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กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ลิขสิทธ์ิเปนของผูแตง 

_________________________________________________________________________________ 
 

การเจรจาทางทหารระหวางไทยกับฝายสัมพันธมิตรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 * 
       

พ.ต.ศรศักร  ชูสวัสดิ์ 
 

ระหวางวันที่ 3 – 8 กันยายน พ.ศ. 2488 ณ กองบัญชาการทหารสูงสุดฝายสัมพันธมิตร
ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อังกฤษ-สหรัฐอเมริกา) (South-East Asia Command - SEAC)  
เมืองแคนดี ซีลอน (คือ ศรีลังกาในปจจุบัน ในขณะนั้นเปนอาณานิคมของอังกฤษ) ไดมีการเจรจา
ทางทหารระหวางคณะทูตทหารของไทย โดยการนําของพลโทศักดิ์ เสนาณรงค ผูชวยผูบัญชาการ-
ทหารบก กับฝายสัมพันธมิตร โดยการนําของนายพลเรือ ลอรด หลุยส เมาทแบทเทน (Lord Louis 
Mountbatten) ผูบัญชาการทหารสูงสุดฝายสัมพันธมิตรแหงกองบัญชาการทหารประจําเอเชียตะวัน-
ออกเฉียงใต การเจรจาจบลงดวยการลงนามสัญญาทางทหารชั่วคราวฉบับที่ 1 ในกลางดึกของวันที่ 
8 กันยายน  

เร่ืองราวการเจรจาทางทหารระหวางไทยกับฝายสัมพันธมิตรนี้ มีการศึกษาในสองมุม-
มองดวยกัน คือ มุมมองแรก มองในแงความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธสาม-
เสาระหวางไทย อังกฤษและสหรัฐฯ  สวนมุมมองที่สอง มองในแงการเมืองภายในของไทย โดย
เฉพาะจากความขัดแยงทางการเมืองภายในของไทยหลังสงครามโลก ระหวางอดีตผูนําขบวนการ-
เสรีไทยภายในประเทศ นายปรีดี พนมยงค และผูนําขบวนการเสรีไทยในสหรัฐฯ ม.ร.ว. เสนีย 
ปราโมช  บทความนี้จะเนนเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศเปนสําคัญ 

ในดานความสัมพันธระหวางประเทศ เทาที่ผานมานักวิชาการฝายหนึ่งยอมรับวา  

                                                           
 *ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อันเนื่องดวยสงครามสามชื่อ” จัดโดย
กองวิชาประวั ติศาสตร  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ กองวิชาประวัติศาสตรฯ, 18 สิงหาคม 2542 และพิมพใน จุลสารไทยคดีศึกษา 17, 3 
(กุมภาพันธ – เมษายน 2544): 59-70. 
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1.การเจรจาที่แคนดี แมจะเปนการเจรจาระหวางไทยกับฝายสัมพันธมิตร แต 
สหรัฐฯ ไมไดมีสวนรูเห็นและไมไดเห็นชอบกับสัญญาทางทหาร 21 ขอ ที่อังกฤษยื่นใหคณะทูต-
ทหารของไทยพิจารณาลงนาม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อังกฤษเปนผูยกรางสัญญาแตเพียงฝายเดียว 
โดยที่สหรัฐฯ ไมทราบเรื่อง1  

2. แมอังกฤษจะบอกวา สัญญามีเฉพาะขอกําหนดที่จําเปนทางทหารเทานั้น แตขอ-
เรียกรองสวนใหญเปนเรื่องเศรษฐกิจและการเมือง2  

3. คณะทูตทหารของไทยเห็นวา การลงนามในสัญญา จะทําใหไทยตกอยูภายใต
การยึดครองของอังกฤษ จึงนําความไปบอกทหารอเมริกันหนวย OSS (Office of Strategic 
Services) อันนําไปสูการแทรกแซงของสหรัฐฯ การเขาแทรกแซงนี้ทําใหอังกฤษตองยอมแกไข
สัญญาดังกลาว สัญญาทางทหารชั่วคราวฉบับที่ 1 ที่ลงนามในวันที่ 8 กันยายน จึงจํากัดอยูเฉพาะ
เร่ืองการทหาร และจํานวนขอในสัญญาลดจาก เดิม 21 ขอ เหลือเพียง 4 ขอ3 

4. เมื่อมีการเจรจาเลิกสถานะสงครามระหวางไทยกับอังกฤษในวันที่ 25 กันยายน 
พ.ศ. 2488 อังกฤษเพิ่มขอเรียกรองตอไทยเปน 51 ขอ4   

ผูศึกษาประวัติศาสตรอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงใชหลักฐานฝายอังกฤษเปนหลัก มีความเห็นแตก-
ตางออกไป 

1. อิศร ปกมนตรีแยงวา รัฐบาลอังกฤษที่กรุงลอนดอนไมไดมีสวนรับรูสัญญาทาง
ทหาร ที่ยื่นใหคณะทูตทหารของไทย5  จูดิธ สโตว (Judith Stowe)  ยืนยันวา เมาทแบทเทนเปนผูส่ัง-

 
1Kramol Tongdhummachart, “American Policy in Southeast Asia: With Special Reference to 

Burma, Thailand and Indonesia 1945–1960” (Ph.D. thesis in Foreign Affairs, University of Virginia, 1961), p. 
77. 

2 Judith A. Stowe,  Siam becomes Thailand  (Honolulu: University of Hawaii Press, 1991), pp. 
348 - 349. 

3 Kramol Tongdhummachart, “American Policy in Southeast Asia: With Special Reference to 
Burma, Thailand and Indonesia 1945–1960,” p. 77 และอัญชลี สุขดี, “ขบวนการตอตานญี่ปุนของไทยในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484 – 2488)” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิต-
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), หนา 141. 

4เรื่องเดียวกัน, หนา 142 และสรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแยงทางการ-
เมืองภายในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2481 - 2492, พิมพครั้งที่ 2,   (กรุงเทพ: สถาบันเอเชียศึกษา, 2535), หนา 
186 - 187. 

5 Isorn Pocmontri,  Negotiations between Britain and Siam on the Agreement for the Termination 
of their State of  War, 1945: An Instance of Intervention by the United States in British Foreign Policy 
(Bangkok: Social Research Institute, Chulalongkorn University, 1982), p. 66. 
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การใหรางสัญญาฉบับดังกลาวโดยมี เอสเลอร เดนนิง (Esler Dening) หัวหนาที่ปรึกษาทางการเมือง
ประจํา SEAC เปนผูมีสวนสําคัญในการยกราง1 อยางไรก็ตามสโตวยืนยันวา เดนนิงยกรางสัญญา
โดยใชขอความจากรางสัญญาที่อังกฤษเตรียมเจรจาเพื่อเลิกสถานะสงครามกับไทย 

2. สโตวมองวา สัญญาดังกลาวเปนสัญญาสงบศึก (Armistice) เชนที่ฝายสัมพันธ-
มิตรลงนามกับประเทศคูสงครามอื่นๆ ในยุโรป ซ่ึงกําลังฝายสัมพันธมิตรเขายึดคืนจากการยึดครอง
ของเยอรมัน และยืนยันวารัฐบาลของนายทวี บุณยเกตุ ตกลงที่จะลงนามในสัญญา 21 ขอนั้น โดย
ผานการเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรอยางไมเต็มใจ2 

งานสําคัญที่มีอิทธิพลช้ีนําความคิดที่แตกตางกันนี้  คือ “Secrets from Siam”3  ของ  
เอ็ดการ สโนว (Edgar Snow) นักหนังสือพิมพชาวสหรัฐฯ ตีพิมพออกมาในตนป พ.ศ. 2489  กลาว
วา อังกฤษบีบใหไทยเซ็นสัญญา และไมเชื่อวาอังกฤษไมรูเร่ืองสัญญาที่เมาทแบทเทนเสนอใหไทย
ลงนาม  สโนวอางคําพูดของ ม.ร.ว. เสนียวา ถาไทยตกลงลงนามในสัญญาทางทหาร ไทยจะตกเปน
รัฐทาสของอังกฤษ “It was the list of twenty-one demands that ‘would have made Siam a slave 
state for years to come.’ ” 4  

งานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งคือ บทความเรื่อง “Britain and Siam: The Latest Phase”  ของ 
อเล็ก  ปเตอรสัน (Alec Peterson)5  ช้ีวา สัญญาที่เมาทแบทเทนเสนอตอไทยเปนสัญญาที่ทําขึ้นเพื่อ
สงทหารเขาไปในไทยเชนเดียวกับที่สงเขาไปในมลายา ไมไดเปนสัญญาสันติภาพเพื่อเลิกสถานะ
สงครามกับไทย  สัญญาฉบับหลังที่วานี้ยังไมไดรางขึ้น  

 
It was not even the draft for a British peace treaty with Siam. The terms 

of the latter had not yet been fully worked out since it had been intended that 
they should depend partly on the extent to which Siam “worked her passage” by 
fighting alongside the Allies6. 
 

 
1 Stowe, Siam becomes Thailand,  pp. 348 - 349. 
2 Ibid., pp. 349 and 353. 
3 Edgar Snow,  “Secrets from Siam,” Saturday Evening Post 12 (January 1946), pp. 13, 37, 39 

and 41. 
4 Ibid.,  p. 37. 
5 Alec Peterson, “Britain and Siam: The Latest Phase,” Pacific Affairs 19, 4 (December 1946), 

pp. 364 - 372. 
6 Ibid., p. 367. 
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อยางไรก็ตามสโตวช้ีวา กระทรวงการตางประเทศของอังกฤษอยูเบื้องหลังการเขียน
บทความชิ้นนี้ เปนงานที่เขียนขึ้นเพื่อคานงานของสโนว1  กลาวอีกนัยหนึ่ง เปนงานที่เขียนขึ้นโดย
วัตถุประสงคทางการเมือง 

สําหรับงานของคนไทยที่นับวามีอิทธิพลตอการศึกษาเหตุการณนี้อยางมากคือ บันทึก-
ความทรงจําของคนไทยผูรวมเหตุการณ หรือรวมสมัย ที่สําคัญไดแก   บันทึกของพลเอก เนตร      
เขมะโยธิน  อยางไรก็ตาม แมพลเอก เนตรจะเปนหนึ่งในคณะทูตทหาร แตจะเห็นไดวา บันทึกของ
พลเอก เนตรไดรับอิทธิพลจากงานของสโนว ซ่ึงอางอิงคําพูดของ ม.ร.ว. เสนีย และเลาเหตุการณ
ไมแตกตางจากบทความของสโนว2 งานทรงอิทธิพลของไทยอีกชิ้นหนึ่งคือ “รายงานการเจรจาเลิก
สถานะสงครามกับบริเตนใหญ” ของ ม.ร.ว. เสนีย ซ่ึงเปนรายงานสรุปผลการเจรจาทางการเมือง
เพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษ3 งานชิ้นนี้มีอิทธิพลมาก โดยเฉพาะความเชื่อของ ม.ร.ว. เสนีย ที่
วา การเจรจาทางทหารกับฝายสัมพันธมิตรเปนเรื่องเดียวกันกับการเจรจาเลิกสถานะสงครามกับ
อังกฤษ โดยมีพื้นฐานมาจากความคิดที่วา สาระสําคัญของสัญญาในการเจรจาทั้งสองครั้ง ไมแตก-
ตางจากกัน นอกจากนั้น ยังมีความคิดวา อังกฤษไมพอใจไทยที่นําขาวไปบอกสหรัฐฯ ทําใหอังกฤษ
เพิ่มขอเรียกรองจากไทย หรือแมแตขอสรุปที่วา ม.ร.ว. เสนียคัดคานการลงนามในขอตกลงสมบูรณ
แบบกับอังกฤษ  (ม.ร.ว. เสนียเปนนายกรัฐมนตรีในหวงเวลาที่มีการเจรจาเลิกสถานะสงครามกับ
อังกฤษ ม.ร.ว. เสนียเปดเผยวา รายงานฉบับดังกลาว ตนเขียนขึ้นและใหเก็บไวเปนเอกสารลับที่
กองเก็บ ทําเนียบรัฐบาล ดวยเกรงวาการเปดเผยจะสะเทือนใจอังกฤษ)4 งานกลุมนี้เชื่อวา อังกฤษ
ตองการยึดครองไทย การอธิบายความจึงเนนถึงความพยายามของอังกฤษที่จะบีบใหไทยลงนามใน
สัญญา การเขาแทรกแซงของสหรัฐฯ ทําใหความพยายามของอังกฤษลมเหลว 

เทาที่ผานมา การใหความสําคัญกับการศึกษาเรื่องการเจรจาทางทหารกับฝายสัมพันธ-
มิตรมีคอนขางนอย เมื่อเทียบกับที่มีใหกับการศึกษาเรื่องการเจรจาเลิกสถานะสงครามระหวางไทย
กับอังกฤษ อีกทั้งการศึกษาที่ผานมาตกอยูใตอิทธิพลความเชื่อที่วา การเจรจาที่เกิดขึ้นนั้น เปนสวน-

 
1 Judy Stowe, “Relations between Thailand and Britain, September 1945,” in D. K. Bassett and 

V. T. King, (eds.), Britain and South-East Asia (Hull: Hull University, 1986), p. 61 ft. 42.  
2 พลเอก เนตร เขมะโยธิน, งานใตดินของพันเอก โยธ,ี เลม 3, (พระนคร: เกษมบรรณกิจ, 2510). 
3ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช,  “รายงานการเจรจาระงับสงครามกับบริเตนใหญ ,” ใน  ม.ร.ว. เสนีย 

ปราโมช, ประชุมนิพนธของ ม.ร.ว. เสนีย  ปราโมช (พระนคร: บํารุงสาสน, 2509), หนา 15 - 102. 
4รายงานฉบับนี้ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2489 หนึ่งเดือนหลังการลงนามในขอตกลงสมบูรณแบบ

เลิกสถานะสงครามระหวางไทยกับอังกฤษ และเปนวันสุดทายของการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี   ม.ร.ว. เสนีย  
กลาววา รายงานดังกลาวถูกนํามาตีพิมพเผยแพรและจําหนายในราวป พ.ศ. 2498  โดยที่ตนไมไดรูเห็น  ดู ม.ร.ว. 
เสนีย ปราโมช, ชีวลิขิต (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ม.ป.ป.), หนา 138. 
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หนึ่งของการเจรจาเพื่อเลิกสถานะสงครามระหวางไทยกับอังกฤษ ที่มีขึ้นระหวาง 25 กันยายน พ.ศ. 
2488 – 1 มกราคม พ.ศ. 2489 กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขาใจผิด (เชนเดียวกับคนไทยรวมสมัย) วาเปน
เร่ืองเดียวกัน และมองดานเดียววา การที่สหรัฐฯ ไมเห็นดวยกับสัญญาและเขาแทรกแซง ทําให
อังกฤษตองยอมแกไขตามความตองการของสหรัฐฯ   

บทความชิ้นนี้ตองการยืนยันวา อังกฤษที่ลอนดอนไมไดเห็นชอบกับรางสัญญาที่ยื่นตอ
คณะทูตทหารของไทย  ดวยเกรงวา สัญญาดังกลาวจะกระทบตอแผนการเจรจาเลิกสถานะสงคราม
กับไทยที่กําหนดไว การเขาแทรกแซงของสหรัฐฯ กลับเปนผลดีกับอังกฤษ กลาวคือชวยใหอังกฤษ
ดําเนินการตามแผนการเจรจาเลิกสถานะสงครามกับไทยที่กําหนดไวตอไป 
 
อังกฤษที่ลอนดอนไมไดเห็นชอบกับรางสัญญาที่ยื่นตอคณะทูตทหารของไทย 

นักวิชาการเห็นพองกันวา ความแตกตางดานนโยบายตางประเทศของสหรัฐฯ และ
อังกฤษที่มีตอไทยเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไทยรอดพนจากการตกเปนประเทศผูแพสงคราม กลาว
คือ หลังจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐฯ ในวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2485 ขณะที่อังกฤษรับรองคําประกาศสงครามของไทย และถือวาไทยเปนประเทศ
ศัตรู สหรัฐฯ ไมรับรองคําประกาศนั้น และถือวาไทยเปนประเทศที่ถูกศัตรูคือญ่ีปุนยึดครอง และ
เปนดินแดนรอการปลดปลอย  ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ยังคงใหการรับรอง ม.ร.ว เสนียในฐานะอัคร-
ราชทูตตอไป1 หนึ่งปตอมาสหรัฐฯ แสดงทาทีชัดเจนขึ้นวา ตองการเห็นไทยหลังสงครามมีอธิปไตย
และเอกราช โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2486  ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสทเวลท (Franklin D. 
Roosevelt) ไดประกาศใหการสนับสนุนนโยบายของจีน ที่ประกาศในปลายเดือนกุมภาพันธโดย
เจียง ไค เช็ค (Chiang Kai-shek) ประธานาธิบดีของจีนคณะชาติที่จุงกิงวา ตองการเห็นไทยภายหลัง 
สงครามมีอธิปไตยและเอกราช2  สหรัฐฯ นั้น เรียกรองใหอังกฤษประกาศนโยบายตอไทยในทํานอง
เดียวกัน 

 
1เหตุผลประการสําคัญนาจะอยูที่สหรัฐฯ คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคณะทูตสหรัฐฯ ในไทย 

ดวยเกรงวา จะไมมีตัวทูตไทยไวแลกเปลี่ยนกับทูตสหรัฐฯ หากทางไทยเรียกรอง เปนที่นาสังเกตวา ทําไมจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม จึงไมขอใหสหรัฐฯ สงตัวทูตไทยแลกกับทูตสหรัฐฯ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนคน  กอนสงครามสงบ 
ประมาณเมษายน พ.ศ. 2488 สหรัฐฯ ไดแจงใหขบวนการเสรีไทยในประเทศทราบชัดวา  สหรัฐฯ รับวา นายปรีดี
เปนตัวแทนสืบเนื่องของระบอบการปกครองของไทยตามรัฐธรรมนูญ. 

2 ม.ร.ว. เสนียกลาววา ตนไดเคลื่อนไหวใหสหรัฐฯ ออกมาแสดงทาที่สนับสนุนคําประกาศของจีน  
อยางไรก็ดี กอนการจัดตั้ง South East Asia Command  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2486 ไทยอยูในเขตการรบรวมของ
จีน – สหรัฐฯ มีขอสรุปวา หลังจากไทยประกาศสงครามกับสหรัฐฯ และ อังกฤษ  จีนมีอิทธิพลสําคัญตอการตัด-
สินใจของสหรัฐฯ ที่จะไมรับรองคําประกาศสงครามของไทย  ดู James Martin, Jr., “Thai - American Relations 
in World War II,” Journal of the Asian Studies 22 (1963), p. 461. 
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คําประกาศของสหรัฐฯ และแรงบีบจากสหรัฐฯ ทําใหอังกฤษในฐานะพันธมิตรตอง
กําหนดนโยบายของตนตอไทย อังกฤษมีขอสรุปวา อธิปไตยและเอกราชของไทยหลังสงครามขึ้น
อยูกับประการแรก ไทยตองตอสูเพื่อปลดปลอยตัวเองและรวมตอสูศัตรูจนไดชัยชนะ ประการที่
สอง ไทยตองชดใชคาเสียหายที่เกิดกับผลประโยชนของอังกฤษ อันเปนผลจากการที่ไทยเขารวม
สงครามกับญี่ปุน และประการสุดทาย การรวมมือทางทหารและเศรษฐกิจในอนาคต (ภายหลัง
สงคราม) โดยส้ันๆ ก็คือ อังกฤษตองการเห็นไทยชวยเหลือตัวเอง  “work their passages home”  

 
If they do so, and only they do so, they can look to this country to 

support the emergence of a free and independent Siam after the war is over1   
 
แทจริงแลว อังกฤษยึดถือนโยบายเคารพอธิปไตยและเอกราชของไทยอยางมีเงื่อนไข

ไมเคยเปลี่ยน แมภายหลังสงครามยุติแลว การเจรจาเลิกสถานะสงครามกับไทย ระหวางวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2488 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2489 อังกฤษดําเนินการภายใตนโยบายนี้ 

 เมื่ออังกฤษพยายามลดความหวาดระแวงสงสัยของสหรัฐฯ ตอนโยบายของอังกฤษ 
โดยเฉพาะเรื่องเจตนารมณแบบอาณานิคมของอังกฤษ อังกฤษไดตั้งคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี 
เรียกวา The Far Eastern Committee มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เพื่อ
กําหนดนโยบายตอไทย จีนและญี่ปุน คณะกรรมการไดยกรางนโยบายตอไทยพรอมขอเรียกรอง
ตางๆ แลวเสร็จเกือบสมบูรณในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2488 อยางไรก็ตาม เปนหวงเวลาที่อังกฤษมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากพรรคอนุรักษนิยมเปนพรรคแรงงาน และตอมาสงครามยุติลงกะทันหัน 
กระนั้นก็ตาม หลังสงครามยุติ รัฐบาลพรรคแรงงานยังคงถือนโยบายเดิมที่รางไวในสมัยรัฐบาล
พรรคอนุรักษนิยม 

 นโยบายและขอเรียกรองของอังกฤษตอไทยนั้นกําหนดขึ้นในระหวางสงคราม และ
เตรียมไวบังคับใชกับไทยไปจนกวาสงครามจะยุติ และมีขอผูกมัดไทยไปจนถึงหลังสงครามยุติแลว  
อังกฤษมีความคิดวา หลังจากฝายสัมพันธมิตรขับไลญ่ีปุนออกไปแลว และมีการจัดตั้งรัฐบาลปลด-
ปลอยของไทย (Siamese Liberation Government) รัฐบาลปลดปลอยตองยอมรับขอเรียกรองทาง
การเมืองและทางทหารของอังกฤษ ที่ใชบังคับในระหวางสงคราม (การตอสูกับญี่ปุนจนประสบชัย-
ชนะ) และผูกมัดไทยตอไปหลังสงคราม (การรวมมือทางเศรษฐกิจและทหาร) ที่สําคัญก็คือ   
สถานะสงครามระหวางไทยกับอังกฤษจะสิ้นสุดลง และอังกฤษจะฟนคืนความสัมพันธกับไทยก็ตอ

 
1 PRO: CAB 96/5, FE(44)6  Policy towards Siam, Memorandum by FO, 27 November 1944; and 

Songsri Foran, Thai - British - American Relations during World War II and the Immediate Postwar Period, 
1940 - 1946 (Bangkok: Thai Khadi Research Institute, Thammasat University, 1981), pp. 150 - 151. 
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เมื่อรัฐบาลปลดปลอยของไทยไดปฏิบัติตามขอตกลงที่กําหนดไว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อังกฤษใช
การรับรองรัฐบาลไทยและการฟนคืนความสัมพันธทางการทูต เปนตัวบีบใหไทยยอมรับขอเรียก-
รองของตน อยางไรก็ตาม อังกฤษตระหนักวา อุปสรรคสําคัญก็คือ สหรัฐฯ อังกฤษเกรงวาหาก
สหรัฐฯ สามารถบรรลุขอตกลงทางการเมืองใดๆ กับไทย (อันจะนําไปสูการฟนคืนความสัมพันธ)  
กอนที่จะมีการเจรจาระหวางอังกฤษกับไทยเพื่อใหไทยยอมรับขอเรียกรองของอังกฤษ กลาวอีกนัย-
หนึ่งก็คือ หากสหรัฐฯ และไทยฟนคืนความสัมพันธกันได (คือการรับรองรัฐบาลไทย) กอนที่ไทย
ตกลงตามขอเรียกรองของอังกฤษ อังกฤษก็ไมสามารถบีบใหไทยยอมรับขอเรียกรองใดๆ ของ
อังกฤษได  

 อยางไรก็ตาม ทั้งสหรัฐฯ และอังกฤษในฐานะพันธมิตรรวมรบตางพยายามเจรจาเพื่อ
ใหบรรลุแนวทางในการปฏิบัติตอไทยอยางเปนเอกภาพ เนื่องจากสหรัฐฯ ไมถือวาไทยเปนศัตรูและ
มีทีทาใหการสนับสนุนขบวนการเสรีไทยอยางเต็มที่  อังกฤษจึงพยายามเจรจาไมใหสหรัฐฯ มีขอ-
ตกลงทางการเมืองใดๆ กับขบวนการเสรีไทยมาตั้งแตแรก ดังนั้น ตั้งแตตนป พ.ศ. 2487 แลว ที่
อังกฤษเสนอใหสหรัฐฯ และอังกฤษมีนโยบายที่เปนเอกภาพตอไทย ในขณะที่สหรัฐฯ เองตองการ
ใหอังกฤษมีนโยบายที่ชัดเจนวา จะเคารพอธิปไตยและเอกราชของไทย และมีนโยบายที่ไมขัดกับ
นโยบายของตนในการจัดระเบียบโลกใหม อันหมายถึงการพยายามลดอิทธิพลของมหาอํานาจเกา
ทางเศรษฐกิจอยางอังกฤษ สําหรับอังกฤษไดพยายามเจรจาใหสหรัฐฯ เห็นดีเห็นงามกับเงื่อนไขที่
ตนจะเรียกรองเอาจากไทย กลาวคือขณะที่อังกฤษรางขอเรียกรองจากไทย ก็พยายามหยั่งเชิงสหรัฐฯ 
วามีความคิดเห็นอยางไรตอนโยบายและขอเรียกรองของตน   

 นโยบายของสหรัฐฯ ตอไทยมีสวนอยางมากตอการกําหนดขอเรียกรองของอังกฤษ ใน
ขณะเดียวกัน อังกฤษก็คาดวาตองติดตอสัมพันธกับรัฐบาลปลดปลอยของไทย ซ่ึงสงผลใหอังกฤษ
กําหนดนโยบายวา สัญญาที่จะทํากับไทยนั้นตองมีลักษณะผิดธรรมดา (peculiar kind) แตกตางไป
จากสัญญาสงบศึก เนื่องจากไมอาจเพิ่มขอเรียกรองใดไดอีกหลังจากลงนามแลว สัญญาที่จะทํากับ
ไทยจึงตองเปนสัญญาสมบูรณแบบ (comprehensive) ที่ไมเพียงแตเลิกสถานะสงครามเทานั้น แต
ตองวางรากฐานและวางกรอบความรวมมือกับไทยในระหวางและหลังสงครามยุติดวย (หมายถึง
รวมสัญญาสันติภาพและสัญญาสงบศึกไวดวยกัน) นอกจากนั้น อังกฤษเห็นวา สัญญาทางการเมือง
และทางทหารที่ทําขึ้นตองมีการเจรจาพรอมกันไป โดยเห็นวาเปนการยากที่จะใหมีการตกลงทํา
สัญญาทางทหารระหวางไทยกับเมาทแบทเทนกอนที่ไทยกับอังกฤษจะบรรลุขอตกลงทางการเมือง 
ขอเรียกรองที่รางขึ้นนั้น อังกฤษประมาณวา เปนขอเรียกรองมากสุดที่อังกฤษสามารถเรียกรองจาก 
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ไ ทยได  อยางไรก็ดี สงครามยุติกอนที่รัฐบาลอังกฤษจะไดอนุมัติขอสัญญาที่รางขึ้น และสงไปให
สหรัฐฯ  พิจารณา1 

 สงครามในแปซิฟกที่ส้ินสุดลงกะทันหัน เพราะญี่ปุนยอมแพสงคราม ทําใหปญหา
ความสัมพันธไทย–สหรัฐฯ–อังกฤษซับซอนขึ้น ไทยไมมีโอกาสตอสูปลดปลอยตัวเอง ไมมีการตั้ง
รัฐบาลปลดปลอยของไทย และสถานะสงครามกับอังกฤษยังคงอยู ประเทศไทยควรตกเปนประเทศ
ผูแพสงคราม กระนั้นก็ตาม อังกฤษยังตองถือนโยบายตอไทยที่กําหนดไวระหวางสงคราม เพราะรูดี
วา ไมอาจปฏิบัติตอไทยในฐานะประเทศผูแพสงครามได เนื่องจากสหรัฐฯ เปนอุปสรรคอยู  

 เมื่ออังกฤษยกรางสัญญาที่จะใชตกลงกับไทย  จึงดึงเอาขอกําหนดมาจากขอเสนอที่ราง
ไวเดิมที่จะใชบังคับไทยในระหวางสงคราม ตัดสวนที่กําหนดใหไทยรวมรบกับฝายสัมพันธมิตร
เพื่อตอตานญี่ปุนออกไป เนื่องจากไมมีความจําเปนตอไปอีกแลว สัญญาดังกลาวแยกเปนสองสวน 
คือสัญญาทางการเมือง และสัญญาทางทหารที่เปนภาคผนวกของสัญญาการเมือง (ขอเรียกรองขาว
จํานวน 1.5 ลานตันอยูในสัญญาทางทหาร) สัญญาเรียกวา “Heads of Agreement and Annex, 
Agreement on Military and Quasi-Military Matters”  

 ไมกี่วันหลังจากสงครามยุติ อังกฤษสงรางทั้งหมดใหสหรัฐฯ โดยย้ําวา สําหรับสัญญา
ทางการเมืองเปนการแจงใหทราบ ไมใชการปรึกษา สวนสัญญาทางทหารนั้น อังกฤษสงใหคณะ-
เสนาธิการทหารรวมของฝายสัมพันธมิตร (Combined Chiefs of Staff – CCS ระหวางสหรัฐฯ และ
อังกฤษ) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหเมาทแบทเทนมีอํานาจลงนาม อังกฤษแจงดวย
วา อังกฤษกําลังติดตอใหไทยสงทูตไปเจรจากับฝายสัมพันธมิตรที่แคนดี อยางไรก็ดี สหรัฐฯ ถวง-
เวลาในการพิจารณาขอสัญญาทางทหาร ในขณะเดียวกัน นายพล ดักกลาส แมคอารเธอร (Douglas 
MacArthur) ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดของฝายสัมพันธมิตร (Supreme 
Commander of the Allied Powers)  มีคําสั่งหามการเคลื่อนยายทหารใดๆ  กอนที่ญ่ีปุนจะรับการ-
ยอมแพอยางเปนทางการ สุดทายมีการลงนามยอมแพสงครามในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 ใน
ระหวางนี้ อังกฤษพยายามใหมีการเจรจากับไทยเพื่อเลิกสถานะสงคราม แตติดขัดที่วา CCS ยังไม
ใหอํานาจเมาทแบทเทนลงนาม 

 แทจริงแลว อังกฤษพยายามที่จะใหไทยยอมรับสัญญาทางการเมืองและการทหารโดย
เร็ว  กอนที่สหรัฐฯ จะบรรลุขอตกลงใดๆ กับไทย และฟนคืนความสัมพันธ  ดังนั้น เมื่อแนะนําให
ไทยออกประกาศสันติภาพ (ซ่ึงนําไปสูคําประกาศสันติภาพของไทย วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488)2 

 
1 PRO: CAB 96/5, FE (45) 29 (Final) Far Eastern Committee, Policy towards Siam, 14 July 

1945. 
2นายควง อภัยวงศอางวา เปนคนตนคิดเรื่องคําประกาศสันติภาพ นายปรีดีคานวา ไดรับคําแนะนํา

จากเมาทแบทเทน  โปรดดูรายละเอียดใน พันตรี ควง อภัยวงศ, “การเปลี่ยนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม,” ใน 
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ประกาศวา คําประกาศสงครามกับสหรัฐฯ และอังกฤษเปนโมฆะนั้น อังกฤษไดแนะนํานายปรีดีให
ประกาศดวยวา ไทยพรอมที่จะสงคณะทูตไปเจรจาที่แคนดี (อังกฤษมีแผนขยายใหคณะทูตทหาร
เปนทูตการเมืองดวย) พรอมที่จะใหกองทัพไทยอยูใตการดูแลของฝายสัมพันธมิตร อีกปญหาหนึ่งที่
อังกฤษเผชิญอยูคือ การสงทหารเขาไปปลดอาวุธทหารญี่ปุนในไทย และใชไทยเปนฐานในการสง
ทหารไปปลดอาวุธทหารญี่ปุนในเวียดนาม อังกฤษอางวา การจะสงทหารเขาไทยไดตองมีขอตกลง-
ทางทหารใหเรียบรอยกอน เนื่องจากไทยยังมีสถานะสงครามกับอังกฤษ (อังกฤษบอกเมาทแบทเทน
ไววา ตองใหทหารอังกฤษเขาไทยไดกอนกองทหารชาติอ่ืน) 

 ระหวางที่อังกฤษรอคําตอบจาก CCS  เมาทแบทเทนไดแจงใหไทยสงคณะทูตทหาร
ไปแคนดี แลวแจงใหลอนดอนทราบ  สวนทางไทย แตงตั้งใหพลโท ศักดิ์ เสนาณรงค เปนหัวหนา
คณะทูตไปเจรจา1  คณะทูตเริ่มเจรจาในวันที่ 3 กันยายน ในเวลานั้นยังไมมีคําตอบจากสหรัฐฯ เร่ือง
ใหอํานาจเมาทแบทเทนลงนามในสัญญาทางทหารที่ลอนดอนขอไป ในการประชุมคณะเสนาธิการ
ทหารในบายวันที่ 3 เมาทแบทเทนจึงสั่งการใหคณะเสนาธิการของตนรางสัญญาเพื่อใหคณะทูต-
ไทยลงนามในวันรุงขึ้น  รายงานการประชุมครั้งนี้แสดงใหเห็นวา   เมาทแบทเทนไมตองการให
ลอนดอนรูเร่ืองนี้จนกวาไทยจะลงนามในสัญญาแลว2 โดยเมาทแบทเทน “เชิญ” ใหเดนนิงบอก

 
เบื้องแรกประชาธิปไตย: บันทึกของผูเห็นเหตุการณในระหวาง พ.ศ. 2475 - 2490 (กรุงเทพฯ: สมาคมนักขาวแหง
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย , 2516), ห น า  424 แ ล ะ  Pridi Panomyong, Political and Military Tasks of  the Free - Thai 
Movement to Regain National Sovereignty and Independence (Bangkok: Am-ma-rin Press, 1981), p. 30. 

ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทยเคลื่อนไหวใหคําประกาศสงครามเปนโมฆะตั้งแตแรกแลว โดย
อางวา คณะผูสําเร็จราชการลงนามไมครบ 3 คน กลาวคือ นายปรีดีไมไดลงนามในคําประกาศดังกลาว แต 
Lookhart แยงวา เคยมีมติกอนหนานี้ใหคณะผูสําเร็จราชการลงนามได 2 คน โปรดดูรายละเอียดใน Bruce M. 
Lockhart, “Monarchy in Siam and Vietnam, 1925 - 1946” (Ph.D. thesis in History, Cornell University, 1990). 
“ประกาศตั้งคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค, 7 มีนาคม 2477,” ใน ประเสริฐ ปทมะสุคนธ, รัฐสภาไทยในรอบ
สี่สิบสองป (2475 - 2517), พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: กลุมรัฐกิจเสรี, 2517), หนา 186 - 187. 

1คณะทูตไดรับแตงตั้งเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ประกอบดวยพลโท ศักดิ์ เสนาณรงค หัวหนา-
คณะ นายทวี ตะเวทิกุล ผูแทนการคลังและกฎหมาย พลเรือตรี แชน  ปจจุสานนท  ผูแทนกองทัพเรือ พันเอก สุ
รจิต จารุเศรณี  ผูแทนกองทัพบก พันเอก เนตร เขมะโยธิน  ผูแทนกองทัพบก นาวาอากาศโท ทวี จุลละทรัพย ผู
แทนกองทัพอากาศ นายปวย อึ๊งภากรณ (เลขานุการ) รอยเอก เฉลิมศักดิ์ จูฑะพงศ (นายทหารคนสนิทและผูชวย
เลขานุการ) โปรดดู กองจดหมายเหตุแหงชาติ, (2) สร. 0201/98.4/9, รายงานของพลโท ศักดิ์ เสนาณรงคถึงนายก-        
รัฐมนตรี   (ม.ร.ว. เสนีย) 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488  เปนที่นาสังเกตวา พลโท ศักดิ์ หัวหนาคณะมีทัศนะที่ดีตอการ-
เจรจากับฝายสัมพันธมิตรในครั้งนี้ แตกตางไปจากบันทึกของพลเอก เนตร และพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย  
โปรดดู พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย, ชาติเหนือสิ่งอื่นใด (กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ, 2571), หนา 218 และพล
เอก เนตร เขมะโยธิน, งานใตดินของพันเอก โยธ.ี 

2 PRO: WO 203/4934, SAC’s  277th Meeting, 3 September 1945. 
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กระทรวงการตางประเทศอังกฤษวา สัญญาทางทหารเบื้องตนไดมีการลงนามแลว “a preliminary 
military agreement had been signed [ขีดเสนโดยผูเขียน] without prejudiced to the formal 
agreement which would follow later.”1  ดังนั้น ในคืนวันที่ 3 กันยายนจึงมีการยกรางสัญญาทาง-
ทหารที่จะใหไทยลงนาม อยางไรก็ตาม ดังเชนที่สโตวยืนยัน ขอความของสัญญาคัดลอกมาจาก
สัญญาทางทหารที่เปนสวนหนึ่งของสัญญาที่อังกฤษจะเจรจากับไทยเพื่อเลิกสถานะสงคราม  

 ตอนสายของวันที่ 4 กันยายน นายทวี ตะเวทิกุลไปรับสัญญาทางทหารจากเดนนิง    
หัวหนาที่ปรึกษาทางดานการเมืองประจํา SEAC (South East Asia Command) โดยไดรับแจงดวยวา 
จะมีการลงนามในตอนบาย  เนื่องจากคณะทูตไทยเห็นวา ขอเรียกรองนั้นรายแรง จึงติดตอแจงให
เจาหนาที่ OSS ทราบ เมื่อการประชุมกับเมาทแบทเทนมีขึ้นในตอนบาย   คณะทูตหาทางออกที่จะ
ไมลงนามโดยอางวา มีอํานาจเจรจาและลงนามเฉพาะขอที่เกี่ยวของเรื่องทางทหาร 6 ขอ สวนขอ
อ่ืนๆ ที่เหลืออยูนอกเหนืออํานาจของคณะทูต เมาทแบทเทนจึงตกลงใหแยกสัญญาออกเปนสอง
ฉบับ    ตอมาในวันเดียวกัน ไดมีการประชุมระหวางเดนนิงและนายทวีเพื่อแยกสัญญาออกเปนสอง
ฉบับ ฉบับที่หนึ่งมีเฉพาะขอเรียกรองทางทหาร 6 ขอ ซ่ึงคณะทูตไทยเห็นวา   มีอํานาจในการเจรจา
และลงนาม  และมีกําหนดลงนามรุงขึ้นคือวันที่ 5 กันยายน เวลาประมาณ 14 น. สวนฉบับที่สอง  
รวมขอเรียกรองที่เหลือ โดยมี 15 ขอ ทั้งนี้เขาใจวา ภาคผนวกเดิมถูกจัดเปนขอในการประชุมแยก
สัญญา  สัญญาฉบับที่สองใหปรึกษาทางกรุงเทพฯ  เพื่อมอบอํานาจใหหัวหนาคณะทูตลงนามได  
แตใหแจงกอนวันที่ 9 กันยายน เนื่องจากเมาทแบทเทนจะไมอยูในวันนั้น กลาวคือ เมาทแบทเทนมี
กําหนดเดินทางไปรับการยอมแพของญี่ปุนที่สิงคโปร 

 นายทวี ตะเวทิกุลเปนผูนําสัญญาดังกลาวกลับถึงกรุงเทพฯ  ในวันที่ 6 กันยายน นายทวี 
บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ไดนําเรื่องเสนอตอสภาผูแทนราษฎรในวันเดียวกัน    และสภา-
ผูแทนราษฎรมีมติใหคณะทูตทหารลงนามในสัญญาทั้งหมดโดยไมแกไข  เมื่อคําตอบไปถึงแคนดี
ในวันที่ 7 กันยายน อังกฤษไดมีคําสั่งใหเมาทแบทเทนแกไขสัญญาที่จะลงนามกับไทยแลว 

 หลักฐานของกระทรวงการตางประเทศอังกฤษและหลักฐานการติดตอระหวางคณะ-
เสนาธิการทหารอังกฤษและเมาทแบทเทนยืนยันวา แมลอนดอนจะเปนผูส่ังการใหเมาทแบทเทนจัด
ใหมีการเจรจาทางทหารขึ้นไดในกรณีที่มีเร่ืองเรงดวน  และใหเมาทเแบทเทนทําสัญญาทางทหาร
ช่ัวคราวกับไทยได แตลอนดอนไมไดรูเห็นกับสัญญาที่ยื่นตอคณะทูตทหารของไทย แมขอความใน
สัญญาสวนใหญจะดึงมาจากสัญญาทางทหารซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาทางการเมืองที่จะใหไทย
ยอมรับในการเลิกสถานะสงครามกับไทย แมเมาทแบทเทนไมไดบอกใหลอนดอนรู   แตเมื่อ OSS 
รูเร่ืองจากไทย ไดแจงใหวอชิงตันทราบ ทางกระทรวงตางประเทศสหรัฐฯ รีบติดตอสถานเอกอัคร-
ราชทูตอังกฤษ ทางลอนดอนจึงไดทราบวา มีการเจรจาสัญญาทางทหารที่แคนดี  
                                                           

1 Ibid.  
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 กอนที่ลอนดอนจะทราบเรื่องนี้ ลอนดอนรอคําตอบจาก CCS เร่ืองใหอํานาจเมาท-
แบทเทนลงนามในสัญญาทางทหาร ความลาชาที่เกิดขึ้น ซ่ึงสหรัฐฯ อางวากําลังพิจารณา ทําให 
ลอนดอนสันนิษฐานวา สหรัฐฯ ไมเห็นดวยกับสัญญาทางทหาร ดังนั้น เมื่อลอนดอนทราบวา    
เมาทแบทเทนแจงใหไทยสงทูตทหารไปแคนดีแลว จึงแกปญหาดวยการยกรางสัญญาทางทหาร   
ช่ัวคราวขึ้นอีกฉบับหนึ่ง มี 4 ขอ โดยคัดเฉพาะขอเรียกรองทางทหารจากสัญญาทางทหารที่รางไว 
จากนั้น ลอนดอนสงสัญญาทางทหารชั่วคราวไปให CCS พิจารณาเพื่อขออํานาจใหเมาทแบทเทน
ลงนาม ลอนดอนสงรางนี้ไปใหเมาทแบทเทนดวย สัญญาฉบับนี้ไปถึง SEAC เชาวันที่ 5 กันยายน 
หลังจากไทยไดรับสัญญา 20 ขอแลว และนายทวี ตะเวทิกุลอยูในระหวางเดินทางกลับไปปรึกษา
ทางกรุงเทพฯ เมาทแบทเทนจึงเลื่อนการลงนามในสัญญาฉบับที่หนึ่งที่กําหนดในวันที่ 5 กันยายน 
ออกไป เดนนิงสงรายละเอียดของสัญญาฉบับที่หนึ่งและสองใหลอนดอนทราบตอนนี้ ลอนดอนจึง
ไดทราบรายละเอียดของสัญญาที่เมาทแบทเทนยื่นใหคณะทูตทหารไทย  

 เนื่องจากการเลื่อนลงนามเกิดขึ้นหลังจากฝายไทยแจงให OSS ที่แคนดีทราบ  จึงมัก 
เขาใจกันวา เฉพาะแรงคัดคานจากสหรัฐฯ เทานั้น ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ระหวางการ-
เจรจาและตัวสัญญา แทจริงแลว อังกฤษเองไมประสงคใหมีการลงนามในสัญญาที่เมาทแบทเทน
เสนอเชนกัน ดังนั้น เมื่อมีการเจรจาระหวางอังกฤษและสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ที่ลอนดอนในคืนวันที่ 6 
กันยายน โดยสหรัฐฯ ประทวงสัญญาที่เมาทแบทเทนเสนอ อังกฤษจึงยอมตามโดยงาย  (ดูหัวขอตอ
ไป) 

 โดยทั่วไปมักเชื่อกันวา จํานวนขอของสัญญาที่เสนอตอไทยมี 21 ขอเชนเดียวกับ “ขอ-
เรียกรอง 21 ขอ”  ที่จักรวรรดิญ่ีปุนเรียกรองจากจีนในป พ.ศ. 2458 อยางไรก็ดี หลักฐานของฝาย
อังกฤษและสหรัฐฯ ยืนยันตรงกันวา สัญญาเมื่อแรกเสนอตอไทยนั้นเปนสัญญา 20 ขอ และหนึ่ง
ภาคผนวก1 ไมใช 21 ขออยางที่เขาใจกัน อยางไรก็ดี ในระหวางการเจรจาไดมีการแกไขและแยก
สัญญาออกเปน 2  ฉบับทําใหสัญญาทั้งสองฉบับรวมแลวมีจํานวน 21 ขอ ขอที่เพิ่มเขามาหนึ่งขอ 
คือภาคผนวก ซ่ึงเดิมไมไดระบุเปนขอไว เมื่อรัฐบาลเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาลับในวันที่ 
6 กันยายน  สัญญาดังกลาวจึงมี 21 ขอ คนไทยจึงรูจักสัญญานี้ในนามสัญญา 21 ขอ   

 จํานวนขอของสัญญา 21 ขอมีความหมาย   เนื่องจากมีการตีพิมพสัญญาออกมาเพื่อ
โจมตีอังกฤษวา คิดยึดครองประเทศไทย มีการนําจํานวนขอของสัญญาไปเปรียบเทียบกับขอเรียก-

 
1 PRO: WO 203/4934, Military Agreement between the Supreme Allied Commander, South East 

Asia and Lt. Gen. Sakdi Senanarong; and William J. Donovan to the President, 6 September 1945 และนาวา-
อากาศเอก วิมล วิริยะวิทย (ผูรวบรวม), เสรีไทย: ประวัติการทํางานจากบทสัมภาษณ บันทึก และเอกสารของทาง-
การสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2542), หนา 187 - 194. 
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รอง 21 ขอของญี่ปุน เพื่อเนนเจตนารมณแบบอาณานิคมของอังกฤษ Stowe สรุปวา เปนการเคลื่อน-
ไหวของจีนที่ตองการสงทหารเขาไทย โดยพยายามยกเจตนาของอังกฤษมาอาง1 
 
การเขาแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาชวยใหอังกฤษดําเนินการตามการเจรจาเลิกสถานะสงครามกับ
ไทยตอไป 

 โดยทั่วไปยอมรับกันวา การเขาแทรกแซงของสหรัฐฯ ทําใหอังกฤษตองยอมแกไข
สัญญาทางทหารตามความตองการของสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม มองในแงของอังกฤษแลว การเขา-
แทรกแซงของสหรัฐฯ กลับเปนผลดีตอการดําเนินการตามแผนการเจรจาเลิกสถานะสงครามกับ
ไทย แมอังกฤษจะยอมแกไขสัญญาใหจํากัดอยูที่เร่ืองการทหาร แตอังกฤษก็ใชโอกาสนี้เพิ่มเติมขอ-
กําหนดในสัญญาที่แกไขใหม เพื่อไมใหสัญญาทางทหารนี้มีผลกระทบตอสัญญาทางการเมืองและ
การทหารที่จะเจรจายกเลิกสถานะสงครามกับไทย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเขาแทรกแซงของ
สหรัฐฯ ทําใหอังกฤษสามารถดําเนินแผนการเจรจาเพื่อเลิกสถานะสงครามกับไทยตอไป   

 เปนที่ยอมรับเชนกันวา เมื่อกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ ทราบเรื่องสัญญา 20 
ขอและคําขาดของเมาทแบทเทนที่ใหไทยเซ็นสัญญาภายใน 48 ช่ัวโมง2 ซ่ึงอิศร ยืนยันวา OSS ที่
แคนดีเจตนาบิดเบือนขอมูลที่รายงานไปยังวอชิงตัน3 นั้น วอชิงตันถือเปนเรื่องเรงดวนถึงขั้นที่ใน
วันที่ 6 กันยายน รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอเมริกัน (ดีน อาชีสัน - Dean 
Acheson) โทรศัพทติดตอกับเอกอัครทูตของตน (กิลเบอรต ไวนันท – Gilbert Winant) ที่ลอนดอน
ใหติดตอกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอังกฤษ (เออรเนสท เบวิน – Ernest Bevin) 
(กอนนี้ อาชีสันคิดจะโทรศัพทติดตอกับเบวินโดยตรง) แตเนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ-
ตางประเทศอังกฤษไมอยู ไวนันทจึงเขาพบนายกรัฐมนตรีอังกฤษ (เคลมองท แอททลี – Clement 
Attlee) โดยตรง ในกลางดึกของคืนวันที่ 6 กันยายน โดยทั่วไปสรุปกันวา อังกฤษยอมแกไขสัญญา
ตามที่สหรัฐฯ แนะนํา  

 
1Nigel  J. Brailey, Thailand and the Fall of  Singapore: A Frustrated Asian Revolution (Boulder: 

Westview Press, 1986), p. 116; and Judy Stowe, “Relations between Thailand and Britain, September 1945,”   
p. 58. 

2Larry Allen Niksh, “United States Foreign Policy in Thailand’s World War Peace Settlements 
with Great Britain and France”  (Ph.D. thesis in History, Georgetown University, 1976), pp. 110 - 113; and 
Songsri, Thai - British - American Relations during World War II and the Immediate Postwar Period, 1940 – 
1946, pp. 216 - 218. 

3Isorn Pocmontri, Negotiations between Britain and Siam on the Agreement for the Termination 
of  their  State of  War, 1945: An Instance of Intervention by the United States in British Foreign Policy, p. 69. 
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 อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวา กอนการเจรจา อังกฤษพรอมอยูแลวที่จะแกไขสัญญา 
เพราะอังกฤษไดประโยชนดวย ประการแรก เนื่องจากอังกฤษไมเห็นดวยกับสัญญาที่เมาทแบทเทน
เสนอใหไทยอยูกอนแลว แมจะเปนสัญญาที่คัดลอกมาจากสัญญาทางทหารที่ตองการใหไทยลงนาม 
เพราะสัญญาที่เมาทแบทเทนเสนอนั้นตัดขอเรียกรองเรื่องขาว 1.5 ลานตันออก ประการที่สอง 
อังกฤษมีรางสัญญาทางทหารชั่วคราวพรอมอยูแลว ประการที่สาม การยอมแกไขตามขอเสนอ
สหรัฐฯ เทากับอังกฤษไดแสดงทาทีประนีประนอมกับสหรัฐฯ ทําใหอังกฤษสามารถเพิ่มเติมขอ-
ความที่ระบุใหการทําสัญญาทางทหารชั่วคราวนี้ จะไมกระทบตอการทําสัญญาที่จะลงนามกับไทย
ภายหลัง นอกจากนั้น  ในระยะนั้นอังกฤษกับสหรัฐฯ ยังตอรองกันเรื่องการยึดครองญี่ปุน ประการ-
สุดทาย แตสําคัญมากก็คือ ลอนดอนเกรงวา หากมีการลงนามใดๆ ในสัญญาทางทหารกอนสัญญา-
ทางการเมือง อาจมีผลตอการเจรจาทําสัญญาเลิกสถานะสงครามกับไทย ดังนั้นการยอมตามสหรัฐฯ 
ทําใหอังกฤษสามารถดําเนินการแผนการใหญคือ การเจรจาเลิกสถานะสงครามกับไทยตอได  

 อังกฤษมีแผนการอยูแลววา ในการเจรจาเลิกสถานะสงครามระหวางไทยกับอังกฤษ
นั้น ไทยจะตองยอมรับสัญญาทางการเมืองและทางการทหารที่รวมเรียกวา ขอตกลงสมบูรณแบบ
พรอมกันไป โดยขั้นตอนแรก ไทยตองยอมรับขอเสนอของอังกฤษกอนในรูปของหนังสือแลก-
เปลี่ยน สวนการลงนามในสัญญาเลิกสถานะสงครามกับไทยเปนขั้นตอนที่สอง  นั่นหมายถึงวา 
อังกฤษตองการใหไทยปฏิบัติตามใหเปนไปตามขอสัญญาที่ยอมรับโดยหนังสือแลกเปลี่ยน กอนที่
จะมีการลงนามในสัญญาเลิกสถานะสงคราม  ดังนั้น หากไทยลงนามสัญญาทางทหารที่เมาทแบท-
เทนเสนออาจกระทบตอสัญญาที่จะเจรจากับไทยตอไป และอังกฤษก็เกรงวา ไทยจะไมลงนามใน
สัญญาใดอีก หากลงนามในสัญญาของเมาทแบทเทนไปแลว 

 ตอมา เมื่อมีการเจรจาเลิกสถานะสงครามในปลายเดือนกันยายน ระหวางตัวแทนฝาย
อังกฤษซึ่งเดนนิงเปนหัวหนาคณะเจรจา กับคณะทูตไทย ซ่ึงนําโดยพระองคเจาวิวัฒนไชย อังกฤษ
จึงยื่นขอเสนอ 51 ขอ  ขอตกลงทางทหารในสัญญาฉบับใหม ที่มีขอเรียกรองสวนใหญเหมือนกัน
กับขอเรียกรองในสัญญาทางทหารที่เสนอตอคณะทูตทหารไทย นําไปสูความเขาใจผิดวา อังกฤษ
โกรธไทยที่นําความไปบอกสหรัฐฯ อังกฤษจึงเพิ่มขอเรียกรองจาก 21 ขอเปน 51 ขอ  แทจริงแลว 
การที่ไทยจะบอกหรือไมบอกสหรัฐฯ เร่ืองสัญญาของเมาทแบทเทน อังกฤษมีแผนการอยูแลวที่จะ
เสนอขอเรียกรองที่เตรียมไว  ซ่ึงมีขอเรียกรองเกินกวาสัญญาทางทหารที่มีจํานวนไมวาจะเปน 20 
หรือ 21 ขอ ดังนั้น จึงไมใชเร่ืองที่อังกฤษโกรธหรือไมโกรธไทย แตเปนนโยบายของอังกฤษที่
กําหนดไวแลวตั้งแตกอนสงครามยุติ  
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ไทยกับการตกลงลงนามสัญญาทางทหาร 21 ขอ 
 นายดิเรก ชัยนามบันทึกไววา เนื่องจากคณะรัฐมนตรีตกลงกันไมไดเร่ืองสัญญาทาง
ทหารจึงไดนําเรื่องเขาสภาผูแทนราษฎร1 รายงานการประชุมเรื่องนี้ช้ีวา สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ
ใหรัฐบาลลงนามไดทั้งหมดโดยไมแกไข นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรี ไดพยายามโนมนาว
สมาชิกใหเห็นดวยกับการลงนาม2  การตัดสินใจลงนามในสัญญา 21 ขอของรัฐบาลนายทวี บุณย-
เกตุนั้น ม.ร.ว. เสนีย ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีคนตอมา  และตอมากลายเปนศัตรูทางการเมืองของนาย
ปรีดี ช้ีเปนนัยวา เปนความพยายามของนายปรีดีที่จะทําใหไทยตกเปนอาณานิคมของอังกฤษเพื่อ
เปนการสรางเงื่อนไขใหไทยกลายเปนคอมมิวนิสต โดยใหมีการตอสูเคลื่อนไหวตอตานจักรวรรดิ-
นิยมเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในอินโดจีน3 นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย หนึ่งในเสรีไทยสาย
สหรัฐฯ ตั้งขอสังเกตเชนกันวา ทั้งที่นายปรีดีไดรับรายงานแลววา  สหรัฐฯ ไมไดเห็นชอบกับสัญญา
ดังกลาว แตนายปรีดีกลับตกลงที่จะลงนามในสัญญา 21 ขอนั้น4 
 สาเหตุที่รัฐบาลนายทวี บุณยเกตุสนับสนุนการลงนามในสัญญา อาจพิจารณาไดหลาย
ประเด็นดวยกัน ประการแรก จากคําชี้แจงของนายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีตอที่ประชุมชี้ใหเห็น
วา รัฐบาลเขาใจผิดวาสัญญาทางทหารนี้เปนสัญญาฉบับเดียวที่ไทยจะลงนามกับฝายสัมพันธมิตร 
เปนขอเรียกรองมากสุดที่ฝายสัมพันธมิตรขอมา หมายถึงวา จะไมมีการทําสัญญาใดๆ อีก เนื่องจาก
คิดกันไปวา คําประกาศสงครามของไทยกับสหรัฐฯ และอังกฤษเปนโมฆะไปแลว ตามคําประกาศ
สันติภาพวันที่ 16 สิงหาคม ดังนั้น หากไทยแสดงความรวมมือกับฝายสัมพันธมิตร ก็จะเปนการเรง
ใหฝายสัมพันธมิตร โดยเฉพาะสหรัฐฯ ฟนคืนความสัมพันธกับไทยโดยเร็ว นอกจากนั้น ได
พิจารณาแลววา สัญญาดังกลาวไมแตกตางจากสัญญาสงบศึกฝายสัมพันธมิตรทํากับประเทศศัตรูใน
ยุโรป5 (ขณะนั้นยังไมมีการทําสนธิสัญญาสันติภาพใดๆ กับประเทศผูแพสงคราม) ทางกรุงเทพฯ 
นั้น เมื่อทราบวา อังกฤษตกลงลงนามสัญญาทางทหารชั่วคราวแทน ไทยไดแสดงความเสียใจกับ
การตัดสินใจของอังกฤษ   

 
1 Direck Jayanama,  Siam and World War II,  tr. and ed. by J. G. Keyes, (Bangkok: The Social 

Science Association of Thailand Press, 1978), p. 167. 
2รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรสามัญ สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 ครั้งที่ 18, วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2488, 

หนา 672 - 687.  จํานวนผูเขาประชุม 100 คน มีผูไมเห็นดวยเพียง 2 คน.  
3David van Praagh, Alone on the Sharp Edge: The Story of M. R. Seni Pramoj and Thailand’s 

Struggle for Democracy (Bangkok: Editions Duang Kamol, 1989). 
4ACM. Wimon Wiriyawit (com.), Free Thai: Personal Recollections and Official 

Documents   (Bangkok: White Lotus, 1997), p. 146. 
5รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร สามัญ สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 ครั้งที่ 18, วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 

2488, หนา 672 - 687. 
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 ประการที่สอง ไทยตองการความรวมมือจากฝายสัมพันธมิตรเปนการแลกเปลี่ยน โดย
เฉพาะอยางยิ่งจากอังกฤษ ไทยตองการเรงใหอังกฤษคืนเงินทุนสํารองระหวางประเทศที่ฝากไวที่
ธนาคารชาติอังกฤษ และถูกอังกฤษยึดไวเนื่องจากไทยเปนชาติศัตรู ไทยตองการเรงแกไขปญหา
เศรษฐกิจ พบวา หนึ่งวันกอนหนาการพิจารณาสัญญาทางทหารของสภาผูแทนราษฎรนั้น นายดิเรก
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดรับรายงานปญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปญหาความไม
มั่นคงทางการเงินของไทย ทางแกปญหาที่สําคัญคือ การเพิ่มเงินทุนสํารอง1  นั่นหมายถึงวา ไทย
ตองเอาเงินทุนสํารองคืนมา 
 ประการที่สาม ความไมมั่นคงทางการเมือง เปนปญหาสําคัญประการหนึ่งที่รัฐบาลไทย
เผชิญอยูในขณะนั้น การฟนคืนสัมพันธทางการทูตโดยเร็วกับฝายสัมพันธมิตร   ยอมหมายถึงการ-
ไดรับการรับรองจากรัฐบาลชาติมหาอํานาจ การรับรองนี้ยอมมีความหมายตอความมั่นคงของ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่รัฐบาลนายควง อภัยวงศไดริเร่ิมปฏิรูปไว โดยการ-
สนับสนุนของขบวนการเสรีไทยภายในและนอกประเทศ2  แตปญหามีวา จะใหตางชาติแสดงการ-
รับรองรัฐบาลไทยขณะนั้นดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง รัฐบาลขณะนั้นนาจะถือการลงนามในสัญญา
ดังกลาว เปนหนทางหนึ่ง  นอกจากนั้น การใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาสัญญาดังกลาว  ดูจะเปน
ความพยายามที่จะแสดงความเปนปกแผนของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย    
ใหปรากฏแกฝายสัมพันธมิตร โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่มองวา นายปรีดี ในฐานะผูสําเร็จราชการ คือ
ความสืบเนื่องของการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
สัญญาทางทหาร นาจะเปนความพยายามที่จะแสดงใหเห็นบทบาทของฝายนิติบัญญัติในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 

 เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  นโยบายของไทยที่ตองการแสดงความรวมมือกับ
ฝายสัมพันธมิตรที่ขบวนการเสรีไทยเคยสัญญาไวกับฝายสัมพันธมิตรกอนสงครามสงบ นอกจาก
นั้น คณะรัฐบาลขณะนั้นเชื่อวา ทั้งสหรัฐฯ และอังกฤษรวมมือกันมากกวาที่จะแตกแยกกัน3  ทําให
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น คลอยตามขอเสนออังกฤษ  

 อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา แทจริงแลว การรางนโยบายของอังกฤษและการดําเนิน
นโยบายของอังกฤษนั้น พยายามใหสอดคลองตามความเปลี่ยนแปลงการเมืองของไทย และขอ-
เสนอของขบวนการเสรีไทย โดยเฉพาะในประเทศไทย  ขอเรียกรองของอังกฤษนั้นรางขึ้นหลังจาก

 
1Direck Jayanama, Siam and World War II, pp. 189 - 194. 
2ดูรายละเอียดใน สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแยงทางการเมืองภายใน

ประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2481 - 2492, หนา 160 - 172. 
3ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัตน, บันทึกลับของพันโท อรุณ, เสรีไทย 136 (กรุงเทพฯ: เรือน-

แกวการพิมพ, 2538), หนา 83. 
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มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากจอมพล ป. เปนนายควง (1 สิงหาคม พ.ศ. 2487) และอังกฤษก็รูวา    
รัฐบาลนายควงเปนรัฐบาลที่มีขบวนการเสรีไทยใหการสนับสนุน ในการรางนโยบายเกี่ยวกับไทย 
อังกฤษคาดอยูแลววา หลังการปลดปลอยไทย อังกฤษตองมีปฏิสัมพันธกับรัฐบาลปลดปลอยของ
ไทยที่ขบวนการเสรีไทยใหการสนับสนุน  

 แมอังกฤษจะถือนโยบายตองการใหไทยตอสูปลดปลอยตนเอง แตอังกฤษไมเคยบอก
ใหผูนําไทยทราบถึงนโยบายของตน นอกจากนั้น อังกฤษแสดงทาทีตลอดมาวา ไมตองการเจรจา
ทางการเมืองใดๆ อันจะเปนเครื่องแสดงถึงการรับรองขบวนการเสรีไทย อังกฤษขีดวงการติดตอกับ
ขบวนการเสรีไทยอยูที่เร่ืองการทหาร ไทยรับทราบนโยบายของอังกฤษวา มีนโยบายเคารพ
อธิปไตยและเอกราชของไทยอยางมีเงื่อนไขในราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2488  

 กอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ เสรีไทยไดสงทูตออกไปสองคณะ คณะหนึ่งมีนายดิเรกเปน
หัวหนาคณะ ไปติดตออังกฤษที่แคนดี อีกคณะหนึ่งนําโดยนายกนตธีร ศุภมงคล เดินทางไปสหรัฐฯ  
สมทบกับ ม.ร.ว. เสนีย  นายกนตธีรยืนยันวา “จุดหมายปลายทางที่แทจริงอยูที่ทําอยางไรจะให
อังกฤษเปดเผยทาที่เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยออกมาใหแนชัด”1 

  เมื่อสงนายดิเรกไปแคนดีนั้น ไทยไดเสนอแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลปลดปลอยภายใน
ประเทศไทย โดยรัฐบาลนายควงจะลาออก ในขณะที่ชุดนายกนตธีรไดเสนอแนวคิดเรื่องการจัดตั้ง
รัฐบาลพลัดถ่ิน เมื่ออังกฤษไมเห็นดวย ทางสหรัฐฯ ไดมีขอเสนอจัดตั้งคณะกรรมการเสรีไทยแทน 
อังกฤษไมเห็นดวยเชนกัน ความแตกตางของขอเสนอของไทยที่เสนอตออังกฤษและสหรัฐ ทําให
อังกฤษระแวงวา ขอเสนอจัดตั้งรัฐบาลพลัดถ่ินเปนของสหรัฐฯ ไมใชของไทย อังกฤษจึงหันไป
สนับสนุนแนวคิดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลปลดปลอยในไทย ตามเหตุผลที่นายทหารหนวยราชการลับ
ของอังกฤษ  Special Operations Executive (SOE)  เสนอไววา  

 
[W]e should not support any proposal to set up a Free Thai government 

outside Siam, which could only weaken Ruth [Pridi], but should, on the 
contrary, do everything to sustain Ruth and place as much authority as possible 
in his hands. 2 

 

 
1 กนตธีร ศุภมงคล,  การวิเทโศบายของไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), หนา 

143 - 155. 
2 PRO: HS 1/348, Hector to Kandy, 23 April 1945. 
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หมายถึงวา อังกฤษเกรงวา หากมีการตั้งรัฐบาลพลัดถ่ินนอกประเทศ หรือคณะกรรมการเสรีไทย ที่
สหรัฐฯ หนุนหลัง ม.ร.ว. เสนียอาจขึ้นเปนผูนํา และยังเปนการรับรองขบวนการเสรีไทยทางการ-
เมือง ซ่ึงไมใชส่ิงที่อังกฤษตองการ  

กอนเดินทางกลับไทยในเดือนเมษายน นายกนตธีรไดรับทราบนโยบายของอังกฤษ
ผานทางเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ วา  

 
อังกฤษถือวา เปาหมายสุดทายของสหรัฐอเมริกาและของอังกฤษมีลักษณะ

อยางเดียวกัน…อังกฤษรูสึกวา พึงดําเนินการติดตอโดยตรงกับผูสําเร็จราชการ-
แทนพระองคไปจนกวาจะถึงเวลาจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นบนผืนแผนดินไทย    ที่
ไดรับการปลดปลอยแลว ตามดําริของผูสําเร็จราชการ1   
 
 นายกนตธีรไดจดขอความเพื่อไปบอกใหนายปรีดีทราบดวย  นายกนตธีรสรุปชัดวา 

ความที่ไดจากสหรัฐฯ “จะแปลเปนอยางอื่นไมได นอกจากอังกฤษรับจะเคารพเอกราชและอธิปไตย
ของประเทศไทยหลังสงคราม . . . เปนการยอมรับนับถือความรวมมือที่ขบวนการตอตานญี่ปุน  ซ่ึง
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนหัวหนา”2 การตัดสินใจแจงนโยบายของอังกฤษใหไทยทราบครั้ง
นี้ และการรางนโยบายใหสอดคลองกับสถานการณการเมืองไทย ช้ีใหเห็นถึงการสนับสนุนนาย-
ปรีดี และชี้ใหเห็นถึงความพยายามของอังกฤษที่จะมีอิทธิพลตอการเมืองไทย 

 ขอสรุปของนายกนตธีรเร่ืองนโยบายของอังกฤษตออธิปไตยของไทย นาจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับของนายปรีดีและผูนําขบวนการเสรีไทยในประเทศไทยคนอื่นๆ ซ่ึงตรงกันขามกับ
แนวคิดของ ม.ร.ว. เสนีย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงทําหนาที่
กํากับดูแลการเจรจาเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษ ทําใหนายปรีดีมีแนวโนมที่จะผอนปรน และ
รวมมือกับอังกฤษ  ขณะที่ ม.ร.ว. เสนียปฏิเสธ 

 
ความแตกแยกทางการเมืองไทยกับบันทึกประวัติศาสตรเร่ืองการเจรจาทางทหาร 

 การเมืองไทยหลังจากสถานะสงครามสิ้นสุดโดยการลงนามในขอตกลงสมบูรณแบบ
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489 และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม ปเดียวกัน ไดแสดงใหเห็น
การแตกแยกทางการเมืองของผูที่เคยรวมมือกับฝายสัมพันธมิตรตอสูกับญีปุนคือ นายปรีดี ฝายหนึ่ง 
นายควง และ ม.ร.ว. เสนีย อีกฝายหนึ่ง ประเด็นที่ฝายหลังหยิบยกขึ้นมาโจมตีประการหนึ่งคือ ทาที
ยินยอมของฝายแรกที่จะลงนามในสัญญาทางทหารและขอตกลงสมบูรณแบบเลิกสถานะสงคราม 

 
1  กนตธีร  ศุภมงคล,  การวิเทโศบายของไทย, หนา 153 - 154. 
2 เรื่องเดียวกัน, หนา 154. 
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ซ่ึง ม.ร.ว. เสนียสรุปวา ขอเรียกรองมีลักษณะคลายคลึงกัน ดังนั้น ความเห็นของ ม.ร.ว. เสนียที่วา 
การลงนามในสัญญาทางทหารจะทําใหไทยสูญเสียเอกราชและอธิปไตย “เห็นวาเปนสัญญาลด
ฐานะเมืองไทยเปนเมืองในอารักขา”1  ยอมหมายถึงวา ฝายปรีดีตองการใหไทยตกไปเปนทาสของ
อังกฤษ อาจจะเพราะขอโจมตีเชนนี้ ทําใหบันทึกความจําของผูเกี่ยวของ เชน นายทวี บุณยเกตุ ให
ขอเท็จจริงแตกตางออกไปจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง นายทวีกลาววา รัฐบาลไมเห็นดวยกับขอ-
เรียกรองหลายขอ เชน การที่ฝายสัมพันธมิตรตองการเขาควบคุมกองทัพไทย  รัฐบาลจึงสงคณะทูต
ไปเจรจากับอังกฤษที่แคนดี บางขอจึงถูกตัดออกไป  หลังจากเห็นวา สัญญายอมรับไดแลว จึงได
เสนอเขาสภาผูแทนราษฎร2  ในขณะที่หลักฐานชั้นตนยืนยันวา รัฐบาลนายทวีตอบรับที่จะลงนาม
ในสัญญาทางทหารโดยไมมีการแกไข3 เปนที่นาสังเกตวา ในงานเขียนตางๆ นายปรีดีแทบไมกลาว
ถึงการเจรจาทางทหารนี้เลย  
 
สรุป 

หากหนาที่พื้นฐานของนักศึกษาประวัติศาสตรประการหนึ่ง คือการตรวจสอบขอเท็จ-
จริงอยางระมัดระวังแลว ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเจรจาทางทหาร หรือแมแตการเจรจาเลิกสถานะ-
สงคราม ตองมีการตรวจสอบกันใหม  ไมวาจะเปนจะเปนหลักฐานชั้นตน หรือช้ันสอง หรือบันทึก
ของคนรวมสมัย หรือรวมเหตุการณ เชน พลเอกเนตร เขมะโยธิน พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย    นาย
ดิเรก ชัยนาม นายปรีดี พนมยงค และ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช  หลักฐานเอกสารชั้นตนของตาง-
ประเทศ  แมจะชวยใหเขาใจประวัติศาสตรไทยกระจางขึ้น  กระนั้นก็ตองการการตรวจสอบเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลาหลังสงครามที่เต็มไปดวยความสับสนซับซอนและการชิงไหวพริบ
ของแตละฝาย (ในระดับระหวางประเทศ และความขัดแยงทางความคิดของผูมีสวนกําหนด
นโยบาย) ในอันที่จะบรรลุเปาหมายและพิทักษประโยชนของชาติตนและประโยชนของกลุมที่มี
อุดมการณตางกัน  

 
____________________________ 

 
1ม .ร.ว. เสนีย ปราโมช, “รายงานการเจรจาระงับสงครามกับบริเตนใหญ ,” ใน  ม .ร.ว. เสนีย  

ปราโมช, ประชุมนิพนธของ ม.ร.ว. เสนีย  ปราโมช, หนา 27. 
2ทวี บุณยเกตุ, “ขอเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณในประเทศไทยในระหวางมหาสงครามโลก

ครั้งที่ 2,” ใน เบื้องแรกประชาธิปไตย: บันทึกของผูเห็นเหตุการณในระหวาง พ.ศ. 2475 - 2490, หนา 326. 
3NARA: RG 59, Records Relating to the Far East, 1941 - 47, SAC from Regent (To Mountbatten 

from  Pridi), 7 September 1945 และนาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย (ผูรวบรวม), เสรีไทย: ประวัติการทํางานจาก
บทสัมภาษณ บันทึก และเอกสารของทางการสหรัฐอเมริกา, หนา 197 - 198. 
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