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บทคัดย่อ

การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากแหล่งข่าวตามพื้ นที่ต่างๆ ของโลก ถือเป็ นสิ่งส�ำคัญในฐานะเครื่องมือ
ในการประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะสถานการณ์สงคราม เมือ่ เกิดสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง รัฐบาลไทยตัดสินใจด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลาง พร้อมกับมีการจัดตัง้ กรรมการชุดพิเศษเพือ่ ด�ำเนิ นการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งจากประเทศที่เข้าร่วมในสงครามและประเทศที่ประกาศตนเป็ นกลางในภูมิภาคยุโรป
และตะวันออกไกล บทความนี้ จึงต้องการศึกษาบทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงคราม ได้แก่ กรรมการ
พิจารณาประมวลข่าวในยามฉุกเฉิน และกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในพฤติการณ์ทางด้านตะวันออกไกล
และศึกษาเกีย่ วกับการรับรูต้ อ่ สถานการณ์สงครามผ่านเอกสารประมวลข่าวสงครามทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ นโยบาย
เป็ นกลางของไทยใน พ.ศ. 2482-2484 จากการศึกษาพบว่า บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงคราม
ของไทย คือ การรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ แล้วสรุปเนื้ อหาเพือ่ น�ำเสนอ
ต่อรัฐบาลต่อไป เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการรักษาความเป็ นกลางระหว่าง พ.ศ. 2482-2484 กล่าวได้วา่
การประมวลข่าวสงครามเป็ นสิง่ ทีด่ ำ� รงอยูพ่ ร้อมกับนโยบายเป็ นกลางของไทยในช่วงต้นของสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ค�ำส�ำคัญ: รัฐบาลไทย, การประมวลข่าวสงคราม, กรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงคราม, สงครามโลกครัง้ ที่ 2,
นโยบายเป็ นกลาง

Abstract

Awareness of information from news sources in different parts of the world is important
as a tool for government decisions in various situations, including war situations. After the beginning
of the Second World War, the Thai government decided to implement a neutral policy and established
a special committee to gather information on both belligerent states and neutral states that were
involved in the war in Europe and the Far East. This article aims to study the role of the commission
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for processing war news, including the commission for news processing in emergency time and the
Far East intelligence commission and the perceptions of the war situation from War News processing
Documents that supported Thailand’s neutral policy in 1939-1941. This article found that the role
of the commission for processing war news was to gather information from various news sources both
in Thailand and abroad and to summarize the content for further presentation to the Thai government.
The processing of war news was something that the Thai government conducted as a tool for
safeguarding Thai interest while maintaining neutrality between 1939-1941. It can be said that the
processing of war news supported Thailand’s neutral policy at the beginning of the Second World War.
Keywords: Thai Government, Processing of War News, The commission for processing war news,
Second World War, Neutral Policy

บทน�ำ

การประมวลข่า วเป็ นหน้ า ที่ ส�ำ คัญ ในการรัก ษาเสถี ย รภาพทางการเมื อ งของประเทศ เพราะ
การประมวลข่าวเป็ นกระบวนการในการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจด�ำเนิ นนโยบายของรัฐบาล
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รบั และผ่านการวิเคราะห์ให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย การประมวลข่าวจึงเป็ นการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งที่มาต่างๆ มาจัดรวมให้เป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่รวบรวม
ได้ง่าย การประมวลข่าวท�ำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ จัดเรียงเป็ นหมวดหมู่ในรูปแบบที่ตอ้ งการ
การประมวลข่าวถือว่ามีบทบาทส�ำคัญในการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับความเป็ นไปทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในช่วงสงครามที่ตอ้ งมีกลุม่ หรือคณะที่คอยค้นหา รวบรวมข้อมูล แล้วน�ำมาประมวล วิเคราะห์ และเรียบเรียง
เพื่อการน�ำเสนอต่อผูร้ บั สารต่อไป การประมวลข่าวสงครามของไทยที่จะศึกษานี้ เกิดขึ้ นภายหลังเหตุการณ์
ที่เยอรมนี สง่ ทหารบุกโปแลนด์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 ซึ่งต่อมารัฐบาลไทยได้ตดั สินใจด�ำเนิ นนโยบาย
เป็ นกลางโดยไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งระหว่างเยอรมนี ฝ่ายหนึ่ งกับอังกฤษและฝรัง่ เศสอีกฝ่ ายหนึ่ ง จากงาน
ของกอบเกื้ อ สุวรรณทัต เพียร ที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สมัยแรก (พ.ศ. 2481-2487) ได้แบ่งช่วงเวลาของไทยที่วางตัวเป็ นกลางในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ น 2 ช่วง
ได้แก่ ช่วงนโยบายเป็ นกลางทีเ่ คร่งครัด (พ.ศ. 2481-กลางปี พ.ศ. 2483 และพฤษภาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2484)
และช่วงนโยบายเป็ นกลางที่โน้มเข้าหาญี่ปุ่น (ครึ่งหลัง พ.ศ. 2483 - กลางปี พ.ศ. 2484) โดยใช้นโยบาย
ต่างประเทศของไทยในตอนนั้นและการเกิดกรณีพพิ าทอินโดจีนเป็ นหลักในการแบ่งช่วงเวลา1 แต่อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาบริบทของไทยในช่วงที่วางตัวเป็ นกลางในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผ่านเอกสารประมวลข่าวสงคราม
ของไทยอาจสามารถแบ่งช่วงเวลาได้เป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลางในช่วงเริ่มสงคราม
(กันยายน พ.ศ. 2482 - มิถุนายน พ.ศ. 2483) ช่วงด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลางในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีน
(มิถุนายน พ.ศ. 2483 – พฤษภาคม พ.ศ. 2484) และช่วงด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลางในช่วงความตึงเครียด
ในภูมภิ าคตะวันออกไกล (มิถนุ ายน - ธันวาคม พ.ศ. 2484) ทีม่ ผี ลจากสถานการณ์สงครามและความตึงเครียด
ที่เกิดขึ้ นในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อนโยบายเป็ นกลางของไทย
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การศึกษาเกีย่ วกับการประมวลข่าวสงครามของไทยในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ปรากฎในเอกสาร
ประมวลข่าวได้อา้ งข้อมูลข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงซึง่ มีความส�ำคัญในการเป็ นสือ่ ทีใ่ ช้ระยะเวลาในการสือ่ สาร
อย่างรวดเร็ว มีวิทยานิ พนธ์สายนิ เทศศาสตร์ที่กล่าวชี้ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของวิทยุกระจายเสียงอย่าง
วิทยานิ พนธ์ของจเลิ ศและวิทยานิ พนธ์ของรสลิ นที่ ต่างชี้ ให้เห็นว่าชาติ มหาอ�ำนาจต่างมีการจัดตั้งระบบ
วิทยุกระจายเสียงทั้งภาษาของตนและภาษาต่างประเทศเพื่อเป็ นการสื่อสารข่าวสารไปยังผูร้ บั สารทั้งในและ
ต่างประเทศ1 โดยเฉพาะในช่วงสงครามที่มกี ารน�ำเสนอข่าวสารในรูปแบบการโฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda)
ตามทฤษฎีหนึ่งทีเ่ รียกว่า ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic-Needle Theory) คือ ผูส้ ง่ สารมีอทิ ธิพลทางการสือ่ สาร
เหนื อผูร้ บั สาร ประหนึ่ งการฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือด โดยเป็ นกระบวนการที่จำ� เป็ นต้องมีการรับสารเข้าไปโดย
ปราศจากข้อโต้แย้ง เป็ นวิธกี ารทีร่ ฐั บาลส่งต่อให้กบั ประชาชนใต้การปกครอง2 การโฆษณาชวนเชือ่ จึงกลายเป็ น
วิธีการส�ำคัญที่ใช้ในบริบทของสงคราม แต่ในการศึกษานี้ จะน� ำเอาบริบทของการโฆษณาชวนเชื่อในฐานะ
ที่รฐั เป็ นผูเ้ ลือกรับสาร ไม่ใช่รฐั ในฐานะผูส้ ง่ สารแต่เพียงอย่างเดียว เนื่ องจากการที่รฐั บาลไทยต้องการรับข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับสถานการณ์สงครามในต่างประเทศซึ่งมาจากแหล่งข่าวทั้งจากประเทศคูส่ งครามและประเทศ
ทีว่ างตัวเป็ นกลาง แล้วให้หน่วยงานประมวลข่าวสงครามทีร่ ฐั บาลไทยจัดตัง้ ขึ้ นน�ำมาประมวลข่าวและใช้เป็ นข้อมูล
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจด�ำเนินนโยบายเป็ นกลางต่อไป การศึกษาจากเอกสารประมวลข่าวไทย จึงแบ่งออกเป็ น
3 ช่วงเวลาตามเหตุการณ์และสถานการณ์สำ� คัญที่เกีย่ วกับไทย คือ ช่วงเริม่ สงครามในภูมภิ าคยุโรป ช่วงกรณี
พิพาทอินโดจีน และช่วงสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกไกลก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา

การเกิดขึ้ นของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2482 ภายหลังจากเยอรมนี บุกโปแลนด์
1 วัน ได้มกี ารพูดคุยกันเรือ่ งการด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลาง นายพลตรี หลวงพิบลู สงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการรับข่าวสารเกี่ยวกับสงครามภายหลังตัดสินใจด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลางว่า
“...เมื่ อถือนโยบายว่าจะเป็ นกลางอยากจะกระท�ำข้อแรกก็คือ การรับข่าว ยังแยกย้ายกันท�ำอยู่ ควรที่ รัฐบาล
ควรมีเจ้าหน้าที่ รวบรวมข่าวในโลกเวลานี้ และมอบให้ใครคนใดคนหนึ่ งหรือจะมอบให้ตง้ั กรรมการ (หมายถึง
กรรมการพิจารณาประมวลข่าว)...” จากนั้นหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ได้กล่าวเสริมว่า ควรให้
รวบรวมแล้วส่งกระทรวงการต่างประเทศและรับข่าวในทุกภาษา หลวงพิบลู ฯ จึงมองว่า อ�ำนาจของกรรมการ
ชุดดังกล่าวต้องสามารถติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้ดว้ ย3 จากการสนทนาดังกล่าวจึงน�ำไปสู่มติ
คณะรัฐมนตรีในวันดังกล่าวที่ตกลงให้จดั ตั้ง “กรรมการพิจารณาประมวลข่าวในยามฉุกเฉิน” ขึ้ น โดยเป็ น
การจัดตั้งขึ้ นก่อนที่ไทยจะประกาศตนเป็ นกลางอย่างเป็ นทางการสู่สาธารณชน
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สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2541). การสื่ อสารกับการเมือง. หน้า 5-6.
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครัง้ ที่ 47/2482 เรือ่ ง สงคราม วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2482.
แผ่น 4.
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ภายหลังจากมติ ของคณะรัฐมนตรีที่ให้จดั ตั้งกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในยามฉุ กเฉิ นขึ้ น
ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2482 หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามได้ให้ขอ้ เสนอของหน้าทีห่ ลัก
ในการประมวลข่าวเอาไว้ดงั นี้
“...เราจะต้องคอยสังเกตดูการเคลื่อนไหวของมหาประเทศ มีองั กฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมนี และอิตาลี
ซึง่ ในตอนนี้ เป็ นข่าวทัว่ ๆ ไป เพราะเมือ่ ประกาศสงครามแล้ว ก็ไม่สสู ้ ำ� คัญนัก ข่าวทีค่ วรสังเกตเป็ นพิเศษ
ก็คอื ประเทศที่เป็ นกลางมีทว่ งทีอย่างไรบ้าง เช่น สหปาลีรฐั อเมริกา และประเทศเล็ก ๆ เช่น ประเทศ
หมูอ่ อสโล เป็ นต้น นอกจากทางยุโรป ต้องดูขา่ วทางตะวันออกไกลด้วย เช่น ญีป่ นุ่ ต้องถือว่าส�ำคัญมาก
ควรจะดูการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นว่ามีท่วงทีอย่างไรกับรัสเซีย และมีท่วงทีอย่างไรกับอังกฤษ...”1
จะเห็ น ได้ว่า นอกเหนื อ จากประเทศที่ ท�ำ สงครามต่ อ กัน อย่า งอัง กฤษ ฝรัง่ เศส และเยอรมนี
การประมวลข่าวสงครามของไทยยังให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อประเทศที่เป็ นกลางด้วย ซึ่งอิตาลีและญี่ปุ่น
ก็ยงั ถือว่าเป็ นประเทศเป็ นกลางในช่วง พ.ศ. 2482-2483 ด้วย จะเห็นได้วา่ ช่วงก่อน พ.ศ. 2483 ประเทศ
เป็ นกลางส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็นถึ งภัยคุ กคามของเยอรมนี ในสงคราม และยังคงด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลาง
แบบเคร่งครัดและไม่ล�ำเอี ยง ไม่ถึงขนาดที่ เป็ นประเทศเป็ นกลางแบบเตรียมรบ ยกเว้นเพียงโปแลนด์
และฟิ นแลนด์ที่ถูกกองทัพเยอรมันและกองทัพโซเวียตเข้ารุกรานใน พ.ศ. 2482
บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในยามฉุ กเฉินมีขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์สงคราม
ในภูมิภาคยุโรป และมีอำ� นาจติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรวบรวมข่าว แล้วสรุปเพื่อน� ำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีการจัดตั้งกลุ่มบุคคลและผูแ้ ทนจากหน่ วยงานต่างๆ เข้าร่วมในกรรมการพิจารณา
ประมวลข่าวในยามฉุ กเฉิน ประกอบด้วย หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (ต่อมาได้รบั การสถาปนา
เป็ นพระองค์เจ้าฯ) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็ นประธานกรรมการ หลวงสิทธิสยามการ (สิทธิ ฮุ นตระกูล)
ปลัด กระทรวงการต่ า งประเทศเป็ นรองประธานกรรมการ นายตั้ว ลพานุ ก รม รัฐ มนตรี สัง่ ราชการ
ในกระทรวงเศรษฐการ และผูแ้ ทนจากหน่ วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักโฆษณาการ
กรมไปรษณียโ์ ทรเลข กระทรวงกลาโหม (ทหารบกและทหารเรือ) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
เป็ นกรรมการ2 แล้วในเวลาต่อมาก็ได้เพิ่มผูแ้ ทนของทหารอากาศและผูแ้ ทนของกรมพาณิชย์เป็ นกรรมการ
ในกรรมการพิจารณาประมวลข่าวชุดนี้ 3
การท�ำหน้าที่ ป ระมวลข่าวจึงเป็ นหน้าที่ ส�ำ คัญที่ เ จ้าหน้าที่ พ ลเรื อนซึ่ ง มี ความสามารถในด้าน
การต่างประเทศ การติ ดต่อสื่อสาร และการค้าต้องมีบทบาทร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทหารซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคล
ที่คอยดูแลความมัน่ คงของประเทศ การตั้งผูแ้ ทนจากทหารอากาศและกรมพาณิชย์ถือเป็ นการปรับเปลี่ยน
มุ มมองใหม่ที่มีต่อสงครามของรัฐบาล เพราะสงครามครั้งนี้ เริ่ มปรากฎให้เห็ นถึ งการต่ อสู ท้ างอากาศ
1
2
3

ส�ำนั กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/2 กรรมการพิจารณาข่าวในยามฉุ กเฉิน หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ
การสงครามให้กรมโฆษณาการ จัดการรวบรวม (พ.ศ. 2482). แผ่น 48.
แหล่งเดิม. แผ่น 7.
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 49/2482 เรื่อง ตั้งผูแ้ ทนกองทัพอากาศ และ
ผูแ้ ทนกรมพาณิชย์เป็ นกรรมการพิจารณาข่าวในยามฉุกเฉิน วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2482. แผ่น 4.

การประมวลข่าวสงคราม: บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย พ.ศ. 2482-2484
กฤษฎา บูรณมานัส

อย่างจริงจัง อีกทั้งมีการด�ำเนิ นนโยบายสงครามที่ตอ้ งการขัดขวางต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ศัตรูท้งั การวางทุ่นระเบิดปิ ดกั้นน่ านน�้ ำและเส้นทางเดินเรือเพื่อปิ ดกั้นการขนส่งสิ่งของไปยังประเทศศัตรู
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าทางทะเลในภูมิภาคยุโรปและต่อการค้าและขนส่งสินค้าจากยุโรปไปยังพื้ นที่ต่างๆ
รวมถึงไทยอีกด้วย โดยบุคคลที่อยู่ในกรรมการพิจารณาข่าวในยามฉุ กเฉินต่างมีความสามารถและหน้าที่
หลากหลายกันไป แต่ขอ้ สังเกตคือข่าวสงครามอันเป็ นข้อมูลหลักที่จะน� ำมาประมวลข่าวส่วนใหญ่มาจาก
ต่างประเทศ ดังนั้ น กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่สามารถ
รับฟั งได้ในหลายภาษา เช่น อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น จีน บุคคลส�ำคัญที่ดำ� รงต�ำแหน่ ง
ประธานและรองประธานของกรรมการชุดนี้ อย่าง หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณและหลวงสิทธิสยามการ
ก็มีความสามารถในด้านการต่างประเทศ ส่วนผูแ้ ทนจากหน่ วยงานต่างๆ ในกรรมการพิจารณาประมวล
ข่าวสงครามต่างเป็ นข้าราชการระดับสูงอย่างรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวง ที่ปรึกษารัฐมนตรี และผูท้ ี่มี
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการตามหน่ วยงานที่ตนรับผิดชอบ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการประมวลข่าว
ที่ตอ้ งด�ำเนิ นการโดยคนที่มีความรู ้ เข้าใจอย่างลึกซึ้ งต่อรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถและบทบาทหน้าที่ของหน่ วยงานต่างๆ
เหตุการณ์สำ� คัญที่กรรมการพิจารณาประมวลข่าวในยามฉุกเฉินได้ดำ� เนิ นการประมวลข่าวเกีย่ วกับ
สถานการณ์สงครามในภูมภิ าคยุโรปได้แก่ การรบระหว่างเยอรมนี กบั โปแลนด์ การรบระหว่างสหภาพโซเวียต
กับฟิ นแลนด์ สงครามทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้ นในทะเล และความเคลื่อนไหวของประเทศคูส่ งครามและประเทศ
เป็ นกลางทั้งในและนอกภูมิภาคยุโรป จนกระทัง่ ถึงในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรีไทยมีมติ
ให้ยุบกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในยามฉุกเฉินลง จากรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันดังกล่าว
พบว่า นายวิลาศ โอสถานนท์ รัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณาการได้เป็ นผูเ้ สนอให้ยุบกรรมการชุดนี้ แล้วให้
กรมโฆษณาการท�ำหน้าแทน เนื่ องจากเห็นว่าภายหลังโปแลนด์ถูกเยอรมนี ยึดครองแล้ว การสงครามใน
ภูมิภาคยุโรปก็ “ไม่ได้ทำ� กันจริงจังแล้ว”1 สงครามในยุโรปที่นายวิลาศและกรรมการคนอื่นๆ ในกรรมการ
พิจารณาประมวลข่าวในยามฉุ กเฉิ นเห็นว่าไม่ด�ำเนิ นการกันอย่างจริ งจัง อยู่ในช่วงที่ อังกฤษ-ฝรัง่ เศส
กับเยอรมนี อกี ฝ่ ายหนึ่ งต่างตั้งแนวป้ องกันประชิดกันระหว่างชายแดนเยอรมนี กบั ฝรัง่ เศส หรือตามแนวซิกฟริด
ของเยอรมนี และแนวป้ อมมายิโนต์ของฝรัง่ เศส โดยไม่มที ีท่าว่าจะด�ำเนิ นการรุกทางทหารครัง้ ใหญ่เหมือนเช่น
ในกรณีเยอรมนี กบั โปแลนด์และสหภาพโซเวียตกับฟิ นแลนด์ เหตุการณ์ดงั กล่าวถูกเรียกว่าเป็ น “สงครามลวง”
(Phoney War) ซึ่งเกิดขึ้ นระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2483
ภายหลังการยุบกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในยามฉุ กเฉิน ท�ำให้กรรมการพิจารณาประมวล
ข่าวสงครามของไทยไม่ได้ดำ� เนิ นการรวบรวมข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามเป็ นเวลาประมาณ 9 เดือน
จนกระทัง่ ได้มกี ารจัดตัง้ “กรรมการพิจารณาประมวลข่าวในพฤติการณ์ทางด้านตะวันออกไกล” อันเนื่ องมาจาก
การพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศส กรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามชุดดังกล่าวจัดตั้งขึ้ น
จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2483 จากการทีห่ ลวงประดิษฐมนูธรรมได้เสนอให้มี
การตั้งกรรมการพิจารณาประมวลข่าวขึ้ นอีกครั้ง เพือ่ รวบรวมข่าวสงคราม2 โดยนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้ใช้
1
2

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครัง้ ที่ 75/2482 เรือ่ ง กรรมการพิจารณาข่าวในยามฉุกเฉิน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2482, แผ่น 17.
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 33/2483 เรื่อง ขอให้ร่วมกับรัฐบาลปฏิบตั ิงาน
ในส่วนราชการของตนเกี่ยวกับนโยบายเรียกร้องดินแดนคืน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2483. แผ่น 20.
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กรรมการเหมือนชุดก่อนหน้า ทั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และหน่ วยงานราชการต่างๆ จะส่ง
ผูแ้ ทนเข้ามาเป็ นกรรมการพิจารณาประมวลข่าว เรื่องด่วนที่กรรมการชุดดังกล่าวจะต้องด�ำเนิ นการ คือ
พิจารณาประมวลข่าวในเหตุการณ์ตามพื้ นที่ชายแดนระหว่างไทยกับดินแดนใกล้เคียง โดยเฉพาะด้านที่ติดกับ
อินโดจีนฝรัง่ เศสซึ่งก�ำลังมีกรณีพิพาท
ส่วนบทบาทในด้านอื่นๆ ก็มีความคล้ายคลึงกับกรรมการพิจารณาประมวลข่าวชุดก่อนหน้า โดยมี
การเปลี่ยนแปลงบางบุคคลที่จะมาเป็ นผูแ้ ทนในกรรมการพิจารณาประมวลข่าวชุดใหม่ และยังมีการเพิ่ม
ผูแ้ ทนหน่ วยงานส�ำคัญอย่างกรมต�ำรวจ1 ซึ่งเป็ นหน่ วยงานความมัน่ คงที่อยูใ่ นพื้ นที่ตามข้อตกลงที่จะให้พนที
ื้ ่
ชายแดนเป็ นเขตปลอดทหาร กรมต�ำรวจจึงต้องมีส่วนร่วมในการหาข่าวและประเมินสถานการณ์เหตุการณ์
ตามชายแดนให้รฐั บาลทราบโดยละเอียด แต่เมือ่ กรณีพพิ าทกับอินโดจีนฝรัง่ เศสสิ้ นสุดลง กรรมการพิจารณา
ประมวลข่าวในพฤติการณ์ทางด้านตะวันออกไกลกลับไม่ถูกยุบลงเหมือนกับกรรมการพิจารณาประมวลข่าว
ในยามฉุ กเฉินที่ถูกยุบลงเมื่อรัฐบาลไทยมองว่าสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ความสงบ ทั้งนี้ เพราะการที่ญี่ปุ่น
เข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนฝรัง่ เศส และการเกิดสงครามจิตวิทยาหรือสงครามข่าวสารระหว่างญี่ปุ่นฝ่ ายหนึ่ ง
กับสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และชาติสมั พันธมิตรอื่นๆ อีกฝ่ ายหนึ่ ง จึงไม่อาจกล่าวได้วา่ สถานการณ์ในภูมิภาค
ตะวันออกไกลจะสงบลง แม้ผ่านช่วงเวลาแห่งกรณี พิพาทอินโดจีนแล้วก็ตาม จนภายหลังกองทัพญี่ ปุ่น
ท�ำการยกพลขึ้ นบกที่ประเทศไทย กรรมการพิจารณาประมวลข่าวในพฤติการณ์ทางด้านตะวันออกไกล
จึงถูกยุบลงในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยไม่ได้มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าได้มีการจัดตั้งกรรมการ
พิจารณาข่าวสงครามในช่วงที่รฐั บาลไทยด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลางอีก

แหล่งข่าวที่ปรากฏในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทย

แหล่งข่าวทีป่ รากฏในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทย มักอ้างจากวิทยุกระจายเสียงเป็ นส่วนใหญ่
เนื่ องจากวิทยุกระจายเสียงเป็ นเทคโนโลยีการสือ่ สารที่ทนั สมัยในเวลานั้น ลักษณะพิเศษของวิทยุกระจายเสียง
1

สรุปได้วา่ กรรมการพิจารณาประมวลข่าวที่จดั ตั้งโดยรัฐบาลทั้ง 2 ชุด คือกรรมการพิจารณาข่าวในยามฉุกเฉินที่จดั ตั้งขึ้ น
ในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2482 และกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในพฤติ การณ์ทางด้านตะวันออกไกลที่ จดั ตั้งขึ้ น
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 มีผูแ้ ทนที่เป็ นข้าราชการพลเรือนมากกว่าข้าราชการทหาร โดยกรรมการพิจารณาข่าว
ในยามฉุกเฉินที่เป็ นข้าราชการพลเรือน ได้แก่ หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ หลวงสิทธิสยามการ นายตั้ว ลพานุ กรม
หม่อมเจ้าวิวฒ
ั นไชย ไชยันต์ หลวงวิวรณ์วทิ ยุเทพ นายวิลาศ โอสถานนท์ และหลวงวิสูตรวิรชั ชเทศ รวมผูแ้ ทนกรมพาณิชย์
จึงมีท้ังหมด 8 ท่าน ส่วนข้าราชการทหารหรือเคยเป็ นข้าราชการทหารมาก่อน ได้แก่ นายพันตรี ขุนสนิ ทยุทธโยธา
นายนาวาตรี หลวงประติยตั ินาวายุทธ นายพันเอก พระรามณรงค์ และนายพันเอก พระอร่ามรณชิต รวมผูแ้ ทนจาก
กองทัพอากาศ จึงมีท้งั หมด 5 ท่าน
ส่วนกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในพฤติการณ์ทางด้านตะวันออกไกลก็มีขา้ ราชการพลเรือนมากกว่าข้าราชการทหาร
เช่นกัน คือข้าราชการพลเรือน ได้แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร (หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ)
หลวงสิทธิสยามการ นายตั้ว ลพานุ กรม หม่อมเจ้าวิวฒ
ั นไชย ไชยันต์ นายไพโรจน์ ชัยนาม หม่อมเจ้าลายฉลุทอง ทองใหญ่
นายโสมพงศ์ รัชตรัตน์ และนายสง่า นิ ลก�ำแหง ทั้งหมด 8 ท่าน ข้าราชการทหารหรือเคยเป็ นข้าราชการทหารมาก่อน
ได้แก่ นายพันเอก หลวงยอดอาวุธ นายนาวาโท หลวงประติยตั ินาวายุทธ นายนาวาอากาศตรี สกล รสานนท์ นายพันเอก
พระรามณรงค์ และนายพันต�ำรวจเอก หลวงวิทิตกลชัย ทั้งหมด 5 ท่าน ที่ มาจาก ส�ำนั กหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ .
สร. 0201.33.1/2 กรรมการพิจารณาข่าวในยามฉุกเฉิน หรือให้สง่ เอกสารเกีย่ วกับการสงครามให้กรมโฆษณาการ จัดการ
รวบรวม (พ.ศ. 2482). แผ่น 47. และ ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33/49 กรรมการพิจารณาประมวลข่าว
ในพฤติการณ์ดา้ นตะวันออกไกล (พ.ศ. 2483-2484). แผ่น 61.

การประมวลข่าวสงคราม: บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย พ.ศ. 2482-2484
กฤษฎา บูรณมานัส

คือ ความรวดเร็วในการรับและส่งข้อมูลข่าวสาร ความรวดเร็วของวิทยุกระจายเสียงท�ำให้การประมวลข่าวสงคราม
สามารถกระท�ำได้อย่างรวดเร็ว ข่าววิทยุกระจายเสียงที่ได้รบั มาจากพื้ นที่ต่างๆ ทั้งจากประเทศคู่สงคราม
โดยตรง ดินแดนอาณานิ คมของชาติมหาอ�ำนาจ และวิทยุของประเทศเป็ นกลาง วิทยุกระจายเสียงเหล่านี้
น�ำเสนอข่าวโดยอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ ประกาศ สุนทรพจน์ของบุคคลส�ำคัญของรัฐบาลชาติตา่ งๆ โดยเฉพาะ
เรื่องการทหาร การเรียกก�ำลังพลของชาติที่เป็ นกลางเพื่อเสริมการป้ องกันจากการรุกราน ส่วนแหล่งข่าว
ที่น�ำมาจากหน่ วยงานของไทยมักมาจากหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในพื้ นที่รอยต่อชายแดนกับดินแดนรอบข้าง
เช่น หน่ ว ยต�ำ รวจภู ธร ส�ำนั ก ศุ ลกากรตามชายแดน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง มาจากหน่ วยงานของไทย
ในต่างประเทศ นัน่ คือ สถานทูตและสถานกงสุลประจ�ำดินแดนต่างๆ ทั้งดินแดนรอบข้างอย่างพม่า มลายู
ไซ่งอ่ น ฮานอย และสิงคโปร์ และประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น อังกฤษ ฝรัง่ เศส ญี่ปุ่น ซึ่งด�ำเนิ นการโดยการส่ง
รายงานการเมืองเพือ่ รายงานสถานการณ์ในประเทศทีต่ นปฏิบตั งิ าน มีการส่งข่าวทีต่ ดั จากหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
ใบประกาศร่างกฎหมายที่จดั ท�ำขึ้ นเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับสถานการณ์สงคราม1
ในช่วงเวลาแห่งสงคราม วิทยุกระจายเสียงถือเป็ นสื่อส�ำคัญในการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งท�ำให้ผูส้ ง่ สาร
มีอิทธิพลทางการสื่อสารเหนื อผูร้ บั สาร โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงของชาติคู่สงครามต่างน� ำเสนอข่าว
ที่ เป็ นประโยชน์ และสนองต่อนโยบายสงครามของรัฐตนเอง เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการท�ำสงครามผ่ าน
การโฆษณาชวนเชือ่ ทั้งต่อประชาชนในรัฐและต่อรัฐอื่นๆ จึงอาจมองความเคลื่อนไหวของการโฆษณาชวนเชือ่
ภายในรัฐๆ หนึ่ง คือ จากรัฐบาลสูป่ ระชาชนในรัฐ แต่อย่างไรก็ดี ความเคลือ่ นไหวทีส่ ำ� คัญของการโฆษณาชวนเชือ่
คือการน� ำเสนอข่าวของรัฐหนึ่ งเพื่อสื่อสารไปยังรัฐอื่นๆ ผ่านการกระจายเสียงโดยสื่อเนื้ อความโดยตรงต่อ
รัฐใดรัฐหนึ่ ง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสงครามข่าวสาร ซึ่งอาจเกิดขึ้ นก่อนที่จะมีการสูร้ บ
ด้วยก�ำลังทางทหาร สงครามข่าวสารที่เกิดขึ้ นผ่านการน�ำเสนอข่าวสารในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ
จึงเป็ นการปะทะกันของคู่ขดั แย้งที่เกิดขึ้ นก่อนการประกาศสงครามอย่างเป็ นทางการ มีการน� ำเสนอข่าว
เพื่อให้รา้ ยแก่ฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่ประเทศที่เป็ นกลาง ซึ่งไทยก็เป็ นเป้ าหมายหนึ่ งของสงครามข่าวสารนี้
จากเนื้ อหาที่ปรากฎในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทยในช่วงสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาค
ตะวันออกไกลก่อนที่จะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา
กรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามได้มกี ารน�ำข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆ โดยมีการน�ำมา
แบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ ข่าวการเมือง ข่าวการทหาร ข่าวการค้าและการคลัง และข่าวความเคลื่อนไหว
ตามชายแดน ซึ่งแต่ละหมวดหมูต่ ่างมีความส�ำคัญในการชี้ ให้เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในช่วงเวลา
แห่งสงคราม อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการแบ่งหน้าที่ของผูแ้ ทนซึ่งมาจากหน่ วยงานต่างๆ ของรัฐบาลไทย
ในการรวบรวมข่าวสารตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย บทบาทของแหล่งข่าวที่ปรากฏเป็ นเนื้ อหาของข่าว
ในเอกสารประมวลข่าวสงความของไทยชี้ ให้เห็นถึ งวัตถุ ประสงค์ในการประมวลข่าว ซึ่ งต่ างด�ำเนิ นไป
ตามสถานการณ์สำ� คัญที่เกิดขึ้ นในขณะที่ไทยด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลางในสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น การเกิด
1

ปรากฏใน ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กต 2.1.7/2 รายงานการเมืองในประเทศฝรัง่ เศส (27 พ.ย. 2476 – 26 ก.ค.
2483) กต 2.1.7/19 รายงานเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศอังกฤษ (2 ส.ค. 2482 – 18 ก.ค. 2484) กต 2.1.8/8
รายงานจากสถานกงสุล ณ เมืองปี นัง (30 ส.ค. 2482 – 28 ม.ค. 2484) กต 2.1.8/9 รายงานเหตุการณ์ทางอินโดจีน
จากสถานกงสุลใหญ่ ณ ไซ่งอ่ น (12 ก.ย. – 15 ก.พ. 2482) กต 2.1.8/12 รายงานการเมืองจากอัครราชทูต ณ กรุงโตกิโอ
(25 มิ . ย. 2483 – 7 ก.พ. 2484) และ กต 2.1.8/18 โทรเลขรายงานความเคลื่ อ นไหวของญี่ ปุ่ นจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตกิโอ ประเทศญี่ปุ่น (23 ก.ค. 2484 – 23 ม.ค. 2485)
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สงครามในภูมิภาคยุโรป กรณี พิพาทอินโดจีน รวมไปถึงช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดที่เกิดขึ้ นในภูมิภาค
ตะวันออกไกลก่อนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา และการน� ำเสนอข่าวที่ ปรากฏในเอกสารประมวลข่าว
สงครามของไทยต่างเป็ นผลจากการรับข้อมูลข่าวสารจากทุ กฝ่ ายทั้งประเทศคู่สงครามทั้งสองฝ่ ายและ
ประเทศเป็ นกลาง เพื่อให้สามารถรับรูส้ ถานการณ์จากประเทศต่างๆ ได้ โดยไม่จำ� เป็ นว่าจะต้องมาจาก
ชาติพนั ธมิตรหรือชาติที่เป็ นศัตรู ข่าวที่ปรากฏในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทยจึงไม่ได้มีการปิ ดกั้น
หรือคัดกรองมากนั ก ทั้งนี้ เพื่อให้รฐั บาลไทยสามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารรวมถึงมุมมองของประเทศต่างๆ
ที่มีต่อสถานการณ์สงคราม ถือเป็ นการรับข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับนโยบายเป็ นกลางของรัฐบาลไทย

การประมวลข่าวของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามกับการรักษาความเป็ นกลาง
ของไทย

เมื่อรัฐบาลไทยได้ทราบการประกาศสงครามของเยอรมนี ต่อโปแลนด์แล้ว ก็มีการเรียกประชุม
คณะรัฐมนตรีเป็ นการพิเศษในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2482 ที่ประชุมได้รบั ทราบสถานการณ์สงคราม
ระหว่างเยอรมนี กบั โปแลนด์ และคาดการณ์กนั ว่าอังกฤษกับฝรัง่ เศสจะต้องประกาศสงครามกับเยอรมนี เพื่อ
ด�ำเนิ นการตามสัญญาป้ องกันการรุกรานที่ทำ� กับโปแลนด์ คณะรัฐมนตรีไทยได้พิจารณาและลงความเห็นว่า
ไทยควรด�ำรงสถานะเป็ นกลางในสงครามที่กำ� ลังจะเกิดขึ้ นระหว่างอังกฤษกับฝรัง่ เศสและเยอรมนี 1 เมือ่ อังกฤษ
และฝรัง่ เศสประกาศสงครามกับเยอรมนี ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2482 และได้แจ้งรัฐบาลไทยทราบแล้ว
รัฐบาลไทยจึงประกาศความเป็ นกลางอย่างเป็ นทางการในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2482
การวางแนวทางในฐานะประเทศเป็ นกลางของไทย รัฐบาลไทยได้น�ำหลักการวางตัวเป็ นกลางโดยใช้
เนื้ อหาของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยอ�ำนาจและน่ าที่ของประเทศซึ่งทรงอ�ำนาจไว้เป็ นกลางและบุคคลที่เป็ นกลาง
ในเวลามีสงครามทางบก และอนุ สัญญาว่าด้วยอ�ำนาจและน่ าที่ ของประเทศซึ่ งทรงอ�ำนาจไว้เป็ นกลาง
และบุคคลทีเ่ ป็ นกลางในเวลามีสงครามทางเรือ ลงนามทีก่ รุงเฮคเมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 24502 รัฐบาลไทย
ด�ำเนิ นการตามหลักความเป็ นกลางโดยพยายามด�ำเนิ นการกับประเทศคู่สงคราม รวมทั้งประเทศเป็ นกลาง
อย่างเคร่งครัดและไม่ลำ� เอียง3 การรักษาความเป็ นกลางของรัฐบาลไทยจะก�ำหนดการเข้าเขตแดนทางบก
การเดินเรือ การเดินอากาศยานหรือเครื่องบิน แม้แต่การตรวจสอบสินค้าของประเทศต่างๆ ที่เข้ามายังไทย
รวมไปถึงการเฝ้ าระวังรายการสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับยุทธปั จจัยและอาวุธในการท�ำสงคราม
การประมวลข่าวกับการรักษาความเป็ นกลางของไทยช่วงสถานการณ์สงครามในภูมิภาคยุโรป
เนื้ อหาที่ปรากฎในเอกสารประมวลข่าวสงครามที่ด�ำเนิ นการโดยกรรมการพิจารณาประมวลข่าว
ในยามฉุกเฉิน อาจกล่าวได้ถึง 3 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ ข่าวการรบระหว่างเยอรมนี กบั โปแลนด์เดือนกันยายน
พ.ศ. 2482 ข่าวเกี่ยวกับบทบาทของประเทศเป็ นกลางช่วงต้นของสงคราม และข่าวเกี่ยวกับกรณีพิพาท
ระหว่างสหภาพโซเวียตกับฟิ นแลนด์ เนื้ อหาของข่าวที่ปรากฎในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทยซึ่งเริ่ม
1
2
3

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครัง้ ที่ 47/2482 เรือ่ ง สงคราม วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2482.
แผ่น 3.
ดูเพิม่ เติมได้ใน ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33/11 เอกสารประกอบหนังสือที่ปรึกษาส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 9 กันยายน 2482 เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ประเทศไทยในความเป็ นกลาง (พ.ศ. 2482)
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33/12 แผ่น 121.

การประมวลข่าวสงคราม: บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย พ.ศ. 2482-2484
กฤษฎา บูรณมานัส

ต้นจากฉบับประจ�ำวันที่ 4-5 กันยายน 2482 พยายามชี้ ให้เห็นว่าสถานการณ์การรบเยอรมนี จะเป็ นฝ่ าย
ได้เปรียบ คือสามารถรุกคืบเข้ามายังดินแดนโปแลนด์และสามารถเอาชนะเหนื อกองทหารโปแลนด์ที่ไม่อาจ
รับมือการรุกแบบสายฟ้าแลบของเยอรมนี ทัง้ จากการรุกรานทางบก ทางเรือ และทางอากาศ1 ต่อมาเมือ่ อังกฤษ
กับฝรัง่ เศสซึง่ มีพนั ธะจากสัญญาป้องกันการรุกรานกับโปแลนด์ได้ตดั สินใจประกาศสงครามต่อเยอรมนี สถานการณ์
การสูร้ บในภูมิภาคยุโรปจึงมีแนวโน้มเป็ นสงครามครั้งใหญ่ แม้วา่ ในปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 ได้มี
ข่าวว่า กองทัพโปแลนด์ในกรุ งวอร์ซอได้ยอมจ�ำนนโดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังการรุ กรานทั้งจากเยอรมนี
ทางด้านตะวันตกและสหภาพโซเวียตทางด้านตะวันออก2 แต่ถึงกระนั้น ก็ปรากฏข่าวว่า อังกฤษกับฝรัง่ เศส
ยังคงยึดมัน่ ที่จะท�ำสงครามกับเยอรมนี ต่อไป3
แม้โปแลนด์จะพ่ายแพ้ไปแล้ว แต่การที่องั กฤษและฝรัง่ เศสไม่ยอมเจรจาสงบศึก ท�ำให้สงคราม
ในภูมภิ าคยุโรปยังคงด�ำเนิ นต่อไป โดยเฉพาะการรบทางเรือซึง่ ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและขนส่งสินค้าต่างๆ
โดยเฉพาะบรรดาประเทศเป็ นกลางในภูมิภาคยุ โรปที่ ด�ำเนิ นการขนส่งและค้าขายทางทะเลต่ างได้รับ
ความเดื อดร้อน เรือสินค้าได้รับความเสียหายทั้งจากทุ่นระเบิดในทะเล การถูกเรือรบหรือเรือด�ำน�้ ำยิง
และการถูกตรวจจับของเรือรบประเทศคู่สงครามซึ่งเป็ นส่วนส�ำคัญในการท�ำสงครามทางเศรษฐกิจ ทั้งจาก
นโยบายปิ ดทะเลของอังกฤษและการตอบโต้ทางเรือของเยอรมนี ท�ำให้ประเทศเป็ นกลางในภูมิภาคยุโรป
ต่างมีท่าทีไม่พอใจ บรรดาประเทศเป็ นกลางจึงได้เริ่มด�ำเนิ นการเสริมก�ำลังรบทางเรือขึ้ น จากกรณีสวีเดน
ที่ เ สริ ม ก�ำ ลัง ทัพ เรื อ เข้า ประจ�ำ การเพื่ อ ป้ อ งกัน เรื อ สิ น ค้า ของตน 4 มี ข่ า วว่า ประเทศเป็ นกลางในยุ โ รป
ได้ดำ� เนิ นการทางทหารเพือ่ ป้ องกันประเทศของตน จากข่าววิทยุกระจายเสียง บี.บี.ซี. ประจ�ำวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2482 น�ำเสนอว่า เพือ่ รักษาความเป็ นกลาง เนเธอร์แลนด์จะจัดการวางทุน่ ระเบิดในน่ านน�้ำระหว่างเกาะ
ในทะเลเหนื อกับฝัง่ เนเธอร์แลนด์5 จากข่าววิทยุโทรเลขเยอรมันน�ำเสนอกรณีของฟิ นแลนด์วา่ รัฐบาลฟิ นแลนด์
ได้ลงมติให้เรียกทหารกองหนุ นเพิ่มขึ้ น นอกจากนั้นจะได้มีการเพิ่มจ�ำนวนทหารในกองทัพเรือ6
เหตุการณ์สำ� คัญทีป่ รากฎในช่วงปลายของเอกสารประมวลข่าวสงครามทีจ่ ดั ท�ำโดยกรรมการพิจารณา
ประมวลข่าวในยามฉุกเฉิน คือเหตุการณ์กรณีพิพาทระหว่างสหภาพโซเวียตกับฟิ นแลนด์ที่เริ่มต้นในปลาย
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2482 ก่อนหน้าที่จะเกิดการสูร้ บระหว่างสหภาพโซเวียตกับฟิ นแลนด์ ได้ปรากฎข่าวว่า
ฟิ นแลนด์ไ ด้พ ยายามเจรจากับ สหภาพโซเวีย ตที่ ก�ำ ลัง ขยายอิ ท ธิ พ ลมายัง ประเทศแถบทะเลบอลติ ก 7
แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลส�ำเร็จ จากรายงานของสถานี วทิ ยุกระจายเสียง บี.บี.ซี.
เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 กล่าวว่า เวลานี้ สถานการณ์ประเทศฟิ นแลนด์กำ� ลังอยูใ่ นสภาวะคับขัน
ที่ สุด รัฐบาลฟิ นแลนด์ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะปฏิบัตินอกจากด�ำเนิ นการป้ องกันประเทศจนสุดความสามารถ
เครือ่ งบินโซเวียตได้มาท�ำการทิ้ งระเบิดสนามบินของฟิ นแลนด์ ต่อจากนั้นในตอนบ่ายได้ทำ� การทิ้ งระเบิดบ้านเรือน
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ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/3 ประมวลข่าวสงคราม วันที่ 4 กันยายน 2482 - วันที่ 2 ตุลาคม 2482
(พ.ศ. 2482) แผ่น 24.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/3 แผ่น 197 และ 357-358.
แหล่งเดิม. แผ่น 400.
แหล่งเดิม. แผ่น 226.
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แหล่งเดิม. แผ่น 124.
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ด้วยลูกระเบิดเชื้ อเพลิง ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้ นที่และมีผูเ้ สียชีวติ เป็ นจ�ำนวนมาก1 การสูร้ บระหว่าง
สหภาพโซเวียตกับฟิ นแลนด์ยงั คงด�ำเนิ นต่อไป แม้วา่ จะปรากฏข่าวว่า สันนิ บาตชาติมีมติขบั สหภาพโซเวียต
ออกจากการเป็ นสมาชิกแล้วก็ตาม2 จากการน�ำเสนอข่าวของสถานีวทิ ยุกระจายเสียง บี.บี.ซี. ซึง่ ปรากฎในเอกสาร
ประมวลข่าวไทยประจ�ำวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ได้พยายามโยงเอากรณีพพิ าทระหว่างสหภาพโซเวียต
กับฟิ นแลนด์เข้ากับบริบทของสงครามระหว่างอังกฤษและฝรัง่ เศสกับเยอรมนี โดยอ้างว่า ก่อนที่เยอรมนี
จะลงนามสัญญาไม่รุกรานกับสหภาพโซเวียตได้ยินยอมให้สหภาพโซเวียตด�ำเนิ นการเอาประเทศในแถบ
ทะเลบอลติกมาอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองได้3
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปจากการปิ ดกั้นเส้นทางเดินเรือ
และการคุกคามเรือสินค้าของชาติเป็ นกลางทีร่ ฐั บาลไทยได้รบั ท�ำให้นโยบายทางเศรษฐกิจเป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลไทย
ให้ความส�ำคัญในช่วงแรกของสงคราม คณะรัฐมนตรีมีแผนที่จะยกเลิกการจ�ำกัดยางและแร่ ทั้งนี้ เพื่อเร่ง
การผลิตยางและแร่สำ� หรับขายให้กบั ต่างประเทศ4 นับเป็ นโอกาสส�ำหรับไทยในการขายเพือ่ สร้างความมัง่ คัง่
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากเสริมสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลไทยยังเล็งเห็นถึงสถานการณ์
สงครามที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ ภายในของประเทศไทยที่ อ าจตกต�ำ่ ลงหรื อ ต้อ งหยุ ด ชะงัก
โดยเฉพาะการสัง่ ซื้ อสิ่งของจากยุโรปซึ่งเป็ นตลาดการค้าส�ำคัญของไทย ณ ขณะนั้น เหมือนกับสถานการณ์
ทางการค้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 จากการคาดการณ์ว่า ราคาสินค้าน� ำเข้าจากยุโรปจะมีราคาสูงขึ้ น
จากผลกระทบของสงคราม5
จากการตกลงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2482 เกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้สินค้าไทยและการพึง่ พาตนเองยามสงคราม แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไทยต้องการให้ประชาชน
ช่วยเหลือตนเอง6 เพื่อเป็ นการป้ องกันภาวะความอดอยากที่เกิดขึ้ น แม้วา่ ไทยจะด�ำรงอยูด่ ว้ ยสินค้าเกษตร
เป็ นส�ำคัญ แต่ในเวลานั้นสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างต้องอาศัยการน�ำเข้าจากต่างประเทศ เพราะระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปจากสินค้าเกษตรของไทยยังมีไม่มาก สงครามที่เกิดขึ้ นที่ส่งผลกระทบต่อ
การเดินเรือสินค้าของชาติยุโรป จึงส่งผลต่อการบริโภคและใช้สินค้าในไทยด้วยเช่นกัน เมื่อการขนส่งสินค้า
จากยุโรปลดลงหรือต้องหยุดชะงักจากสงคราม รัฐบาลไทยจึงคาดการณ์วา่ พ่อค้าที่ขายสินค้าน�ำเข้าและสินค้า
ที่จำ� เป็ นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตอาจฉวยโอกาสขึ้ นราคาได้ รัฐบาลจึงออกมาตรการควบคุมราคาสินค้าต่างๆ
ไม่ให้มีราคาสูงเกินกว่าราคาที่ขายตามท้องตลาด7 นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังด�ำเนิ นการจัดตั้งหน่ วยงาน
ในรูปแบบบริษัทกึ่งราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทธุรกิจขึ้ น เช่น บริษัทข้าวไทย บริษัทเดินเรือไทย บริษัท
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7

ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สร. 0201.33.1/6 ประมวลข่าวสงคราม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2482 - วันที่ 30 ธันวาคม
2482 (พ.ศ. 2482). แผ่น 5.
แหล่งเดิม. แผ่น 149.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/3 แผ่น 59-60.
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การประมวลข่าวสงคราม: บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย พ.ศ. 2482-2484
กฤษฎา บูรณมานัส

ไทยเดินเรือทะเล บริษทั ประมงไทย กิจการเหล่านี้ รัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่1 เป็ นการใช้โอกาสจากสถานการณ์
สงครามในการพัฒนาระบบการผลิตและการขนส่งเพื่อแก้ไขปั ญหาการหยุดชะงักในการขนส่งสินค้าทางเรือ
เนื่ องจากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคยุโรป
การประมวลข่าวกับการรักษาความเป็ นกลางของไทยช่วงกรณีพิพาทอินโดจีน
การยุบกรรมการพิจารณาประมวลข่าวในยามฉุ กเฉินเกิดขึ้ นภายใต้สถานการณ์สงครามในยุโรป
ที่ดจู ะบรรเทาเบาบางลงตามลักษณะของสงครามลวง (Phoney War) ซึ่งรัฐบาลไทยก็มมี ุมมองเป็ นดังที่กล่าว
ไปว่า สถานการณ์สงครามในยุโรปดูจะไม่มีความรุนแรงมากพอที่จะเป็ นมหาสงครามได้ เนื่ องจากการรบ
ในทางด้านตะวันออก คือการรบกับโปแลนด์ได้สนสุ
ิ้ ดลงแล้ว พร้อมกับการท�ำสัญญาไม่รกุ รานกับสหภาพโซเวียต
ส่วนทางด้านตะวันตกกับอังกฤษและฝรัง่ เศสตามแนวชายแดนระหว่างฝรัง่ เศสกับเยอรมนี ก็ดูเหมือนไม่มี
ความคืบหน้าแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม การรบอย่างประปรายระหว่างอังกฤษและฝรัง่ เศสกับเยอรมนี
ยังคงด�ำเนิ นต่อไป จนกระทัง่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2483 เยอรมนี ตดั สินใจได้เปิ ดแนวรบใหม่ดว้ ยการส่งทหาร
บุกประเทศเป็ นกลาง ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และรุกคืบต่อไปยังฝรัง่ เศส ในที่สุด
ประเทศเป็ นกลางทั้งสี่ก็ถูกเยอรมนี เข้ายึดครอง อิตาลีซึ่งเป็ นประเทศเป็ นกลางที่มีความสัมพันธ์กบั เยอรมนี
ได้ยกเลิกสถานะเป็ นกลางและเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรกับเยอรมนี ต่อมาในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2483
ฝรัง่ เศสได้เจรจาขอยอมแพ้ต่อเยอรมนี ความพ่ายแพ้ของฝรัง่ เศสต่ อเยอรมนี ในยุ โรปเป็ นปั จจัยส�ำคัญ
ที่จะส่งผลกระทบอย่างส�ำคัญต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกไกล ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับดินแดน
อาณานิ คมของฝรัง่ เศสอย่างอินโดจีนและบรรดาประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงไทยด้วย
ความพ่ายแพ้ของฝรัง่ เศสในสงครามที่ยุโรปประกอบกับข่าวเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของญี่ปุ่น
ในอินโดจีนภายหลังการยอมแพ้ของฝรัง่ เศสไม่นาน เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้กระแสการเรียกร้องดินแดนคืน
ในสังคมไทยปรากฎอย่างเห็นได้ชดั ขึ้ น ความรูส้ กึ ของคนไทยที่ยงั มองว่าดินแดนลาวและกัมพูชาเป็ นของไทย2
สอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาลไทยที่มองว่า การปั กปั นเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรัง่ เศสไม่ยตุ ิธรรม
ส�ำหรับไทย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงพยายามใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับการปั กปั นเขตแดนในสนธิสญ
ั ญาไม่รุกรานกัน
เพื่อให้ฝรัง่ เศสยอมรับในการปั กปั นเขตแดนโดยใช้แม่น้� ำโขงเป็ นเกณฑ์ที่จะท�ำให้ไทยยอมรับสัตยาบัน
ในสนธิสญ
ั ญา หมายความว่าไทยจะเรียกร้องดินแดนบางส่วนที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้แก่ ดินแดนฝั ่งขวา
แม่น้�ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางและบริเวณเมืองปากเซ ซึง่ เป็ นดินแดนทีไ่ ทยสูญเสียเพือ่ แลกกับเมืองจันทบุรี
ใน พ.ศ. 2446 แต่การที่ฝรัง่ เศสไม่ตอ้ งการคืนดินแดน การเปลีย่ นแปลงคณะผูป้ กครองอินโดจีนใหม่โดยเป็ น
กลุม่ ที่สนับสนุ นรัฐบาลวิชี และการที่ญปี่ นต้
ุ่ องการขยายอิทธิพลในภูมภิ าคเอเชีย โดยได้ยนื่ ค�ำขาดให้อนิ โดจีน
ยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่าน ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทำ� ให้ไทยเกิดกรณีพิพาทกับฝรัง่ เศสในที่สุด3
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ปิ ยนาถ บุนนาค. (2553). ประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยใหม่ ตัง้ แต่การท�ำสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516.
หน้า 180.
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครัง้ ที่ 24/2483 เรือ่ ง เหตุการณ์ในอินโดจีน วันที่ 4 กันยายน
พ.ศ. 2483. แผ่น 24. และ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 27/2483 เรื่อง
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ข่าวทีป่ รากฏในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทยในช่วงกรณีพพิ าทอินโดจีน เช่น ข่าวความเคลือ่ นไหว
และการปะทะกันตามชายแดนไทย-อินโดจีนฝรัง่ เศสจนน�ำไปสูก่ ารสูร้ บทางการทหาร ข่าวเกีย่ วกับสถานการณ์
ภายในอินโดจีน ซึ่งเป็ นประเด็นที่ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์เกี่ยวกับกรณีพิพาทดังกล่าวซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้ นในภูมิภาคตะวันออกไกล ในเอกสารประมวลข่าวเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
ได้กล่าวถึงสถานการณ์ภายในอินโดจีนหลังจากรัฐบาลฝรัง่ เศสยอมแพ้ตอ่ นาซีเยอรมนีวา่ ความเห็นของชาวฝรัง่ เศส
ในไซ่ง่อนได้แบ่งแยกออกเป็ น 2 พวก พวกหนึ่ งสนับสนุ นนายพลเดอโกลและคัดค้านการที่จะยินยอมญี่ปุ่น
กับพวกที่นิยมรัฐบาลวิชขี องฝ่ ายอักษะ ต่อมาก็ได้กล่าวถึงการจัดวางก�ำลังโดยสังเขปของฝ่ ายอินโดจีนฝรัง่ เศส
ซึ่งมีกองก�ำลังส่วนใหญ่อยู่ 2 แห่ง คือทางเหนื อที่ฮานอยและทางใต้อยูท่ ี่ไซ่งอ่ น ก�ำลังทหารทางเหนื อคาดว่า
มีขนเพื
ึ้ อ่ ต้องการป้องกันการรุกรานจากจีนเป็ นส่วนใหญ่ และก�ำลังทหารทางใต้ของอินโดจีนส่วนใหญ่อยูท่ ไี่ ซ่งอ่ น1
เอกสารประมวลข่าวสงครามของไทยในช่วงกรณีพพิ าทอินโดจีนยังกล่าวถึงการอพยพของคนทัง้ ทีเ่ ป็ น
เจ้าหน้าที่ความมัน่ คงและประชาชนทัว่ ไป เชื้ อชาติไทย จีน ลาว เขมร และญวนในอินโดจีน มีการรายงาน
ในส่วนของข่าวชายแดนซึ่งบอกทั้งจ�ำนวนคนอพยพและจ�ำนวนทรัพย์สินที่ได้ทำ� การทิ้ งไว้ในภูมิลำ� เนาเดิม
(อินโดจีน) ซึ่ งปรากฎจากรายงานของหน่ วยงานตามชายแดนในจังหวัดปราจีนบุ รี 2 ตราด หนองคาย
อุบลราชธานี มีทหารลาวกับเขมรเริม่ หนี เข้ามายังประเทศไทย ตามค�ำให้การของพวกทหารเหล่านี้ ได้ความว่า
ทางการอินโดจีนประกาศว่าผูใ้ ดจับทหารเขมรที่หลบหนี ราชการได้จะให้รางวัล โดยไม่ยอมให้คนพื้ นเมือง
หนี เข้ามาในเขตไทย ถึงกับสัง่ ต�ำรวจประจ�ำช่องต่างๆ ให้ยิงบุคคลเหล่านั้ น3 นอกจากนี้ ทางการอินโดจีน
ได้ปลุกใจประชาชนชาวเขมรให้ร่วมมือต่อสูก้ บั ฝ่ ายไทยและด�ำเนิ นการกล่าวหาไทย พร้อมมีการให้เหตุผล
แก่ประชาชนว่าที่อินโดจีนยอมให้ญี่ปุ่นขึ้ นที่ฮานอยก็เพราะต้องการจะให้ญี่ปุ่นช่วยรบกับไทย จากรายงาน
เกี่ยวกับการอพยพดังกล่าวปรากฏว่า รัฐบาลไทยได้มีนโยบายต้อนรับและไม่ขดั ขวางในการอพยพของ
ชาวพื้ นเมืองอินโดจีน เพราะถือว่าจะเป็ นการช่วยให้การเรียกร้องดินแดนคืนของไทยสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้ น
โดยถือว่าคนเหล่านี้ เป็ นคนไทยที่อาศัยอยูใ่ นอินโดจีนที่ได้อพยพกลับมายังถิ่นก�ำเนิ ด4 และได้มีการพิจารณา
และด�ำเนิ นการเตรียมเงินเพื่อช่วยเหลือบรรดาผูอ้ พยพเหล่านี้ โดยการให้เงินช่วยเหลือก็ต่อเมื่อผูอ้ พยพ
ซึ่ งเป็ นทหารหรือต�ำรวจชาวพื้ นเมืองในอิ นโดจีนได้มีการพกอาวุธติ ดตัวมาด้วย เพื่อให้บรรดาผูอ้ พยพ
ซึ่งเป็ นต�ำรวจและทหารมาบรรจุเป็ นต�ำรวจนอกเครื่องแบบในสังกัดกรมต�ำรวจ5
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ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/7 ประมวลข่าวพฤติการณ์ทางด้านตะวันออกไกล วันที่ 8 พฤศจิกายน
2483 – 13 ธันวาคม 2483 (พ.ศ. 2483). แผ่น 7.
ณ ตอนนั้นจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็ นพื้ นที่ที่ติดกับดินแดนอินโดจีนทางฝั ง่ เขมรยังเป็ นส่วนหนึ่ งของจังหวัดปราจีนบุรี
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/7 แผ่น 20.
ในกรณีดงั กล่าว รัฐบาลไทยในตอนนั้ นต้องการให้เรียกชาวพื้ นเมืองที่อาศัยอยู่ในอินโดจีนนี้ ว่าเป็ นชาวไทยเพื่อสอดรับ
กับนโยบายเรียกร้องดินแดนคืน ซึ่งอาจมองได้วา่ สอดคล้องกับนโยบายมหาอาณาจักรไทยที่ตอ้ งการรวบรวมดินแดนที่มี
คนเชื้ อชาติไทยอาศัยอยู่ ความคิดดังกล่าวเห็นได้จากรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
ในช่วงที่มีการหารือเกี่ยวกับการให้วทิ ยุกระจายเสียงของไทยเรียกกลุ่มคนที่อยูใ่ นลาวและกัมพูชาว่าเป็ นคนไทย แทนที่จะ
เรียกว่าเป็ นชาติลาว ชาติเขมร โดยให้เรียกว่าคนไทยในแคว้นลาว หรือคนไทยในแคว้นเขมร ซึ่งปรากฏว่าเป็ นการเสนอ
ของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ อ้างอิงจาก ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 35/2483
เรื่อง การเรียกชื่อคนไทยในแคว้นเขมรแคว้นลาว วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483, แผ่น 7.
อ้างอิงจาก ส�ำนั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 33/2483 เรื่อง ชักชวนให้สละ
เงินช่วยเหลือผูท้ ี่อพยพมาจากอินโดจีน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2483, แผ่น 21. และ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 34/2483 เรื่อง ชักชวนให้สละเงินช่วยเหลือผูท้ ี่อพยพมาจากอินโดจีน วันที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2483, แผ่น 4.

การประมวลข่าวสงคราม: บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย พ.ศ. 2482-2484
กฤษฎา บูรณมานัส

ความตึ งเครี ยดตามพรมแดนระหว่างไทยกับอิ นโดจีนฝรัง่ เศสเริ่ มชัดเจนยิ่งขึ้ น จากที่ ปรากฏ
ในการประมวลข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ได้อา้ งการรายงานข่าวของวิทยุกระจายเสียงจากมะนิ ลา
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ว่า การสูร้ บได้เกิดขึ้ นแล้วระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศส
ตามพรมแดนเขมรกับไทย ทางรัฐบาลวิชปี ระกาศโดยอ้างว่า การสูร้ บได้เริม่ มาแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา
โดยที่กองทหารอินโดจีนฝรัง่ เศสพยายามสกัดกั้นทหารไทยที่ทำ� การรุกล�้ำเข้ามา ข่าววิทยุจากแหล่งเดียวกัน
ยังได้เสนอข่าวจากกรุงเทพฯ ว่า เครื่องบินฝรัง่ เศส 5 เครื่องได้บินไปท�ำการทิ้ งระเบิดนครพนม ท�ำให้มี
ผูบ้ าดเจ็บ 6 คน เครือ่ งบินไทยได้บนิ ไปท�ำการทิ้ งระเบิดตอบแทนในดินแดนอินโดจีนฝรัง่ เศส1 จากเนื้ อหาข่าว
ที่กล่าวถึงการเริ่มต้นของการพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศสกลับไม่เหมือนกันตามแหล่งที่มาของข่าว
กล่าวได้วา่ ต่างฝ่ ายต่างแสดงตนว่าไม่ได้เป็ นผูเ้ ริ่มก่อเหตุที่น�ำไปสู่กรณีพิพาทอินโดจีน
ภายหลังจากการปะทะกันตามชายแดนไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศสตั้งแต่ปลายเดื อนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2483 เป็ นต้นมา ในที่สุดสงครามอย่างเป็ นทางการก็ปะทุขึ้นหลังการสูร้ บอย่างเต็มรูปแบบระหว่าง
ไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศสซึ่งปรากฏข่าวทั้งการสูร้ บทางบก เรือ และการโจมตีทางอากาศ แต่ในช่วงเวลา
แห่งการสูร้ บเต็มรูปแบบนั้ น ก็ได้มีการเจรจาทางการทูตระหว่างรัฐบาลไทยกับนายการ์โรอุปทูตฝรัง่ เศส
ประจ�ำ กรุ ง เทพฯ เกี่ ย วกับ การปั ก ปั น เขตแดนใหม่ 2 ตามข่า ววิท ยุ ก ระจายเสี ย งภาษาไทยจากโตเกี ย ว
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2484 น�ำเสนอว่า ฝรัง่ เศสได้เสนอขอสงบศึกกับรัฐบาลไทยแล้ว ตามข่าวแจ้งว่า
นายการ์โรอุปทูตฝรัง่ เศสประจ�ำกรุ งเทพฯ ได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ รัฐบาลไทยหลายครั้ง ถึ งแม้ความหวัง
ในการปรับปรุงเส้นพรมแดนในสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี้ จะมีอยู่น้อยก็ดี ฝ่ ายฝรัง่ เศสก็ยงั หวังว่า
เมื่อการรบได้ยุติลงแล้ว ก็คงจะท�ำการตกลงกันได้3
การสูร้ บระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศสมีท่าทียุติลงเมื่อญี่ปุ่นเสนอตนเป็ นคนกลางเพื่อเข้ามา
เจรจาไกล่เกลี่ยกันระหว่างสองประเทศ ตามที่ข่าววิทยุกระจายเสียงจากลอนดอนเมื่อวันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2484 ว่า เมื่อคืนวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2484 รัฐบาลวิชีได้แถลงรับข้อเสนอของญี่ปุ่นในอันที่จะเป็ น
ผูไ้ กล่เกลี่ยกรณีพพิ าทระหว่างไทยกับอินโดจีน และข่าววิทยุกระจายเสียงภาษาอังกฤษจากไซ่งอ่ นเมือ่ วันที่ 27
มกราคม พ.ศ. 2484 ว่า เนื่ องจากญี่ปุ่นได้ต้งั ตัวเป็ นคนกลางไกล่เกลี่ยการพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีน
จึงปรากฏว่าทางการไทยและอินโดจีนได้ตกลงกันที่จะยุติการสูร้ บอย่างเด็ดขาดแต่วนั อังคารที่ 28 เดือนนี้
เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป4 แต่การประกาศในภาษาฝรัง่ เศสกล่าวว่า แต่เป็ นการยุติลงเพียงชัว่ คราวเท่านั้น5
ในที่สุดก็ได้มีการลงนามพักรบกันในตอนเย็นวันที่ 31 มกราคม แต่ถึงกระนั้ นการสูร้ บยังด�ำเนิ นไปจนถึง
วินาทีสุดท้ายก่อนการลงนามในสัญญาสงบศึก6 ก่อนที่จะเข้าร่วมเจรจาที่โตเกียว รัฐบาลไทยกลับเปลี่ยนท่าที
ในความต้องการที่จะเรียกร้องดินแดนเพิม่ เติม เนื่ องจากไทยมองว่าฝรัง่ เศสเป็ นฝ่ ายรุกรานก่อนในกรณีพพิ าท
และการที่ ตอ้ งสูญเสียทหารจ�ำนวนหนึ่ งทั้งที่ สามารถหลี กเลี่ ยงการสูร้ บและไม่ตอ้ งสูญเสียชีวิตทหารได้
เป็ นปั จจัยส�ำคัญต่อข้อเรียกร้องในการเรียกร้องดินแดนคืนของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
1
2
3
4
5
6

ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/7 แผ่น 80.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/8 ประมวลข่าวพฤติการณ์ทางด้านตะวันออกไกล วันที่ 17 ธันวาคม
2483 - วันที่ 21 มกราคม 2484 (พ.ศ. 2483-2484). แผ่น 185-190.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/9 ประมวลข่าวเหตุการณ์ดา้ นตะวันออกไกล 24 มกราคม 2484 –
28 กุมภาพันธ์ 2484 (พ.ศ. 2484). แผ่น 6.
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สร. 0201.33.1/9 แผ่น 39.
แหล่งเดิม. แผ่น 40.
แหล่งเดิม. แผ่น 68.
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การสูร้ บระหว่างไทยกับฝรัง่ เศสในกรณีพิพาทอินโดจีนจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญต่อการรักษา
ความเป็ นกลางของไทย เพราะท�ำให้ไทยต้องอยูใ่ นสถานะเป็ นกลางแบบเตรียมรบ ช่วงเวลาแห่งการเจรจา
ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็ นเหตุการณ์ต่อเนื่ องจากช่วงเวลาแห่งการสูร้ บในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนที่ปรากฎเป็ นข่าว
ในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทยซึ่งเป็ นการน� ำเสนอข่าวจากส�ำนั กข่าวของชาติต่างๆ จะเห็นได้ว่า
ลักษณะการแบ่งฝ่ ายในการเจรจาอาจแบ่งได้เป็ น 3 ฝ่ าย คือไทยกับฝรัง่ เศสซึ่งเป็ นคูข่ ดั แย้งกัน และคนกลาง
อย่างญี่ปุ่น ซึ่งต่างฝ่ ายต่างต้องการรักษาผลประโยชน์ ของตน การเจรจาด�ำเนิ นไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2484 จึงได้มกี ารลงนามสนธิสญ
ั ญาสันติภาพที่โตเกียวและท�ำให้ไทยได้รบั ดินแดนบางส่วนกลับคืนมา
การประมวลข่าวกับการรักษาความเป็ นกลางของไทยช่วงสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกไกล
แม้ว่าสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับชาติสมั พันธมิตรจะยังไม่เกิดขึ้ น หากแต่นโยบายจัดระเบียบใหม่
ในภูมิภาคตะวันออกไกลของญี่ปุ่นถือเป็ นภัยคุกคามส�ำคัญต่ออ�ำนาจอธิปไตยของชาติตะวันตกที่มีดินแดน
อาณานิ คมในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ สถานการณ์สงครามในยุโรปมีความตึงเครียดมากขึ้ น รวมทั้งการเข้ามา
มีบทบาทของสหรัฐอเมริกากลับส่งผลให้เกิดความกังวลว่า สงครามครั้งใหญ่อาจลุกลามจากภูมิภาคยุโรป
มายังภูมิภาคตะวันออกไกลได้ จึงเกิดประเด็ นส�ำคัญที่ ปรากฎในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทย
โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังกรณีพิพาทอินโดจีนจนถึงก่อนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา คือการน� ำเสนอข่าว
ในเชิงให้รา้ ยกับฝ่ ายตรงข้ามซึ่งถือเป็ นการปะทะกันผ่านการน� ำเสนอข่าวจากส�ำนั กสื่อข่าวภายในประเทศ
และดินแดนอาณานิ คมของตน จึงอาจกล่าวได้วา่ เป็ นสงครามจิตวิทยาในลักษณะของสงครามข่าวสารที่เกิดขึ้ น
ระหว่างญี่ปุ่นกับชาติสมั พันธมิตรอันมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และรวมไปถึงจีน โดยต่างฝ่ ายต่างน�ำเสนอข่าว
ที่เป็ นการให้รา้ ยแก่อีกฝ่ าย อีกทั้งมีการเสนอข่าวเพือ่ ชี้ แจงว่าการน�ำเสนอข่าวของอีกฝ่ ายนั้นไม่เป็ นความจริง
ซึ่งไทยก็ตกเป็ นเป้ าหมายหนึ่ งของสงครามข่าวสารดังกล่าว ในเอกสารประมวลข่าวสงครามของไทยได้ปรากฎ
การน�ำเสนอข่าวจากส�ำนักข่าวของญี่ปุ่นและชาติสมั พันธมิตรเพือ่ พยายามโน้มน้าวให้ไทยเปลี่ยนจากนโยบาย
เป็ นกลางอย่างเคร่งครัดมาสนับสนุ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
บรรดาส�ำนักข่าวของญี่ปุ่นได้มกี ารน�ำเสนอข่าวในเชิงให้รา้ ยต่อท่าทีของฝ่ ายสัมพันธมิตรที่มตี ่อไทย
เช่นกรณีน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่องั กฤษสัง่ ให้คนของตนอพยพจากภาคใต้ของไทยซึ่งปรากฎในข่าววิทยุ
โทรเลขเรงโงของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 แต่ขา่ วดังกล่าวได้รบั การปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่
ของสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ1 ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้ นในขณะที่รฐั บาลไทยมองว่าไทยอาจถูกชาติสมั พันธมิตร
เข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจ โดยพยายามกดดันไม่ให้ไทยขายสินค้าส�ำคัญให้แก่ญปี่ นุ่ เพือ่ ใช้ในการสกัดกัน้ ทางเศรษฐกิจ
ต่อญี่ปุ่น ส่งผลต่อการที่รฐั บาลไทยพยายามที่จะรักษาความเป็ นกลางเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้ น
ไทยก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ เนื่องจากยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะเผชิญหน้าหากเกิดการสูร้ บขึ้ น
รวมทั้งต้องจับตามองก่อนว่าชาติมหาอ�ำนาจใดจะเป็ นฝ่ ายได้เปรียบการรบในภูมิภาคตะวันออกไกล2
1
2

ส�ำนั กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สร. 0201.33.1/10 ประมวลข่าวเหตุการณ์ทางด้านตะวันออกไกล วันที่ 4 มีนาคม
2484 - วันที่ 27 มิถุนายน 2484 (พ.ศ. 2484). แผ่น 243.
จากรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันดังกล่าวผูท้ ถี่ ามอย่างชัดเจนว่าควรจะเลือกข้างหรือไม่ ได้แก่ นายตัว้ ลพานุกรม รัฐมนตรี
และอีกบุคคลหนึ่งทีถ่ งึ แม้วา่ จะไม่ชดั เจนเท่ากับนายตัว้ อย่าง หลวงสฤษฎ์ยทุ ธศิลป์ รัฐมนตรี แต่เขาได้กล่าวว่า “...ถ้าเรา (ไทย)
จะมัวเหยียบเรือสองแคม เราก็คงไปไม่รอด...” แสดงให้เห็นว่ามีรฐั มนตรีบางคนที่แสดงความเห็นเพือ่ ต้องการความชัดเจน
ว่าไทยจะอยูฝ่ ่ ายใดในสงครามทีอ่ าจจะเกิดขึ้ นในตะวันออกไกล ดูเพิม่ เติมใน ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุม
คณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 26/2484 เรื่อง การรักษาความเป็ นกลาง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2484, แผ่น 15-21.

การประมวลข่าวสงคราม: บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย พ.ศ. 2482-2484
กฤษฎา บูรณมานัส

การน�ำเสนอข่าวของญี่ปุ่นท�ำให้สำ� นักข่าวของชาติสมั พันธมิตรต่างวิจารณ์การน�ำเสนอข่าวของญี่ปุ่น
ทีเ่ กีย่ วกับไทย จากข่าววิทยุโทรเลขรอยเตอร์เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 เสนอข่าวโดยอ้างจากหนังสือพิมพ์
ในสิงคโปร์ซึ่งลงบทบรรณาธิการว่า เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดมุง่ หมายหนึ่ งของญี่ปุ่นก็คือการกีดกันไม่ให้ไทย
กับอังกฤษสามารถเข้ากัน1 ทั้งส�ำนักข่าวญี่ปนและของชาติ
ุ่
สมั พันธมิตรต่างได้น�ำเสนอข่าวว่าชาติฝ่ายตรงข้าม
2
ได้วางแผนที่จะรุกรานไทย โดยต่างฝ่ ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ ายต้องการดึงไทยให้เข้าร่วมกับแผนการณ์หลักของตน
คือ เข้าร่วมระเบียบโลกใหม่ของญีป่ นหรื
ุ่ อเข้าร่วมกลุม่ ประเทศ เอ.บี.ซี.ดี.3 แสดงให้เห็นว่า ภายใต้สถานการณ์
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้ นในภูมิภาคตะวันออกไกลท�ำให้ไทยเข้าไปส่วนหนึ่ งจากความพยายามของทั้งสองฝ่ าย
ที่จะดึงให้ไทยเข้าร่วมหรือด�ำเนิ นนโยบายที่เป็ นประโยชน์กบั ฝ่ ายตน รัฐบาลไทยที่ยงั ต้องรักษาความเป็ นกลาง
ต่างวิตกกังวลและเริม่ มีความไม่มนั ่ ใจว่าจะสามารถรักษาสถานะความเป็ นกลางของตนได้นานเพียงใด เห็นได้
จากการที่รฐั มนตรีบางส่วนเริ่มแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวา่ ถึงเวลาที่จะเลือกข้างแล้วหรือไม่4
รัฐบาลไทยยังคงสงวนท่าทีที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ทุกประเทศและรักษาความเป็ นกลางของตน
เอาไว้ ส่วนหนึ่ งเนื่ องจากท่าทีของสหรัฐอเมริกา เพราะเห็นว่าอ�ำนาจของสหรัฐอเมริกายังคงมีมากในภูมภิ าค
ตะวันออกไกล5 รัฐบาลไทยจึงพยายามจับตามองความสัมพันธ์และการเจรจากันระหว่างญีป่ นกั
ุ่ บสหรัฐอเมริกา
อย่างใกล้ชดิ ภายหลังกรณีพพิ าทอินโดจีน รัฐบาลไทยต้องแสดงท่าทีตอ่ สงครามด้วยความระมัดระวังอย่างมาก
เพื่อรักษาความเป็ นกลางเอาไว้ แม้ว่าฝ่ ายอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และรวมไปถึงญี่ปุ่นต่างมีท่าทีไม่วางใจ
และมองการด�ำเนิ นนโยบายของไทยที่ไม่มีความชัดเจนก็ตาม จนกระทัง่ ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484
ญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินโจมตีอ่าวเพิร์ลและท�ำการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พร้อมกับ
ส่งกองทัพเข้ารุกรานและยกพลขึ้ นบกในไทยพร้อมกันในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 24846 โดยญี่ปุ่นได้ยื่น
ค�ำขาดให้ไทยยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่าน ในที่สุดรัฐบาลไทยก็ตอ้ งยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่าน
และตั้งมัน่ อยู่ในประเทศไทย นั บเป็ นการเริ่มต้นของสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2
ทางด้านตะวันออกไกล

บทสรุป

กรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทยจัดตั้งขึ้ นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วน� ำเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป การประมวลข่าวสงครามเกิดขึ้ นและด�ำเนิ นการในช่วงที่ไทยด�ำเนิ นนโยบายเป็ นกลาง
ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตั้งแต่ตน้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2482 จนถึงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนจากกระทรวง กรม และหน่ วยงานส�ำคัญของรัฐบาลไทย โดยต่างมีหน้าที่ในการรวบรวมประเภท
ของข่าวตามบทบาทและหน้าที่ ที่หน่ วยงานของตนได้รับ แสดงให้เห็นถึ งการรับรูข้ องรัฐบาลไทยที่ มีต่อ
สถานการณ์สงครามทีเ่ กิดขึ้ นในช่วง พ.ศ. 2482-2484 การด�ำเนินงานของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงคราม
1
2
3
4
5
6

ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สร. 0201.33.1/11 ประมวลข่าวเหตุการณ์ทางด้านตะวันออกไกล 1 กรกฎาคม 2484 –
5 ธันวาคม 2484 (พ.ศ. 2484). แผ่น 20-21.
แหล่งเดิม. แผ่น 65.
แหล่งเดิม. แผ่น 81-82 และ 204-205.
ดูเพิ่มเติมใน ส�ำนั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานการประชุ มคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 26/2484 เรื่อง การรักษา
ความเป็ นกลาง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2484, แผ่น 15-21.
ดิเรก ชัยนาม. (2560). ไทยกับสงครามโลกครัง้ ที่ 2. หน้า 140-141.
กล่าวถึงเหตุการณ์ตามช่วงเวลาท้องถิ่นในแต่ละพื้ นที่
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ของไทยมีขนอย่
ึ้ างจริงจังระหว่างเดือนกันยายนถึงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2482 และตัง้ แต่ปลายเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2483 ถึงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 การประมวลข่าวสงครามซึง่ ด�ำเนินการเพือ่ สอดคล้องกับนโยบาย
เป็ นกลางของไทย และเมือ่ ไม่สามารถด�ำเนิ นต่อไปได้ เนื่ องจากรัฐบาลจอมพล ป. ที่มที า่ ทีสนับสนุ นให้เข้าร่วม
กับฝ่ ายญีป่ นภายหลั
ุ่
งเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงอาจกล่าวได้วา่ ไทยไม่ได้เป็ นประเทศเป็ นกลางอีกต่อไป
การประมวลข่าวสงครามของรัฐบาลไทยในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงสิ้ นสุดลงพร้อมกับสถานะความเป็ นกลาง
ของไทย

บรรณานุกรม
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_______กต 2.1.8/8 รายงานจากสถานกงสุล ณ เมืองปี นัง (30 ส.ค. 2482 – 28 ม.ค. 2484).
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_______สร.0201.33.1/9 ประมวลข่ า วเหตุ ก ารณ์ ด ้า นตะวัน ออกไกล 24 มกราคม 2484 –
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_______รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 24/2483 เรื่อง เหตุการณ์ในอินโดจีน วันที่ 4 กันยายน
พ.ศ. 2483.
_______รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 27/2483 เรื่อง กติกาสัญญาไม่รุกรานกันกับฝรัง่ เศส
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2483.
_______รายงานการประชุ ม คณะรัฐ มนตรี . ครั้ง ที่ 33/2483 เรื่ อ ง ขอให้ร่ ว มกับ รัฐ บาลปฏิ บัติ ง าน
ในส่วนราชการของตนเกี่ยวกับนโยบายเรียกร้องดินแดนคืน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2483.
_______รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 34/2483 เรื่อง ชักชวนให้สละเงินช่วยเหลือผูท้ ี่อพยพ
มาจากอินโดจีน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2483.
_______รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครัง้ ที่ 35/2483 เรือ่ ง การเรียกชือ่ คนไทยในแคว้นเขมรแคว้นลาว
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483.
_______รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี. ครั้งที่ 26/2484 เรื่อง การรักษาความเป็ นกลาง วันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2484.
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