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เหตุการณการเมืองไทย ค.ศ. 1940 กอนญี่ปุนบุกไทย:
ทัศนะของทูตอังกฤษประจํ าประเทศไทย∗

                                            
พ.ต. ศรศักร  ชูสวัสด์ิ

บทความนีเ้ปนงานแปลสรุปความจากเอกสารประวัติศาสตร ซึ่งเปนราย-
งานทบทวนเหตกุารณการเมืองไทย ค.ศ. 1940 ลงวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1941 
โดยเซอร โจซาย ครอสบี (Sir Josiah Crosby) อัครราชทูตอังกฤษ (Minister) 
ประจํ าประเทศไทยในขณะนั้น รายงานไปยังกระทรวงการตางประเทศอังกฤษ  
รายงานฉบับนี้ใหขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศมหาอ ํานาจในะระยะที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีชวง
แรก  (ค.ศ. 1938 - 1944) กอนญี่ปุนบุกไทยในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1941

แนะนํ ารายงาน
ชือ่รายงานคือ Political Review of the Course of Events in Thailand during the 

Year 1940 เปนเอกสารที่เก็บในแฟม FO 371/28156  และใหบริการที่สํ านักจดหมายเหตุแหงชาติ 
(Public Record Office - PRO) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

รายงานฉบบันีม้ลัีกษณะเปนเอกสารโรเนียวตัวพิมพดีด ความยาว 10 หนา (10 แผน
กระดาษยาว) เร่ิมดวยสารบัญหัวเรื่องรายงาน  โดยมหีนังสือนํ า  1  ฉบับ ซึ่งครอสบีระบุวา ไดสง
รายงานไปยงันายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด ผูสํ าเร็จราชการ (Governor-

                                                       
∗ ปรับปรุงจากฉบับพิมพครั้งแรกใน  เสนาศึกษา, เลมที่ 59 ตอนที่ 4 - 5 (กุมภาพันธ - พฤษภาคม

2536): 35–45.
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General) ทีอิ่นเดยี ผูวาราชการที่พมา ผูวาราชการสเตรท เซทเทิลเมนท (Straits Settlements)1 ผู
วา-ราชการเมืองฮองกง เอกอคัรราชทตูที่โตเกียว เอกอัครราชทูตที่จีน (จุงกิง) และกองอํ านวยการ
รวมทางทหาร (The Combined Defence Bureau) ที่สิงคโปร  ภายหลัง กระทรวงการตางประเทศ
อังกฤษไดจดัพิมพรายงานฉบับดังกลาวเปนเอกสารลับ (Confidential Print) สงไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของอีกครั้ง

เอกสารลบัฉบับนี้เปดใหสาธารณชนศึกษาคนควาไดใน ค.ศ. 1992  หลังจากเก็บ
รักษาไวนาน 50 ป (ค.ศ. 1941 - 1991)  โดยทัว่ไป    อายุการเก็บเอกสารราชการของอังกฤษกอน
เปดใหสาธารณชนศึกษาคนความีกํ าหนดอยางตํ่ า 30 ป เอกสารที่มีกํ าหนดเก็บนาน 50 ป หรือ
เกินกวานั้นจัดไดวาเปนเอกสารที่มีชั้นความลับสูง ควรคาแกการศึกษา ดังนั้น ในเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 1992     กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จงึไดถาย
สํ าเนารายงานดังกลาวสํ าหรับใหบริการที่หองสมุดของกองวิชาประวัติศาสตรฯ

ผูแปลเห็นวา ขอเท็จจริงและความเห็นหลายประการที่ปรากฏอยูในรายงานจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรไทยในชวงกอนที่ญ่ีปุนบุกไทยในปลาย ค.ศ. 1941  ที่สํ าคัญ
ไดแก
          1. ทศันะของครอสบีที่เห็นวา กอนญี่ปุนบุกไทยในปลาย ค.ศ. 1941 บทบาทของ
ญ่ีปุนในไทยขณะนั้นขัดผลประโยชนทางเศรษฐกิจของอังกฤษ และลดความสํ าคัญและอิทธิพล
ของอังกฤษในประเทศไทย
         2. ความสมัพนัธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาที่กํ าลังเลวลง เปนปจจัยหนึ่งที่ทํ าให
ไทยตองหันไปพึ่งพาญี่ปุน
          3. ครอสบเีหน็วา จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น มีทัศนะ
และทาทีที่ดีตออังกฤษ
          4. ทศันะของจอมพล ป. ซึง่มแีนวโนมทีจ่ะยินยอมใหญ่ีปุนเดินทัพผานไทยไปยัง
มลายูและพมาของอังกฤษ กอนหนาที่ญ่ีปุนจะบุกไทยในปลาย ค.ศ. 1941

การแปลสรุปความนี้ ไดรักษารูปแบบการเขียนรายงานเดิมไว และพยายามรักษา
อรรถรสของรายงานไวเทาที่จะทํ าได เพื่อใหผูอานไดเห็นรูปแบบการเขียนรายงานการทูตของ

                                                       
1 สเตรท เซทเทิลเมนท (Straits Settlements) เปนรูปแบบของการปกครองดินแดนอาณานิคมของ

อังกฤษในคาบสมุทรมลายู โดยรวมปนัง มะละกา สิงคโปร และเวลสลีย (Wellesley) (หรือเมืองไทรบุรี ซึ่งอยูตรง
ขามเกาะปนัง) ใหอยูใตการปกครองดูแลของผูวาราชการคนเดียว การจัดตั้งสเตรท เซทเทิลเมนทมีขึ้นใน  ค.ศ. 
1826  มีศูนยกลางการบริหารที่ปนัง ตอมาใน ค.ศ. 1836 จึงยายไปที่สิงคโปร หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ
อังกฤษใหเอกราชแกมาเลเซียใน ค.ศ. 1948  สเตรท เซทเทิลเมนท จึงถูกยกเลิกไป
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อังกฤษในสมยันัน้ และทราบถึงความรูสึกนึกคิดของผูรายงานดวย ทั้งนี้ผูแปลไดอาศัยศึกษาขอมูล
จากหนังสือที่ครอสบีแตง เร่ือง Siam: The Crossroads 1  ประกอบ

รายงานเริ่มที่สารบัญหัวเรื่อง ตามดวยรายละเอียดในหัวเรื่องตางๆ ตามลํ าดับ เลข-
ก ํากับยอหนา ซึง่เรียงลํ าดับตอๆ กนัไปจนส้ินสุดรายงาน รวมถึงหมายเหตุ   เปนรูปแบบเดิมของ
รายงาน อนึ่ง เพือ่ชวยใหเขาใจเนื้อหาของรายงานชัดเจนขึ้น ผูแปลจะไดกลาวถึงภูมิหลังเหตุการณ
พอเปนสังเขปกอน

ภมูหิลังของเหตุการณ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (ยศและราชทินนามในขณะนั้น คือ พลตรี หลวงพิบูล-

สงคราม ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีคร้ังแรกในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) ใน
ระหวางนัน้มเีหตุการณทางการเมืองระหวางประเทศที่สํ าคัญคือ  การเกดิสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย
เร่ิมตนทีย่โุรปกอนในตนเดือนกันยายน ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) เมื่อเยอรมันบุกโปแลนด ทํ าให
อังกฤษและฝรัง่เศสประกาศสงครามกับเยอรมัน อีกสองปตอมา สงครามจึงเริ่มข้ึนในเอเชียในตน-
เดอืนธันวาคม ค.ศ. 1941 (พ.ศ. 2484) เมือ่ญ่ีปุนโจมตีฐานทัพเรืออเมริกันที่เพิรล ฮารเบอร (Pearl 
Harbor) ในมลรัฐฮาวาย และบุกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทย    การโจมตี
เพิรล ฮารเบอรทํ าใหสหรัฐฯ ประกาศสงครามกับญ่ีปุน และเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2 เต็มตัว

กอนที่สงครามในเอเชีย ซึง่นยิมเรียกชื่อสงครามวา “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ตามชื่อ
นโยบายของญี่ปุนที่จะสราง “วงศไพบูลยแหงมหาเอเชียบูรพา” จะเกิดนั้น ญ่ีปุนไดขยายอิทธิพล
ของตนในเอเชียอยูกอนแลว นบัต้ังแตการรุกรานจีนใน ค.ศ. 1937  (พ.ศ. 2480)  ตอมา หลงัจากกอง
ทพัเยอรมันบุกฝร่ังเศส และรัฐบาลฝร่ังเศสที่กรุงปารีสประกาศยอมแพในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1940 
(พ.ศ. 2483) ท ําใหอํ านาจการปกครองของฝรั่งเศสในอินโดจีน (เวยีดนาม ลาวและกัมพูชา) เสื่อมลง  
ญ่ีปุนจึงติดตอกับรัฐบาลใหมของฝรั่งเศสที่เมืองวิชี (Vichy Government)2 และขยายอิทธิพลเขาไป
ในเวียดนาม รัฐบาลไทยถือโอกาสนี้เรียกรองดินแดนที่เคยเสียใหฝร่ังเศสคืน จนเกิดการปะทะกัน
ตามชายแดน จงึเปนโอกาสดีใหญ่ีปุนเขาไกลเกลี่ย ท ําใหไทยไดดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ในขณะที่
สหรัฐฯ แสดงปฏิกิริยาดานลบตอไทย และมองวาไทยเปนประเทศผูรุกราน

                                                       
1 Josiah Crosby,  Siam: The Crossroads (London: Hollis & Carter, 1945).
2ภายหลังรัฐบาลฝรั่งเศสที่ปารีสประกาศยอมแพเยอรมันเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1940 ไดมี

การทํ าสัญญาหยุดยิง ภายใตขอตกลงดังกลาว กองทัพเยอรมันเขายึดครองฝรั่งเศสตอนเหนือ สวนรัฐบาลฝรั่ง
เศสยายไปที่เมืองเมืองวิชี ซึ่งอยูตอนกลางของฝรั่งเศส นายพลเปแตง ซึ่งสนับสนุนใหมีการทํ าสัญญาหยุดยิง ได
รับเลือกจากรัฐสภาฝรั่งเศสใหเปนประธานาธิบดี
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รายงานของทูตอังกฤษตอไปนี้ เปนรายงานเหตุการณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศมหาอํ านาจ ไดแก อังกฤษ ฝร่ังเศส สหรัฐฯ และญี่ปุน ใน ค.ศ.  1940  
(พ.ศ. 2483) เปนสํ าคัญ  กอนที่ญ่ีปุนจะโจมตีเพิรล ฮารเบอร และบุกไทยในตนเดือนธันวาคมในป
ถัดมา
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เอกสาร:  รายงานทบทวนเหตุการณทางการเมืองในไทย ค.ศ. 1940

สารบัญหัวเรื่อง แบงตามหัวขอตอไปนี้  1. รัฐบาลไทย  2. นโยบายตางประเทศของไทย    3. 
ความสัมพันธกับอังกฤษ  4. ความสัมพันธกับฝร่ังเศส  5. ความสัมพันธกับญ่ีปุน  6. สรุป

รฐับาล
          1.  ค.ศ. 1940 เปนปที่สองที่พันตรี หลวงพบูิลสงครามขึ้นมามีอํ านาจ  การบริหารมี
แนวโนมเปนเผด็จการทหารมากขึ้น สนใจหลักการประชาธิปไตยและระบอบรัฐธรรมนูญนอย
หลวงพิบูลยังคงรักษาสัญลักษณแสดงความเปนประชาธิปไตยเอาไว มกีารจดังานวันรัฐธรรมนูญ
ทุกป หามใชคํ าวา “เผด็จการ” แตหลวงพิบูลออกจะเปนเผด็จการ  คํ าพูดของหลวงพิบูลเปน
กฎหมายสํ าหรับคณะรัฐมนตรี บางครั้งหลวงพิบูลแจงการตัดสินใจของตนเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
อนุมัติ หลงัจากไดดํ าเนินการไปเองแลว มตัีวอยางมากมายโดยเฉพาะในเรื่องการตางประเทศ เปน
ที่รูๆ กนัวา นายกรัฐมนตรีติดตอเร่ืองสํ าคัญยิ่งอยางลับๆ  โดยไมบอกใหเพื่อนรวมรัฐบาลทราบเลย  
วธิกีารที่เลวรายนี้ ท ําใหตัวแทนชาติมหาอํ านาจในกรุงเทพฯ วติกกงัวลอยางมาก  ไมตองพูดถึงผล-
เสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย

นโยบายตางประเทศของไทย
          2. ไทยยืนยันอยางเปดเผยเรื่องนโยบายตางประเทศของไทยกอนและหลังการเกิด
สงครามในยุโรปใน ค.ศ. 1939 วา ต้ังอยูบนหลักการ 2  ประการ  (1) เปนกลาง และรักษาความ-
สัมพันธฉันมิตรอยางเทาเทียมกันกับชาติมหาอํ านาจทั้งมวลที่ไทยมีสัมพันธดวย (2) จะปกปอง
ความเปนกลาง  ตอตานประเทศที่คุกคามดวยกํ าลัง คร่ึงแรกของ ค.ศ. 1940 หลวงพิบูลและรัฐ
บาลยึดหลักการดังกลาวอยางมั่นคงและซื่อสัตย แมทหารสวนใหญในกองทัพบกและกองทัพเรือ
เชือ่ต้ังแตแรกวา เยอรมันจะชนะสงคราม  แตกไ็มเหน็แนวโนมที่ชัดเจนวา ไทยจะมีใจโอนเอียงเขา
ขางฝายใดฝายหนึ่งที่ขัดแยงกันในยุโรป จนกระทั่งฝร่ังเศสยอมแพสงครามในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
1940 การสญูเสยีความเปนชาติมหาอํ านาจของฝรั่งเศสมีผลตอไทย การเคลื่อนไหวของไทยเพื่อ
เรียกรองดินแดนที่เคยเสียใหกับฝร่ังเศสระเบิดออกมาอยางรุนแรง การเคลื่อนไหวนี้มีมากอนแลว
และมเีพิม่มากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแตไทยเขาสูระบอบใหมใน ค.ศ. 1932 [การเปลี่ยนแปลงการปก
ครอง พ.ศ. 2475] การพายแพของฝรั่งเศสที่สงผลเสียหายตออังกฤษก็คือ การขึ้นมาอยูแถวหนา
ของญี่ปุน ญ่ีปุนเหน็เปนโอกาสที่จะขยายตัวลงสูเอเชียตอนใต ซึ่งญีปุ่นเคยฝนมานาน ในที่สุด หลัง
จากญีปุ่นลงนามในสัญญาไตรภาคี (Tripartite Pact) กับเยอรมันและอิตาลีใน ค.ศ. 1940 ญ่ีปุนก็
กลาประกาศไปทั่วโลกถึงหลักการอันตรายเรื่อง “การจดัระเบียบใหม” (New Order) ในตะวันออก
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ไกลภายใตการสนับสนุนของญี่ปุน ติดตามมาดวยการเขาควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองในอินโด
จีนของฝรั่งเศส  เนือ่งจากดนิแดนที่ไทยตองการจากฝรั่งเศสรวมอยูในอินโดจีน  และเนื่องจาก
ญ่ีปุนมอํี านาจเหนอือินโดจีนอยางแทจริง  พวกเรียกรองดินแดน (รวมถึงหลวงพิบูลและคณะรัฐ
บาล) จงึหนัไปพึ่งญี่ปุนเพื่อความฝนของตน ดังนั้น คร่ึงหลงั ค.ศ. 1940 นโยบายตางประเทศของ
ไทย แมในทางทฤษฎีจะรักษาความเปนกลางอยางระมัดระวัง แตก็เร่ิมแสดงความลํ าเอียง โดยหัน
ไปเขาขางญี่ปุน  สวนความสมัพนัธกบัอังกฤษยังคงสนิทสนม  แตเมื่อถึงเวลานี้ อันตรายจากญี่ปุน
ปรากฏชัดเจนแลว

ความสัมพันธกับอังกฤษ
          3. ความสมัพนัธระหวางไทยกับอังกฤษมีมานาน มคีวามเปนมิตรมาก ยากที่รัฐบาล
ใดที่กรุงเทพฯ จะตัดขาดได ตองใหความนับถือหลวงพิบูลที่ยังไมแสดงความตองการจะทํ าให
ความสัมพันธนั้นตึงเครียด หลงัจากการพายแพของฝรั่งเศส รัฐบาลหลวงพิบูลก็ยังมีทาทีเปนมิตร
ตออังกฤษ การตอตานเยอรมันอยางไมทอถอยและความสํ าเร็จอยางงดงามของอังกฤษในการ
สกัดกั้น อิตาลีในแอฟริกาฟนฟูเกียรติภูมิของอังกฤษในไทยเปนอยางมาก แมนักสังเกตการณ
ปญญาชนไทยสวนใหญยังมีความคิดวา เยอรมันจะชนะสงครามก็ตาม  ความไมเปนมิตรของไทย
กับฝร่ังเศสเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผานไป กอใหเกิดการปะทะตามชายแดนไทยและอินโดจีน การที่
ญ่ีปุนเขาไกลเกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องดินแดนระหวางไทยกับฝร่ังเศสเปนเรื่องที่กระทบตออังกฤษ
[ดูรายละเอียดในหัวขอความสัมพันธกับญ่ีปุน] พอทีจ่ะกลาวไดวา การไกลเกลี่ยครั้งนั้นของญี่ปุน
ท ําใหอิทธพิลญี่ปุนในไทยเขมแข็งขึ้นอยางชัดเจนดวยการสูญเสียอิทธิพลของอังกฤษ
          4. ในเวลานี้ ญ่ีปุนวางทาเปนชาติที่มีอํ านาจมากในไทย เหมือนในแมนจูกัวและจีน   
การยอมรับการไกลเกลี่ยของญี่ปุนเทากับวา ไทยเขาไปผูกพัน “การจัดระเบียบใหม” และ “วง-
ไพบลูย” (Area of Co-prosperity) ในตะวันออกไกลมากขึ้น  อังกฤษไมมีอํ านาจที่จะร้ังไทยไว 
สหรัฐฯ ไมมทีาทีเห็นอกเห็นใจไทย และยึดหลักการมากจนผลักดันใหไทยไปอยูในคายของญี่ปุน
          5.  ขณะทีส่ถานการณนํ าไปสูการเพิ่มอิทธิพลของญี่ปุน  และลดอิทธิพลของอังกฤษ
ในระหวางครึ่งหลัง ค.ศ. 1940  แตมขีอสังเกตวา หลวงพิบูลและคณะรัฐบาลยังแสดงความเปน
มติรกับอังกฤษตอมาจนถึงขณะนี้
          6. ค.ศ. 1940 มีเหตุการณอยางนอยสองเหตุการณที่แสดงวา ไทยตองการคงความ-
สัมพันธอันดีกับอังกฤษ ไดแก การสงคณะทูตพิเศษ มีหลวงธํ ารงนาวาสวัสด์ิ รัฐมนตรีวาการ-
กระทรวงยุติธรรม เปนผูนํ า ไปพมา อินเดีย สิงคโปร และออสเตรเลีย และการลงนามในสนธิ-
สัญญาไมรุกรานกัน (Non-Aggression) ระหวางไทยกบัอังกฤษ ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน 
และมกีารแลกเปลี่ยนสัตยาบันในวันที่ 31 สิงหาคมปเดียวกัน
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ความสัมพันธกับฝรั่งเศส
          7. ความสมัพนัธกบัฝร่ังเศสอยูในภาวะปกติ แมจะไมสนิทสนม จนกระทั่งฝร่ังเศสยอม
แพเยอรมนั กอนนี ้มกีารทํ าสนธิสัญญาระหวางไทยกับฝร่ังเศส ทํ านองเดียวกับที่ไทยทํ ากับอังกฤษ 
โดยลงนามที่กรุงเทพฯ เมือ่ 12 มถินุายน ค.ศ. 1940 ในชวงเวลาที่ฝร่ังเศสกํ าลังจะแพสงคราม แต
ไมมกีารใหสัตยาบันสนธิสัญญาดังกลาว  ทีผ่านมาไทยเคยวางเงื่อนไขในการใหสัตยาบันวา ฝร่ัง
เศสควรรบัเอารองนํ้ าลึกในแมนํ้ าโขงเปนเสนแบงดินแดนระหวางไทยกับอินโดจีน ซึ่งสุดทายตกลง
กนัได แตเมือ่ฝร่ังเศสแพสงคราม  ไทยเห็นเปนโอกาสเพิ่มขอเรียกรอง ขอคืนดินแดนสวนยอยสอง 
สวนทางฝงขวาของแมนํ้ าโขง และขอคํ ายืนยันจากฝรั่งเศสวา  เมื่อลาวและกัมพูชาหลุดไปจาก
อํ านาจของฝรั่งเศส  ขอใหฝร่ังเศสรับรองสิทธิของไทยเหนือดินแดนเหลานั้น ฝร่ังเศสปฏิเสธที่จะ
พิจารณาหรือเจรจากับไทย เมือ่ญ่ีปุนเขายึดครองอินโดจีน ไทยจึงไมสนใจคํ าปฏิเสธของฝรั่งเศส
และยนืยนัขอเรียกรองเดิม  ดังนั้น จึงไมมีการใหสัตยาบันสนธิสัญญาไทย - ฝร่ังเศส  ในที่สุด เกิด
การปะทะกนัตามชายแดนและทางทะเลเปนครั้งคราว จนญี่ปุนเขาแทรกแซง  และมีการลงนามใน
สัญญาหยดุยงิระหวางไทยกับฝร่ังเศสในวันที่ 28  มกราคม ค.ศ. 1941  นับเปนการเริ่มตนการ
เจรจาสนัตภิาพที่กรุงโตเกียว ซึ่งเกือบจะลงเอยอยูแลวในขณะเขียนรายงานนี้ ฝร่ังเศสตองคืนดิน
แดนสองสวนทางฝงขวาและบางสวนของกัมพูชาใหไทย การดึงดันของฝรั่งเศสทํ าใหฝร่ังเศสสูญ
เสยีมากกวาที่ไทยเรียกรอง  เคยไดยนิพวกฝรั่งเศสปกปองจุดยืนของรัฐบาลวิชีวา  เปนเรื่องเกียรติ
ยศของฝรั่งเศสที่จะไมยอมยกดินแดนแมแตนิ้วเดียวใหประเทศเล็กๆ อยางไทย   แตจะยอมกมหัว
ใหชาตมิหาอ ํานาจ หากถูกบังคับจากมหาอํ านาจอยางญี่ปุนใหทํ าเชนนั้น  พฤติการณการแสดง
ความภมูใิจเล็กๆ นอยๆ ของฝรั่งเศส เปนผลราย ไมใชเฉพาะตอผลประโยชนของฝรั่งเศส แตของ
ชาติอ่ืนดวย การเอาญีปุ่นเขามาไกลเกลี่ยขอพิพาท จงึเปนประโยชนตอญ่ีปุน   แตสรางความเสีย
หายอยางมากตออิทธิพลตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ไมเพียงเทานั้น  ความเกลียดชัง
ฝร่ัง-เศสของคนไทยมีมากจนกระทั่งนากลัววา จะขยายไปยังชาติตะวันตกอื่นๆ ดวย ญ่ีปุนได
ประโยชนเต็มที่จากปจจัยนี้ ซึ่งเปนเหตุแหงความหวาดหวั่นและปริวิตกสํ าหรับชาวตะวันตกทั้ง
มวลที่อาศัยอยูในไทย

ความสัมพันธกับญี่ปุน
           8. วตัถปุระสงคของนโยบายตางประเทศอังกฤษในไทยในระยะหลังๆ คือ ยบัยั้งความ-
พยายามของญี่ปุนที่จะผลักไสอังกฤษใหพนจากตํ าแหนงที่มีอิทธิพลตอรัฐบาลและประชาชนไทย  
ต้ังแตตน ค.ศ. 1940 มาแลว ทีอั่งกฤษเริม่รูสึกถึงผลของความพยายามดังกลาว มองในแงเศรษฐกิจ
เวลานัน้ญีปุ่นเริ่มซื้อขาวจากไทยจํ านวนมาก ซึง่นบัเปนกาวใหม เนือ่งจากกอนหนานี้ ญ่ีปุนผลิต
ขาวไดพอเพียงตอการบริโภคภายในจักรวรรดิของตน แตเนือ่งจากญี่ปุนมีปญหาทางการเงิน ที่จะ
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ซื้อขาวโดยตรง จงึติดตอกับรัฐบาลไทย ขอช ําระคาขาวบางสวน ดวยวธิีการเอาสินคาอุตสาหกรรม
แลกกับสินคาเกษตรกรรม ตอมาขยายไปถึงดีบุกและยาง ซึ่งไปขัดกับผลประโยชนของอังกฤษโดย
ตรง  เนือ่งจากกอนหนานี้  ดีบุกและยางที่ผลิตไดในไทยเกือบทั้งหมดสงออกไปทางมลายา ซึ่งจะ
ขายตอไปยังสหรัฐฯ อันเปนหนทางใหอังกฤษไดเงินดอลลารอเมริกัน ซึง่องักฤษตองการมาก อีก
ประการหนึ่งก็คือ รูกันอยูวา ญ่ีปุนสงดบุีกและยางจํ านวนมากที่ไดจากไทยไปใหเยอรมัน ทีม่าแหง
ความยุงยากก็คือ ดีบุกและยางสวนใหญหรือทั้งหมด ถกูจายเปนคายุทโธปกรณที่ญ่ีปุนจัดหาให
ไทย และเพือ่ใหไดยุทธปจจัยตามที่ญ่ีปุนกํ าหนด รัฐบาลไทยจึงเขาแทรกแซง และพยายามอยางที่
สุดที่จะบีบผูผลิตทองถิ่น ผานทางเจาหนาที่ทองถิ่น ใหขายยางและดีบุกใหพอคาญี่ปุนหรือตัวแทน
แลวสงเขากรุงเทพฯ ลงเรือไปเมืองทาไดเรน (Dairen) และที่อ่ืนๆ     สถานทูตอังกฤษไดรองเรียนรัฐ
บาลไทยเรื่องการเลือกปฏิบัติแลว และไดเปดเจรจากับไทยเรื่องที่ยังเปนปญหาอยู
          9. ยกเวนปญหาขัดแยงกันทางเศรษฐกิจ อังกฤษยงัคงสถานภาพอันดียิ่งจนกระทั่งถึง
เดอืนมิถุนายน ค.ศ. 1940 การพายแพของฝรั่งเศสมีอันตรายตออังกฤษหลายอยาง  การบุกลงใต
ของญีปุ่นน ําไปสูการพิพาทดินแดนระหวางไทยกับอินโดจีนและการแทรกแซงของญี่ปุน  ยิง่กวานั้น
ขอพิพาทนี้เปนที่มาของทาทีของรัฐบาลอเมริกันที่ไมเห็นดวยกับขอเรียกรองของไทยเรื่องดินแดน
ท ําใหไทยโกรธ และเกดิการเปรียบเทียบทาทีของรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลโตเกียว อังกฤษเองได
รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไมดีนี้มากพอควร
          10. จดุแรกที่แสดงวาไทยจะเอียงเขาหาญี่ปุน เหน็ไดชัดจากการสงคณะทูตกึ่งทหารไป
กรุงโตเกียวในปลายเดือนสิงหาคม เพือ่หยัง่ทาทีรัฐบาลญี่ปุนตอการเรียกรองดินแดนของไทย  งาน
คร้ังนี้ไมประสบความสํ าเร็จมากนัก เนือ่งจากไมมีการเจรจาเกิดขึ้น เปนแคการยืนยันทาที  ความ-
เยน็ชาระหวางญี่ปุนกับไทยมีอยูบางในกรณีนี้  แตไมนานก็กลืนหายไป  เพราะความสมานฉันทที่
เกดิขึน้ระหวางประเทศทั้งสอง อันเปนผลมาจากทาทีที่โงเขลาและผิดพลาดของวอชิงตัน
          11. อังกฤษมทีาทีเปนกลางตลอดมาตอกรณีการเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสของ
ไทย แตกไ็มใชไมเห็นใจไทยเลย อังกฤษนั้นสนับสนุนหลักการการคงสถานภาพเดิม (Status Quo) 
ในอนิโดจนี ถาหากไมมีการเปลี่ยนแปลงดวยสันติวิธีและอยางเปนมิตรระหวางฝรั่งเศสกับไทย แต
รัฐบาลอเมริกันดูจะถูกยุจาก ดร.  ฮาเวิรด แกรนท (Dr. Howard Grant) อัครทูตอเมริกันคนใหม
ประจ ํากรงุเทพฯ ทีใ่หใชแนวทางที่แข็งกราวมากขึ้น รัฐบาลอเมริกันคัดคานความพยายามทุกอยาง
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสถานภาพเดิมในอินโดจีนในเวลานี้ แมจะดวยการเจรจาอยางสันติก็ตาม รัฐบาล
ไทยไดรับคํ าตอบจาก ดร. แกรนทวา ควรยุติขอเรียกรองและรอจนกวาสงครามในยุโรปจะยุติกอน 
จงึคอยหยิบยกเรื่องนี้ข้ึนมาเจรจากัน  ไทยตอบไปวา ถงึเวลานั้นอาจสายไป ไทยตองเสี่ยงตรงนี้
และเดี๋ยวนี้ แต ดร. แกรนท ไมใสใจคํ าโตแยงนั้น  ยิง่ไปกวานั้น การที่รัฐบาลอเมริกันถือวา หลัก
การรักษาสถานภาพเดิมเปนหลักการศักดิ์สิทธิ์ทีต่องรักษาไวสมบูรณ ไมใหดางพรอย และโกรธที่
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ไทยยนืยนัขอเรียกรองนั้น สหรัฐฯ จึงปฏิบัติตอไทยในฐานะประเทศผูรุกรานจริง และปฏิเสธที่จะ
อนญุาตใหมกีารขายอาวุธยุทโธปกรณใหไทยอีก เนื่องจากกองทัพอากาศไทยมักซื้อเครื่องบินเกือบ
ทัง้หมดจากสหรัฐฯ การปฏิเสธของสหรัฐฯ จงึเปนการกระทํ าที่หนักหนา และยิ่งหนักขอเพิ่มข้ึนไป
อีก เมือ่วอชงิตันปฏิเสธที่จะออกใบอนุญาตใหสงออกเครื่องบินจํ านวน 10 ลํ า ซึ่งไทยซื้อและชํ าระ
เงินในสหรัฐฯ และเคลื่อนยายไปจนถึงกรุงมะนิลาแลว เพียงแตรอเคลื่อนยายตอไปยังกรุงเทพฯ 
การปฏเิสธของสหรัฐฯ เปนการทํ ารายไทยอยางรุนแรง ไทยรูสึกเสียหนา และรูสึกวา    ถกูวอชิงตัน
ดูหมิน่ตอหนาชาวโลก หลงัจากเคยเปนชาติที่คนไทยนิยมที่สุด สหรัฐฯ ก็มาเสื่อมความนิยมเอา
งายๆ  ญ่ีปุนไมรอชาที่จะหาประโยชนจากสถานการณนี้   เมือ่สหรัฐฯ ไมเตม็ใจที่จะจัดหาอาวุธให
ไทย และองักฤษไมสามารถทํ าได เพราะติดพันอยูในยุโรปและที่อ่ืนๆ ญ่ีปุนจงึเขาแทรกทันที เสนอ
จดัหาอาวธุยุทโธปกรณจํ านวนมากใหไทย โดยระบบแลกเปลี่ยนสินคากับสินคา รัฐบาลไทยรับขอ-
เสนอนัน้ทนัท ี ดวยสถานการณอยางนี้ จึงไมนาประหลาดใจที่ไทยจะรูสึกขอบคุณญี่ปุน
          12. การไกลเกลี่ยในการเจรจากรณีพิพาทดินแดนในอินโดจีนระหวางไทยกับฝร่ังเศส
เปนขออางใหญ่ีปุนวางอํ านาจเหนือไทย อังกฤษถกูกลาวหาวา จะเขาแทรกแซงกรณีพิพาทนี้ ซึ่งไม
มีมูล แมจะเปนความจรงิทีว่า อังกฤษพยายามกันไมใหญ่ีปุนเขายุงเกี่ยว ดวยการหาทางใหมีการ-
เจรจาเปนการเฉพาะและไมเปนทางการระหวางไทยกับตัวแทนของผูสํ าเร็จราชการฝรั่งเศสใน    
อินโดจนี การทีไ่ทยและฝรั่งเศสยอมใหญ่ีปุนเขามาไกลเกลี่ยเปนการพาตัวเองไปอยูใตการชี้นํ าของ
ญ่ีปุน  และมาถึงเวลานี้อิทธิพลของญี่ปุนในไทยเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด
          13. ขณะนีญ่ี้ปุนกระชากหนากากตัวเองออกแลว ญ่ีปุนกํ าลังดํ าเนินการอยางเปดเผย
ทีจ่ะขจดัอทิธพิลตะวันตกออกไปจากทุกๆ แหงในเอเชียตะวันออกไกล และกํ าลังมุงไปที่ประเทศ-
ไทย โดยมวีตัถปุระสงคหลักที่จะเขาแทนที่อังกฤษ ญ่ีปุนด ําเนินการตอตานอังกฤษอยางไมลดละ 
ทัง้ในทีลั่บและที่แจง และพยายามดึงไทยอยางหนักใหเขาสู “ระเบียบใหม” และ “วงไพบูลยแหง
มหาเอเชียบูรพา” ของตน  (Area  of  Co-prosperity in Greater East Asia)  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจึงคึกคัก ความตองการอยางมากของญี่ปุนที่จะคาขายกับไทยบนหลักการแลกเปลี่ยน
สินคากันเปนระบบที่จะทํ าใหไทยกลายเปนประเทศบริวารทางการคาและการพาณิชยของญี่ปุน
ขณะเดยีวกันก็มีแรงผลักดันทางวัฒนธรรม ญ่ีปุนมคีวามตองการอยางมากที่จะมีไมตรีสัมพันธทาง
วฒันธรรมกบัไทย จากการมีศาสนารวมกันและอางวามีความคิดและความรูสึกเดียวกัน นอกจาก
นี ้ การพายแพของฝรั่งเศสและหมดบทบาทไป การตอสูของอังกฤษกับเยอรมันและอิตาลีเพื่อเอา
ตัวรอด  การปฏิเสธของสหรัฐฯ ที่จะเขายุงเกี่ยวอยางเต็มตัวในตะวันออกไกล การทีญ่ี่ปุนทํ าใหไทย
หวัน่เกรง  ดวยการอวดศักดาอยูเสมอ และการแสดงกํ าลังทางทหารของญี่ปุนอยางอหังการในจีน
และอินโดจีน ท ําใหไทยเชื่อวา ไมมใีครเอาชนะญี่ปุนได ดวยวิธีการนี้ อิทธิพลของญี่ปุนจึงโดดเดน
ข้ึนมาในระยะ 2 - 3 เดือนที่ผานมา ในขณะที่อิทธิพลของอังกฤษและชาติตะวันตกลดลงตามสวน
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          14. ใน ค.ศ. 1940 ญ่ีปุนด ําเนนิการตามอยางอังกฤษ ดวยการตกลงทํ าสนธิสัญญา
กบัไทย แทจริงก็คือ สนธิสัญญาไมรุกรานกัน แตญ่ีปุนปฏิเสธจะเรียกเชนนั้น เนื่องจากไมตองการ
ใหเยอรมันและอิตาลีคิดไปวา ญ่ีปุนจะไปมีสัมพันธกับอังกฤษ จงึใชวาสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความรวมมอืกันเกี่ยวกับบูรณภาพแหงดินแดนระหวางไทยกับญ่ีปุน (Treaty between Thailand 
and Japanese concerning the continuance of friendly relation and the mutual respect of 
each other’s  territory integrity) แตสนธสัิญญานี้มีความแตกตางไปจากสนธิสัญญาระหวาง
อังกฤษกับไทย ที่สํ าคัญคือ มีขอความที่ใชถอยคํ าคลุมเครือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธฉัน
มติรวา  เปนไปเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและเพื่อปรึกษาหารือกันในปญหาที่เปนผลประโยชนรวม
กนัซึง่อาจเกดิขึน้ได สนธิสัญญานี้ลงนามที่โตเกียวในวันที่ 12 มิถุนายน และมีการแลกเปลี่ยน
สัตยาบนัทีก่รุงเทพฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม
          15. ญ่ีปุนกํ าลังจะยกระดับความสัมพันธกับไทยถึงขั้นเอกอัครราชทูต เชื่อวาชาติ-
มหาอ ํานาจอื่นจะไมทํ าตาม

สรุป
          16.  ค.ศ. 1940 ซึ่งเริ่มตนอยางดียิ่งสํ าหรับอังกฤษ ไดเปลี่ยนแปลงไปหลังฝร่ังเศสแพ
สงคราม ญ่ีปุนเริม่มอํี านาจเหนือไทยอยางชัดเจนแนนอน เห็นไดจากการที่ญ่ีปุนเขายุติขอพิพาท
ระหวางฝรั่งเศสและไทยดวยการเขาไปไกลเกลี่ย ซึง่จริงๆ แลวก็คือ การตัดสินดวยกํ าลัง เปน
ความ-จริงทีว่าวิธีการนี้ปองกันสงครามได แตมีคาไมนอยสํ าหรับไทย ซึ่งตองเสียอิสรภาพบางสวน
ไป และส ําหรบัฝร่ังเศสที่ตองยอมยกดินแดนใหไทยมากกวาที่ไทยเรียกรองตั้งแตแรก ขณะเดียวกัน
สถานะของอังกฤษในไทยก็ตกตํ่ าลงอยางไมเคยเปนมากอน การขาดการสนับสนุนจากฝรั่งเศส
เปนอปุสรรคและเปนเหตุแหงความวิตกแกอังกฤษอยางมากในภาวะวิกฤตอยางนี้ อุปสรรคจากทา
ทีและหลักการที่แข็งกราวของรัฐบาลวอชิงตัน ซึ่งเคยหวังวาจะเขามาอุดชองโหวของสัมพันธมิตร
ในตะวนัออกไกลจากการที่ฝร่ังเศสหมดอํ านาจ แตสหรัฐฯ ก็ท ําไมได การที่อังกฤษติดพันอยูกับ
ปฏิบัติการสงครามในอีกซีกโลกหนึ่ง และการที่ไทยหันไปหาญี่ปุนเพื่อขอความชวยเหลือเร่ืองดิน
แดน  ดวยปจจยัทีย่ากเข็ญเหลานี้ ทํ าใหอังกฤษไมมีอํ านาจอะไรไปลดอิทธิพลที่กํ าลังเพิ่มข้ึนของ
ญ่ีปุนในไทย ตอนนี้อังกฤษในไทยตกอยูในฐานะเปนฝายรับ แตยังไมส้ินหวัง เนื่องจากมีฝาย-
ตอตานญี่ปุน และทํ างานใหญ่ีปุน และขอเท็จจริงที่วา การที่ญ่ีปุนมีอํ านาจขึ้นมาไดกอใหเกิด
ปฏิกริิยาขึ้นบางในหมูคนไทยที่ระแวดระวัง ยิง่ไปกวานั้น ญ่ีปุนไมเคยเปนที่นิยมของคนไทย ขณะ-
เดียวกันไมมีอะไรสนับสนุนคํ ายืนยันของญี่ปุนเรื่องวัฒนธรรมและศาสนารวมกัน ที่สํ าคัญที่สุดก็
คือ คนไทยมีความรักอุดมการณเร่ืองอิสรภาพของชาติอยางมาก และออกจะแนนอนวา ถาปลอย
ใหเปนตวัของตัวเองแลว สัญชาตญาณของคนไทยมักจะไมเขาขางใครเลย และจะรักษาอิสรภาพ
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ของตนดวยการปรับตัวอยางดีเขากับแรงบีบตางๆ จากภายนอก ที่ผานมา ไทยรักษาอิสรภาพไว
ดวยการถวงดลุอํ านาจระหวางชาติเพื่อนบานสองชาติ คือ อังกฤษและฝรั่งเศส ตอนนี้ฝร่ังเศสหมด
อํ านาจไปแลว ไทยคงชอบที่จะเห็นอังกฤษคงความเปนมิตรประเทศ ที่มีอํ านาจทางชายแดนตะวัน
ตกตอไปมากกวา ถาสิ่งนั้นเปนหนทางปองกันการถูกครอบครองอยางสิ้นเชิงจากญี่ปุน ถาปดเรื่อง
ความตองการดินแดนคืนของทหารออกไป ก็ไมมอีะไรมากมายจะชักจูงใจไทยใหไปหาญี่ปุน  ไทย
จะถอยหางเสียมากกวา แกนแทในใจของนายกรัฐมนตรีออกจะแนนอนวานิยมชมชื่นอังกฤษมาก
กวาญี่ปุน  ในขณะที่พวกเสรีนิยม [ฝายนายปรีดี พนมยงค] ซึ่งตกตํ่ าอยูตอนนี้ เห็นใจฝาย
ประชาธิปไตยในการตอสูกับชาติเผด็จการ รวมทั้งญี่ปุน เมือ่เวลามาถึง อังกฤษอาจใชปจจัยเหลา
นีเ้ปนประโยชน หากญีปุ่นถูกผลักดันใหถอยกลับไปประเทศของตน (Proper Place) หากญี่ปุนถูก
บีบใหคลายมอืจากจีน และเลิกนโยบายรุกรานเกี่ยวกับการจัดระเบียบใหมในตะวันออกไกล เมื่อ
นัน้ปญหาญี่ปุนในไทยก็จะคลี่คลายไปเองโดยอัตโนมัติ  ไทยก็จะกลับไปมทีาทเีปนกลางอยางเคย 
แตถาญี่ปุนจะยังคงเปนอันตรายตอเอกราชของชาติไรอํ านาจทั้งหลายในเอเชียตอไป  คาดไดวา 
อังกฤษจะไดเห็นญี่ปุนมีความสํ าคัญที่สุดในนโยบายตางประเทศของไทย  นายกรัฐมนตรีไทย
กระซบิชี้แนะเมื่อไมนานมานี้วา (คงดวยความกลัวญี่ปุน ทํ าใหไมพูดเสียงดัง) อังกฤษสามารถชวย
ไทยและกนัไมใหไทยตกไปอยูในมือของญี่ปุนได  4  หนทางดวยกัน  (ก) ใหยืมเงินเพื่อพัฒนา
ประเทศ ไทยจะไดไมถูกบีบใหรับทุกสิ่งทุกอยางที่จํ าเปนจากญี่ปุน ซึ่งสวนใหญอาศัยระบบแลก
เปลีย่นสนิคากนั  (ข) จัดหานํ้ ามันใหไทยสมํ่ าเสมอ ไทยจะไดไมตองไปผูกพันกับความกรุณาของ
ญ่ีปุนเพื่อใหไทยไดนํ้ ามันตามตองการ (ค) จดัหาอาวุธยุทโธปกรณใหไทย ซึ่งจะชวยแสดงใหญ่ีปุน
เห็นวา ญ่ีปุนไมไดผูกขาดในเรื่องนี้ และ (ง) ใหสถานทูตอังกฤษที่วอชิงตันชักชวนใหรัฐบาล
อเมริกนัเหน็ใจไทยมากขึ้น  และฟนฟูความสนิทสนมกับรัฐบาลอเมริกันเชนที่เคยมีมากอน

หมายเหตุ  ทศันะเหลานี้ไมไดเกี่ยวโยงไปถึงปญหาที่วา จะเกิดอะไรขึ้น ถาญี่ปุนตกลงจะโจมตี
มลายา หรือพมาผานทางไทย  นโยบายของไทยที่ประกาศออกมาอยางเปนทางการในกรณีนี้ คือ 
การตอตานผูรุกรานดวยอาวุธ แตตอมา นายกรัฐมนตรีเปดเผย [ตอครอสบี] วา ในกรณีที่ญ่ีปุนตก
ลงจะใชไทยเปนฐานไปโจมตีดินแดนของอังกฤษที่อยูใกลเคียง อาจเปนไปไมไดที่ไทยจะตอตาน
ดวยก ําลงั นายกรัฐมนตรีกลาวเปนนัยวา หากเกิดเหตุการณเชนวานั้น และไมมีสัญญาที่จะไดรับ
การสนับสนุนจากสหรัฐฯ และอังกฤษ ไทยก็อาจจะถูกบีบใหเลนบทที่เดนมารกกํ าลังเลนอยูกับ
เยอรมนั [หลงัจากกองทัพเยอรมันบุกเดนมารกในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1940  เดนมารกประกาศ
ยอมแพ แตใหความรวมมือกับเยอรมันอยางจํ ากัด]
          เร่ืองนี้ไมไดคํ านึงถึงความเปนไปไดของสงครามตอตานญี่ปุนที่จะมีสหรัฐฯ เขารวม 
แนนอนวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดนั้น จะเปลี่ยนแปลงสถานการณในเอเชียตะวันออกไกลอยาง
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มากในทางทีจ่ะเปนประโยชนกับอังกฤษ ผลประการแรกอยางหนึ่งก็คือ จะเปนการปลดปลอยไทย
ออกจากอํ านาจคุกคามของญี่ปุน

กรุงเทพฯ  17  มนีาคม  ค.ศ. 1941

__________________________
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