 1945 กLอให1เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีนัยตLอความสำเร็จลุลLวงประการหนึ่งของชัยชนะของพรรค

คอมมิวนิสต*จีนภายหลัง เพราะแม1มีความรLวมมือระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินต๋ังกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนเพ่ือตLอต1าน

ผู1รุกรานจากภายนอก แตLทLามกลางความรLวมมือนั้นตLางฝXายตLางชLวงชิงความได1เปรียบกันอยูLเสมอ และดูเสมือน

หนึ่งวLาจะสร1างความได1เปรียบกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน ซึ่งตรงกันข1ามกับรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งที่สร1างความ

เสียเปรียบอยLางตLอเนื่อง ที่สำคัญ คือ การที่กองทัพของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งเผชิญหน1ากับกองทัพของญี่ปุXนทำให1

สูญเสียกำลังพลเปGนจำนวนมาก แตกตLางจากพรรคคอมมิวนิสต*จีนที่เปGนการปฏิบัติการแบบกองโจรทำให1ลดการ

สูญเสียเปGนอันมาก พื้นที่ที่ปะทะกันสLวนใหญLเปGนเขตเมืองหรือพื้นที่สำคัญทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

ซึ ่งอยู LในอำนาจของรัฐบาลพรรคกPกมินตั ๋ง ทำให1พื ้นที ่ชนบท ทุรกันดาร และมีสภาพภูมิประเทศที่หLางไกล 

กลายเปGนพ้ืนท่ีท่ีได1รับการปลดปลLอยโดยพรรคคอมมิวนิสต*จีน  

การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 นับเปGนปฐมบทเริ่มต1นของความขัดแย1งที่กลายเปGนสงครามกลางเมือง

ซึ่งเกือบจะเกิดขึ้นทันทีระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน ระหวLาง ค.ศ. 1945 ถึง 1949 ความ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของจีนทั้งจากรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต*จีน การชLวงชิงความ

ได1เปรียบจากการยึดครองพื้นที่ภายในประเทศระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต*จีน และ

ทัศนคติ มุมมอง บทบาท นโยบาย และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของมหาอำนาจ ที่สำคัญ คือ 

สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต นับเปGนสLวนสำคัญตLอความสำเร็จของแตLละฝXาย ซ่ึงสิ้นสุดด1วยการปราชัยของ

รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งและชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต*จีนที่นำมาสูLการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 

1949 จึงเปGนที่มาของบทความเรื่องความขัดแย1งในประเทศและการเมืองระหวLางประเทศภายหลังสงครามโลกคร้ัง

ที่ 2 ของจีนสูLการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค*เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ภายในของรัฐบาลพรรคกPกมินตั ๋ง การชLวงชิงพื ้นที ่การยึดครองเพื ่อสร1างความได1เปรียบ และบทบาทของ

มหาอำนาจ ที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทบาทสำคัญ และสหภาพโซเวียตในบางประเด็น แบLงการนำเสนอ
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ออกเปGนส่ีสLวน ประกอบด1วย ปฐมบทการกLอตัวของสงครามกลางเมืองระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรค

คอมมิวนิสต*จีนชLวงสุดท1ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกับความขัดแย1ง

และสงครามกลางเมืองระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน ระหวLาง ค.ศ. 1945 ถึง 1949 ความ

เปลี ่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาลพรรคกPกมินตั ๋งและความเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายของ

สหรัฐอเมริกา ระหวLาง ค.ศ. 1945 ถึง 1949 และบทสรุป : ความขัดแย1งในประเทศของจีนและการเมืองระหวLาง

ประเทศภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สูLการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ปฐมบทการก*อตัวของสงครามกลางเมืองระหว*างรัฐบาลพรรคก9กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต=จีนช*วงสิ้นสุดของ

สงครามโลกคร้ังท่ี 2  

การพบปะของผู1นำฝXายสัมพันธมิตร ที่สำคัญ แฟรงคลิน ดี รูสเวลท* ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เซอร*วิน 

สตัน เชอร*ชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และเจียงไคเช็ค ประธานรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ประธานพรรคกPกมินตั๋ง ที่กรุง

ไคโร อิยิปต* ใน ค.ศ. 1943 นับเปGนชLวงเวลาท่ีสำคัญจากการตกลงรLวมกันของฝXายสัมพันธมิตรท่ีกำหนดยุทธศาสตร*

การใช1กำลังทหารอยLางตLอเนื่องจนกวLาญี่ปุXนจะปราชัยอยLางไมLมีเงื่อนไขเพื่อปฎิเสธการเพื่อขัดขวางและลงโทษการ

รุกรานของญี่ปุXน ทำให1รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งตัดสินใจสLงทหารชLวยอังกฤษเพื่อสู1รบและทำสงครามกับญี่ปุXนในพมLา 

เพื่อปกปyองถนนสายพมLาที่เส1นทางสายพมLา-ยูนนาน ซึ่งเปGนเส1นทางสLงกำลังบำรุง ตัวอยLางที่สำคัญ คือ ยาและ

เวชภัณฑ* และอาวุธยุทโธปกรณ* เชLน อาวุธ กระสุน และเชื้อเพลิง เปGนต1น การรบที่สำคัญถือกำเนิดที่ตองอูและรัฐ

ฉาน การบุกหนักท่ีรวดเร็วและตLอเน่ืองของกองทัพญ่ีปุXนสLงผลให1อังกฤษและจีนตLางต1องถอยรLนออกจากพมLา ทำให1

ญี่ปุXนชนะและยึดครองเส1นทางสายพมLา-ยูนนาน สLงผลให1กองทัพรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งประสบป|ญหาจากการสLง

อาวุธยุทโธปกรณ*ข1ามภูเขาหิมาลัย1 

ความปราชัยอยLางตLอเนื่องของญี่ปุXนในสมรภูมิพมLา-ยูนนาน ถือกำเนิดขึ้นภายหลังกองทัพสัมพันธมิตร

ปรับเปลี่ยนจัดกองกำลังใหมLเปGนกองบัญชาการภาคพื้นเอเชียใต1 (South-Asia Command) ซึ่งเปGนกองกำลังผสม

ระหวLางอังกฤษ จีน และสหรัฐอเมริกา ในแนวรบด1านยูนนาน พมLา และอินเดีย เพื่อเพิ่มเติมกำลังรบและผLองถLาย

อาวุธที ่ทันสมัยด1านแนวรบยุโรป-แอฟริกา ทำให1มีการจัดกำลังเพิ ่มเติม การฝ�กทหาร และการพัฒนาอาวุธ

ยุทโธปกรณ*แบบอเมริกัน ของกองทัพของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋ง ที่สำคัญ คือ กองกำลัง X Force กับกองกำลัง Y 

ใน ค.ศ. 1943 นำมาสูLชัยชนะของกองทัพรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งอยLางตLอเนื่องจากการบหลายครั้งหลากหลายพื้นท่ี 

ท่ีสำคัญ คือ มยิตจินา ใน ค.ศ. 1944 เขาซง ใน ค.ศ. 1944 ลาเฉียว ใน ค.ศ. 1945 ทำให1เป�ดถนนสายเลโด (Ledo 

Road) ใน ค.ศ. 1945 และเป�ดถนนเส1นพมLา – ยูนนาน (Burma Road) ใน ค.ศ. 1945 สLงผลให1รัฐบาลพรรคกPก

 
1 Wanmai Niyom, “สงครามจีน-ญี่ปุ :นครั้งที่สอง ชัยชนะอันขมขื่นของจีนกEกมินตั๋งและความเบNงบานของจีนคอมมิวนิสตO,” 

Wartime Asia เ อ เ ช ี ย ย า ม ส ง ค ร า ม , 19 September 2020, ส ื บ ค [ น เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่  29 ส ิ ง ห า ค ม  พ . ศ .  2565, 

https://www.facebook.com/groups/783674078384718/posts/3143189332433169/. 
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มินตั๋งรับอาวุธยุทโธปกรณ*ที่ทันสมัยอีกครั้งหนึ่งจากประเทศสัมพันธมิตรประเทศอื่น นำไปสูLความรLวมมือระหวLาง

รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีและขับไลLกองทัพญี่ปุXนบริเวณภาคตะวันตกของ

มณฑลหูเปXย หูหนานตะวันตก กวางสี จนถึงด1านตะวันตกของมณฑลกวางตุ1ง ทำให1กองทัพของรัฐบาลพรรคกPก

มินตั๋งมีกำลังทหารจำนวน 5,700,000 คน2 จนนำมาสูLความปราชัยของญี่ปุXนอยLางตLอเนื่อง และความสัมพันธ*อันดี

ระหวLางสหรัฐอเมริกากับจีนของรัฐบาลพรรคกPกมินตั ๋งถือกำเนิดขึ ้นจากการเปGนฝXายสัมพันธมิตรระหวLาง

สงครามโลกครั้งที่ 2 และสหรัฐอเมริกาให1ความชLวยเหลือด1านการเมืองและทหารอยLางโดดเดLนนับตั้งแตL ค.ศ. 

1943 จนนำสูLความพLายแพ1ของญ่ีปุXน 

การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในสมรภูมิของจีนหรือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟ�ก เปGนการปราชัยของญ่ีปุXน

จากการประกาศยอมแพ1ของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตของญี่ปุXน ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายหลัง

สหรัฐอเมริกาถลLมญ่ีปุXนท่ีเมืองฮิโรชิมา ในวันท่ี 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และเมืองนางาซากิ ในวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 

1945 การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชีย-แปซิฟ�ก หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา ชLวงรอยตLอของความ

เปลี่ยนแปลงจากสุญญากาศแหLงอำนาจทำให1สหภาพโซเวียตซึ่งทำสงครามกับญี่ปุXนและรุกคืบมาเปGนลำดับ ทำการ

ปลดอาวุธยุทโธปกรณ*จำนวนมากของทหารญี่ปุXนในจีน และมอบให1กับพรรคคอมมิวนิสต*จีนซึ่งเทLากับเพิ่มความ

เข1มแข็งให1กองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต*จีนอยLางมาก การยกดินแดนแมนจูเรียของจีนหรือแมนจูกัวที่เปGนรัฐ

ตัวแทนของญ่ีปุXนในจีนภายหลังการยึดครองของสหภาพโซเวียตท่ีมีตLอญ่ีปุXนให1กับพรรคคอมมิวนิสต*จีน นับเปGนการ

เพิ่มพื้นที่ยึดครองของพรรคคอมมิวนิสต*จีนอยLางกว1างขวาง สอดคล1องกับมุมมองของสหภาพโซเวียตซึ่งแสดงถึง

การใช1ชLองวLางจากสูญญากาศแหLงอำนาจที่ถือกำเนิดภายหลังจากการปราชัยของญี่ปุXน เสริมสร1างอำนาจที่เข1มแข็ง

ให1กับพรรคคอมมิวนิสต*จีน แตLการสนับสนุนของสหภาพโซเวียตเปGนไปในทางลับเพื่อรักษาสถานภาพเดิม (status 

quo) เนื่องจากสตาลิน ประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต*สหภาพโซเวียต บุคคลผู1ทรงอำนาจและ

อิทธิพลมากท่ีสุดในประเทศ มีสมมติฐานวLาพรรคคอมมิวนิสต*จีนไมLสามารถมีชัยชนะเหนือรัฐบาลพรรคกPกมินต๋ัง3 

การยึดครองของสหภาพโซเวียตที่มีตLอแมนจูเรียนับตั้งแตLวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ตามข1อตกลง

ปอร*ตสดัม (Potsdam) ทำให1สหภาพโซเวียตสLงมอบอาวุธทหารของญี่ปุXนที่ปราชัยในสงครามให1กับกองกำลังพรรค

คอมมิวนิสต*จีน ซึ่งแตกตLางจากสหรัฐอเมริกาที่สLงทหารจำนวน 56,000 คน เข1ายึดทLาเรือทางเหนือของจีน รอการ

สLงมอบให1ทหารของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋ง การสLงที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋ง และลำเลียง

ทหารของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งจำนวน 500,000 คน จากภาคตะวันตกเฉียงใต1ทางเครื่องบินและเรือ เพื่อยึดเมือง

 
2 เรื่องเดียวกัน.  
3 นันทวดี จันทราทิพยO, เอกสารการบรรยายวิชา ร 273 การเมืองระหวEางประเทศ (คณะรัฐศาสตรO มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรO ภาค

การศึกษาที ่1 ปxการศึกษา 2533). 
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ชายทะเลและเมืองในแมนจูเรีย แตLไมLรLวมการทำสงคราม เทLากับทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตตLางให1ความ

ชLวยเหลือและสนับสนุนรัฐบาลพรรคกPกมินต๋ังและพรรคคอมมิวนิสต*จีนแตLละฝXายอยLางละเทLากันหรือใกล1เคียงกัน4  

การถอนทหารของสหภาพโซเวียตออกจากแมนจูเร ียชLวงฤดูใบไม1ผลิใน ค.ศ. 1946 ทำให1พรรค

คอมมิวนิสต*จีนเข1ายึดครองเมืองซื่อผิงเจี่ยและฮาร*บินในแมนจูเรีย สหรัฐอเมริกาใช1เครื่องบินลำเลียงทหารรัฐบาล

พรรคกPกมินต๋ังเข1ายึดครองเมืองมุกเดนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1946 กองทัพปลดแอกประชาชน (People 's 

Liberation Army: PLA) ซึ่งเปGนชื่อใหมLของกองกำลังหรือทหารของพรรคคอมมิวนิสต*จีนชLวงฤดูใบไม1ผลิใน ค.ศ. 

1946 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เผชิญป|ญหาด1านเทคนิคเพราะไมLมีความสามารถในการใช1อาวุธยุทโธปกรณ* 

การซLอมบำรุง และอ่ืนใด แม1ได1รับรถถัง ป�นกล เคร่ืองบิน ของทหารญ่ีปุXน จากการท่ีสหภาพโซเวียตมอบให1 แตLการ

รับความชLวยเหลือจากทหารจีนของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งที่แปรพักตร* การเข1ารLวมของทหารจากแมนจูกัว ดินแดน

แมนจูเรียที่ญ่ีปุXนสถาปนาเปGนประเทศชLวงกLอนสงครามโลกครั้งที่ 2 จนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เชลยศึกญี่ปุXน

จำนวนหลายพันคน และพลเมืองเกาหลีเหนือจำนวน 35,000 คน5 ทำให1พรรคคอมมิวนิสต*จีนและกองทัพปลด

แอกประชาชนเร่ิมมีความได1เปรียบ 

 

บทบาทของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกับความขัดแยKงและสงครามกลางเมืองระหว*างรัฐบาลพรรคก9ก

มินต๋ังกับพรรคคอมมิวนิสต=จีน ระหว*าง ค.ศ. 1945 ถึง 1949  

บทบาททางการเมืองและการทหารของสหรัฐอเมริกาที่มีตLอการสร1างความสัมพันธ*กับจีนสLวนหน่ึง

แสดงออกนับตั้งแตLชLวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด1วยการไมLใช1กำลังทหารราบเพื่อการรบบนแผLนดินใหญLของจีน แสดง

ถึงการที ่สหรัฐอเมริกาไมLให1ความสำคัญกับการรบของจีนที ่มีตLอญี ่ปุ XนระหวLางสงครามโลกครั ้งที ่ 2 เพราะ

สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะรบกับญี่ปุXนด1วยการมุLงเข1ายึดเกาะทั้งหลายในมหาสมุทรแปซิฟ�กมากกวLา และใช1เกาะที่ยึด

มาทั้งหลายในมหาสมุทรแปซิฟ�กเพื่อเปGนฐานทัพสำหรับการโจมตีญี่ปุXนทางอากาศ มากกวLาที่จะใช1แผLนดินใหญLบน

แผLนดินจีน และเพื ่อดุลอำนาจกับสหภาพโซเวียตในเอเชียตอนเหนือภายหลังสงครามโลกครั ้งที ่ 2 ทำให1

สหรัฐอเมริกายอมรับถึงความจำเปGนที่ต1องประคับประคองญี่ปุXน รักษาญี่ปุXนไว1 ไมLทำลายลงไป หรือยอมให1ญี่ปุXน

เปGนคอมมิวนิสต* เริ่มเห็นวLาการลงทุนกับญี่ปุXนดีกวLาทุLมเททรัพยากรเพื่อลงทุนกับจีนของรัฐบาลพรรคกPกมินต๋ัง 

สหรัฐอเมริกาจึงยืนยันที่จะยึดครองญี่ปุXนประเทศเดียว แตกตLางจากเยอรมนีภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เปGน

การยึดครองรLวมกันระหวLางสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ และฝร่ังเศส6 

เงื่อนไขสำคัญที่ทำให1สหรัฐอเมริกากำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะด1วยการสนับสนุนรัฐบาลพรรค

กPกมินตั๋งอยLางเดLนชัดภายหลัง มาจากการที่รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งเปGนรัฐบาลท่ีเปGนตัวแทนและปกครองจีนทั้งหมด

 
4 ฉัตรทพิยO นาถสุภา, ประวัติศาสตรJจีน ค.ศ. 1900-1949 (กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพOสร[างสรรคO จำกัด, 2561), 199. 
5 เรื่องเดียวกัน, 201. 
6 เรื่องเดียวกัน, 209. 
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นับเปGนรัฐบาลซ่ึงเปGนตัวแทนท่ีชอบธรรมของคนจีน และการเปGนประเทศพันธมิตรระหวLางชLวงสงครามสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ทำให1จีนของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งมีความสำคัญด1านการเมืองและความมั่นคงจากการเปGนกองกำลังและ

กองทัพที ่เข1มแข็ง และด1านการตLางประเทศจากการมีความสัมพันธ*อันดีกับสหรัฐอเมริกาเพราะเปGนฝXาย

สัมพันธมิตรรLวมกันและบทบาทเข1ารLวมการประชุม กLอตั้ง และเข1ารLวมเปGนสมาชิกองค*การระหวLางประเทศที่จัดต้ัง

กLอนสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง นับตั้ง ค.ศ. 1943 ที่สำคัญ คือ สหประชาชาติ แตกตLางจากพรรคคอมมิวนิสต*

จีนซึ่งยังไมLเปGนที่ยอมรับจากตัวแทนของคนจีนทั้งประเทศ7 การเผชิญป|ญหานานัปการของจีนภายหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ทำให1สหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ และองค*การพัฒนาเอกชนทั้งหลาย ตLางมีบทบาทสำคัญให1ความ

ชLวยเหลือด1วยการสLงอาหาร เครื่องนุLงหLม ยารักษาโรค หนังสือ และความชLวยเหลือทางวิชาการที่หลากหลายมาให1

จีน มีการสLงนักวิทยาศาสตร* ครูบาอาจารย* นิสิตนักศึกษา ไปศึกษาตLอในสหรัฐอเมริกาและยุโรป8 

ความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ*ระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน ที่สำคัญ มา

จากบทบาทของสหรัฐอเมริกาซึ่งปรารถนาความเปGนเอกภาพภายในของจีน จากสมมติฐานที่วLารัฐบาลพรรคกPก

มินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนสามารถรLวมมือกันภายใต1แนวทางเสรีประชาธิปไตย นำมาสูLการเรียกร1องให1รัฐบาล

พรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนจัดตั้งรัฐบาลรLวมกัน ความจำเปGนที่รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งต1องพึ่งพา

สหรัฐอเมริกานำมาสูLการเชิญเหมาเจ�อตุงเข1ารLวมการเจรจาเพื่อสันติภาพที่เมืองจุงกิง ภายหลังจากที่เจียงไคเช็ค

และเหมาเจ�อตุงไมLเคยพบกันเปGนเวลากวLา 20 ป� นับตั้งแตLที่รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต*จีน

นับตั้งแตLทศวรรษที่ 1920 นำไปสูLการลงนามข1อตกลงใน ค.ศ. 1946 เหมาเจ�อตุงยอมรับความเปGนผู1นำรัฐบาลของ

พรรคกPกมินตั๋งในทฤษฎี แตLกลับละเลย เพิกเฉย ปฏิเสธ ไมLยอมรับ ตLอต1าน และดำเนินการตรงกันข1ามในทาง

ปฏิบัติ และใช1เวลาเพื่อการถLวงเวลาสำหรับการรวบรวมกำลังพล ความลังเลใจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ให1ความ

ชLวยเหลืออยLางเต็มประสิทธิภาพที่มีตLอรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งนับเปGนสาเหตุสำคัญที่ทำให1สถานการณ*เข1าข1างพรรค

คอมมิวนิสต*จีนอยLางตLอเนื่อง สันติภาพคงอยูLเปGนชLวงเวลาสั้นแทนที่ด1วยสงครามกลางเมืองที่กLอตัวและเริ่มต1นข้ึน

ภายหลัง9 

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให1สหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันการสร1างความรLวมมือระหวLางรัฐบาล

พรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน มาจากแนวคิดของนายพลสตีล เวล ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดการณ*วLา 

หากรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนคุมเชิงทำนองนี้ สงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นทันทีที่ญี่ปุXนถอน

ทหารออกจากจีน ความหวาดเกรงจากการสร1างความเสียหน1าอยLางใหญLหลวง ทำให1สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเจรจา
 

7 ธโสธร ตู[ทองคำ, “หนNวยที่ 3 ไต[หวันกับยุทธศาสตรOในการพัฒนา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรJใน

การพัฒนา หนEวยที่ 1-7 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. (นนทบุร ี: สำนักพิมพOมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561), 5-10 – 5-11.  
8 คารOริงตัน กูEดริดจO, ประวัติศาสตรJจีน, แปลโดย ส. ศิวรักษO (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพOไทยวัฒนาพานิช, 2527), 130. 
9 ธีวินทO สุพุทธิกุล, “หนNวยที่ 2 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการ

ปกครองของประเทศในเอเชีย หนEวยที่ 1-7 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (นนทบุรี: สำนักพิมพOมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560), 2-

23. 
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ประนีประนอมระหวLางเจียงไคเช็คกับเหมาเจ�อตุงภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงใน ค.ศ. 1945 เหมาเจ�อตุง

ประกาศเจตนารมณ*ที่ปรารถนาจัดตั้งรัฐบาลผสมประชาธิปไตย แตLทั้งเจียงไคเช็คและรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับ

เหมาเจ�อตุงและพรรคคอมมิวนิสต*จีนตLางอึดอัดกับสภาพการณ*เชLนน้ีภายหลัง เจียงไคเช็คอยูLในสภาพจำทน

มากกวLา เมื ่อการเจรจาถึงจุดตึงเครียด สหรัฐอเมริกาสLงนายพลจอร*จ ซี มาร*แชล (George C. Marshall) 

รัฐมนตรีวLาการกระทรวงการตLางประเทศ ดำเนินการเพื่อให1บังเกิดผล แตLกลับประสบความล1มเหลว และพรรค

คอมมิวนิสต*จีนแสดงให1เห็นถึงป|ญหาอุปสรรคและความขัดแย1ง รวมทั้งโจมตีบทบาทของสหรัฐอเมริกาจากการ

แทรกแซงกิจการภายในของจีน ทำให1สงครามกลางเมืองระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนถือ

กำเนิดขึ้น ดังนั้น สงครามกลางเมืองระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนภายหลังการจัดต้ัง

กองทัพปลดแอกประชาชน ระหวLาง ค.ศ. 1947 ถึง 1949 ทำให1สหรัฐอเมริกาซึ่งพยายามยุติสงคราม มีเปyาหมาย

เพ่ือรักษาสันติภาพและไมLให1สหภาพโซเวียตกLอตัวเปGนแนวรLวมกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนล1มเหลวอยLางส้ินเชิง10 

 การถอนทหารของสหภาพโซเวียตออกจากแมนจูเรียชLวงฤดูใบไม1ผลิ ใน ค.ศ. 1946 ทำให1รัฐบาลพรรคกPก

มินตั๋งสLงทหารเข1ายึดครองเมืองฉางชุน (Changchun) เมืองหลวงของมณฑลจี่หลินและเมืองมุกเดน นับเปGนเวลา

เดียวกันกับที่พรรคคอมมิวนิสต*จีนสLงทหารเข1ายึดครองเมืองฮาร*บิน เมืองหลวงของมณฑลของเฮยหลงเจียง 

(Heilongjiang) บLงบอกถึงทั้งรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต*จีนตLางละเมิดข1อตกลงใน ค.ศ. 1946 

รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งมีสมมติฐานที่วLาหากยึดครองแมนจูเรียได1ยLอมนำมาสูLการตLอต1านคอมมิวนิสต*จีนที่มีอำนาจ

และอิทธิพลมากในพื้นที่ภาคเหนือของจีน ขณะที่พรรคคอมมิวนิสต*จีนตLางพยายามรักษาอำนาจที่แมนจูเรีย การ

ยึดครองและปกครองเมืองฮาร*บินของพรรคคอมมิวนิสต*จีน เทLากับเปGนฐานที่มั่นสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต*จีนท่ี

มีพรมแดนใกล1กับสหภาพโซเวียต ทำให1รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งพยายามยึดฮาร*บินจากพรรคคอมมิวนิสต*จีนใน ค.ศ. 

1947 แตLล1มเหลว เพราะกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต*จีนตัดเส1นทางการคมนาคม สายโทรศัพท* โทรเลข และทLา

อากาศยาน นับเปGนป|ญหาและอุปสรรคสำคัญการสLงกำลังบำรุงของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งที่มีที่มั่นในแมนจูเรียและ

จำกัดวงพำนักในเมือง11 

 

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาลพรรคก9กมินตั๋งและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบาย

ของสหรัฐอเมริกา ระหว*าง ค.ศ. 1945 ถึง 1949 

ขณะที่ความขัดแย1งที่กลายเปGนสงครามกลางเมืองระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน

เปGนไปอยLางเข1มข1น แตLการเมืองภายในประเทศของจีนก็เปGนไปอยLางเข1มข1นเชLนกัน ความล1มเหลวของการประชุม

สมัชชาแหLงชาติซึ่งเปGนเวทีของกลุLมการเมืองและพรรคการเมืองหลายพรรคจากการปฏิเสธการเข1ารLวมประชุมของ

 
10 อภิญญา รัตนมงคลมาศ, “หนNวยที่ 1 เอเชียกับระบบการเมืองโลก,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองระหวEางประเทศใน

เอเชีย หนEวยที่ 1-7 (นนทบุรี : สำนักพิมพOมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 49. 
11 ฉัตรทิพยO นาถสุภา, ประวัติศาสตรJจีน ค.ศ. 1900-1949, 202.  
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พรรคคอมมิวนิสต*จีนและพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตย (National Democratic League) ชLวงเดือนตุลาคม 

ใน ค.ศ. 1946 ที่ประชุมสมัชชามีมติแตLงตั้งจอมพลเจียงไคเช็ค ดำรงตำแหนLงประธานาธิบดี ความล1มเหลวจากการ

เจรจาไกลLเกลี่ย ที่สำคัญ ระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน ทำให1นายพลจอร*จ ซี มาร*แชล 

รัฐมนตรีวLาการกระทรวงการตLางประเทศของสหรัฐอเมริกา ที่สหรัฐอเมริกาจัดสLงมาเพื่อทำหน1าที่ไกลLเกลี่ยระหวLาง

รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีน เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาชLวงเดือนกุมภาพันธ* ค.ศ. 1947 มีการ

ยกเลิกสำนักงานเจรจาที่เมืองนานกิงชLวงฤดูใบไม1ผลิใน ค.ศ. 1947 ภายหลังจีนมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปใน

ประเทศ พรรคกPกมินต๋ังชนะการเลือกต้ัง และเจียงไคเช็คดำรงตำแหนLงประธานาธิบดี12 

สัญญาณของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของจีนชLวงการปกครองของรัฐบาลพรรคกPกมินต๋ัง

แสดงออกภายหลังการเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาของนายพลจอร*จ ซี มาร*แชล ใน ค.ศ. 1947 ภายหลังสงคราม

กลางเมืองที่คุกรุLนเปGนลำดับ จากข1อวิพากษ*วิจารณ*ที่วLาทั้งนักการเมืองบางกลุLมในรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรค

คอมมิวนิสต*จีนแม1มีความหวังสร1างสันติภาพ แตLการสร1างสันติภาพจะเกิดขึ้นได1ยLอมขึ้นอยูLกับนักการเมืองที่มี

แนวคิดเสรีนิยมและพรรคการเมืองทั้งหลายที่ต1องรLวมมือกันเพื่อนำพาประเทศไปสูLความสำเร็จ ข1อเสนอนี้ไมLได1

คาดหวังให1มีความสงบเกิดขึ้นแทนที่สงครามกลางเมือง หากแตLต1องการแสดงให1เห็นวLาเมื่อใดที่ฝXายใดฝXายหน่ึง

ได1รับชัยชนะโดยเด็ดขาด เม่ือนั้นความเปGนอันหนึ่งอันเดียวกันยLอมเกิดขึ้นได113 นับเปGนการแสดงความคิดเห็นท่ี

แสดงถึงการหมดหนทางสำหรับการรอมชอม ประนีประนอม และสร1างความรLวมมือระหวLางกัน ขณะท่ี

สหรัฐอเมริกาเองยังคงให1ความชLวยเหลือกับรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งสLวนหนึ่งซึ่งยังคงสร1างความได1เปรียบเหนือพรรค

คอมมิวนิสต*จีนชLวง ค.ศ. 1946 และ 194714 

ความเปลี่ยนแปลงของจีนที่ตLอเนื่องนับตั้งแตLภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปGนที่รับรู1ของสหรัฐอเมริกา

จากป|ญหาความล1มเหลวด1านการบริหาร การคอร*รัปชันสูง นับเปGนเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐอเมริกาให1ความสำคัญ

หรือเน1นการให1ความชLวยเหลือยุโรปไมLให1กลายเปGนคอมมิวนิสต*มากกวLาจีน ความเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกา

เพื่อสนับสนุนสาธารณรัฐจีนหรือรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งมีเปGนระยะแตLกลับไมLเปGนผลด1านการปฏิบัติ จากเงื่อนไข

และสาเหตุที่แตกตLางกัน สLวนหนึ่งเปGนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาเอง 

ตัวอยLางที่สำคัญ คือ การปราชัยของนายโธมัส อี ดิวอี้ (Thomas E. Dewey) ผู1วLาการมลรัฐนิวยอร*ค ผู1สมัคร

ประธานาธิบดี ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน ใน ค.ศ. 1948 ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนสาธารณรัฐจีนหรือรัฐบาลพรรค

กPกมินต๋ังมากกวLานายแฮรี เอส ทรูแมน (Harry S. Truman) ผู1สมัครประธานาธิบดี ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต ท่ี

 
12 เรื่องเดียวกัน, 203.  
13 คารOริงตัน กูEดริดจO, ประวัติศาสตรJจีน, 130. 
14 จุลชีพ ชินวรรโณ, “หนNวยที่ 7 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน,” 7-20. 
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ชนะการเลือกต้ัง15 สLวนหน่ึง ไมLเปGนผลดีตLอความสัมพันธ* การสนับสนุน และการให1ความชLวยเหลือกับรัฐบาลพรรค

กPกมินต๋ัง  

 ขณะเดียวกันสัญญาณที่ดีสำหรับความสัมพันธ*ระหวLางสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลพรรคกPกมินตั ๋งของ

สาธารณรัฐจีน สLวนหน่ึงมาจากซLง คุง และเฉิน ซ่ึงเปGนตระกูลการเมืองท่ีมีบุคคลในตระกูลสร1างความสัมพันธ*ท่ีดีกับ

เจียงไคเช็ค ที วี ซLง (T. V. Soong) พี่ชายภรรยาเจียงไคเช็ค เอช เอช คุง (H. H. Kung) ที่มีความสัมพันธ*สLวนตัวท่ี

ใกล1ชิด รับผิดชอบด1านการคลังและการธนาคารของประเทศ การบริหารและการเมือง การสำเร็จการศึกษาจาก

ตLางประเทศของคุงทำให1สร1างความสัมพันธ*ที ่ดีกับสหรัฐอเมริกา นำไปสูLการจัดตั้งสถาบันความสัมพันธ*ด1าน

วัฒนธรรมระหวLางจีนกับสหรัฐอเมริกา (The Sino-American Institute of Culture Relations) แสดงถึงการ

สนับสนุนของสหรัฐอเมริกาที่มีตLอสาธารณรัฐจีนหรือรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋ง คุงเปGนหัวหน1าสำนักงานของรัฐบาล มี

การรับรู1โดยทั่วไปถึงการใช1อำนาจทางการเมืองที่นำไปสูLการคอร*รัปชันทางเศรษฐกิจแตLไมLมีบุคคลใดท1าทายอำนาจ 

พี่น1องตระกูลเฉิน (The Chens) รับผิดชอบด1านตำรวจ เพื่อทำหน1าที่กวาดล1างนิสิตนักศึกษาป|ญญาชนและ

ประชาชนหัวก1าวหน1า เสรีชน บุคคลท่ีวิพากษ*วิจารณ*การทำงานของรัฐบาล16 

 สงครามกลางเมืองระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนที่ถือกำเนิดขึ้น ชLวงแรกรัฐบาล

พรรคกPกมินตั๋งมีความได1เปรียบจากความชLวยเหลือของสหรัฐอเมริกา การกำหนดยุทธศาสตร*ปXาล1อมเมืองของ

เหมาเจ�อตุงที่เริ่มเห็นผลทำให1กองทัพปลดแอกประชาชนท่ีพรรคคอมมิวนิสต*จีนจัดตั้งระบบชLวงกลาง ค.ศ. 1947 

เริ่มเห็นผลจาการปฏิบัติการใน ค.ศ. 194817 นายพลหลินเป�ยวนำกองทัพปลดแอกประชาชนรุกไลLกองทัพของ

รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งจากแมนจูเรียสูLบริเวณแมLน้ำแยงซี วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1947 เหมาเจ�อตุงประกาศวLา

สงครามที่เปGนการปฏิวัติของประชาชนถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล1ว ทำให1สงครามกลางเมืองเริ่มอยLางจริงจังนับตั้งแตLต1น 

ค.ศ. 1948 การรบรุกที่เปGนไปอยLางตLอเนื่องจนถึงพื้นที่ด1านใต1 ทำให1เจียงไคเช็คต1องถอยรLนมาเปGนลำดับ ท1ายที่สุด

ต1องอพยพหลบหนีไปที่เกาะไต1หวันด1วยความชLวยเหลือของสหรัฐอเมริกา ทำให1พรรคคอมมิวนิสต*จีนสถาปนา

สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ทำให1การตLอสู1เพื่อหลุดพ1นจากอำนาจและอิทธิพลของ

จักรวรรดินิยมและการยึดอำนาจรัฐด1วยการปฏิวัติส้ินสุดลง18           

 การถอยรLนของรัฐบาลพรรคกPกมินตั ๋งอยLางตLอเนื ่องนับเปGนเวลาเดียวกันกับการรุกคืบของพรรค

คอมมิวนิสต*จีนอยLางกว1างขวางจนนำมาสูLการตั้งมั่นที่ฐานที่มั่นสุดท1ายที่โรงเรียนทหารหวงผูLที่ย1ายมาที่เมืองเฉิงตู 

ทำให1เสมือนเปGนฐานบัญชาการหลัก เจียงไคเช็คกลLาวประนามการท่ีทหารท่ีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหวง

ผูLทรยศจากการเข1ารLวมกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนในพิธีการตรวจพลสวนสนามในวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1949 การ

 
15 ฉัตรทิพยO นาถสุภา, ประวัติศาสตรJจีน ค.ศ. 1900-1949, 209. 
16 อภิญญา รัตนมงคลมาศ, “หนNวยที่ 1 เอเชียกับระบบการเมืองโลก,” 48. 
17 จุลชีพ ชินวรรโณ, “หนNวยที่ 7 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน,” 7-20. 
18 อภิญญา รัตนมงคลมาศ, “หนNวยที่ 1 เอเชียกับระบบการเมืองโลก,” 49. 
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ขยายอำนาจและอิทธิพลของคอมมิวนิสต*อยLางตLอเนื่องทำให1เจียงไคเช็คพร1อมจิงจงกั๋ว บุตรชาย เดินทางไปทLา

อากาศยานซินจินที่อยูLด1านใต1และหLางจากที่พำนักราว 30 กิโลเมตร แทนที่ทLาอากาศยานเฟ�¨งหวงซานที่ใช1ประจำ 

เพื่อหลีกเลี ่ยงการดักจับของสมาชิกและกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต*จีน เจียงไคเช็คพร1อมบุตรชายและ

เจ1าหน1าที ่เดินทางออกจากจีนในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1949 นับเปGนชLวงเวลาที่กองกำลังใต1ดินของพรรค

คอมมิวนิสต*จีนปฏิบัติการ19 และเปGนคร้ังสุดท1ายท่ีพำนักท่ีจีนแผLนดินใหญL    

 

บทสรุป: ความขัดแยKงในประเทศของจีนและการเมืองระหว*างประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู*การ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเผชิญป|ญหาและวิกฤตการณ*ทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศของรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งของ

เจียงไคเช็คชLวงสงครามระหวLางจีนกับญี่ปุXนครั้งที่ 2 ตLอเนื่องและคาบเกี่ยวเปGนสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให1รัฐบาล

พรรคกPกมินตั๋งของเจียงไคเช็คผูกพันประเทศกับมหาอำนาจตะวันตกที่เปGนฝXายสัมพันธมิตรด1วยกัน ที่สำคัญ คือ 

สหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำหรับการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ* ยุทธป|จจัย อาหาร ทางอากาศ

ให1กับรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งซึ่งขณะนั้นย1ายเมืองหลวงไปที่จุงกิงจากการป�ดล1อมจีนของกองทัพญี่ปุXน ภายหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงด1วยชัยชนะของประเทศฝXายสัมพันธมิตรท่ีมีตLอญ่ีปุXนซ่ึงเปGนฝXายอักษะแล1ว สหภาพโซ

เวียตซึ่งเปGนประเทศฝXายสัมพันธมิตรประเทศหนึ่งซึ่งชนะสงครามทำการยึดดินแดนในแมนจูเรียของจีนคืนจาก

ญี่ปุXน และสLงมอบดินแดนแมนจูเรียซึ่งสLวนหนึ่งเปGนเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ญี่ปุXนวางรากฐานไว1และมีความ

เจริญก1าวหน1าอยLางมากให1กับพรรคคอมมิวนิสต*จีนรับชLวงตLอ20 แทนที่จะเปGนรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋ง นับเปGน

จุดเร่ิมต1นของส่ังสมความได1เปรียบของพรรคคอมมิวนิสต*จีน  

การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 นำมาสูLความพยายามสำหรับการ

เจรจาระหวLางเจียงไคเช็ค ประธานรัฐบาลจากพรรคกPกมินต๋ัง กับเหมาเจ�อตุงจากพรรคคอมมิวนิสต*จีน ท่ีเมืองจุงกิง 

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 จากการจัดการของสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นด1วยการลงนามข1อตกลงระหวLางกันใน ค.ศ. 

1946 สLงผลให1เหมาเจ�อตุงและพรรคคอมมิวนิสต*จีนตัดสินใจถอนทหารออกจากฐานท่ีม่ันจำนวน 8 แหLง มีข1อตกลง

ให1มีการเรียกการประชุมคณะที่ปรึกษาการเมือง (Political Consultative Conference) ซึ่งครอบคลุมถึงฝXาย

กลางและฝXายซ1ายที่เปGนพรรคคอมมิวนิสต*จีน และยินยอมให1พรรคคอมมิวนิสต*จีนรักษาฐานที่มั่นทางการทหาร 

รัฐบาลพรรคกPกมินต๋ังและพรรคคอมมิวนิสต*จีนตัดสินใจไมLเคล่ือนกำลัง21  

 
19 โภคิน มโนมยิทธิ, “วันสุดท[ายของเจียงไคเช็คบนแผNนดินจีน,” ประวัติศาสตรOจีน, 27 April 2018, สืบค[นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

2565, https://www.facebook.com/groups/783674078384718/posts/1706952529390197/.  
20 อภิญญา รัตนมงคลมาศ, “หนNวยที่ 1 เอเชียกับระบบการเมืองโลก,” 49.  
21 ฉัตรทิพยO นาถสุภา, ประวัติศาสตรJจีน ค.ศ. 1900-1949, 199. 
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นัยสำคัญของการรักษาสถานภาพเดิมมาจากการแสดงความไมLต1องการของสหรัฐอเมริกาให1รัฐบาลพรรค

กPกมินตั๋งปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต*จีนทั้งหมดโดยเด็ดขาด จึงทำให1มีบทบาทในการเปGนตัวกลางสLงทูตเจรจา

ไกลLเกลี่ยกับเจียงไคเช็คเพื่อให1รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนรLวมมือเพื่อเปGนพันธมิตรกันจัดต้ัง

รัฐบาลผสม แตLการเจรจาทางการทูตกลับกลายเปGนขยายเวลาความขัดแย1งออกไป ซึ่งเปGนความปรารถนาของ

รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต*จีนเพื่อการชLวงชิงให1มีอำนาจทางการเมืองมากที่สุด การปฏิบัติการท่ี

ล1มเหลวสLงผลให1สหรัฐอเมริกาถอนความชLวยเหลือรัฐบาลจีนและตัดสินใจถอนทหารออกใน ค.ศ. 1947 และอีก

สLวนหนึ่งเปGนเพราะสหรัฐอเมริกากับประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งเผชิญความเข1มข1นการจากแพรLขยายของลัทธิ

คอมมิวนิสต*ในยุโรปทำให1เน1นการตLอต1านสหภาพโซเวียตซึ่งมีทLาทีคุกคามประเทศในยุโรป และปฏิเสธการก1าวกLาย

ภายในจีน ความขัดแย1งระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนนำไปสูLสงครามกลางเมืองอยLางโดด

เดLนนับต้ังแตL ค.ศ. 1946 หรือหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงเพียงเล็กน1อย22  

แม1เจียงไคเช็คและรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งจะได1รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา แตLการปรับเปลี่ยน

อุดมการณ*สังคมนิยมแบบมาร*กซิสต*สูLการปฏิบัติของเหมาเจ�อตุงสูLยุทธศาสตร*ปXาล1อมเมืองบังเกิดผลเปGนรูปธรรม

อยLางเดLนชัดนับตั้งแตL ค.ศ. 1948 ที่กองทัพปลดแอกประชาชนเริ่มได1เปรียบ มีการเคลื่อนพลเข1ายึดกรุงป|กกิ่งชLวง

เดือนมกราคม ค.ศ. 1949 และเริ่มรุกอยLางรวดเร็วข1ามแมLน้ำแยงซีเกียงสูLตอนใต1 รัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งของเจียงไค

เช็คถอยไปตั้งมั่นที่กวางตุ1ง และเคลื่อนย1ายตLอมาที่จุงกิง จนภายหลังจึงถอยรLนไปที่เกาะไต1หวัน นำไปสูLการ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนของเหมาเจ�อตุงและพรรคคอมมิวนิสต*จีนที่จตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงป|กกิ่ง ใน

วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 194923 และเหมาเจ�อตุงและพรรคคอมมิวนิสต*ใช1เวลาประมาณหนึ่งป�ในการปราบปรามขุน

ศึกและพลพรรคของเจียงไคเช็คและรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งในแผLนดินใหญLจนสำเร็จลุลLวงใน ค.ศ. 1950 ซึ่งเทLากับ

วLาพรรคคอมมิวนิสต*จีนมีอำนาจปกครองจีนโดยสมบูรณ* ยกเว1นเกาะไต1หวัน  

เปGนที่นLาสังเกตวLา ระหวLางการสู1รบระหวLางรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต*จีนชLวงสุดท1ายใน 

ค.ศ. 1948 เจียงไคเช็คซึ่งรับรู1สัญญาณถึงความพLายแพ1ของฝXายสาธารณรัฐที่มีตLอฝXายสังคมนิยมคอมมิวนิสต* ลด

ความก1าวร1าวลงอยLางมาก ดังจะเห็นได1จากการใช1คำเรียกวLาพวกคอมมิวนิสต*แทนคำวLามหาโจรซึ่งเคยใช1เรียกแตL

อดีตรวมทั้งเรียกร1องให1มีการเจรจาระหวLางกันเพื่อยุติสงคราม แตLกลับไมLได1รับตอบสนองตLอเหมาเจ�อตุงและพรรค

คอมมิวนิสต* ตรงกันข1าม เหมาเจ�อตุงและพรรคคอมมิวนิสต*จีนกลับยื่นข1อเสนอจำนวน 8 ข1อ ซึ่งโดยสรุป คือ การ

ยุบพรรคกPกมินตั๋ง การจัดตั้งรัฐบาลประชาชนที่เปGนรัฐบาลผสมขึ้นทำหน1าที่แทนรัฐบาลพรรคกPกมินตั๋ง ซึ่งข1อเสนอ

ทั้งหมดได1รับการคัดค1านจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต ทำให1เจียงไคเช็คลาออกจากตำแหนLง

ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีนในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1949 และแตLงตั้งบุคคลอื่นทำหน1าที่แทน เปGนการ

ลาออกกLอนที่กรุงป|กกิ่งจะตกเปGนของพรรคคอมมิวนิสต*จีนเพียงหนึ่งวัน และแพรLขยายไปที่เมืองทั้งหลายที่ทยอย

 
22 ธโสธร ตู[ทองคำ, “หนNวยที่ 3 ไต[หวันกับยุทธศาสตรOในการพัฒนา,” 5-10 – 5-11. 
23 จุลชีพ ชินวรรโณ, “หนNวยที่ 7 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน,” 7-20.  
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ตกเปGนของพรรคคอมมิวนิสต*จีนอยLางตLอเนื่อง ทำให1เจียงไคเช็คซึ่งถูกมองวLาปฏิเสธความรับผิดชอบแตLกลับมี

อำนาจและอิทธิพลตLอบังคับบัญชานายทหารระดับสูงเพื่อทำสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต*ตLอไป จนเมื่อพรรค

คอมมิวนิสต*สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 และเจียงไคเช็คถอนตัวออกจากจีน

แผLนดินใหญLไปที ่ไต1หวันในวันที ่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1949 จึงหวนคืนกลับมารับตำแหนLงประธานาธิบดีของ

สาธารณรัฐจีนอีกครั้งในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1950 ซึ่งนับเปGนชLวงเวลาที่พรรคคอมมิวนิสต*จีนขยายอำนาจและ

อิทธิพลสูLทิเบตใน ค.ศ. 1950 ซ่ึงเทLากับวLาพรรคคอมมิวนิสต*จีนมีอำนาจปกครองจีนแผLนดินใหญLท้ังหมด24  

ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต*จีนแสดงถึงความเปGนตัวของตัวเองของจีนมากกวLาการเปGนสLวนหนึ่งของ

จักรวรรดินิยมของสหภาพโซเวียต หรือเปGนชัยชนะของสตาลินแตLประการใด25 จากการพัฒนาแนวคิดและ

อุดมการณ*ท่ีนำมาสูLการปรับใช1จนเปGนประเทศคอมมิวนิสต*ท่ีมีความโดดเดLนและเปGนลักษณะเฉพาะตัว และสหภาพ

โซเวียตให1ความชLวยเหลือน1อยกวLาที่ควรจะเปGน ขณะเดียวกันชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต*จีน สLวนหนึ่งมาจาก

บทบาทของสหรัฐอเมริกาที่ปรารถนาการรักษาสถานภาพเดิมและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ

ซึ่งนำไปสูLความแปรเปลี่ยนของนโยบายตLางประเทศ ทำให1ไมLทุLมเทสรรพกำลังชLวยเหลือหรือสนับสนุนอยLางเต็ม

ประสิทธิภาพเหมือนที่ชLวยเหลือหรือสนับสนุนกลุLมประเทศยุโรปตะวันตก นอกเหนือจากป|ญหาภายในของรัฐบาล

พรรคกPกมินตั๋งที่ทำให1ประชาชนไมLยอมรับจนเข1ากลายเปGนกองกำลังและแนวรLวมของพรรคคอมมิวนิสต*จีนเพ่ิม

มากข้ึน จนนำมาสูLการสูญส้ินอำนาจการปกครองแผLนดินจีนของเจียงไคเช็คและรัฐบาลพรรคกPกมินต๋ังในท่ีสุด 

 

 

   

  

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 
24 มาตยา อิงคนารถ, ประวัติศาสตรJจีนสมัยใหมE (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544), 213-214.  
25 ฉัตรทิพยO นาถสุภา, ประวัติศาสตรJจีน ค.ศ. 1900-1949, 209. 
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น ันทวด ี  จ ันทราท ิพย* .  เอกสารการบรรยายว ิชา ร 273 การเม ืองระหว @างประเทศ. คณะร ัฐศาสตร*  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร* ภาคการศึกษาท่ี 1 ป�การศึกษา 2533.  

โภคิน มโนมยิทธิ. “วันสุดท1ายของเจียงไคเช็คบนแผLนดินจีน.” ประวัติศาสตร*จีน. April 27, 2018. สืบค1นเม่ือวันท่ี 

29 สิงหาคม พ.ศ. 2565. 

https://www.facebook.com/groups/783674078384718/posts/1706952529390197/.   

มาตยา อิงคนารถ. ประวัติศาสตร+จีนสมัยใหม@. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544. 

อภิญญา รัตนมงคลมาศ. “หนLวยที่ 1 เอเชียกับระบบการเมืองโลก. “ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองระหว@าง

ประเทศในเอเชีย หน@วยท่ี 1-7. นนทบุรี : สำนักพิมพ*มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539. 

Wanmai Niyom. “สงครามจีน-ญี่ปุ Xนครั้งที่สอง ชัยชนะอันขมขื่นของจีนกPกมินตั๋งและความเบLงบานของจีน

คอมมิวนิสต*.” Wartime Asia เอเชียยามสงคราม. 19 September 2020. สืบค1นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 

พ.ศ. 2565. https://www.facebook.com/groups/783674078384718/posts/3143189332433169/ 
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จุลชีพ ชินวรรโณ. “หนLวยท่ี 4 ความสัมพันธ*ระหวLางประเทศในป|จจุบัน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธ+

ระหว@างประเทศ หน@วยท่ี 1-7 นนทบุรี: สำนักพิมพ*มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.  

จุลชีพ ชินวรรโณ. “หนLวยที่ 7 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

ก า ร เ ม ื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น เ อ เ ช ี ย  ห น @ ว ย ท ี ่  1- 7.  น น ท บ ุ รี :  ส ำ น ั ก พ ิ ม พ*

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.  

 

 

 

 


