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บทคัดย่อ 
 

 บทควำมนี้ต้องกำรศึกษำถึงประวัติศำสตร์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสยำมและจีนในสมัยธนบุรี (2510-2325) โดย
ศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องทำงฝ่ำยจีนเป็นหลัก ซึ่งพบว่ำสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีทรงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกตลอด
รัชกำลของพระองค์เพื่อให้รำชส ำนักจีนยอมรับในสถำนภำพกำรเป็นกษัตริย์ของพระองค์ รวมถึงกำรรื้อฟื้นควำมสัมพันธ์
กับจีนในรูปของ “รัฐบรรณาการ” ซึ่งควำมพยำยำมเหล่ำนี้เป็นกำร “อ่อนน้อมถ่อมตนเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ” 
มำกกว่ำกำรยอมรับในอ ำนำจทำงกำรเมืองกำรปกครอง ซึ่งผลประโยชน์ท่ีกล่ำวถึงนี้จะเกิดจำกควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตที่
เรียกว่ำ “บรรณาการ – จิ้มก้อง”  
 

คําสําคัญ: ควำมสัมพันธ์, ประวัตศิำสตร์, จีน-สยำม 
 

Abstract 
 

 This article aims to investigate history relation between Siam and China during Thonburi era 
(2510-2325 B.E.), by researching mainly relevant documents on China archives. The findings revealed 
that Taksin the great, he made a great effort throughout his reign in order to being acknowledged as 
Siam king by China’s royal palace. Moreover, he managed to restore diplomatic relation with China in 
term of “Tributary State”, this effort could be more perceived as “the humble act for economic 
benefits” than being acknowledged in governing and political power itself in which given benefits 
derived from “the tribute” diplomatic relation. 
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บทนํา  

เป็นที่ยอมรับกันว่ำ จีน เป็นชนชำติที่สำมำรถ
ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมำใช้ได้นำนหลำยพันปีมำแล้ว 
คุณลักษณะของชำวจีนเองคือคนที่ ช่ำงจดบันทึก
เรื่องรำวต่ำงๆ ไว้มำกมำย ดังนั้นจีนจึงเป็นประเทศที่มี
ประวัติศำสตร์ที่ค่อนข้ำงชัดเจนมำกกว่ำประเทศอื่น 
รวมถึงเรื่องรำวที่ชำวจีนเดินทำงเข้ำมำสู่สังคมใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มำตั้งแตค่รั้งโบรำณด้วย 
และด้วยควำมที่ชำวจีนมีกำรจดบันทึกเหตุกำรณ์และ
เรื่องรำวต่ำงๆ ทั้งยังมีกำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงเป็น
ระบบ ท ำให้เอกสำรจีนมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำร
อธิบำยประวัติศำสตร์ของประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำค 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ชำวจีนเข้ำมำมีบทบำทอยู่ในสังคมสยำมมำเป็น
เวลำช้ำนำนและต่อเนื่อง จนอำจกล่ำวได้ว่ำอยู่ในทุก
ช่วงเวลำในประวัติศำสตร์  เรำพบข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศจีนและชำวจีนอยู่ ในทุก
ช่วงเวลำ ในสถำนะที่เรำเป็นผู้น้อยหรือประเทศบ้ำน
เล็กเมืองน้อยทีจ่ะต้องมีกำรถวำยเครื่องรำชบรรณำกำร
ต่อรำชส ำนักจีนอย่ำงสม่ ำเสมอ เรียกว่ำ “จิ้มก้อง” ที่
กระท ำ 3 ปีต่อ 1 ครั้งในฐำนะที่จีนเป็นมหำจักรพรรดิ 

ในด้ำนกำรค้ำมีหลักฐำนมำกมำยที่แสดงถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีน - สยำมว่ำด ำเนินมำตั้งแต่ครั้ง
โบรำณ ทว่ำควำมชัดเจนนั้นอยู่ที่เมื่อเริ่มท ำกำรค้ำ
ระหว่ำงกัน วีรพล สำรสิน (2548: 2) [1] กล่ำวไว้ว่ำ 
กำรค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศสยำมกับประเทศจีนมี
มำตั้งแต่สมัยรำชวงศ์หยวน (พ.ศ.1721 – 1991) แต่ไม่
แสดงนัยทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้เป็นที่
ประจักษ์อย่ำงสมบูรณ์จนกระทั่งถึงรำชวงศ์ชิง (พ.ศ.
2187 – 2454) กำรค้ำนี้ได้รับกำรพิจำรณำภำยใน
กรอบของบรรณำกำรตำมธรรมเนียมปฏิบัติโบรำณ 

ในขณะที่ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงจีนและสยำมในสมัยธนบุรี บ่งช้ีไปในทิศทำง
เดียวกันว่ำ สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีทรงพยำยำมที่จะ
เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้ำกรุงจีนตั้งแต่เมื่อครั้งที่
ทรงสถำปนำตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ไปจนตลอดรัชกำล 

แม้ว่ำเอกสำรทำงฝ่ำยไทยจะมีกล่ำวไว้ไม่มำกนัก
เกี่ยวกับรำยละเอียดของควำมพยำยำมดังกล่ำว ทว่ำ
เอกสำรทำงฝ่ำยจีนกลับมีอยู่ เป็นจ ำนวนมำกที่มีกำร
จัด เก็บ ไว้อย่ ำ งดี  ซึ่ ง ช่วยอธิบำยประวัติ ศำสตร์
ควำมสัมพันธ์ได้ชัดเจนข้ึน  

เอกสำรของทำงจีนที่มีกำรจดบันทึกเรื่องรำว
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ไทยนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 1.พระราชพงศาวดาร ตั้งแต่สมัยรำชวงศ์ฮั่นจนถึง
ปัจจุบันมีทั้งหมด 25 ชุด แต่ละชุดเขียนบันทึกเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์โดยคนในสมัยนั้นเป็นผู้บันทึกไว้ ซึ่งมีสำระ
น่ำเชื่อถือมำกในหมวดต่ำงประเทศได้จดบันทึกเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตจีนสยำมทุกครั้ งและสภำพ
กำรค้ำ 2.จดหมายเหตุที่เป็นเอกสารต้นฉบับเดิม เก็บ
ไว้ที่พระรำชวังโบรำณของจีน ซึ่งมีคุณค่ำมำกไม่เคย
เปิดเผยมำก่อน และ 3.งานนิพนธ์ส่วนบุคคล ส่วนมำก
เป็นนักกำรทูต พ่อค้ำ นักเดินเรือที่ไปมำค้ำขำยกับ
ประเทศสยำมและได้บันทึกประสบกำรณ์ที่พบเห็น  
(ต้วน ลี่เซิง, 2542: 1) [2] เอกสำรเหล่ำนี้จะช่วยอธิบำย
ภำพควำมสัมพันธ์ในแต่ละช่วงเวลำในประวัติศำสตร์
ระหว่ำงรำชส ำนักจีนกับสยำมได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

นั บ ตั้ ง แ ต่ ส ย ำ ม เ ริ่ ม ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ จี น 
ควำมส ำคัญของจีนก็เพิ่มขึ้นมำตำมล ำดับ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งทำงด้ำนเศรษฐกิจท่ีได้ถูกผูกโยงเข้ำกับเรื่องของ
ควำมสั มพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งกั นที่ อยู่ ใ น รู ปของ  “ รั ฐ
บรรณาการ” ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ำกรุง
ธนบุรี เรำได้เห็นถึงควำมพยำยำมอย่ำงมำกที่จะรื้อฟื้น
รูปแบบควำมสัมพันธ์ที่มีอยู่แต่เดิม ทว่ำประเด็นที่
น่ำสนใจคือ จีนมีควำมส ำคัญมำกถึงขนำดที่ว่ำรัฐที่ท ำ
กำรรื้อฟื้นขึ้นมำใหม่ภำยหลังสงครำมอย่ำงเมืองธนบุรี
จะต้องเร่งเข้ำไปอ่อนน้อมถ่อมตนมำกถึงขนำดนั้น ทั้งๆ 
ที่อำณำเขตของทั้งสองอำณำจักรก็ไม่ได้อยู่ชิดติดกัน 
ดังนั้นพระรำชอ ำนำจทำงกำรเมืองกำรปกครองของรำช
ส ำนักจีนจึ งไม่ อำจแผ่ลงมำมี อิทธิพลได้  นั่ นย่ อม
หมำยควำมว่ำ สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีทรงเห็นผลอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับอ ำนำจด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
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ประเด็นดังกล่ำวหำกศึกษำโดยกำรวิเครำะห์
เฉพำะเอกสำรทำงฝ่ำยไทยอย่ำงเดียวคงไม่อำจให้ภำพ
ที่ถูกต้องชัดเจนนัก ดังนั้นบทควำมนี้จึงเป็นกำรมอง
ภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชส ำนักจีนและสยำมใน
สมัยธนบุรี โดยพิจำรณำจำกเอกสำรที่ปรำกฏอยู่ทำง
ฝ่ำยจีน ซึ่งเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุจีนที่ศำสตรำจำรย์ ต้
วน ลี่เซิงได้ท ำกำรปริวรรตแล้วจ ำนวน 17 ฉบับ ที่ได้ให้
ข้อมูลส ำคัญและน่ำสนใจด้ำนประวัติศำสตร์หลำยประกำร 

 

ความสัมพันธ์จีน – สยาม ก่อนพ.ศ.2310 
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ระบุว่ำ “จีน” เป็นชน

ชำติที่ มี ควำมสำมำรถทำงด้ ำนกำรเดิน เรือข้ ำม
มหำสมุทรมำไม่น้อยกว่ำหกร้อยปีก่อนในช่ือกำรเดินเรือ
ของ “เจิ้ ง เหอ”  ผู้ เป็นนำยพลเรือผู้ ยิ่ ง ใหญ่ของ
รำชวงศ์หมิง (พ.ศ.1931-2187) ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้
ท ำลำยควำมยิ่งใหญ่ของนักเดินเรือชำวตะวันตกอย่ำง 
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ท่ีเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2035 ไปอย่ำง
สิ้นเชิง เจิ้งเหอคือบทพิสูจน์ให้โลกได้รับรู้ถึงควำมยิ่งใหญ่
ในเทคโนโลยีกำรเดินเรือของชำวจีนได้เป็นอย่ำงดี และ
อำจกล่ำวได้ว่ำนับแต่นั้นเป็นต้นมำก็เป็นกำรเริ่มต้นควำม
ยิ่งใหญ่ในด้ำนควำมสัมพันธ์ของจีนกับโลกภำยนอก 

อำจกล่ำวได้ว่ำสยำมและจีนมีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกันมำตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมสัมพันธ์ใน ระบบ
บรรณาการ (Tribute) หรือ เจิงกุง (ไทยมักอ่ำนว่ำ 
จิ้มก้อง) อันเป็นประเพณีสัมพันธไมตรีของจีนกับ
ประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เพรำะจีนมีควำมเช่ือมำตั้งแต่ครั้ง
โบรำณตำมอิทธิพลทำงควำมคิดของลัทธิขงจื้อที่ว่ำ จีน
เป็นอำณำจักรกลำง (จงกั๊ว หรือ Middle Kingdom) 
เป็นศูนย์กลำงของอ ำนำจและอำรยธรรมโลก เนื่องจำก
มีควำมเจริญมำช้ำนำน  

ดังนั้น จีน จึงมองดินแดนอื่นที่อยู่โดยรอบว่ำด้อย
กว่ำ และจะต้องยอมสวำมิภักดิ์กับรำชส ำนักจีน โดย
กำรส่งเครื่องบรรณำกำรแก่จักรพรรดิจีนตำมเวลำที่
ก ำหนด ส่วนจีนซึ่งเป็นประเทศท่ีใหญ่กว่ำและเจริญกว่ำ 
จะให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองประเทศเล็กๆ เหล่ำนี้ อีก

ทั้งยังให้ผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งทำงกำรเมืองโดยยอมรับ
ฐำนะกษัตริย์ และทำงเศรษฐกิจโดยอนุญำตให้ค้ำขำย
ได้อย่ำงเสรีในฐำนะผู้ใหญ่กับผู้น้อย  

ดู เหมื อนว่ ำจีนจะ เข้ ำมำมี ควำมหมำยทำง
ประวัติศำสตร์ต่อสังคมสยำมในแทบทุกด้ำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งทำงด้ำนกำรค้ำที่อยู่ในรูปของระบบบรรณำกำร 
โดยเป็นควำมยินยอมพร้อมใจระหว่ำงกันทั้งสยำมและ
จีน กำรค้ำระหว่ำงกันนั้นจ ำเป็นต้องปรับให้เข้ำกับ
หลักกำรทำงกำรเมืองทั่วไปอย่ำงเคร่งครัด หรืออธิบำย
ได้ว่ำ เป็นระบบกำรควบคุมแบบ “บังเหียนหลวมๆ” 
นั่นคือ กำรที่จีนยอมให้กำรค้ำเติบโตที่ผลประโยชน์จะ
พึงมีได้กับชำวต่ำงชำติอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ชำติ
เหล่ำนั้นยอมตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของตน อันน ำมำซึ่ง
กำรค้ำที่ต้องเข้ำไปอยู่ภำยในกรอบของกำรเมือง 
ในขณะที่รัฐสยำมกลับมองเรื่องกำรค้ำว่ำจะน ำมำซึ่ง
ควำมมั่งคั่งร่ ำรวยทำงวัตถุ ดังนั้นกำรที่จะต้องตกอยู่
ภำยใต้อิทธิพลทำงกำรเมืองหรือทำงควำมคิดกำร
ยอมรับของจีนจึงเป็นเรื่องที่สำมำรถยอมรับได้ หำกว่ำ
มันน ำมำซึ่งผลประโยชน์เป็นควำมมั่งคั่งจำกกำรค้ำขำย 

สยำมมีสินค้ำพื้นเมืองจ ำนวนมำกที่จีนมีควำม
ต้องกำร เช่น เครื่องหอม ขี้ผึ้ง หนังสัตว์ เขำสัตว์ และ
เครื่องเทศชนิดต่ำงๆ ในขณะเดียวกันจีนเองก็มีสินค้ำ
หลำยอย่ำงที่สยำมต้องกำร เช่น ผ้ำแพร ผ้ำไหม 
เครื่องประดับ เครื่องถ้วยชำม เป็นต้น สืบแสง  พรหม
บุญ (2525: 168) [3] อธิบำยว่ำ สองอำณำจักรนั้นมี
ค ว ำม สั ม พั น ธ์ กั น ใ น ร ะบ บบ ร รณ ำก ำ ร  แม้ ว่ ำ
ควำมสัมพันธ์นั้นจะเป็นเพียงในนำมมำกกว่ำก็ตำม เรำ
ไม่อำจต ำหนิจีนที่ถือเอำกำรที่ไทยปฏิบัติตำมเกณฑ์ของ
ระบบบรรณำกำร ตัวอย่ำงเช่น กำรส่งคณะทูตและของ
ก ำนัล ว่ำเป็นกำรอ่อนน้อมต่ออำณำจักรจีนในทัศนะ
หนึ่งเรำจะต้องค ำนึงถึงวัตถุประสงค์และทัศนะของไทย
เกี่ยวกำรส่งคณะทูตไปจีนด้วย 

ในสมัยกรุ งศรีอยุธยำชำวจีนเป็นกลุ่มคนที่มี
บทบำทส ำคัญทำงกำรค้ำ ทั้งกำรค้ำไทยในอำณำจักร
และกำรค้ำทำงเรือส ำเภำ หลักฐำนกำรส่งคณะทูตไป
เมืองจีนของแคว้นต่ำงๆ ในที่ รำบภำคกลำงช่วง
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ประมำณ 70 ปีก่อนกรุงศรีอยุธยำนั้น แสดงให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์ในทำงกำรทูตและกำรค้ำที่มีต่อรำชส ำนัก
จีนแล้ว (ชำญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ, 2555: 13) [4] 
และควำมรุ่งเรืองมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยำตลอด 417 ปี 
ก็ไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำปัจจัยหลักที่ เกื้อหนุนอยู่ก็คือ
กำรค้ำกับจีน 

เมื่อครั้งที่เสียกรุงศรีอยุธยำให้กับพม่ำ ในพ.ศ.
2310 พระยำตำกเป็นผู้ที่กอบกู้เอกรำชคืนจำกพม่ำได้
หลังเหตุควำมวุ่นวำย 7 เดือน ครั้งน้ันบ้ำนเมืองปั่นป่วน
วุ่นวำย รำชวงศ์บ้ำนพลูหลวงก็ถึงครำวล่มสลำยและสิ้น
สูญ พระยำตำกจึงสถำปนำพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ 
พระนำมว่ำ “สมเด็จพระบรมรำชำที่ 4” หรือ สมเด็จ
พระเจ้ำกรุงธนบุรี โดยมีศูนย์กลำงทำงอ ำนำจอยู่ที่เมือง
ธนบุรี 

เรื่องแรกๆ ที่พระองค์ทรงเร่งด ำเนินกำรก็คือกำร
ส่งสำส์นไปรื้ อฟื้นควำมสัมพันธ์กับรำชส ำนักจีน 
ประหนึ่งว่ำให้รำชส ำนึกจีนให้กำรยอมรับพระองค์อย่ำง
เป็นทำงกำรในฐำนะ “อ๋อง” ทว่ำไม่ประสบผลส ำเร็จ 
ตรงกันข้ำมกลับสร้ำงควำมไม่พอใจให้กับรำชส ำนักจีน
อย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมตลอดรัชกำลกลับเห็นถึงควำม
พยำยำมอย่ำงต่อเนื่องของพระองค์ ซึ่งเอกสำรจดหมำย
เหตุของจีนจะช่วยอธิบำยภำพควำมพยำยำมนี้ได้
ชัดเจนขึ้น 

 

ความพยายามของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี :  
หลักฐานจากจดหมายเหตุจีน 

ศำสตรำจำรย์ต้วน  ลี่เซิง (2542: 6) [2] ได้
ท ำกำรศึกษำถึงประวัติศำสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี โดย
ศึกษำจำกเอกสำรเก่ำในพระรำชวังโบรำณของปักก่ิงที่มี
ลักษณะเป็นจดหมำยเหตุ ประกอบด้วย โจ๊ว เจ๋อ เป็น
เอกสำรที่ถวำยรำยงำนต่อพระเจ้ำแผ่นดิน โดย
ข้ำรำชกำรต่ำงหัวเมือง (ท้องถิ่น) มีพระรำชวินิจฉัยของ
พระเจ้ำแผ่นดินปรำกฏอยู่ และ โกว๋ ซวู่ เป็นเอกสำร
เดิมหรือเอกสำรคัดลอกส ำเนำที่มำจำกรำชส ำนักกรุง
ธนบุรี เอกสำรประเภทนี้ไม่เคยได้รับกำรเปิดเผยมำ
ก่อน และเป็นเอกสำรอยู่ในกระแสกำรใช้งำนในสมัยนั้น 

จึงมีควำมน่ำเช่ือถือมำก เอกสำรที่ ต้วน  ลี่เซิงน ำมำ
ท ำกำรศึกษำในครั้ งนี้ ให้ข้อมูลที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ไทยสมัยธนบุรีหลำยประกำร  

รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีนั้นตรงกับจีน
ในสมัยของพระเจ้ำเฉียนหลง ปีที่ 32 – 47 (พ.ศ.2310 
– 2325) ต้วน  ลี่เซิง ท ำกำรศึกษำจำกเอกสำรประเภท 
โจ๊ว เจ๋อ ที่ช่วยอธิบำยถึงควำมพยำยำมอย่ำงมำกของ
กษัตริย์สยำมที่จะเริ่มต้นรัชกำลด้วยกำรให้รำชส ำนักจีน
ยอมรับสถำนะให้ได้ ทว่ำปฏิกิริยำของจีนเองมีทั้ง 
ปฏิเสธ นิ่งเฉย และตอบรับไมตรีของสมเด็จพระเจ้ำกรุง
ธนบุรี ซึ่งแตกต่ำงกันต่ำงวำระตลอดระยะเวลำ 15 ปี ต้
วน ลี่เซิง (2542 : 8 - 12) [2] สรุปปฏิกิริยำของรำช
ส ำนักจีนไว้ใน 3 ช่วงเวลำด้วยกันคือ 

ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2311 – 2313) เมื่อพระยำตำก
รำชำภิเษกตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ภำยหลังจำกทรงกู้เอก
รำชคืนจำกพม่ำได้แล้ว ก็ทรงมีบัญชำให้พ่อค้ำส ำเภำน ำ
พระรำชสำส์นจำกสยำมไปสู่รำชส ำนักจีนที่กวำงตุ้ง 
เพื่อให้พระเจ้ำเฉียนหลงทรงรับรองกำรเป็นกษัตริย์ของ
พระองค์ และหวังที่จะฟื้นฟูรูปแบบกำรค้ำในระบบ
บรรณำกำรกลับมำอีกครั้ง ในขณะที่รำชส ำนักจีนกลับมี
ปฏิกิริยำปฏิเสธ 

ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2313 – 2314) แม้ว่ำจะไม่ได้รับ
กำรยอมรับจำกรำชส ำนักจีน ทว่ำสมเด็จพระเจ้ำกรุง
ธนบุรีก็ทรงน ำบ้ำนเมืองสู่สถำนกำรณ์ที่มั่นคงจนรำช
ส ำนักจีนเองก็เริ่มเปลี่ยนท่ำที จำกปฏิเสธมำเป็นกำร
วำงเฉยต่อสยำม 

ช่วงที่ 3 (พ.ศ.2324 – 2325) เป็นช่วงเวลำที่รำช
ส ำนักจีนยอมรับในอ ำนำจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำดของ
สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีอย่ำงเป็นทำงกำร 

ปฏิกิริยำที่เปลี่ยนไปของรำชส ำนักจีนนี้ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพรำะควำมพยำยำมที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่องของ
สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีที่จะให้รำชส ำนักจีนยอมรับ
สถำนภำพกษัตริย์ของพระองค์ เห็นได้จำกสำส์นทำง
สยำมที่มีไปยังรำชส ำนักจีนอย่ำงต่อเนื่อง จนครั้ง
หลังสุด คือ กำรที่พระองค์ทรงแต่งคณะทูตให้ออก
เดินทำงไปเจริญสัมพันธไมตรีในเดือนพฤษภำคม 2324 
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ที่มีเรือมำกถึง 11 ล ำ บรรทุกงำช้ำง นอแรด ไม้ฝำง
จ ำนวนมำกไปยังรำชส ำนักจีน รวมถึงควำมพยำยำม
แฝงนัยเชิงอ้อนวอนที่สอดแทรกไปในสำส์นที่ส่งไปและ
ได้ผล เช่น กำรที่มีช่ือของพระองค์ปรำกฏในจดหมำย
เหตุจีนที่เอ่ยนำมว่ำ “เจิ้น เจ้า” ที่สะท้อนกำรยอมรับ
อยู่ว่ำทรงมีเช้ือสำยจีน อันเกิดมำจำกเทคนิคทำงกำร
ทูตเพื่อให้เกิดควำมไว้วำงใจน่ัน 

นอกจำกนี้เอกสำรจีนยังช่วยให้เรำเห็นถึงควำม
พยำยำมที่เป็นรูปธรรมของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีใน
อีกหลำยประเด็น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งตัวบุคคล
ประเภทต่ำงๆ ให้จีนถึง 4 วำระด้วยกัน คือ  

คร้ังที่ 1 ส่งเชลยพม่าให้จีน ประกอบด้วย เช่ีย ตู 
เยี่ยน กับเชลยชำย หญิง และเด็ก รวม 39 คน โดยกำร
จัดส่งครั้งนี้ ทำงสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีได้ท ำกำรคัด
แยกจัดส่งเชลยพม่ำที่ทรงจับได้ (เอกสำรฉบับที่ 10 : จู 
พี โจ๊ว เจ๋อ ประเภทต่ำงประเทศ จำกผู้ว่ำรำชกำร
มณฑลกวำงตุ้งและกวำงสี ลงวันท่ี 19 ธันวำคม ปีเฉียน
หลงที่ 36) [2] 

คร้ังที่ 2 ส่งชาวจีนที่หลบหนีไปทํานายังพุทไธ
มาศคืน ชำวจีนกลุ่มนี้คือชำวจีนที่ออกนอกประเทศมำ
ท ำนำที่พุทไธมำศ สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีทรงรวบรวม
ได้เมื่อครำวยกทัพไปตีเมืองพุทไธมำศ (เอกสำรฉบับที่ 
11 : จู พี โจ๊ว เจ๋อ ประเภทต่ำงประเทศจำกผู้ว่ำ
รำชกำรมณฑลกวำงตุ้งและกวำงสี ลงวันที่ 8 เดือน
สิงหำคม ปีเฉียนหลงที่ 37) [2] ผลต่อเนื่องที่ดูจะเป็น
รูปธรรมของกำรส่งชำวจีนที่หลบหนีออกนอกประเทศ
คืนสู่รำชส ำนักจีนในครั้งนี้ก็คือ ท ำให้รำชกำรจีนต้อง
ปรับปรุงระเบียบรำชกำร พร้อมท้ังมีมำตรกำรที่เข้มงวด
มำกขึ้น รวมถึงมีกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่ที่ละเลยกำร
ปฏิบัติงำนในเรื่องดังกล่ำวด้วย 

คร้ังที่  3 ส่งทหารจีนที่ตกค้างอยู่ในพม่าจาก
ภาวะสงคราม เมื่อครำวที่จีนกับพม่ำเกิดสงครำมสู้รบ
กันนั้น (ปีเฉียนหลงที่ 30 – 31) ทหำรของจีนสองร้อย
กว่ำคนได้ถูกจับไปเป็นเชลยและถูกควบคุมไว้ที่อังวะ 
ต่อมำจีนได้น ำทัพเข้ำบุกพม่ำจนมีกำรปล่อยทหำรจีน
เหล่ำนั้น และกระจัดกระจำยไปในที่ต่ำงๆ ส่วนหนึ่งหนี

ภัยมำยังสยำม (เอกสำรฉบับที่ 13 : จู พี โจ๊ว เจ๋อ 
ประเภทต่ำงประเทศจำกผู้ว่ำรำชกำรมณฑลกวำงตุ้ง
และกวำงสี และผู้ตรวจกำรมณฑลกวำงตุ้ง ลงวันที่ 21 
เดือนสิงหำคม ปีเฉียนหลงที่ 40) [2] ควำมพยำยำมใน
ครั้งนี้มีประเด็นที่น่ำสนใจคือ กำรส่งทหำรจีนที่ถูกพม่ำ
จับตัวกลับไปยังจีนในครั้งนี้ ดูเหมือนจะเป็นกำรเน้นย้ ำ
ถึงควำมน่ำเชื่อถือและควำมจริงใจของพระองค์ รวมถึง
ด ำเนินกำรเชิงรุกด้วยกำรเสนอขอซื้อก ำมะถันและ
กะทะเหล็กเพือ่ใช้เป็นยุทธปัจจัยด้วย และต่อมำจีนเอง
ก็มีกำรอนุมัติกำรจัดซื้ออำวุธให้กับสยำมที่แม้ว่ำจีนเอง
จะมีกฎหมำยห้ำมน ำอำวุธออกนอกประเทศ ทว่ำ หลี่ 
ซื่อเหยำ (ผู้ว่ำรำชกำรมณฑลกวำงตุ้งและกวำงสี) กลับ
ให้ควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ “ควรอนุมั ติให้เป็นกรณี
พิเศษ” 

คร้ังที่ 4 ส่งพ่อค้าชาวหยุนหนานคืนจีน จ ำนวน 
3 คน ซึ่งเป็นพ่อค้ำผ้ำไหม ผ้ำต่วน และสินค้ำอื่นๆ ที่
เดินทำงไปค้ำขำยท่ีพม่ำ ทว่ำกลับถูกจับตัวไว้และต่อมำ
หลบหนีออกมำได้ (เอกสำรฉบับที่ 16 : จู พี โจ๊ว เจ๋อ 
ประเภทต่ำงประเทศจำกผู้ว่ำรำชกำรมณฑลหยุนหนำน
และมณฑลกุ้ยโจว ลงวันที่ 26 เดือนธันวำคม ปีเฉียน
หลงที่ 41) [2] 

ควำมพยำยำมที่ เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเหล่ำนี้ 
ช้ีให้เห็นประเด็นที่น่ำสนใจหลำยประกำร กล่ำวคือ 
กรณีกำรส่งเชลยสงครำม ทหำรจีนที่ตกค้ำง ชำวจีนที่
หลบหนีออกนอกประเทศ รวมถึงพ่อค้ำชำวจีน เหล่ำนี้
เป็นควำมตั้งใจของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีที่จะ “เอา
อกเอาใจ” รำชส ำนักจีนอย่ำงเห็นได้ชัด ประกำรต่อมำ
เรำได้เห็นท่ำทีทำงกำรทูตในเชิงรุกที่น่ำสนใจของ
พระองค์ กล่ำวคือ ไม่ทรงรอให้รำชส ำนักจีนยอมรับไป
เอง หำกแต่ทรงรุกคืบด้วยกำรเสนอข้อแลกเปลีย่นอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น กำรขอซื้อก ำมะถันและกะทะเหล็กเพื่อใช้
เป็นยุทธปัจจัยในกำรรบ กับกำรส่งทหำรจีนที่ตกค้ำง
ในช่วงเดียวกัน หรือแม้แต่กำรขอซื้ออำวุธจำกจีนที่แม้
จีนเองจะมีกฎหมำยห้ำมน ำอำวุธออกนอกประเทศ ทว่ำ
ต่อมำก็มีกำรผ่อนปรนไปในท่ีสุด 
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ควำมพยำยำมเหล่ำนี้ก็ปรำกฏผลพอสมควร คือ 
รำชส ำนักจีนก็ยอมรับพระองค์ตำมล ำดับตั้งแต่กำรวำง
เฉยในหลำยกรณีที่สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีทรงกระท ำ 
ไม่เข้ำมำแทรกแซงทำงกำรเมือง หรือบำงกรณีก็ถึงกับ
เข้ำข้ำงสยำมเสียด้วยซ้ ำไป กำรยอมขำยสินค้ำสินค้ำที่
เป็นยุทธภัณฑ์ให้เป็นกรณีพิเศษไปจนถึงกำรยอมรับ
สถำนะของพระองค์อย่ำงเป็นทำงกำร ในช่วงปลำย
รัชกำลของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี  

ประเด็นที่น่ำสนใจก็คือควำมพยำยำมอย่ำงมำก
ของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีเพียงเพื่อให้รำชส ำนักจีนที่
อยู่ห่ำงไกล ไม่ได้มีพระรำชอำณำเขตเช่ือมต่อกันนั้น
เพรำะอะไร ที่ชัดเจนคือไม่ใช่เรื่องของอ ำนำจทำง
กำรเมืองแน่นอน ทว่ำประเด็นในเรื่องผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ ที่ขณะนั้นบ้ำนเมืองอยู่ในภำวะข้ำวยำกหมำก
แพง กำรท ำกำรค้ำกับทำงจีน เป็นหนทำงที่ดีที่สุดที่จะ
ท ำให้เศรษฐกิจกลับมำรุ่งเรืองได้อีกครั้งหรืออำจกล่ำว
ได้ว่ำ ทรงต้องกำรให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนและสยำม
กลับคืนมำเช่นเดิมเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยำ นั่นคือ
กำรทูตแบบบรรณำกำร หรือกำรไป “จิ้มก้อง”  

 

จิ้มก้องของสยามต่อราชสํานักจีน :  
อ่อนน้อมหรือผลประโยชน์ 

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 
(2556: 326) [5] อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ 
“จิ้มก้อง” หมำยถึง (โบ) ก.เจริญทำงพระรำชไมตรี
เฉพำะกับประเทศจีน โดยน ำพระรำชสำส์นและเครื่อง
รำชบรรณำกำรไปถวำยจักรพรรดิตำมเวลำที่ก ำหนด 
ปรกติ 3 ปี ต่อครั้ง เช่น แต่งทูตออกไปจิ้มก้อง (พงศ. ร.
3) (ปำก) โดยปริยำยหมำยถึงน ำสิ่งของเป็นต้นไปก ำนัล
เพื่อเอำใจ (จ. จิ้นกง้ ว่ำ ถวำยเครื่องบรรณำกำร) ซึ่งนัย
ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันนั้นก็ไม่ได้มีควำมหมำยแค่
เพียงด้ำนกำรค้ำเท่ำนั้น ทว่ำเป็นควำมสัมพันธ์ใน
หลำกหลำยมิติ โดยผ่ำนเรื่องกำรค้ำในระบบรำช
บรรณำกำรเป็นเครื่องมือ 

นับตั้งแต่รำชวงศ์หมิงเป็นต้นมำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนก็เจริญรุ่งเรืองขึ้น

ตำมล ำดับ และต้องยอมรับว่ำเป็นผลมำจำกกำรเบิก
ทำงของ “เจิ้งหอ” ที่ท ำให้ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ 
วัฒนธรรม รวมถึงเรื่องกำรเมืองกำรปกครองก็เบ่งบำน
อย่ำงมำก ไม่เพียงแต่รำชส ำนักจีนที่มีควำมพยำยำม
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำงๆ เท่ำนั้น หำกแต่
หลำยประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มี
ควำมพยำยำมและปรำรถนำที่จะสำนสัมพันธ์ทำงกำร
ค้ำและกำรเมืองกับจีนด้วยเช่นกัน ควำมสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นต่ำงมีผลประโยชน์ตอบแทนระหว่ำงกัน ที่อยู่ใน
รูปของ “รัฐบรรณาการ”  

ระบบบรรณำกำรถูกมองว่ำเป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมต้องกำรของรัฐจีนในฐำนะที่เป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่เหนือ
รัฐเล็กรัฐน้อยที่ เจริญสัมพันธไมตรีด้วย ในขณะที่
ชำวต่ำงชำติเองก็ยอมรับสถำนภำพของตนเองในรูป
ข อ ง ร ะ บ บ บ ร ร ณ ำ ก ำ ร เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ 
“ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง วั ต ถุ ”  ห รื อ ใ น รู ป ข อ ง 
“ผลประโยชน์ทางการค้า” 

ควำมรุ่งเรืองของสยำมตั้งแต่ครั้งอดีต ปฏิเสธไม่ได้
ว่ำจีนมีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำก ส่งผลให้ เกิดเป็น
ควำมสัมพันธ์แบบพึ่งพำระหว่ำงชำวจีนกับชนช้ัน
ปกครองของสยำมที่ด ำรงคงอยู่กันได้ด้วยกำรปฏิบัติที่
แสดงออกด้วยกำรที่กษัตริย์สยำมพยำยำมแสวงหำ
บริกำรของชำวจีน ท ำให้รูปแบบกำรค้ำทำงทะเลของ
ชำวจีนได้กลำยมำเป็นระบบหนึ่งที่ส ำคัญในกำรหำ
รำยได้เข้ำรัฐเรื่อยมำ 

นอกจำกนี้ผลพลอยได้อย่ำงหนึ่งที่เกิดจำกกำรค้ำ
จีน – สยำม คือ กำรหลั่งไหลเข้ำมำสู่สยำมของชำวจีน
โพ้นทะเล ที่อำจกล่ำวได้ว่ำชำวจีนกลุ่มนี้ได้ช่วยเร่งให้
สยำมเกิดกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
เข้ำสู่กำรแข่งขันที่ต่อมำเรำจะถูกบังคับให้เปิดประเทศ
โดยชำวตะวันตกในยุคล่ำอำณำนิคม ในส่วนของกำรค้ำ
ของเอกชนสยำมนั้น ด ำรงอยู่ภำยในกรอบของกำรค้ำ
ปกป้องในระบบบรรณำกำร ขุนนำง พ่อค้ำที่จัดกำร
กำรค้ำของพระมหำกษัตริย์สยำมก็ด ำเนินกำรค้ำของ
ตนเองไปพร้อมกัน ดังนั้นกำรค้ำของกษัตริย์จึงเป็น
รูปแบบอภิสิทธ์ิของกำรค้ำเอกชนแบบหนึ่ง 
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สินค้ำที่ถือได้ว่ำเป็นสินค้ำหลักต่อกำรค้ำระหว่ำง
จีนและสยำมคือ “ข้าว” ควำมต้องกำรข้ำวจำกจีน
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมำ อันเนื่องมำจำก
กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรอย่ำงรวดเร็วท ำให้เกิดควำม
ต้องกำรข้ำวมำกข้ึน น ำมำซึ่งมำตรกำรต่ำงๆ มำกมำยที่
ส่งเสริมให้กำรค้ำไทยและจีนทวีควำมร้อนแรงอย่ำง
รวดเร็ว  หำกพิจำรณำในแง่ของควำมได้ เปรียบ
เสียเปรียบเรื่องกำรค้ำระหว่ำงไทยและจีนในอดีตนั้น 
อำจกล่ำวได้ว่ำฝ่ำยสยำมน่ำจะอยู่ ในฝ่ำยที่ ได้รับ
ผลประโยชน์มำกกว่ำ โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนครั้งที่
เดินทำงค้ำขำยระหว่ำงกัน ศำสตรำจำรย์ต้วน ลี่เซิง 
(2542: 14) [2] อธิบำยว่ำนอกจำกสยำมจะมีระบบ
ควำมสัมพันธ์แบบจิ้มก้องกับจีนแล้ว สยำมยังได้รับสิทธิ์
ส่งเรือสินค้ำไปในลักษณะ “ทั่งก้อง” ด้วย ซึ่งทั่งก้อง
เป็นระบบถวำยเครื่องรำชบรรณำกำรที่ต่ำงไปจำก
จิ้มก้อง กล่ำวคือ “จิ้มก้อง” มักถวำย 3 ปีต่อครั้ง ส่วน 
“ทั่งก้อง” จะมีกำรถวำยทุกปี ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำ 
ทั่งก้องจึงถือเป็นข้ออ้ำงถึงกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อ
องค์จักรพรรดิจีน ทว่ำกลับแอบแฝงไว้ด้วยเหตุผล
ทำงกำรทูตและกำรค้ำเป็นส ำคัญ ในขณะที่จีนเองก็รับ
ผลประโยชน์จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันนี้อยู่ ไม่น้อย
เช่นกัน 

แม้ว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศทั้งสองจะมี
ลักษณะคล้ำยระบบบรรณำกำรก็ตำม แต่ สัมพันธภำพ
นั้นเป็นเพียงในนำมมำกกว่ำ จุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของ
คณะทูตสยำม ดูจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ และบรรดำของ
ก ำนัลที่มอบให้จีน ก็ถือว่ำมิได้มีควำมหมำยอื่นใดมำก
ไปกว่ำของก ำนัลตำมมำรยำท ซึ่งในควำมเป็นจริงคณะ
ทูตสยำมที่เดินทำงไปจีนนับจำกปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 
14 เป็นต้นมำ เปรียบเหมือนขบวนเรือบรรทุกสินค้ำ
จำกไทยไปจีน และบรรทุกสินค้ำจำกจีนกลับมำไทย
มำกกว่ำกำรยอมอ่อนน้อมถ่อมตนในฐำนะผู้น้อยตำม
แนวคิดเรื่องควำมสัมพันธ์แบบรัฐบรรณำกำรแต่อย่ำงใด 

ด้ วยผลประโยชน์ที่ เ กิ ดจำกกำรแต่ งทูต ไป 
“จิ้มก้อง” หรือเจริญทำงไมตรีโดยน ำเครื่องบรรณำกำร
ไปมอบให้กับรำชส ำนักจีนนี้เองที่มีควำมส ำคัญต่อ

ประเทศต่ำงๆ มำกมำยที่หมำยจะได้รับจำกรำชส ำนัก
จีน รวมถึงสยำมในสมัยธนบุรีด้วย ควำมพยำยำมอย่ำง
มำกมำยและต่อเนื่องที่ เกิดขึ้นก็ด้วยมุ่ งหวังเรื่ อง
ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำตำมระบอบมำกกว่ำที่จะยอม
อ่อนน้อมถ่อมตนในฐำนะรัฐบริวำรของจีน  ประกอบ
กับบ้ำนเมืองที่อยู่ในภำวะหลังสงครำม กำรได้รับกำร
เกื้อหนุนจำกจีนย่อมมีควำมส ำคัญในกำรรื้อฟื้น
บ้ำนเมือง หรืออำจกล่ำวว่ำควำมสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้น
ระหว่ำงจีนและสยำมในสมัยธนบุรี เป็นกำรได้รับ
ผลประโยชน์ด้วยกันท้ังสองฝ่ำย 

  

บทสรุป 
อำจกล่ำวได้ว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสยำมกับจีน

ในสมัยสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี เป็นควำมสัมพันธ์ใน
ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ระหว่ำงกัน รำชส ำนักจีนได้รับ
กำรยอมรับในอ ำนำจจำกรัฐเล็กรัฐน้อยอย่ำงสยำม 
ในขณะที่สยำมเองก็ได้รับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
จ ำนวนมำกเป็นกำรตอบแทน ซึ่งมำกจนถึงกับเรำได้
เห็นถึงควำมพยำยำมอย่ำงมำกของสมเด็จพระเจ้ำกรุง
ธนบุรีตลอดรัชสมัยของพระองค์ที่จะเจริญสัมพันธ์ไมตรี
กับรำชส ำนักจีนให้ได้ ซึ่งมีหลักฐำนเอกสำรของทำงจีน
จ ำนวนมำกเป็นประจักษ์พยำนได้เป็นอย่ำงดี 

ควำมจริงแล้วจีนเข้ำมำมีบทบำทและควำมสมัพันธ์
กับรัฐเล็กรัฐน้อยบริเวณภูมิภำคนี้มำแล้วอย่ำงน้อยก็ใน
สมัยรำชวงศ์หมิง ที่จักรพรรดิหย่งเล่อได้ส่งกองเรือน ำ
โดยนำยพลเรือ “เจิ้งเหอ” (นำมเดิมหม่ำซำนเปำ หรือ
ที่คนไทยเรียก ซ ำเปำกง) นักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ของจีน 
ให้เดินทำงมำยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแวะที่กรุง
ศรีอยุธยำใน พ.ศ. 1951 สัมพันธภำพระหว่ำงจีนกับ
ไทยในสมัยอยุธยำนี้ได้ด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น มีชำวจีน
อพยพมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ในกรุงศรีอยุธยำมำกขึ้น และรับ
รำชกำรอยู่กับฝ่ำยไทย ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรค้ำส ำเภำ
ระหว่ำงไทยกับจีนในสมัยอยุธยำนี้ได้ท ำให้กรุงศรี
อยุธยำมั่ งคั่ งและกลำยเป็นศูนย์กลำงของกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศทำงตะวันตกคือยุโรป กับประเทศทำง
ตะวันออกคือจีนอีกด้วย ปฏิเสธไม่ได้ว่ำส่วนหนึ่งของ
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กระบวนกำรที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตกับจีนนี้
ได้น ำมำซึ่งควำมมั่งคั่ งให้กับกรุงศรีอยุธยำ  ดังนั้น
ควำมสัมพันธ์กับจีนจึงมีควำมหมำยต่อควำมมั่นคงและ
มั่งคั่งของประเทศ 

เมื่ออยุธยำล่มสลำยด้วยก ำลังทหำรของพม่ำใน 
พ.ศ. 2310 และพระยำตำกได้ย้ำยศูนย์กลำงทำงอ ำนำจ
ลงมำตั้งที่กรุงธนบุรี เรำจึงได้เห็นควำมพยำยำมตั้งแต่
ครั้งแรกเริ่มรัชกำลใหม่ที่จะรื้อฟื้นควำมสัมพันธ์กับจีน
เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยำอีกครั้ง ที่แม้ในระยะแรกจะ
ได้รับกำรปฏิเสธอย่ำงชัดเจนจำกรำชส ำนักจีน ทว่ำ
พระองค์ก็ไม่ได้ทรงล้มเลิกควำมพยำยำมแต่อย่ำงใด 
ในทำงตรงกันข้ำมเรำกลับเห็นควำมพยำยำมตลอด 15 
ปีแห่งกำรครองรำชสมบัติที่จะให้ควำมสัมพันธ์นั้น
เกิดขึ้นให้ได้  

ควำมพยำยำมของพระองค์ประสบควำมส ำเร็จ
ตำมสมควรและตำมล ำดับ ในปีพ.ศ.2324 พระองค์จะ
ส่ งคณะทู ตและ เครื่ อ ง ร ำชบรรณำกำรออกไป 
“จิ้มก้อง” โดยมีกองเรือมำกถึง 11 ล ำเรือ ถึงแม้ว่ำจะ
สิ้นรัชกำลไปก่อนที่คณะทูตชุดดังกล่ำวจะเดินทำง
กลับมำ แต่อำนิสงส์นั้นก็ตกเป็นผลประโยชน์ทำงกำร
ทูตและกำรค้ำให้กับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนำน
นับหลำยสิบปี ก่อนท่ีระบบทูตบรรณำกำรจะถูกยกเลิก
ไปในสมัยรัชกำที่ 4 ที่ชำติตะวันตกจะเข้ำมำมีอิทธิพล
เมื่อครั้งที่มีกำรท ำสนธิสัญญำเบำว์ริงกับอังกฤษ หรือ
คิดเป็นอัตรำที่นับเนื่องมำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 1 – 4 มี
คณะทูตรำชบรรณำกำรจำกสยำมไปจีนมำกถึง 35 ครั้ง 
หรือประมำณ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง (นิรำศเมืองกวำงตุ้ง หรือ
นิรำศพระยำมหำนุภำพ (อ้น) ไปเมืองจีน, 2553: 6) [6] 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำควำมพยำยำมของสมเด็จพระ
เจ้ำกรุงธนบุรีให้รำชส ำนักจีนยอมรับในสถำนะของ
พระองค์นั้ น  เป็นกำร  “อ่อนน้อมถ่ อมตนเ พ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ” มำกกว่ำกำรยอมรับใน
อ ำนำจทำงกำรเมืองกำรปกครอง ซึ่งผลประโยชน์ที่
กล่ำวถึงนี้จะเกิดจำกควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตที่เรียกว่ำ 
“บรรณาการ – จิ้มก้อง” นั่นเอง 
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