บทที่ 3
การศึกษาภาพสะทอนและนัยความหมายทางการเมือง
จากหัสนิยายชุดพล นิกร กิมหงวน

นวนิ ย ายเป น รู ป แบบใหม ใ นงานประพั น ธ ข องไทย โดยริ เ ริ่ ม มาจากการแปลนวนิ ย ายของ
ตางประเทศ ซึ่งบรรดานักเรียนนอกในยุคตนๆ ไดจัดทําขึ้น ตอมาการแปลนวนิยายตางประเทศก็พัฒนามา
เปนการประพันธนิยายขึ้นเอง จากนั้นนวนิยายก็เริ่มแพรหลายเปนที่นิยมกันโดยทั่วไป
วรรณกรรมเปนเสมือนกระจกเงาที่สะทอนภาพของสังคมในแตละยุค และนวนิยายก็เปนรูปแบบ
งานประพันธที่ถายทอดวิถีชีวิต และบริบทของสังคมในขณะนั้นไดใกลเคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด
นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475
การเมืองไทยก็พลิกโฉมหนาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตางๆ มากมาย อันเปนผลใหสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเปนอยู ทัศนคติ และ
คานิยมของประชาชนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตามไปดวย ในป 2482 ป.อินทรปาลิต ไดเริ่ม
ป
ร
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น
ธ
หัส นิย ายชุด พล นิก ร กิมหงวนออกมาเปนครั้งแรกในตอนอายผูหญิงและไดรั บการตอนรับจากแฟนๆ
นักอานเปนอยางมาก นับแตนั้นเปนตนมา พล นิกร กิมหงวน ก็ถูกประพันธออกมาอยางตอเนื่องจนกระทั่งป
2511 ซึ่งเปนปที่ผูประพันธไดถึงแกกรรม ตลอดระยะเวลา 30 ปที่ พล นิกร กิมหงวน ออกสูสายตานักอาน
นอกจากจะไดสรางความบันเทิงใหแกผูคนในสังคมแลว ในอีกทางหนึ่งยังเปนการบันทึกวิถีชีวิต และบริบท
ตางๆ ของสังคมในขณะนั้นๆ ใหคนรุนหลังไดรับรูดวย
ดร. วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร ไดกลาวถึง ป. อินทรปาลิต กับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ไววา
“วรรณกรรมชุดสามเกลอที่ออกสูสายตาของนักอานตอเนื่องกันมาถึง 30 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่โลกและ
สังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานอยางไมเคยปรากฏมากอน วิวัฒนาการทางสังคมที่นาตื่นเตนและ
เต็มไปดวยสิ่งที่นาสนใจสําหรับคนรุนหลังไดศึกษาคนควาในรายละเอียดเหลานี้ไดรับการบันทึกเอาไวอยาง
ละเอียดและมีชีวิตชีวาในวรรณกรรมชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต หัสนิยายชุดสามเกลอ
ลําดับภาพเหตุการณและบรรยากาศในสังคมไทยตลอดเวลา 30 ป เกือบจะกลาวไดวาตอเนื่องกันแทบจะทุก
วัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน และทุกปตั้งแต พ.ศ. 2482 ซึ่ง พล นิกร กิมหงวน ไดถือกําเนิดขึ้นมาบนบรรณพิภพ
ตราบจนกระทั่งปลายป 2511 เมื่อผูประพันธหมดลมหายใจ บางครั้ง ป. อินทรปาลิตจะใชเวลาที่มีอยู
ทั้ ง หมดเพื่ อ ประพั น ธ หั ส นิ ย ายชุ ด สามเกลอ โดยสร า งเค า โครงเรื่ อ งจากประสบการณ เหตุ ก ารณ และ
จินตนาการรวมสมัย ราวกับเปนการบันทึกเหตุการณประจําวันของสังคม ตัวละครในหัสนิยายชุดนี้ คือ
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เหตุการณและบรรยากาศจริง ทั้งในพฤติกรรมที่แสดงออก และในความรูสึกนึกคิด คนไทยในชวงเวลานั้นๆ
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ทําอะไร และคิดอยางไร คณะพรรคสี่สหายก็ทําอยางนั้น และคิดอยางนั้น รวมทั้งการแตงกายและสิ่งของ
เครื่องใชในชีวิตประจําวันก็เปนอยางที่ปรากฏอยูในชวงเวลานั้น”1
ในหนั ง สื อ อนุ ส รณ ป.
อิ น ทรปาลิ ต (ที่ ร ะลึ ก ในงานประชุ ม เพลิ ง ศพ นายปรี ช า
อินทรปาลิต) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2512
ดร.วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร ไดเขียนคําไวอาลัยภายใตชื่อ
ป. อินทรปาลิต กับวิวัฒนาการแหงสังคมไทยมีความตอนหนึ่งวา “งานชิ้นนี้เปนการบันทึกวิวัฒนาการแหง
สังคมไทย โดย ป. อินทรปาลิต ไดใชนิยายสามเกลอของเขาพิจารณาสังคมไทยทุกมุมทุกดานเปนระยะเวลา
ยาวนานถึง 30 ป สังคมไทยวิวัฒนาการไปอยางไร ป.อินทรปาลิต ไดบันทึกเอาไวโดยละเอียดทั้งสิ้น ในแงนี้
ผมคิดวา ป. อินทรปาลิต ไดทําหนาที่ของเขาโดยสมบูรณแลว และดวยเหตุนี้เองที่ผมไมเคยเบื่อที่จะอาน
พล นิกร กิมหงวน เมื่อใดก็ตามที่ตองการทบทวนบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเกาๆ ซึ่งไมมีวันที่จะยอนกลับ
มาอีกแลว” ถึงแมวาจะมีนักอานสามเกลอจํานวนไมนอยที่รวบรวมหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน เอาไวเปน
จํานวนมาก เพราะเปนหนังสือประเภทที่เมื่ออานแลวก็ตองเก็บเอาไวอานอีก แตก็คงไมมีผูใดที่เก็บรักษาเอาไว
ไดทุกเรื่อง ทั้งนี้เพราะ ป.อินทรปาลิต ไดประพันธเอาไวมากมายเหลือเกิน2
ดวยหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน อยูคูกับสังคมไทยมานานถึง 30 ป จึงเปนวรรณกรรมชิ้น
สําคั ญที่บันทึ กเหตุการณ ทางการเมืองของประเทศไทยไวตลอดระยะเวลาดัง กลาว อันเป นระยะที่การ
เมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอการเมืองไทยในชวงเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน ผูเขียนซึ่งเปน
นักศึกษาในคณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาหัสนิยายชุด พล
นิกร กิมหงวน เพื่อมองภาพสะทอนและนัยความหมายทางการเมืองในชวงเวลาที่หัสนิยายชุดนี้มีการประพันธ
ออกมา และยังเปนการขยายขอบเขตในการศึกษาหาความรูของสาขาวิชารัฐศาสตรอีกดวย
การศึ ก ษาภาพสะท อ นและนั ย ความหมายทางการเมื อ ง จากหั ส นิ ย ายชุ ด พล นิ ก ร
กิมหงวน ผูเขียนทําการศึกษาโดยแบงออกเปน 4 ยุค ตามสภาพการณของการเมืองการปกครองไทย ดังนี้
1. ยุคประชาธิปไตย เปนยุคที่การเมืองไทยดําเนินอยูในครรลองของเบื้องแรกประชาธิปไตย ที่
คณะราษฎรไดทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแตป 2475 ประชาชนทั่วไปเริ่มยอมรับและมีความเขาใจ
ในระบอบการปกครองใหมของประเทศ ระบอบประชาธิปไตยและการเมืองในประเทศเริ่มเขารูปเขารอยเปน
ชวงสั้นๆ กอนที่ประเทศไทยจะเขาสูภาวะสงคราม ยุคนี้เปนชวงสั้นๆ ตั้งแตป 2482-2483 อยูในระยะแรกๆ
ของรัฐบาลหลวงพิบูลสงคราม

1

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป.
อินทรปาลิต, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงดาว-สรอยทอง, 2544), น. 30-31.
2
เรื่องเดียวกัน.
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2. ยุคชาตินิยมและรัฐนิยม สงครามและสันติภาพ เผด็จการและเสรีนิยม เปนชวงที่จอมพล
ป. พิบูลสงคราม ไดรณรงคในเรื่องชาตินิยมและมีการประกาศใชรัฐนิยมมากมายหลายฉบับ จากนั้นประเทศ
ไทยก็เขาสูสภาวะสงคราม นับจากสงครามอินโดจีนซึ่งเริ่มตั้งแตปลายป 2483 จนถึงตนป 2484 และกลับมา
สูความสงบสุขและสันติภาพชวงสั้นๆ กอนเขาสูสงครามมหาเอเชียบูรพาในเดือนสิงหาคม 2484 จนถึงการ
ฉลองสันติภาพในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ในยุคนี้การเมืองไทยอยูภายใตการนําของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม และรัฐบาลพลเรือนหลายๆ คณะในระยะเวลาสั้นๆ ยุคนี้มีระยะเวลาประมาณ 7 ป คือ ตั้งแต
ปลายป 2483 ถึงป 2490 การเมืองไทยจะมีลักษณะที่เรียกวาเผด็จการโดยผูนํา ซึ่งก็คือจอมพล ป. พิบูล
สงคราม โดยจะเห็นไดจากคําขวัญตางๆ ที่ออกมาในยุคนี้จะเปนคําขวัญใหเคารพและเชื่อฟงผูนํา เชน เชื่อ
ผูนําชาติพนภัย วาอะไรวาตามกันชาติไทยเราจึงจะเจริญ ซึ่งผูที่จะเปนผูสามารถจะวาอะไรไดตามคําขวัญนี้คือ
ทานผูนํา นอกจากนี้ ยุคนี้ยังอาจถูกเรียกวายุคสรางชาติและปฏิวัติวัฒนธรรมไดอีกดวย ตอนปลายของยุคนี้
หลวงพิบูลสงครามไดพนจากอํานาจ และรัฐบาลพลเรือนหลายคณะไดผลัดเปลี่ยนกันเขามากุมบังเหียน
ประเทศ เปนชวงที่การเมืองอยูในภาวะของการชวงชิงอํานาจระหวางกลุมเสรีนิยมดวยกันเอง ทหารและ
กองทัพอยูในภาวะถดถอยไมไดรับการยอมรับจนนําไปสูการรัฐประหารในป 2490 ซึ่งมีผลใหทหารและ
กองทัพเขาสูอํานาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
3. ยุคเผด็จการ ความหวาดระแวงและภัยทางการเมือง เปนการกลับสูอํานาจเปนครั้งที่สองของ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยความชวยเหลือจากคณะรัฐประหารป 2490 และไดนําประเทศเขาสูระบอบ
เผด็จการอีกครั้งหนึ่ง การเมืองไทยในขณะนั้นเปนยุคแหงความขัดแยง ความหวาดระแวง ความแตกแยก
และการใชความรุนแรงกําจัดฝายตรงขามหรือคูแขงทางการเมืองจนเรียกไดวาเปนยุคทมิฬอีกยุคหนึ่ง ซึ่ง
สรางความหวาดผวาใหกับประชาชนยิ่งกวายุคสงครามที่เพิ่งผานพนไป ตํารวจไดรับการสนับสนุนจนสามารถ
ขยายกําลังและอาวุธมีแสนยานุภาพไมตางไปจากกองทัพ เปนยุคที่การกอรัฐประหารชุกชุม การเมืองขาด
เสถียรภาพและความมั่นคง ครึ่งหลังของยุคนี้หลังจากที่ฝายทหารมีชัยชนะตอฝายเสรีนิยมอยางเด็ดขาด
การเมืองกลายเปนระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบ แตกลับมีเสถียรภาพและความมั่นคงดีขึ้น ตอมา คณะ
รัฐประหารป 2490 เริ่มเกิดความแตกแยก แกงแยงอํานาจและผลประโยชนกัน การเมืองในชวงนี้อาจเรียกได
วา “การปกครองอํานาจสามฐาน (Triumvirate Ruler)”3 กลาวคือ เปนชวงที่ไมมีผูนําโดดเดนเพียงคนเดียว
แตมีการถวงดุลอํานาจกันระหวางฝายตํารวจและฝายทหาร โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายก
รัฐมนตรีเปนผูอยูตรงกลาง โดยมีฐานอํานาจที่ได รับการสนับสนุนจากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริก า
ประเทศไทยในขณะนั้นมีลักษณะเปนรัฐตํารวจหรืออาจเรียกไดวายุคอัศวินผยอง ยุคนี้กินเวลาประมาณ 10

3

ลิขิต ธีรเวคิน, ศาสตราจารย, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย,” พิมพครั้งที่ 6. (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), น. 143.
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ป คือ ตั้งแตป 2491-2500 การแกงแยงอํานาจทางการเมืองในยุคนี้เปนการแกงแยงระหวางกลุมเสรีนิยมกับ
ทหารในชวงครึ่งแรกและระหวางกลุมทหารดวยกันเองในชวงครึ่งหลัง
4 ยุคเผด็จการทหารเต็มรูปแบบ ทหารยึดอํานาจการเมืองอยางเด็ดขาด การเมืองอยูภายใต
อํานาจของทหารทั้งสิ้น ยุคนี้กินเวลาตั้งแตปลายป 2500-2511 ซึ่งเปนปที่ผูประพันธเสียชีวิต แตในยุคนี้
ผูเขียนไมไดทําการศึกษามาถึง เนื่องจากขีดจํากัดและอุปสรรคหลายๆ ประการตามที่เคยไดกลาวถึงมาแลว
ยุคที่หนึ่ง ยุคประชาธิปไตย
นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ลักษณะสําคัญ ๆ ของเหตุการณทางการเมือง
โดยสังเขป คือ ระหวางสองปแรก หลัง พ.ศ. 2475 พวกเจาและกลุมอนุรักษนิยมยังเปนพลังทางการเมืองที่
เคลื่อนไหวอยู แตอิทธิพลของกลุมดังกลาวนี้เริ่มเสื่อมลงอยางรวดเร็ว หลังจากการปฏิวัติที่ลมเหลวซึ่งนําโดย
พระองคเจาบวรเดช หลังจากนั้นก็เปนกลุมเสรีนิยมนําโดยนายปรีดี พนมยงค ก็เปนกําลังสําคัญทางการเมือง
แตอํานาจทางการเมืองของพวกนี้ก็ถูกทาทายโดยกลุมทหาร ซึ่งนําโดยพันเอกหลวงพิบูลสงคราม คูแขงคน
สําคัญของนายปรีดี พนมยงค การที่ตําแหนงนายกรัฐมนตรีตกอยูกับพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งมี
ความสามารถในการไกลเกลี่ยออมชอมทําใหทั้งสองฝายถวงดุลกันอยูได4
และแลวเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2481 พระยาพหลฯ ก็ประกาศลาออกและไมยอมรับตําแหนง
อีกตอไป แมจะไดรับการขอรองจากคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประธานสภาผูแทนราษฎร และบรรดา
สมาชิกผูแทนราษฎร โดยไดใหเหตุผลวาชราภาพและสุขภาพไมดี เมื่อพระยาพหลฯ ปฏิเสธไมยอมรับ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยางเด็ดขาดสภาผูแทนราษฎรจึงมีการประชุมเพื่อสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม ซึ่งที่
ประชุมก็ไดมีมติใหพันเอกหลวงพิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป การขึ้นสูตําแหนงสําคัญของหลวง
พิบูลสงครามในครั้งนี้ เปนการกาวขามผูนําคนสําคัญ ๆ ของคณะราษฎรหลายคนดวยกันเปนผลใหอุณหภูมิ
ของการเมืองไทยตองรอนระอุ เกิดกระแสคัดคานและตอตานหลวงพิบูลสงครามจากหลายฝาย และมีขาว
เกี่ยวกับการทํารัฐประหารยึดอํานาจ รวมทั้ง มีความพยายามที่จะลอบสังหารหลวงพิบูลสงครามถึง 2 ครั้ง
รัฐบาลจึงใชขอหากบฏเปนใบเบิกทางของฝายรัฐบาล ทําการกวาดลางจับกุมคุมขังและลอบสังหารนักการเมือง
และขาราชการชั้นผูใหญที่มีความเห็นไมลงรอยกับฝายรัฐบาลเปนจํานวนมาก ผูถูกจับกุมในขอหากบฏครั้งนี้มี
จํานวนกวา 50 คน มีทั้งทหาร ตํารวจ พลเรือนและนักการเมือง โดยหลวงอดุลยเดชจรัสอธิบดีกรมตํารวจ
พรอมดวยนายตํารวจชั้นผูใหญอีกหลายนาย ไดรวมกันวางแผนลงมือกวาดลางและจับกุมกบฏในครั้งนี้ และ
ไดกระทําพรอมกันทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
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นอกจากที่กลาวมาแลวทางรัฐบาลยังไดทําการจับกุมเชื้อพระวงศสําคัญอีกพระองคหนึ่ง คือ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ในการกวาดลางจับกุมครั้งใหญนี้มีผูถูกจับกุมไดถึงแกชีวิต 3
ราย คือ หลวงราญรณกาจ เสียชีวิตจากการตอสูขัดขืนการจับกุมของตํารวจ รายตอมาคือ พ.ต.ต. หลวง
วรณสฤชญ ยิงตนเองถึงแกความตาย และรายสุดทายคือ หลวงสงครามวิจารณ นายทหารนอกราชการ ซึ่ง
ประกอบอาชีพอยูที่บริษัทยะลาการคา (อางอิงจาก : วิเทศกรณีย (นามแฝง), “เหตุการณทางการเมือง 43 ป
แหงระบอบประชาธิปไตย”, นสพ. รวมขาว, รวมการพิมพ, กทม., 2518.) มีสาเหตุการเสียชีวิตที่นาสนใจมาก
กลาวคือ ในการจับกุมหลวงสงครามฯ เจาหนาที่ตํารวจที่ทําการจับกุมไดนําตัวหลวงสงครามวิจารณไปฝากขัง
ไวที่สถานีตํารวจปตตานี ตอมาเจาหนาที่ตํารวจไดทําการเคลื่อนยายผูตองหาไปยังสถานีโคกโพธิ์ เพื่อจะ
เปลี่ยนสถานที่ฝากขังไปที่สถานีตํารวจสงขลา แตในระหวางที่เดินทางมาถึงหลักกิโลเมตรที่ 14 บนถนนสาย
ปตตานี-โคกโพธิ์ ไดมีโจรมลายูเขาโจมตีตํารวจเพื่อแยงชิงตัวหลวงสงครามวิจารณ และตัวหลวงสงครามฯ
เองก็ถือโอกาสขัดขืนเจาตํารวจเลยตองอาวุธเสียชีวิต สาเหตุที่ผูเขียนเห็นวานาสนใจมากเนื่องมาจากเปน
สาเหตุการเสียชีวิตที่ไปพองกันกับการเสียชีวิตของ 4 ขุนพลแหงอีสาน อดีตรัฐมนตรีในวันที่ 4 มีนาคม 2492
(ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดในยุคที่ 3 ตอไป) กลาวคือหลวงสงครามฯ และ 4 รัฐมนตรีตางเปนนักโทษ
การเมืองที่ถูกจับกุมในการกวาดลางของหลวงพิบูลสงครามเหมือนกัน ทั้ง 5 คน ถูกยายที่คุมขังกลางดึก
เหมือนกัน และเสียชีวิตเนื่องจากมีกลุมโจรเขาแยงชิงตัวผูตองหาและยิงตอสูกับตํารวจเหมือนกัน ผูตองหา
ตอสูขัดขืนเจาหนาที่ตํารวจเหมือนกัน ผูตองหาเสียชีวิตเหมือนกัน เจาหนาที่ตํารวจไมมีใครไดรับอันตราย
และไมสามารถจับคนรายไดเลยแมแตรายเดียว ทั้งสองกรณีไดเกิดขึ้นในชวงเวลาตางกันแตบังเอิญไปพองกัน
ไดอยางนาประหลาดใจอยางยิ่ง
ขณะที่หลวงพิบูลสงครามทําการกวาดลางจับกุมศัตรูทางการเมืองดวยขอหา “กบฏ” อยาง
ตอเนื่องอยูนั้น รัฐบาลไดเสนอพ.ร.บ.จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นแลวนําเสนอเขาสูสภาผูแทนราษฎร ส.ส.ฝายคาน
ตางโจมตีการตั้งศาลพิเศษขึ้น โดยใหเหตุผลวาศาลพิเศษนั้นไมใหความยุติธรรมเปนการตัดเสรีภาพกันอยาง
รายแรงที่สุด แตเมื่อมีการลงมติสภาผูแทนราษฎรก็รับหลักการแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษ
อัยการศาลพิเศษไดยื่นฟองผูถูกกลาวหาวาเปน “กบฏ” เปนผูตองหาและจําเลย การไตสวนใช
เวลาเกือบ 1 ป จนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2482 จึงไดมีคําพิพากษาออกมาวา พล.ท.พระยาเทพหัสดิน กรม
ขุนชัยนาทนเรนทร พ.อ.หลวงชํานาญยุทธศิลป มีคําพิพากษาใหประหารชีวิต แตเนื่องจากจําเลยกระทําความ
ดีความชอบตอบานเมืองมากอน ประกอบกับเมื่อไดระลึกถึงเหตุผลทั่วๆ ไปแลวควรไดรับความปราณีลดโทษ
จึงคงใหจําคุกจําเลยตลอดชีวิต นอกจากนี้ศาลยังไดมีคําสั่งประหารชีวิตจําเลยอีก 18 คน ไดแก นายลี
บุญตา, พ.ท.พระสุวรรณชิต (วร กังสวร), ร.ท. ณ เณร ตาละลักษณ, นายดาบพวง พลนาวี, ร.ท.เผาพงษ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา, นายดาบผุดพันธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ร.ต.บุญมาก ฤทธิสิงห, นายทง ชางกล, พ.อ.
หลวงมหิทธิโยธี (สุย ยุกตวิสาร), ร.อ.ขุนคลี่พลพฤนณ (คลี่ สุนทรางชุน), พ.ต.ต.ขุนนามนฤนาท (นาม
ประดิษฐานนท), พ.ต.หลวงไววิทยาศร (เสงี่ยม ไววิทย), พ.อ.พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประพาศ),
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จ.ส.ต. แมน เลิศราวี,ร.อ.จรัส สุนทรภักดี, ร.ท. แสง วัณณะศิริ, ร.ท. สัย เกษจินดา, ร.ท. เสริม พุมทอง
และสั่งลงโทษจําคุกตลอดชีวิตจํานวน 26 คน สําหรับนักโทษที่ถูกสั่งจําคุกไดถูกสงตัวไปคุมขังที่เกาะเตา
และนอกเหนือจากนั้นไดสั่งเนรเทศออกนอกประเทศ สื่อมวลชนและส.ส.ฝายคานพากันวิพากษวิจารณเรื่องนี้
กันอยางมากและกลาวหาวาหลวงพิบูลสงครามใชอํานาจเผด็จการ (อางอิงจาก : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิง
ชาติไทย”, สนพ. วิญูชน, 2, กทม., 2544.)
เมื่อเขาสูป 2482 หลังการกวาดลางศัตรูทางการเมืองครั้งสําคัญของรัฐบาล บรรยากาศทาง
การเมืองโดยทั่วไปแจมใสขึ้น สังคมอยูในภาวะสงบสุข การเมืองไทยไดมีความแปลกใหมเกิดขึ้นก็คือรัฐนิยม
โดยเมื่อจอมพล ป. เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2481 ฯพณฯ ไดแถลงตอ
ค
ณ
ะ
รัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และประชาชนอยางชัดเจนวา นโยบายสําคัญของรัฐบาลคือ การนํานาวาไทยเขาสู
ความเปนอารยประเทศ5 งานสําคัญชิ้นแรกของหลวงพิบูลสงคราม คือการสรางอํานาจสถาปนาตนเองขึ้นเปน
“ผูนํา” ของชาติ6 โดยเริ่มจากเพียงเดือนเดียวที่หลวงพิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจับกุมศัตรู
ทางการเมืองในขอหากบฏในราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ไดกลาวไปแลวขางตนเพื่อกําจัดอุปสรรค
และคูแขงทางการเมือง และในป 2482 หลวงพิบูลสงครามก็สามารถกุมบังเหียนประเทศไวทุกดาน โดย
นอกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวหลวงพิบูลสงครามยังรับตําแหนงสําคัญๆ ในคณะรัฐมนตรีและกองทัพ
อีกหลายตําแหนงในระยะเวลาตอมา เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการทหารบก ผู
บัญชาการทหารเรือพิเศษ ผูบัญชาการทหารอากาศพิเศษและผูบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อไดอํานาจพรอมอยู
ในมือแลวหลวงพิบูลสงครามก็หันมาปลุกระดมมวลชนดวยการเผยแพรและรณรงคอุดมการชาตินิยม เพื่อ
สรางสํานึกในความเปนชาติและความรักชาติใหกับประชาชน และยังสามารถเปนฐานสนับสนุนสภานภาพทาง
การเมืองของตนเองไดอีกดวย คนไทยสมัยนั้นไดรับการกระตุนเตือนอยูตลอดเวลาวา ตนกําลังอยูใน
“ประเทศสยามใหม” ซึ่งกําลังพัฒนาสูความเปนอารยะ กระบวนการสรางชาติของหลวงพิบูลสงครามดําเนิน
ไปอยางรวดเร็วและเด็ดขาด รัฐบาลสั่งการออกมาในรูปประกาศ “รัฐนิยม” ซึ่งถือเปนเสมือนประกาศิตที่
นโยบายดังกลาวมีตั้งแตโครงการรวมชาติ และการสราง
ประชาชนจะตองพรอมใจกันยึดถือปฏิบัติ
เอกลักษณของชาติ ความมั่นคงของชาติ และความสนใจตอผลประโยชนของสาธารณะ7 (อางอิงจาก : แถม
สุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิชาญชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย.
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(ศาสตราจารย) , “วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย”, พิมพครั้งที่ 6, สนพ. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, กทม., 2541.)
พล ต. หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดกลาวสุนทรพจนทางวิทยุกระจายเสียง เนื่องใน
โอกาสวันชาติ วันที่ 24 มิถุนายน ป 2482 มีขอความที่กลาวถึงความหมายของรัฐนิยมวา “รัฐนิยมนี้มี
ลักษณะละมายคลายกับจรรยามารยาทของอารยชนจะพึงประพฤติ” คณะรัฐมนตรีไดมีมติในเรื่องรัฐนิยมวา
“ในการที่จะใหชาติไทยเจริญกาวหนาดุจเดียวกับอารยประเทศและใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยวัฒนา
ถาวรสืบไป กับใหประชาชนพลเมืองมีคุณสมบัติเปนที่นิยมชมชอบอยางชาติอื่นเขาโดยสมบูรณ จําเปนตองมี
ประเพณีนิยมประจําชาติขึ้น เพื่อเปนหลักแหงความมั่นคงของประเทศชาติ และเปนมรรคาที่จะนําประเทศ
ไปสูความเขมแข็ง เจริญกาวหนา และประเพณีนิยมนี้รัฐบาลก็ไดประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาไปบาง
แลว เรียกวา รัฐนิยม โดยรัฐบาลเชื่อวาการปฏิบัติตามรัฐนิยมจะมีผลใหชาติไทยเจริญกาวหนาไปดวยความ
ราบรื่นดุจเดียวกับนานาอารยประเทศทั้งหลาย”
ในป 2482 รัฐบาลไดประกาศรัฐนิยม 7 ฉบับ ตอมาไดประกาศเพิ่มเติมอีก 5 ฉบับ รวมทั้งสิ้น
12 ฉบับ ดังนี้
รัฐนิยม ฉบับที่ 1 เรื่องชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติใหเรียกวา “ไทย”
รัฐนิยม ฉบับที่ 2 เรื่องปองกันภัยอันจะเกิดแกชาติ เชน ตองรักษาความลับของชาติ อยา
ประพฤติตนเปนตัวแทนของตางชาติ อยาขายที่ดินใหตางชาติ
รัฐนิยม ฉบับที่ 3 เรื่องการเรียกชื่อชาวไทย ใหใชคําวา “ไทย” หมด โดยไมมีการแบงแยก
รัฐนิยม ฉบับที่ 4 เรื่องเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
รัฐนิยม ฉบับที่ 5 เรื่องใหชาวไทยพยายามใชเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกําเนิดหรือทําขึ้นใน
ประเทศไทย (สมัยนั้นยังไมมีการสงเสริมใหตางชาติเขามาผลิตสินคาในประเทศไทย)
รัฐนิยม ฉบับที่ 6 เรื่องทํานองและเนื้อรองเพลงชาติ
รัฐนิยม ฉบับที่ 7 เรื่องชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ
รัฐนิยม ฉบับที่ 8 เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี
รัฐนิยม ฉบับที่ 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหนาที่พลเมืองดี
รัฐนิยม ฉบับที่ 10 เรื่องการแตงกายของประชาชนชาวไทย
รัฐนิยม ฉบับที่ 11 เรื่องกิจประจําวันของคนไทย
รัฐนิยม ฉบับที่ 12 เรื่องการชวยเหลือคุมครองเด็ก คนชรา หรือทุพพลภาพ

28
สําหรับการเปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” เปนประเทศ “ไทย” นั้น รัฐบาลไดเสนอเปนกฎหมาย ซึ่งสภา
ผูแทนราษฎรไดลงมติใหประกาศใชเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2482 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมีหลายประการ
ดวยกัน
ประการแรก “ประเทศสยาม” เปนชื่อที่เรียกขานกันมาอยางไมเปนทางการและใชเฉพาะในวง
ราชการ สวนประชาชนนั้นใชคําวา “ไทย” เปนนามของประเทศมาโดยตลอด
ประการที่สอง ถายังคงใชชื่อประเทศสยามตอไป คนตางดาวที่เขามาอยูในประเทศ อาจถือสิทธิ
เปนเจาของประเทศได ดังนั้นจึงควรจะระบุใหชัดเจนลงในตัวบทกฎหมายเสียเลยวาประเทศนี้เปนประเทศของ
คนไทย โดยมีชื่อวาประเทศไทย
นอกจากการประกาศ “รัฐนิยม” ตางๆ แลว รัฐบาลยังออกประกาศเรื่องฟนฟูวัฒนธรรมของชาติ
ไทย อันมีสาระสําคัญ ไดแก การชักชวนใหคนไทยรักษาจรรยาและมารยาท ชวยเหลือและใหเกียรติแกสตรี
คนปวย คนชรา ไมสูบบุหรี่ในที่ซึ่งอาจทําความรําคาญแกผูอื่น เขาคิวซื้อบัตรชมมหรสพ ไมขีดเขียนตาม
สถานที่สําคัญหรือสาธารณสถาน ไมไปมุงดูอัคคีภัยและอุบัติภัยตางๆ โดยเห็นเปนเรื่องสนุกและกีดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ในเดือนกันยายน 2482 รัฐบาลไดเสนอกฎหมายบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติใหสามารถ
ออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีตางๆ ไดเชน ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกาย จรรยาและมารยาทในที่
สาธารณะ ความมีสมรรถภาพและมารยาทในวิธีการประกอบอาชีพ และ ในเรื่องความนิยมไทย8
ในขณะที่การเมืองไทยสงบราบรื่นดีนั้น
การเมืองระหวางประเทศญี่ปุนเขาโจมตีและบุกยึด
ดินแดนจีนจนเกิดสงครามขึ้นแตสงครามนี้มิไดสงผลกระทบตอไทยมากนัก ในชวงนี้เองไดเกิดการรวมกัน
ของชาวจีนในประเทศไทยบางกลุมกอตั้งเปนสมาคมผิดกฎหมายขึ้นที่เรียกกันวาพวกอั้งยี่ คนจีนในประเทศ
ไทยไดแสดงความรักชาติเดิมของตนโดยการบอยคอตสินคาญี่ปุน พวกอั้งยี่ไดเขารวมการตอตานญี่ปุนในครั้ง
นี้ดวย โดยถาพบเห็นชาวจีนคนใดซื้อขายสินคาญี่ปุน ในครั้งแรกจะถูกปรับโดยมีการประกาศในหนา
หนังสือพิมพจีนเปนรหัสและมีจดหมายแจงแกผูนั้น คาปรับนี้สมาคมอั้งยี่จะสงไปบํารุงกองทัพจีน ซึ่งจะสง
จริงหรือไมนั้นไมมีใครยืนยันได และหากสมาคมไดพบเห็นการอุดหนุนสินคาญี่ปุนของชาวจีนอีกเปนครั้งที่
สองหรือผูที่ไมยอมเสียคาปรับในครั้งแรกจะถูกลอบสังหารดวยมีดหรือกรรไกรขาเดียว ในชวงนั้นมีพอคาจีน
ถูกลอบสังหารเปนจํานวนมากสรางความตื่นตระหนกแกประชาชนทั่วไป อยางไรก็ตาม ดวยการปราบปราม
อยางรุนแรงของตํารวจ ไมชาอั้งยี่ก็หมดไปจากประเทศไทย (อางอิงจาก : วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราช
บัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาวสรอยทอง, กทม., 2544.)

8

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป.
อินทรปาลิต,” น. 161-164.

29
ยอนกลับไปในวันที่ 3 มิถุนายน ปเดียวกันนี้กองทัพบกไดจัดใหมีงานบุปผชาติขึ้นเปนครั้งแรก
เพื่อนํารายไดบํารุงกองทัพ ในงานมีการประกวดรถบุปผชาติที่หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสงเขา
ประกวด และมีการทําสงครามบุปผชาติซึ่งก็คือการใชสายรุงและดอกไมขวางปากันระหวางผูดูกับผูที่อยูใน

กระบวนแหบุปผชาติ เปนงานที่สรางความสดชื่นรื่นเริงใหประชาชนเปนอยางยิ่ง จากนั้นก็มาถึงงานประจําปที่
ยิ่งใหญอีกงานที่ทางราชการไดจัดใหมีชึ้นเปนปแรกเชนกันนั่นก็คืองานวันชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน
อันเปนวันที่คณะราษฎรกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ขณะที่บานเมืองกําลังสงบสุขบรรยากาศและ
ประชาชนทั่วไปรื่นเริงแจมใสก็เกิดเหตุการณสําคัญที่กระทบตอขวัญของประชาชนทั่วไป 2 เหตุการณ คือ การ
ที่เยอรมนีสงกําลังบุกโปแลนด หลังจากนั้นสามวันอังกฤษและฝรั่งเศสไดประกาศสงครามตอเยอรมนี ซึ่ง
หมายถึงวา สงครามโลกที่สงบลงเมื่อ 20 ปกอนนั้น ไดปะทุขึ้นมาอีก และประเทศไทยยอมจะตองไดรับ
ผลกระทบอยางแนนอนไมมากก็นอย ทันทีที่สงครามในยุโรประเบิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการใหประเทศไทยถือปฏิบัติความเปนกลางอยางเครงครัด โดยใหขาราชการและประชาชน
ตลอดจนบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยปฏิบัติตนเปนกลางอยางเครงครัดและเที่ยงธรรม การอุบัติขึ้นของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 กอใหเกิดความวิตกกังวลขึ้นในสังคมไทย รัฐบาลเตือนใหประชาชนเตรียมกายเตรียมใจ
รับสถานการณสงครามอยูเสมอเพื่อความไมประมาท9 และอีกเหตุการณหนึ่งก็คือ การประหารชีวิตจําเลยใน
คดีกบฏทั้ง 18 คน โดยจัดแบงออกเปน 4 ชุด เริ่มการประหารตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2482 ถึงวันที่ 3
ธันวาคม 2482 การประหารชีวิตเปนสิ่งที่คนไทยไมไดพบเห็นกันบอยนัก สําหรับคดีการเมืองมีอยูเพียงราย
เดียวที่ถูกยิงเปาคือคดี “กบฏนายสิบ”10 เมื่อป 2478 การประหารชีวิตนักโทษการเมืองพรอมกันถึง 18 คน

9

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป.
อินทรปาลิต,” น. 164-165.
10
กบฏนายสิบเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2478 สมัยรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ผูที่ถูก
กลาวหาเกือบทั้งหมดเปนทหารชั้นประทวน สวนมากเปนนายสิบทหารบกจึงไดชื่อวากบฏนายสิบ รัฐบาลไดสืบทราบขาวการ
พยายามทําการรัฐประหารกอนวันที่ถูกระบุวาจะเปนวันทําการเพียง 2 วัน จึงไดสั่งจับกุมผูตองสงสัยทั้งหมด แตหลังการ
สอบสวนมีการปลอยผูตองสงสัยที่ไมมีหลักฐานการกระทําความผิดไปจํานวนหนึ่ง ผลการสอบสวนผูตองหาใหการรับ
สารภาพจึงลงโทษ
จําคุกตลอดชีวิต 8 คน จําคุก 20 ป อีก 3 คน และลงโทษประหารชีวิตเพียง 1 คน เนื่องจากใหการปฏิเสธตลอดทุก
ขอหา ผูที่ตองโทษจําคุกนี้ตอมาไดรับการปลอยตัวในสมัยรัฐบาลนายควง อภัยวงศ ตามพรบ.นิรโทษกรรมนักโทษการเมือง
ทั้งหมดในป พ.ศ.2487

30
ไมเคยปรากฏมากอน11ในประเทศไทย ทําใหประชาชนทั่วไปรับไมได แตก็ไมสามารถแสดงการคัดคาน
ตอตานใดๆ ออกมาได เปนเหตุการณที่สะเทือนขวัญและสรางความสลดหดหูใหกับประชาชนทั่วไปเปนอยาง
ยิ่ง แตเมื่อมาถึงสูเดือนธันวาคมรัฐบาลก็จัดใหมีการจัดฉลองรัฐธรรมนูญอยางยิ่งใหญ ซึ่งเปนงานที่ประชาชน
ทุกคนเฝารอคอย และรัฐบาลจัดใหมีขึ้นอยางยิ่งใหญที่สุด ความสนุกสนานรื่นเริงไดกวาดลางความสลด
หดหูในสังคมไทยออกไป

จากนั้นก็เขาสูป 2483 เหตุการณในประเทศสงบสุข รัฐนิยมของทานผูนําก็เริ่มเฟองฟู การ
เมืองไทยยังคงมีบรรยากาศแจมใส แมจะมีการรบกันในยุโรปแตสงครามก็ยังมีผลกระทบกับไทยไมมากนัก
ในวันที่ 24 มิถุนายน มีพิธีเปดอนุสาวรียประชาธิปไตยและวางหมุดที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รวมทั้งการจัดงานฉลองวันชาติประจําปครั้งยิ่งใหญดวย หลังจากฉลองวันชาติไดไมนานประเทศไทยก็เขาสู
บรรยากาศของการเรียกรองดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขงที่เสียไปในกรณีการพิพาทกับฝรั่งเศสเมื่อคราว ร.ศ.
112 คืนจากฝรั่งเศส ระหวางนั้นรัฐนิยมที่รัฐบาลไดประกาศใชก็เริ่มสัมฤทธิ์ผล กระแสความรักชาติและ
ชาตินิยมแพรไปทั่วสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อไดรับการกระตุนเรงเราจากการเรียกรองดินแดนคืน กระแส
ชาตินิยมก็ยิ่งขยายตัวอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับอํานาจของพลตรีหลวงพิบูลสงครามที่เปนเจาของนโยบาย
ชาตินิยม ประชาชนตางใหการสนับสนุนและยกยองทานผูนําเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีเรียกรอง
ดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ในระหวางนี้หลวงพิบูลสงครามก็ไดสรางสมแสนยานุภาพของทั้ง 3 เหลาทัพใหมาก
ขึ้น ทหารและกองทั พทวี ความสําคัญยิ่ง ขึ้น มีก ารสรางคํา ขวัญต างๆ ออกมาเพื่ อ รณรงคใหป ระชาชน
สนับสนุนและใหความสําคัญกับกองทัพและใหรักชาติ เชน ประเทศเปนบาน ทหารเปนรั้ว สละชีพเพื่อชาติ
แมหวังตั้งสงบ จงเตรียมรบใหพรอมสรรพ
ในระหวางที่บรรยากาศในประเทศไทยคุกกรุนไปดวยกระแสชาตินิยม รัฐนิยม และการเรียกรอง
ดินแดนคืน ในยุโรปสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดขยายออกไป เยอรมนีบุกยึดฝรั่งเศสตั้งรัฐบาลหุนขึ้นบริหาร
ประเทศ นายพลชารล เดอ โกลด ผูนําฝรั่งเศสตองไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่ลอนดอนและอังกฤษเริ่มถูก
โจมตีทางอากาศ สถานการณทั่วโลกมีแตความตึงเครียดและภาวะสงคราม นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2483
เมื่อสถานการณของฝรั่งเศสย่ําแยอยางที่สุดนั้น หลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี ก็เริ่มดําเนินการเรียกรอง
ดินแดนที่เสียไปเมื่อคราว รศ. 112 คืนจากฝรั่งเศส โดยการดําเนินการทางการทูต แตฝรั่งเศสก็บายเบี่ยง
บิดพริ้วโดยนําเรื่องการทําสนธิสัญญาไมรุกรานซึ่งกันและกันมาเปนเครื่องมือในการเลนเกมสทางการทูต ใน
ระหวางที่มีการเจรจาตอบโตยืดเยื้อกันอยูนั้น ประชาชนตางใหการสนับสนุนแกรัฐบาลอยางเต็มที่ในการที่จะ
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ทําทุกวิถีทางเพื่อเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดเสริมความเขมแข็งใหกับ
แสนยานุภาพของทุกเหลาทัพ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวชายแดนไทยริมฝงแมน้ําโขงดวย
ที่กลาวมาขางตนคือ ภูมิหลังของวิวัฒนาการทางการเมืองของไทยโดยสังเขป นับตั้งแตปลายป
2481 จนถึงปลายป 2483 อันเปนชวงเวลาที่หัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ไดออกสูสายตานักอานเปนครั้ง
แรก โดยเริ่มจากตอนอายผูหญิง ซึ่งพิมพจําหนายครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2482 และในยุคเบื้องแรก
ประชาธิปไตยนี้ ป. อินทรปาลิตไดประพันธ พล นิกร กิมหงวน ออกมาประมาณ 45-50 ตอน ซึ่งผูเขียนได
รวบรวมมาศึกษาไดทั้งสิ้น 45 ตอน ดังนี้
1. อายผูหญิง เปนการกลาวถึง พล พัชราภรณ และนิกร การุณวงศ ผูเปนทั้งเพื่อนและญาติสนิท
กัน สองสหายตางกะลอนปราดเปรียวในสังคม ชํานาญทั้งสุราและนารีแตซอนความจริงไวแสรงทําตัวสงบ
เสงี่ยมและอายผูหญิง แตความลับไมมีในโลกในที่สุดผูใหญก็ไดทราบความจริงที่สองสหายปดบังไว จึงคิดจะ
จัดใหสองเกลอเปนหลักเปนฐานเสีย โดยพลไดตกลงรักใครชอบพอกับนันทาพี่สาวของนิกรดวยความ
เห็นชอบของผูใหญทั้งสองฝายตามคติที่วา “เรือลมในหนองทองจะไปไหน” ภาพสะทอนการเมืองที่ปรากฏอยู
ในตอนอายผูหญิงคือ ภาพที่การเมืองไทยและสังคมสงบสุข ซึ่งเปนความสงบหลังจากที่หลวงพิบูลสงครามได
กวาดลางฝายตรงขามและคูแขงทางการเมืองของตนและรัฐบาลครั้งใหญ และในหนา 26 เนื้อเพลงที่นิกรรอง
วา “ชาติจีนชาติไทยมิใชอื่นไกลพี่นองกัน ตองสงวนความรัก ตองสมัครใจมั่น” แสดงถึงการพยายามสราง
ความสมานสามัคคีใหเกิดขึ้นในชาติ อันเปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะบูรณาการชาติ สรางความเปน
รัฐชาติ (Nation- State) ใหเกิดขึ้นในสยามอีกวิธีหนึ่ง
2. หนุมรักสนุก เปนตอนที่สองของหัสนิยายชุดสามเกลอ สองเกลอไดหนีออกจากบาน เนื่องจาก
ถูกผูใหญบังคับไมใหเที่ยวเตร สองเกลอจึงใชวิธีนี้ประชดผูใหญ ภาพสะทอนของการเมืองที่เห็นไดในตอนนี้
คือ ถึงแมวาระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยจะเริ่มเปนที่ยอมรับ และประชาชนเริ่มคุนเคยกับ
ระบอบใหมแลว แตทัศนคติและวิถีชีวิตโดยทั่วไปของประชาชนยังคงเปนแบบเดิมอยู ยังคงยกยองเจาขุน
มูลนายและยกยองยึดติดกับระบบศักดินา เชน นางอิ่มเจาของบานที่สองสหายไดไปเชาอยูระหวางหนีออกจาก
บาน พยายามวางตนเจายศเจาอยาง และแสรงทําเปนวาตนเองนั้นรูจักเจาขุนมูลนายชั้นผูใหญคนสําคัญๆ
มากมาย เพื่อจะอวดตนวาเปนผูดีเปนคนชั้นสูง จะเห็นไดวาคานิยมและทัศนคติของประชาชนทั่วไปยังไมมี
การเปลี่ยนแปลงสูความเปนประชาธิปไตย ในสวนของการเมืองในตางประเทศ ถึงแมวาสงครามในยุโรปจะ
ยังไมไดระเบิดขึ้น แตในเอเชียญี่ปุนไดบุกยึดดินแดนบางสวนของจีน และยังไมสามารถยึดครองไดอยาง
เด็ดขาดจึงเกิดสงครามระหวางทั้งสองฝาย ซึ่งในสวนนี้จะเห็นไดจากเนื้อความในหนา 75-79 ซึ่งเปนตอนที่
พลไดใชอุบายขาวสงครามระหวางจีนกับญี่ปุนใหเจกตงฟง โดยยกเมฆวาจีนเปนฝายไดเปรียบและสรรเสริญ
วีรกรรมทหารจีนตางๆ นาๆ อันเปนอุบายที่พลสรางขึ้นเพื่อปลดหนี้คาสุราอาหารที่เขาและนิกรติดคางอยูกับ
เจกตง
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3. ตอนหวงลูกสาว เปนตอนที่กิมหงวนปรากฏตัวขึ้นเปนครั้งแรก โดยไดมีการปะทะกันกับสอง
เกลอพลและนิกรในเรื่องการอวดเศรษฐี ตัวละครสําคัญอีกหนึ่งครอบครัวที่ปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้เปนครั้ง
แรกเชนเดียวกัน คือ ครอบครัวศิริสวัสดิ์ อันประกอบดวยเจาคุณปจจนึกพินาศและบุตรสาวทั้งสอง คือ
ประภา และประไพ ในตอนนี้เปนตอนที่นิกรไดชอบพอประไพจนถึงกับชวนพลปลอมตัวเขาไปเปนคนสวน
ของบานศิริสวัสดิ์ เพื่อหาโอกาสใกลชิดกับประไพ เนื่องจากเจาคุณปจจนึกฯ นั้นหวงลูกสาวเปนอยางมาก
แตในที่สุดสองเกลอก็ถูกทานเจาคุณจับได ในตอนหวงลูกสาวนี้ไดปรากฏนัยความหมายสําคัญทางการเมืองที่
ซอนอยูคือ การแอบแฝงเผยแพรอุดมการณทางการเมืองสอดแทรกไปในการจัดงานรื่นเริง เปนการเผยแพร
อุดมการณที่ไดผลสัมฤทธิ์อยางงายดาย เนื่องจากในขณะที่ประชาชนกําลังรื่นเริงบันเทิงใจกับงานที่จัดขึ้นก็จะ
ซึมซับเอาอุดมการณที่ถูกเผยแพรนั้นเขาไปดวยโดยไมรูตัว เปนการเผยแพรอุดมการณในรูปแบบของการ
Entertain เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีการครอบงําทางการเมือง โดยที่ผูถูกครอบงําไมอาจรูตัวได ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรและรัฐบาลในระบอบใหมไดพยายามเผยแพรอุดมการณประชาธิปไตย
และโนมนาวใจประชาชนทั่วไปใหหันมานิยมและยอมรับในระบอบใหมและรัฐบาลใหม มีการประชาสัมพันธ
เผยแพรยกยองและใหความสําคัญกับระบอบใหมและรัฐบาลใหม เชน กําหนดใหวันที่คณะราษฎรกอการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเปนวันชาติและมีการจัดงานฉลองวันชาติอยางยิ่งใหญมโหฬาร ตัวอยางของการ
แอบแฝงเผยแพรอุดมการณทางการเมืองมาในงานรื่นเริงที่ปรากฏอยูในตอนหวงลูกสาวก็คือ การจัดงานวัน
บุปผชาติของกองทัพบก โดยเงินรายไดจากการจัดงานจะสมทบทุนบํารุงกองทัพ ซึ่งนัยความหมายของการ
จัดงานบุปผชาตินั้นก็คือการใหความสําคัญกับกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบก เปนการยกยองใหความสําคัญ
กับกองทัพ และพยายามครอบงําความคิดอันนี้แกประชาชนทั่วไป เพื่อใหประชาชนนิยมยกยองเชิดชู
ความสําคัญของกองทัพ
ป. อินทรปาลิต ไดบรรยายบรรยากาศของสังคมไทยและงานวันบุปผชาติที่จัดขึ้นโดยกองทัพบก
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2482 ไวดังนี้
“เราจะพาทานไปชมงานบุปผชาติ ณ บัดนี้
ตั้งแตกอนเที่ยงวันแลว ประชาชนโดยรอบพระนครตางพากันหลั่งไหลมุงตรงมาที่จุดแหงเดียวกัน
คือบริเวณหนาพระลานพระบรมรูปทรงมา งานมหกรรมอันนาตื่นเตนใจนี้ทางการไดจัดขึ้น เพื่อสมนาคุณ
ประชาชนที่ไดชวยเหลือทางการ งานบุปผชาติหรือสงครามบุปผชาติเปนของใหมสําหรับประเทศไทย ซึ่ง
นับวาทานผูใหกําเนิดงานนี้มีแนวความคิดอันนาสรรเสริญอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะทําใหจิตใจของประชาชน
ออนโยนสดชื่นเหมือนดอกไมไดรับความราเริงบันเทิงใจแลว ยังจะไดเงินจากคาผานประตูนับจํานวนหมื่น
บํารุงกองทัพไทยดวย คณะกรรมการดําเนินงานไดกําหนดการไวโดยยอดังตอไปนี้
กอนเริ่มงาน กรรมการผูมีเกียรติทั้งสามทานคือ พระนางเธอลักษมีลาวัณย หมอมกอบแกว
อาภากร และนางพิบูลสงครามจะไดพิจารณาตัดสินรถที่เขาประกวดและนางงามบุปผชาติ เวลา 17.00 น. เริ่ม
ปลอยขบวนรถประกวดออกทางประตูสนามเสือปา เลี้ยวขวาวนพระบรมรูปฯ ไปตามเสนทางโดยรอบ รถที่

33
ประกวดประเภทสวยงามจะเดินหนารถที่ประกวดประเภทความคิด ขบวนรถจะแลนมาบรรจบเปนรูปวงกลม
รถคันใดที่กรรมการตัดสินใหรางวัลจะหยุดรับพระราชทานรางวัลหนาที่ประทับขององคประธานผูสําเร็จ
ราชการแลวเคลื่อนขบวนตอ ตลอดเวลานี้สงครามบุปผชาติก็จะเริ่มกระทําโดยฝายผูดูกับขบวนแห คือ ใช
สายรุง ชอดอกไม และลูกปาขวางปากัน เพราะงานบุปผชาติเปนของใหมอยางหนึ่ง ประชาชนหญิงชายจึงพา
กันมาดูงานอันมโหฬารนี้อยางที่เรียกกันวามืดฟามัวดิน รถยนตประจําทาง รถแทกซี่ รถจักรยาน 3 ลอ และ
รถยนตสวนบุคคลแลนมาบริเวณงานไมขาดสาย สองฟากถนนราชดําเนินแนนขนัดดวยหมูประชาชน บริเวณ
อันกวางขวางของลานพระบรมรูปฯ ไมเพียงพอที่จะบรรจุคนดู หลังจาก 16 น. เศษ ที่นั่งทุกๆ ชั้นก็เต็มหมด
ทางราชการนาจะสังวรไววาถาจะมีการจัดงานบุปผชาติขึ้นอีกแลว ก็ควรจะจัดใหมีที่สนามหลวงจะเหมาะกวา
สวนบัตรผานประตูก็นาจะทําไวมากกวาคราวนี้
นิกรกับพลของเรามาถึงงานนี้แลวละทาน มาเดี๋ยวนี้เอง ทั้งสองยิ้มแยมแจมใสตลอดเวลาลูก
ชะนีที่นาเอ็นดูคงเกาะอยูที่คอนิกร สวนพลถือถุงกระดาษใสดอกไม ลูกปา และกระดาษสายรุง มีกลอง
ถายรูปขนาดเล็กอยูซายมือ ทั้งสองเริ่มกวาดสายตาไปรอบๆ คือ มองผูหญิงนั่นเอง นิกรกับพลรูสึกวาผูหญิง
ที่มาเที่ยวงานบุปผชาติตะละคนราวกับหยาดฟามาดิน สองสหายหยุดยืนหนาประตูเขาทางถนนราชดําเนิน
บัตรผานประตูไมมีจําหนายเสียแลวคนดูนับจํานวนพันยืนออกันอยูนอกทางเขา ตํารวจกับยุวชนไมยอมให
ใครลวงล้ําเขามาโดยไมมีบัตรคนดูพยายามจะผานเขาไปใหไดรองตะโกนโพนทนาใหเจาหนาที่หาบัตรมา
จําหนายเพิ่มเติม แตเจาหนาที่ไมสามารถจะจัดการใหได เวลาใกลเขามาคนดูก็ยังเขาไปในบริเวณประกวด
ไมได จึงเริ่มรวนกันเพื่อหวังจะเขาชมและเขารวมสงครามคราวนี้ พลกับนิกรพยายามเบียดเสียดขึ้นมา
จนกระทั่งถึงแนวหนาคือรั้วกั้นเขต……………….
สองสหายยิ้มแปน ผานดานเจาหนาที่เขาไปอยางงายดาย แตพอพลกับนิกรเดินไปไดไมกี่กาว ก็
มีเสียงเฮฮากันขึ้นจากประชาชนขางหลังเขา การปะทะระหวางคนดูกับเจาหนาที่เกิดขึ้น ทหาร ยุวชน และ
ตํารวจไมสามารถตานทานนักรบบุปผชาติแตกรนไมเปนขบวน
คนดูหลายพันเฮกันเขาเขต โดยไมตองเสียคาผานประตู และไมตองแสดงบัตรฟรี ตางอุมลูก
จูงหลานวิ่งประดากันเขาไปยังที่กั้นแนวสองซึ่งเปนแนวที่จัดไวใหทานผูดีมีเงินนํารถเกงงามๆ เขาไปจอดดู
รั้วไมสีขาวระเนระนาด นักรบทั้งหลายเฮกันเขาไปอีกมากและไหลมาราวกับคลื่นในมหาสมุทร
เจาหนาที่ตํารวจ ทหารและยุวชนทําตาปริบๆ แลวที่ดูของคนมีเงินก็แนนไปดวยคนชั้นต่ําและชั้นกลาง พลกับ
นิกรยืนมองดูคนอยางเวียนหัว
นิกรวา “โธ-กันพนเสียแทบแย แตพอไดรับอนุญาตใหเขามา คนอีกหลายพันคนที่ไมไดพูดอะไร
เลยกลับเขามาอยางสะดวกดาย”…………….
นิกรจูงมือพลมาทางพระที่นั่งอนันตฯ ฝูงชนเบียดเสียดยัดเยียดกันแนน ผูที่หวังจะนั่งชมบน
รถเกงตองเผนลงมายืนหนารถ
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ขบวนบุปผชาติเริ่มตนแลว เสียงไชโยโหรองดังสนั่นหวั่นไหว ทหารมาในเครื่องเต็มยศหมูหนึ่ง
ขี่มาเปาแตรเดี่ยวนําหนา แลวรถบุปผชาติประเภทสวยงามของตํารวจก็ตามออกมาจากประตูสนามเสือปา
รถคันนี้แตงเปนรูปพญานาคใหน้ํา 2 ตัว และมียอดพธูอรชรออนแอนคนหนึ่งแตงเปนนางธรณี
บิดมวยผม ยิ้มแฉงอยูบนรถ
แลวการสงครามก็เริ่มลงมือ ลูกปา สายรุง ชอดอกไม ถูกขวางไปยังรถของตํารวจ พลกับนิกร
ฉีกถุงกระดาษออกหยิบสายรุงกับชอดอกไมออกมาขวางบางแลวพลก็ถายภาพไว
“หยาดฟามาดินเชียวพลเอย” นิกรพึมพําเบาๆ สายตาไมหางเจาแมแหงธรณี “ถาหากแมนี่ไมได
เปนนางบุปผชาติกันคิดวาสายตากรรมการก็ยังไมมีศิลปพอ”
พลวา “แกรูหรือเปลาวาพิสมัยและลําดวนเขาประกวดดวย”
“รู-แตแมคนนี้สวยกวาพิสมัย พนันกันก็เอาวะบาทเอาขี้หมากองเดียวเทานั้น” พูดจบนิกรก็ขวาง
ชอดอกไมชอหนึ่งไปตกขางๆเธอ
เจาแมโปรยยิ้มอยางจะเยยโลกใหถลมทลายเพราะความงามแหงเธอ นิกรทรุดตัวลงนั่งยองๆ ทํา
ความประหลาดใจใหพลไมนอย
“อาว-นั่งทําไมกร ?”
“ใจไมดีพล เจาแมไมควรยิ้มใหกันเลย”
คนข า งๆ หั ว เราะกั น คิ ก คัก ต า งก็ ก ม ลงมองดู น ายการุ ณ วงศ ลู ก ชะนี ข องนิ ก รแลเห็ น ผู ค น
พลุกพลานก็เริ่มตื่นและอยูไมสุขปนขึ้นไปนั่งบนศีรษะนิกรเขาตองจับมันลงมาใหเกาะคอเขาตามเดิมแลวนิกรก็
ลุกขึ้น
รถประกวดทยอยๆ กันออกมาตามลําดับ ศิลปของการแตงรถทําใหลิงทั้งสองหยุดลิงไปชั่วขณะ
ตั้งอกตั้งใจดูขบวนรถ และกระทําสงครามกับแมงามที่อยูในรถเหลานั้น
งามราวกับเวียงสวรรค ประชาชนตื่นตะลึงจองตามองดูรถบุปผชาติ ลําดวน ดับทุกขรัฏฐนั่ง
แฉลมแชมชอยอยูบนรถมาเทียมหกราวกับราชรถทรงขององคอมรินทรพาองคพระอุมาเสด็จประพาสอุทยาน
ณ เบื้องสวรรคโพน
เทศบาลนครกรุงเทพฯ แตงเปนชาง 5 งา มีนางบุปผชาติบรรทมอยูเหนือหลังชาง หญิงสาวที่
ประจําคอชางอยูในเครื่องแตงกายชุดสีเขียว ถือตรีตางขอ
เสริมสุข จันทรเวคิน แหงกระทรวงการตางประเทศนั่งเอกเขนกพิงหมอนอยูเหนือไสยยาสน
บุปผา ดวงหนาของเธอราวกับดวงจันทรวันเพ็ญ ปราศจากไฝฝาราคี
รถของกรมการจังหวัดพระนครและธนบุรี แตงเปนพานรัฐธรรมนูญ มีนางบุปผชาติตามธรรม
เนียมและอักษรที่คนไทยควรจําไวประกาศบอกวา
เราจะอยูไดสงบ
เมื่อกําลังรบเราพรอม
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รถธรรมศาสตรบัณฑิตย แตงเปนรูปเสมาธรรมจักรมีพานรัฐธรรมนูญอยูกลางนางบุปผชาตินั่ง
เรียงรายยิ้มแฉง ทุกคนเขารวมงานดวยความรักชาติไมใชเพราะอวดโฉมหรือเหอกระหายที่จะแสดงใหเดน
นาสรรเสริญในความรักประเทศชาติของสตรีไทยอยางยิ่ง ถึงแมจะตองแกรวบนรถถูกชอดอกไมขวางปา
พลั้งพลาดโดนแกมบาง หรือโดนอะไรตออะไรบางเธอก็ไมโกรธ มิหนําซ้ํายังโปรยยิ้มใหผูขวางคลายกับจะ
พูดวา “สําหรับวันนี้เพื่อเห็นแกชาติ ฉันอนุญาตใหนายขวางฟรี แตถานายไปพบฉันวันหนา และขืนขวางมา
ถูกฉันยังงี้ละกอนาย ฉันเปนเรียกโปลิศจับนายทีเดียว”
ขบวนรถแหอันนาตื่นตาตื่นในนี้ สามารถทําใหคนแกอายุ 70 รูสึกวาตนมีอายุเพียง 16 เทานั้น
ยามเมื่อสมเด็จพระสุริโยทัย ในเครื่องกษัตริยนารีทรงชางศึกเสด็จออก บรรดาคนที่เปนผูชาย
นับตั้งแตอายุ 13 ขวบ จนกระทั่ง 80 ก็รูสึกตะลึงพรึงเพริดเหมือนกับหัวใจจะหยุดทํางาน
งามและสวยเก สมแลวที่เธอจะสวมมงกุฎยอดพธูแหงประเทศไทย เธอ-พิสมัย โชติวุฒิ ได
โปรยยิ้มอยางสวยเก พวกผูชายพากันหลบสายตาเธอไปตามกัน และเสียงเพลงที่เธอขับรองนั้นกลมกลอม
สนิทจับจิตจับใจมิรูหาย
นิกรขยับสายรุงจะขวาง แตแลวก็ไมกลาขวางปลอยกระดาษสายรุงใหตกลงบนพื้น แลวยกมือ
ขวากุมหนาอกใหแนใจวาหัวใจยังทํางานอยู
“พลเอย นี่นะหรือคุณพิสมัย”
“นี่แหละจําไวเถอะ”
นิกรกลืนน้ําลาย 7 ครั้ง แลวพูดอยางปรารภ
“มาแต ก ระยาหงั น เชี ย วเพื่ อ นเอ ย ถ า หากว า กั น เป น ช า งทรงตั ว นั้ น หรื อ เป น แต เ พี ย ง
ฉลองพระบาทของสมเด็จพระสุริโยทัยพิสมัยแลว ถึงแมวากันตายวิญญาณของกันก็คงเปนสุข แหม-ดูไมได
ใจแฟบ”
จากขอความที่ไดเนนไวเปนพิเศษ ขอความแรกจะเห็นไดวาเปนการซื้อใจประชาชนใหเกิดความ
นิยมยกยองในรัฐบาลและกองทัพ สวนขอความที่สองสะทอนใหเห็นถึงการที่ผูนําใหความสําคัญกับกองทัพ
เปนอยางมาก และยังกระตุนเตือนใหประชาชนใหความสําคัญกับกองทัพอีกดวย ขอความที่สามเปนการให
ความสําคัญกับรัฐธรรมนูญ ขอความที่สี่เปนการใหความสําคัญกับกองทัพวากองทัพเปนผูปกปองอธิปไตย
ของประเทศ หากกองทัพเราพรอมก็จะไมมีใครกลามารุกรานเรา และขอความสุดทายสะทอนใหเห็นถึงกระแส
ความรักชาติที่รัฐบาลกําลังรณรงคใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
4. สองเกลอจอมแกน (สามเกลอจอมแกน) เจาคุณปจจนึกฯ ไปที่บานของนิกรในวันที่จับไดวา
สองเกลอปลอมตัวเขามาแอบเตาะ12ลูกสาวทาน และเลาใหเจาคุณวิจิตรฯ ฟงถึงเรื่องของสองเกลอที่ไปทําลิง
ทําคางอยูที่บานทาน ในตอนนี้สองเกลอไดพบกับกิมหงวนอีกครั้งหนึ่ง แตกิมหงวนยังคงขุนเคืองสองเกลอ
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อยู หัสนิยายชุดสามเกลอในตอนนี้ เราจะไดเห็นการแอบแฝงเผยแพรอุดมการณมาในรูปของการ Entertain
อีกครั้งหนึ่ง ก็คือการจัดงานวันชาติอยางยิ่งใหญในวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเปนวันที่คณะราษฎรทําการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ การสถาปนาวันที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหเปนวันชาติ มีนัย
ความหมายสําคัญที่ซอนเรนอยูก็คือเปนการทําใหวันสําคัญของคณะราษฎรกลายเปนวันสําคัญของชาติ นั่น
ยอมหมายความวาคณะราษฎรเปนบุคคลสําคัญของชาติ ดังนั้น วันสําคัญของคณะราษฎรจึงเปนวันสําคัญ
ของชาติไปดวย ไมตางจากปจจุบันที่วันชาติตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม อันเปนวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องจากทรงเปนศูนยรวมใจของไทยทั้งชาติ วันพระราชสมภพของพระองคจึง
เปนวันสําคัญของชาติดวย

ป. อินทรปาลิตไดบรรยายของงานวันชาติไวในตอนสองเกลอจอมแกน ดังนี้
“รุงอรุณแหงวันที่ 24 มิถุนายน วันสําคัญที่ประชาชนชาวไทยไดรับสิทธิอิสระเสรีโดยทั่วหนา
วัน ที่ ป ระชาชนชาวไทยเปลี่ ย นระบอบการปกครองจากสมบูร ณาญาสิทธิ ร าชเป น ประชาธิป ไตยภายใต
รัฐธรรมนูญอันเปนมิ่งขวัญของชาติ เพื่อใหประชาชนรําลึกถึงวันสําคัญวันนี้ ทางราชการจึงจัดใหมีงานอยาง
ม
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ทั่วทุกจังหวัด ขนานนามวันที่ 24 มิถุนายนวา “วันชาติ” การจัดเตรียมงานวันชาติและฉลองสนธิสัญญา
ทางการตองเสียเวลารวมครึ่งเดือน มีการตกแตงสถานที่แตงประทีปโคมไฟ ทํากําหนดการไวเปนที่แนนอน
โฆษณาชักชวนใหพี่นองชาวไทยใหรวมมือรวมใจ แตงธงทิวตามเคหะสถาน ซึ่งแนนอนเหลือเกินวางานวันนี้
จะตองเปนงานที่มโหฬารที่สุดอันเปนประวัติศาสตรของชาติ ในคืนวันที่ 23 หนุม ๆ สาว ๆ นอนไมหลับ
เลย พวกสาวๆ เซ็ทผมเตรียมตัวเที่ยวอยางเขมแข็ง อุตสาหทนนั่งกับพนักเตียงเพราะความกลัวผมยับ เสื้อ
กระโปรงจัดเตรียมไวพรอมสรรพ พอหนุมรูปหลอๆ ก็เตรียมพรอมที่มีอัฐมากหนอยก็ไมไดตระเตรียมอะไร
นอกจากสั่งคนรถใหเช็ดลางรถไวใหสวยๆ
ที่ไมคอยมีอัฐอยูคอนขางจะเดือดรอนสักหนอยวิ่งไปไขวเขว
นาฬิกาขอมือบาง ปากกาหมึกซึมบาง หรือมิฉะนั้นก็เสื้อชุดราตรีที่แตงไวเมื่องานฉลองรัฐธรรมนูญปกอนโยน
โครมไปใหคุณอา มากิน มาทุย อะไรเทือกนี้ แลวคุณอาก็แยกธาตุใหเปนธนบัตรแลวแตของดีของเลวถึง
ทรัพยจะเบก็ไมมีใครรู อันนี้เปนหลักอารยธรรมในปจจุบันนี้ ในเชาตรูของวันที่ 24 มิถุนายน ทางการได
จัดงานตลาดนัดขึ้นที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟาฯ ฝงธนบุรี มีประชาชนทั้งจากฝงพระนครและฝงธนบุรีไป
เที่ยวกันเปนจํานวนมาก ทั้ง ๆ ที่ในเชาวันนี้มีฝนตกโปรยปราย”
ในตอนสายจุดเดนของงานวันชาติไดยายไปอยูที่ถนนราชดําเนินและทองสนามหลวง มีการ
ประกวดรถตกแตงแบบตาง ๆ ซึ่ง ป. อินทรปาลิตไดบรรยายไวดังนี้ “ตะวันสาย ประชาชนนับจํานวนหมื่น
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แสนก็หลั่งไหลบายหนาไปสูจุดหมายแหงเดียวกัน คือ ถนนราชดําเนินและบริเวณสนามหลวงเพื่อดูการ
ประกวดรถในวันชาติ ตามถนนหนทางกลาดเกลื่อนไปดวยประชาชนทุกชาติทุกภาษา จีน ไทย แขก พมา
มอญ กะเหรี่ยง ฝรั่ง อบิสซิเนีย ตลอดจนกระทั่งภิกษุสงฆ รวมความวาวันนี้เปนวันมหาสนุกของทุกๆ คน ที่
อยูในดินแดนประเทศไทย ตึกรามทุกหนทุกแหงแลไสวดวยธงไตรรงคสะบัดพลิ้ว รถราง รถแท็กซี่
รถสามลอ และรถประจําทางเบียดเสียดเยียดยัดกัน แตรถเมลออกจะเสียเปรียบรถรางเพราะตํารวจขึ้นฟรีได
และคันหนึ่งๆ มีตํารวจนั่งอยางสงาผาเผยไมต่ํากวา 5-6 คน อันเปนภาระที่เจาของรถเมลยิ้มไมใครออก
เลย ตั้งแตเกิดมาเปนตัวตนขาพเจาก็เพิ่งเคยเห็นงานอันนาตื่นเตนตกใจในครั้งนี้ ไมตองสงสัยวาคนไทย
ที่เปนคนไทยจริงๆ จะรูสึกโสมนัสเพียงไร………………
การประกวดรถแหเมื่อ 10.00 น. เศษ ที่ผานพนไปแลว ทําใหประชาชนทั้งหลายตื่นเตนในความ
วิจิตรงดงามของรถที่เขาประกวดไปตามกัน พระเอกกับพระรองของเราไมอาจปลอยใหงานมโหฬารเชนนี้ผาน
สายตาเขาไปได หลังจากกลับจากตลาดนัดพลกับนิกรก็เปลี่ยนเครื่องแตงตัวใหม เลิกเปนฝรั่งมังคาหันมา
แตงแบบไทยบาง คือสวมกางเกงแพรสีมวงและเสื้อชั้นนอกกระดุม 5 เม็ด แลวก็พากันขึ้นรถแท็กซี่ออกจาก
บาน ตรงมาสนามหลวงดูขบวนแหรถ แตไมมีเหตุการณอะไรที่จะเลาใหทานฟง นอกจากทั้งสองเกี้ยวคน
โนนนิด เตาะคนนี้หนอย แลวก็ชวยกันถายรูปรถประกวดที่สวยๆ ตลอดจนกระทั่งถายรูปคนที่มาดูรถ ใน
ราว 13 นาฬิกา พลกับนิกรพากันไปหาอาหารกลางวันรับประทานที่ราชวงศลอขนมจีนซาละเปาและเบียรตรา
หมีอีกคนละขวด นั่งสนทนากันรอเวลาสวนสนาม พอ 14 นาฬิกาก็ออกจากราชวงศ จับรถแท็กซี่ตรงมา
สะพานมัฆวาฬฯ พลกันนิกรรูสึกลานตาที่เห็นคนมากมายกายกองมืดฟามัวดินอยางนี้ ทั้งสองเดินขามฟาก
ถนนมาทางฝงโรงเรี ยนนายรอยฯ ขณะนี้นายกรั ฐมนตรีทานผูนําของชาติกําลังกลาวสุ นทรพจนโดยการ
ถายทอดเสียงจากวังสวนกุหลาบ ประชาชนและแถวทหารพากันยืนสํารวมสติตั้งอกตั้งใจฟงทานรัฐบุรุษของ
เราที่นิยมการทหารราวกับชีวิตจิตใจของทาน ……………..…..
สําหรับภาคบายของงานวันชาติ รัฐบาลไดจัดใหมีการสวนสนามทั้งบนพื้นดินและทางอากาศเปน
การแสดงถึงแสนยานุภาพของกองทัพไทย ซึ่ง ป. อินทรปาลิตไดบรรยายไวดังนี้
“งานสวนสนามอันมโหฬารในวันชาติครั้งนี้ ไดผานไปดวยความสําเร็จเรียบรอยเปนอยางดี ยัง
ความปรีดาปราโมทยใหแกบรรดาประชาชนคนไทยทั้งหลาย ที่ไดเห็นกําลังแสนยานุภาพของไทยเขมแข็งถึง
เพียงนี้ ตอจากสวนสนามบนพื้นดินก็มีการสวนสนามทางอากาศ ปดฉากดวยฝูงเครื่องบินแอโรบินแปรขบวน
เปนตัวอักษรปรากฏวา “ไทย” ตอจากนั้น เครื่องบินทันสมัยของกองทัพอากาศก็บินเปนหมูจากดานใตไปทาง
ทิศเหนือ ตามลําดับดังตอไปนี้
เครื่องบินแบบ 23 คอรแซ เครื่องบินแบบ 17 เคอรทิสฮ็อกชนิดพับฐาน เครื่องบินแบบ 18
เคอรทิสฮ็อกหุมฐาน แลวก็เครื่องบินยักษแบบ 41 มารตินบอมเบอรกับเคอรทิสฮ็อก แบบ 75 ขับไล
ประจัญบาน อันเปนเครื่องที่ยอดเยี่ยมของกองทัพอากาศในปจจุบันนี้ ถารั้วของประเทศไทย ทั้งบก เรือ
และอากาศเขมแข็งไปกวานี้อีกสักเพียง 3-4 เทา ก็เปนอันแนใจไดวาอิสรภาพของชาติจะดํารงอยูชั่วฟาดิน
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สลาย แตความเจริญรุงเรืองของกําลังรบก็ตองอาศัยการเสียสละและทุนทรัพยของพี่นองรวมชาติทั้งหลาย
ขอใหทานจําใสใจไวเถิดประเทศเปนบาน ทหารเปนรั้ว แตไมใชประเทศบานทหารรั้ว”
จากคําบรรยายของงานวันชาติของ ป. อินทรปาลิต ที่ผูเขียนไดเนนขอความไวจะเห็นไดวา
ขอความแรก สะทอนถึงการใหความสําคัญแกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลาววาเปนการดําเนินการ
โดยประชาชน และใหความสําคัญแกคณะราษฎรวาเปนตัวแทนของประชาชนทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และสะทอนภาพการใหความสําคัญกับรัฐธรรมนูญและความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด
และทัศนคติของประชาชนใหหันมาใหความศรัทธาและจงรักภักดีตอรัฐธรรมนูญแทนสถาบันพระมหากษัตริย
โดยการยกยองรัฐธรรมนูญใหเปนมิ่งขวัญของชาติแทน และยังสะทอนภาพการตอสูทางการเมืองของกลุมพลัง
ฝายเสรีนิยมกับฝายนิยมเจา โดยฝายเสรีนิยมพยายามเชิดชูดยกยองรัฐธรรมนูญอันเปนผลงานของฝายเสรี
นิยมขึ้นมาแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย ขอความที่สองการจัดงานวันชาติอยางยิ่งใหญสะทอนใหเห็นวา
รัฐบาลใหความสําคัญกับวันนี้เปนอยางมาก การใหความสําคัญกับวันชาติมาก เปนการใหความสําคัญกับการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง นอกจากนี้ ยั ง เป น การให ค วามสํ า คั ญ ของคณะราษฎรมากไปด ว ย การให
ความสําคัญกับวันสําคัญของคณะราษฎรก็คือการใหความสําคัญกับคณะราษฎรนั่นเอง ขอความที่สามแสดง
ถึงความยิ่งใหญของงานวันชาติ ขอความที่สี่แสดงถึงการนิยมยกยองของประชาชนที่มีหลวงพิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี และการใหความสําคัญกับกองทัพเปนอยางมากของทานผูนํา ขอความที่หาเรียกรองให
ประชาชนทะนุบํารุงกองทัพ อันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกองทัพที่มีตอประเทศ ขอความที่หกแสดงถึง
ความสําคัญของกองทัพในฐานะที่ผูปกปองอธิปไตยของประเทศ ซึ่งขอความที่หาและหกเปนการสรางความ
นิยมยกยองกองทัพใหมีขึ้นในหมูประชาชน และเปนการเนนความสําคัญของกองทัพเปนอยางมาก
5. หยาดฟามาดิน สองเกลอถูกสองสาวนักตมตุนมอมเหลาแลวปลดทรัพยและลอกคราบ เอา
เครื่องแตงกายไป หลังจากนั้นสามวัน สองเกลอไดพบสองสาวนักตมตุนโดยบังเอิญอีกครั้ง สองเกลอจึง
จัดการแกแคนคืน และในตอนหยาดฟามาดินนี้เองที่สองสหายคือ พลและนิกรไดสมรสกับนันทาและประไพ
คนละคู ภาพสะทอนการเมืองไทยที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ ความคิดแบบชาตินิยมไดแพรหลายใน
สังคมไทยแลว ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลซึ่งนําโดยหลวงพิบูลสงครามไดเผยแพรและรณรงคเกี่ยวกับชาตินิยมให
เกิดขึ้นในสังคมไทย ความคิดแบบชาตินิยมในตอนหยาดฟามาดินนี้จะสามารถเห็นไดจากเนื้อเรื่องในหนาที่
20-21 ดังนี้
“แหม โอเดียนหรูหราเกินกวาที่ดิฉันคิด เครื่องก็เย็นดีมาก” ลักษณาพูดกับพล “ทุกสิ่งทุกอยาง
ภายในโรงก็เปนระเบียบเรียบรอยงามตา”
นายพัชราภรณหัวเราะเบา ๆ
“แตอยางไรเราก็ไมควรลืมโรงเกานะครับ เฉลิมกรุงของคนไทยเรา อุดหนุนคนไทยก็เทากับเรา
อุดหนุนชาติ เพราะเงินหมุนเวียนอยูในประเทศ”
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“ไมลืมหรอกคะ ดิฉันไปเฉลิมกรุงทุกโปรแกรม ถึงบางวันหนังไมสนุกก็นึกเสียวาอุดหนุนคน
ไทย”
“ดีแลวครับ ถาคนไทยทั้งประเทศคิดไดอยางนี้ ประเทศเราก็จะเจริญรุงเรืองไมตองสงสัย ผมเอง
ตั้งใจเสมอที่จะอุดหนุนชาติเดียวกัน นอกจากสิ่งนั้นในเมืองไทยเราไมมี”
“เสื้อชั้นนอกผมก็ใชผาเชียงใหมและตัดที่โรงเรียนชางตัดเสื้อวัดสุทัศน เบียรผมก็ดื่มแตเบียร
ไทย”
6. สามเกลอกลัวเมีย สองเกลอไดหาโอกาสหนีเมียมาเที่ยวและไดพบกิมหงวนอีกครั้งหนึ่ง
และในครั้งนี้เองที่สองเกลอและกิมหงวนตางเริ่มพอใจอัธยาศัยซึ่งกันและกัน และเริ่มคบหาเปนเพื่อนกันใน
ที่สุด และสามเกลอในตอนนี้ก็เปนตอนที่แมเสือนวลละออภรรยาของกิมหงวนไดออกโรงเปนครั้งแรก นัย
ความหมายทางการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ ขอความที่กิมหงวนกลาววา “อั๊วนะเปนเจกก็จริง แตอั๊ว
อุดหนุนไทยเสมอ เปนคนจีนอยูเมืองไทยก็ตองรักชาติไทย อุดหนุนคนไทย จีนกับไทยก็พี่นองกันนี่หวา” การ
ที่
กิมหงวนกลาววาตนเองเปนเจกทั้งๆ ที่ความจริงแลวเขาเปนคนไทยมีแมเปนคนไทย เกิดในเมืองไทย ถือ
สัญชาติไทย เพียงแตมีบิดาเปนชาวจีน แตก็เปนชาวจีนผูที่ตั้งหลักฐานในเมืองไทยมาเนิ่นนานนั้น เปนผลมา
จากความคิ ด ทางการเมื อ งการปกครองแบบดั้ ง เดิ ม ในระบอบราชาธิ ป ไตยที่ เ ชื่ อ ว า พระมหากษั ต ริ ย ที่ มี
บุญญาธิการและเดชานุภาพมากๆ คือ พระมหากษัตริยที่เปนเจาเหนือหัวของคนหลายเผา หลายเชื้อชาติ มี
ผูคนมากเชื้อชาติ มากภาษามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ยิ่งมีขาแผนดินมากคน มากเชื้อชาติเทาไหรก็ยิ่ง
แสดงถึงบุญญาธิการและเดชานุภาพมากขึ้นเทานั้น ดังนั้น กษัตริยสยามประเทศ จึงตองมีขาแผนดิน
หลากหลายเชื้อชาติ เชน เจก มอญ ลาว เขมร ญวน แขก ซึ่งแทที่จริงแลวคนเชื้อชาติตางๆ เหลานี้มีเปน
จํานวนมากที่เกิดในเมืองไทย หรือสมรสกับคนไทย ตั้งหลักปกฐานในเมืองไทย ถือสัญชาติไทย เสียภาษี
ใหประเทศไทย และไมอาจปฏิเสธไดเลยวาพวกเขาไมใชคนไทย แตการเรียกขานใหผิดแปลกแตกตางไปจาก
คนไทย และการอนุญาตใหเชื้อชาติตาง ๆ เหลานั้นยึดถือและปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของ
เปนการแสดงถึงพระราชอํานาจ
ตัวเองไปโดยอิสระ อันเปนการแสดงถึงเชื้อชาติดั้งเดิมของตนเองนั้น
บุญญาธิการ และเดชานุภาพอันแผกวางยิ่งใหญไพศาลของพระมหากษัตริยสยามเทานั้นเอง คําพูดใน
ประโยคตอๆ มา ของกิมหงวนแสดงถึงการบูรณาการเชื้อชาติตางๆ ใหมีความเปนไทย สรางจิตสํานึกใหมให
ประชาชนทุกคนเปนคนไทย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการพยายามบูรณาการสรางรัฐไทยจากการเปนรัฐสมัยใหม
(modern state) สูการเปนรัฐชาติ (nation state) นอกจากนี้ สามเกลอในตอนนี้ยังสะทอน
ใหเห็นถึงความพยายามจะสรางความเปนชาตินิยมใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกดวย เชน เพลงรักเมืองไทย
ความวา “รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบํารุงใหรุงเรืองสมเปนเมืองของไทย” เปนตน
7. ปศาจคะนอง (สามเกลอกลัวผี) ประภาไดรับสาวใชคนใหมเขามาแทนตนหองคนเดิมที่
ลาออกไป สาวใชคนใหมนี้เปนที่ถูกใจทานเจาคุณปจจนึกฯ เปนอยางมาก และสาวใชก็ยินยอมพรอมใจกับ
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ทาน ทานจึงสรางอุบายใหมีปศาจออกมาหลอกหลอนผูคนในบานศิริสวัสดิ์ เพื่อใหผูคนหวาดกลัว ไมกลา
ออกจากหองของตนในยามวิกาล เพื่อทานจะไดเขาหาสาวใชคนใหมไดสะดวก ประไพและนิกรไดมาเยี่ยม
ทานเจาคุณและประภาไดทราบเรื่อง นิกรจึงชักชวนพลมารวมมือกันปราบผี ภาพสะทอนการเมืองที่ปรากฏ
ในตอนนี้ก็คือการเผยแพรและรณรงคเรื่องชาตินิยม และรัฐบาลไดทยอยประกาศรัฐนิยมออกมาตามลําดับ
รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเปนไทย ซึ่งเปนการบูรณาการชาติ เพื่อสรางรัฐไทยใหเปนรัฐชาติ
(nation state)
8. สามเกลอผจญภัย นิกรตองไปธุระใหเจาคุณวิจิตรฯ ที่ศรีราชา จึงชวนเพื่อนเกลอทั้งสองไป
ดวย ที่ศรีราชาสามเกลอไดอาสาออกทะเลปราบปลาฉลามใหกับชาวบานและทําไดสําเร็จ รวมทั้งไดปราบ
นักเลงใหญซึ่งเปนที่ชิงชังรังเกียจกลุมหนึ่งของศรีราชาดวย การไปศรีราชาครั้งนี้เปนการรวมเที่ยวรวมผจญ
ภัยดวยกันเปนครั้งแรกของสามเกลอ ภาพสะทอนการเมืองไทยที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ การที่รัฐบาล
ประกาศใชรัฐนิยมในเรื่องมารยาทและวัฒนธรรมโดยใหประชาชนใชภาษาที่ไพเราะเพราะพริ้ง พูดจาภาษา
ดอกไมแกกัน และเลิกใชทับศัพทภาษาตางประเทศ ในชวงเวลานั้นจึงมีการประดิษฐศัพทตางๆ คําพูดที่
หรูหรามาใชกันเปนจํานวนมากจนเพอไปทั่วสังคม ในสามเกลอตอนนี้ ป.อินทรปาลิตไดลอเลียนในเรื่อง
ดังกลาว โดยใหพลใชคําพูดที่หรูหราเกินความเปนจริง พูดคุยกับคุณลุงคนหนึ่งที่ศรีราชา ซึ่งเปนผลใหคุณลุง
คนนั้นฟงไมรูเรื่อง ดังมีใจความวา
“ผมไมถือคุณลุงหรอกครับ คุณลุงไมเคยผานสังคมและสนทนากับประชาคม อันเปนภาวะแหง
การปฏิพัทธของสังสรรค”
ชายชรายิ้มเล็กนอย
“คุณพูดภาษาไทยหรือครับ”
นายพัชราภรณหัวเราะ
“ถูกแลว ภาษาไทยสิครับ และเปนภาษาสูงที่กําลังแพรสะพัดในวงประชาคม อักษรศาสตรของ
เรายังผันผวนตามนัยแหงวิกฤตกาลมาชานานแลว เดี๋ยวนี้ทางการกําลังจัดใหเขาระบบอันเปนพฤตินัยที่
เหมาะสมแกกาลสมัยสยามเปนไทย”
9. อยากเปนพระเอก สามเกลอคลั่งไคลอยากเปนพระเอกหนังถึงกับสรางอุบายใหทานเจาคุณ
วิจิตรฯ รับซื้อโรงถายภาพยนตจากนักธุรกิจภาพยนตรชาวจีนผูหนึ่ง ซึ่งตองลมเลิกกิจการเกี่ยวกับภาพยนต
เนื่องจากถูกคุกคามจากพวกอั้งยี่ ภาพสะทอนการเมืองไทยในสามเกลอตอนนี้ก็คือ การพูดจาภาษาดอกไม
ตามรัฐนิยมของหลวงพิบูลสงคราม การเผยแพรและรณรงคอุดมการชาตินิยม และยุคอั้งยี่ครองเมือง การ
เกิดสมาคมอั้งยี่ขึ้นมาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนั้น ผูเขียนมีความเห็นวาปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําให
สมาคมอั้งยี่ออกอาละวาดในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือนโยบายชาตินิยมที่รัฐบาลกําลังรณรงคเผยแพรอยู
นั่นเอง นโยบายชาตินิยมและประกาศรัฐนิยมหลายๆ ขอของรัฐบาล ทําใหเกิดการกีดกันทางเชื้อชาติและ
ภาวะความแปลกแยก (alienation) ความแตกตางระหวางประชาชน เชื้อชาติไทยกับประชาชนเชื้อชาติ
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อื่นๆ และเนื่องจากเชื้อสายจีนในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก และมีอิทธิพลทางธุรกิจการคาและการ
พาณิชย ทําใหเปนที่เพงเล็งตั้งขอสังเกตและไดรับการรังเกียจดูหมิ่นมากเปนพิเศษกวาเชื้อชาติอื่นๆ ดังนั้น
ชาวไทยเชื้อสายจีนกลุมหนึ่งจึงรวมตัวกันเปนสมาคมอั้งยี่ขึ้นมาอันเปนไปตามทฤษฎีคูตรงขาม นั่นก็คือเมื่อ
เกิดพวกเราก็ทําใหเกิดพวกเขาขึ้น เมื่อเกิดความเปนไทยจึงทําใหเห็นความแปลกแยกแตกตางทําใหเกิดความ
เปนจีนขึ้น อยางไรก็ตาม สมาคมอั้งยี่ไมไดแสดงตัวเกี่ยวของหรือคุกคามกับคนเชื้อชาติอื่นๆ ที่ไมใชเชื้อชาติ
จีนเลย ภาพสะทอนทางการเมืองอีกประการหนึ่งทีไดเห็นในตอนนี้ก็คือ การเผยแพรนโยบายชาตินิยมใน
ประเทศไทยเปนไปอยางเขมขน ซึ่ง ป. อินทรปาลิตไดลอเลียนถึงเรื่องดังกลาว โดยกําหนดใหบริษัทสาม
สหายภาพยนตใชคนงานไทยลวนๆ บริษัทจีนฟลมก็ใชแตคนงานจีนลวนๆ เชนเดียวกัน
10. ปราบสมาคมลับ เปนตอนที่กิมหงวนถูกสมาคมอั้งยี่คุกคามเนื่องจากบริษัทสามสหาย
ภาพยนตที่คณะพรรคสามสหายเปนเจาของไดอุดหนุนสินคาญี่ปุน แตกิมหงวนปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง
ของสมาคมลับนั้น สมาคมอั้งยี่จึงจับตัวสามสหายไปเพื่อลงโทษตามกฎสมาคม อยางไรก็ตาม สามสหายก็
สามารถรอดพนมาไดโดยโชคชวย การเมืองไทยที่สะทอนใหเห็นในสามเกลอตอนนี้ก็คือการอาละวาดของอั้งยี่
เชนเดียวกับตอนอยากเปนพระเอก
11. สามเกลอลาสัตว กลาวถึงอาของนิกรและนาของพล คือ นายชวง การุณวงศ ไดถึงแก
กรรมลง ณ จังหวัดอันแรนแคนหางไกลความเจริญ และไดยกมรดกใหแกพลและนิกร สองเกลอจึงได
เดินทางไปพบกับนายชวงผูเปนอาและนาของนิกรและพล กิมหงวนไดรวมเดินทางไปดวย ทั้งหมดไดถือ
โอกาสนี้เที่ยวปา ลาสัตว และผจญภัยรวมกัน ในเนื้อความตอนนี้ปรากฏภาพความจงรักภักดีของประชาชน
ทั่วไปที่ยังคงจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และยกยองเชิดชูเอกราชของชาติ
12. เมืองลับแล เปนตอนที่สามเกลอออกเที่ยวปาลาสัตว หลังจากทําศพนายชวงเสร็จ และ
ไดไปพบนครลับแลที่ทั้งเมืองมีแตผูหญิงอยูภายใตการปกครองของเจาแมซึ่งเปนสาวสองพันป และสามเกลอ
ไดเขาไปอาศัยและไดภรรยาคนละคนในเมืองนั้น โดยพลไดคูกับสาวสองพันป กิมหงวนและนิกรไดกับคน
สนิทของเจาแม แตตอมาสามสหายไดหลบหนีออกจากเมืองนั้น เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
13. นางพญาเสนหา เมื่อสามเกลอหนีกลับมาที่บานนายชวงเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ เจาแมไดใชเวทมนตดลใจใหสามสหายกลับไปที่เมืองลับแลอีก ตอมาไดเกิดการรัฐประหารขึ้นใน
นครลับแล และตามดวยอุทกภัยครั้งใหญ ทําใหเมืองลับแลลมสลาย แตสามสหายก็โชคดีรอดชีวิตมาได ใน
สามเกลอตอนนี้ ป. อินทรปาลิต ผูประพันธไดแปลงเพลงรักเมืองไทยไปเปนรักเมืองลับแล ซึ่งอาจมองได
ว
า
เ
ป
น
ก
า
ร
ลอเลียนเรื่องชาตินิยม
14. พบคูปรับ (เจาชูเอก) เปนตอนที่สามเกลอไดพบสองสาวพี่นองผูหยิ่งยโสอยางที่สุด แต
สวยที่สุด ทําใหสามเกลอตองการเอาชนะสองสาวแตพลาดทาถูกสองสาวหลอกใหกินสลอด จนตองอับอาย
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ขายหนา ตอมา สามเกลอไดพบสองสาวอีกครั้งในงานวันเกิดเจาคุณปจจนึกฯ สามเกลอจึงแกแคนคืนดวยวิธี
เดียวกัน สิง่ ที่นาสนใจในตอนนี้ก็คือ ขอความที่กิมหงวนสนทนากับพล ในหนา 74-75 ดังนี้
พลกับนิกรหัวเราะ พลยกมือตบบาอาเสี่ยเบา ๆ
“ไป-เขาไปในบานเถอะ อยาลืมวาแกกับเจากรจะตองทําตนเปนผาพับไวในโรงจํานําชั่วคราว
เจาพระยานะเวยทานเปนผูใหญที่เราจะตองเคารพนอบนอม”
“เสรีภาพโวย สมัยนี้ไมตองพินอบพิเทาหมอบราบคาบแกวกะใครหรอก” อาเสี่ยพูดตามความ
รูสึกของเขา
“บา-แกอยาบาหนอยเลย แกควรรูขอบเขตของเสรีภาพใหดีกวานั้น เจาคุณราชมณเฑียรฯ ทาน
เปนเจาพระยามียศถาบรรดาศักดิ์ ถึงแมเราไมเคยรูจักกับทานเราก็ตองเคารพทานในฐานะที่เปนผูใหญ คนที่
ไมรูจักนิ้วกอยหัวแมมือนะใชไมไดหรอกเสี่ยหงวน”
บทสนทนาขางตนสะทอนใหเห็นวา สังคมไทยในขณะนั้นยังคงยึดถือระบบศักดินาและระบบ
อาวุโส รวมทั้ง การที่ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจความหมายและขอบเขตของเสรีภาพและความเสมอภาค
ตามหลักการประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย
มิใชทุกคนมีเสรีภาพที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดตามใจตนเอง โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกผูอื่น
และสังคมสวนรวม
สวนในหนา 91 คําพูดของกิมหงวนที่วา “คุณจะตองการทราบอะไรในตัวกระผมแลวโปรดตั้ง
กระทูดวนถามมาเลยครับ ยินดีจะอภิปรายใหฟงโดยไมมีปดบังเลย” สะทอนภาพการเมืองไทยในขณะนั้น
รัฐสภามีการทํางานและปฏิบัติหนาที่ ประชาชนไดรูเห็นการทํางานของรัฐสภาจึงสามารถนํามาพูดได
สวนในหนา 130 มีการพูดถึงการใชอาหารไทยเลี้ยงในงานวันเกิด เปนการถูกตองตามรัฐนิยม
สะทอนภาพการเมืองในขณะนั้นวานโยบายเรื่องรัฐนิยม และชาตินิยมกําลังแพรหลายไดรับการยึดถือปฏิบัติ
จากประชาชน
15. ขาวทะโมน คือตอนที่พลวางอุบายใหเพื่อนเกลอทั้งสองปลอมตัวเปนขาวทะโมนเขาไป
คุกคามสองสาวพี่นองจอมหยิ่งในบานของทั้งสอง เพื่อเปดโอกาสใหตนซึ่งอางแกสองสาววาเปนนักสืบเชลย
ศักดิ์ได เขาไปทําทีสืบหาตัวคนราย และหาโอกาสตีสนิทเพื่อเอาชนะคนทั้งสอง แตในที่สุดสามเกลอก็ถูกบิดา
ของหลอนจับได
16. สามเกลอไปรบ เปนตอนที่สามเกลอถูกเรียกระดมพลทหารกองเกิน เพื่อฝกโดยสมมติ
สถานการณจริง ซึ่งในตอนนี้ผูเขียนไมสามารถหาเนื้อความฉบับสมบูรณมาทําการศึกษา แตจากเนื้อความ
เทาที่นํามาศึกษา ไดพบวาสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณชาตินิยม ความสําคัญของทหารและกองทัพ หนาที่
พลเมืองและความรักชาติ
การเสียสละเพื่อชาติ
อันเปนนโยบายที่สําคัญของหลวงพิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
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17. หมอจา (ซอนกล) เปนตอนที่สามเกลอออกอุบายปลอมตัวเปนหมอเขาไปรักษาโรค
เสนประสาทใหทานเจาคุณทานหนึ่ง เพราะทานมีลูกสาวสวยที่สุด แตทานเจาคุณทานนี้เปนสหายของเจาคุณ
ปจจนึกฯ อุบายของสามเกลอจึงถูกจับได ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือนโยบายรัฐนิยมตาง ๆ ของ
รัฐบาลกําลังเฟองฟู และประชาชนทั่วไปนิยมปฏิบัติตนใหถูกตองตามรัฐนิยม เห็นไดจากของเยี่ยมไขที่เจา
คุณปจจนึกฯ นําไปเยี่ยมเพื่อนเกลอของทานลวนแตเปนของไทยๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง การพูดจาภาษาดอกไม
ตามรัฐนิยม นอกจากนี้ ขอความในหนา 26 ความวา
“นายพัชราภรณ หันมาดุ “เฮย ! อยาเหาใหมันดังนักซีเวย อยูกันแคคืบพูดเบาๆ ก็ไดยินถม
ไป หนวกหูจะตายโหง”
กิมหงวนชะโงกหนามาพูดกับพล “สมัยนี้เสรีภาพจะนาย หนวกหูนายก็แหกปากพูดบางซี ฉันไป
วาอะไรนายละ แกเขาใจคําวาเสรีภาพบางไหม”
พลหัวเราะเบาๆ “ถูกแลวแกมีเสรีภาพในการพูด แตถาเสรีภาพของแกทําลายสุขภาพฉัน ฉันก็
อาจจะเตะแกใหพังพาบหมดอิสรภาพก็ได”
เปนการแสดงแสดงใหเห็นถึงการที่ประชาชนทั่วไปขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
หลักการของเสรีภาพ อันเปนหลักการที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย

18. ปราบเมีย เปนตอนที่พลและนิกรถูกเพื่อนฝูงที่สโมสรแหงหนึ่งกลาวหาวาเขากลัวเมีย
เนื่องจากสองสหายหายหนาจากสโมสรไปนาน สองเกลอจึงตองแสดงตัวอวดเพื่อนฝูงวาเขาไมไดกลัวเมีย
ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือการรณรงคเรื่องชาตินิยมและความรักชาติ โดยเห็นไดจากเพลงปลุก
ใจของกรมศิลปากรที่เจาคุณปจจนึกฯ เปนผูรอง ซึ่งมีเนื้อรองวา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ทํามาหากิน
แผนดินของเรา ใครหลูดูเบา เราตองสูตาย” เปนการปลุกใจใหรักชาติ ซึ่งเปนการแอบแฝงสอดแทรก
อุดมการณทางการเมืองมาในบทเพลง เปนการใชการ entertain ในการเผยแพรอุดมการณทางการเมือง
อีกวิธีหนึ่งซึ่งมีความแนบเนียนและไดผลมาก
19. ทายาทคุณเตี่ย คือ ตอนที่เจาสัวกิมเบ เตี่ยของกิมหงวนเสียชีวิตลง หลังจากเสร็จงานศพ
สามเกลอก็ไดออกไปทองเที่ยวเพื่อพักผอนดวยกันอีกครั้ง โดยครั้งนี้สามเกลอไดเดินทางไปสงขลา และที่
สงขลานี้เองสามเกลอไดพบกับทานชายองคหนึ่งที่เหมือนกับพลราวกับลูกฝาแฝด ภาพสะทอนการเมืองไทย
ในตอนนี้ก็ไมมีอะไรพิเศษ นอกจากประชาชนมีความคิดแบบชาตินิยมและการลอเลียนเรื่องพูดจาภาษาดอกไม
ไพเราะเพราะพริ้งตามรัฐนิยม
20. ตื่นกรุง (ลุงเชยเขากรุง) เปนตอนที่เปดตัวลุงเชยเปนครั้งแรก ลุงเชยเปนพี่ชายเจาคุณ
ประสิทธิ์ ตั้งหลักฐานอยูที่บานเกิดคือจังหวัดนครสวรรค มีฐานะอยูในขั้นเศรษฐี แตขี้เหนียวและเปนเทิ่นมัน
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ที่สุด ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ การนิยมไทย ชาตินิยม และพูดจาภาษาดอกไม ซึ่งเปนการ
ลอเลียนเรื่องรัฐนิยมของรัฐบาล อีกประการหนึ่งก็คือคําพูดของลุงเชยที่กลาววา “รัฐธรรมนูญจงเจริญ” สะทอน
ความเขาใจที่ไมถูกตองของประชาชนทั่วไปที่วาการเมืองระบอบใหมที่คณะราษฎรนํามาใชคือระบอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งที่ถูกตองแลวคือเปนระบอบประชาธิปไตยในแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบท
ในการปกครองประเทศ และเปนสิ่งซึ่งแสดงถึงอุดมการณหลักในการปกครองประเทศ แตเนื่องจากรัฐบาลใน
ระบอบใหมยกยองและใหความสําคัญกับรัฐธรรมนูญมาก มีการประชาสัมพันธจัดงานฉลองอยางยิ่งใหญทุกป
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนยอมรับในการปกครองระบอบใหม และรัฐบาลใหม การประชาสัมพันธ การยกยองให
ความสําคัญและจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญอยางยิ่งใหญ ทําใหประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผูที่ไมมีความรูทาง
การเมืองการปกครองเขาใจผิด โดยเขาใจวาระบอบการเมืองการปกครองใหม คือ ระบอบรัฐธรรมนูญไมใช
ระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมอยางที่ควรจะเขาใจ นัยความหมายที่ซอนเรนอยูในคําพูดของ
ลุ
ง
เ
ช
ย

ที่วา “รัฐธรรมนูญจงเจริญ” อีกประการหนึ่งก็คือเปนการประกาศชัยชนะของคณะราษฎรที่มีตอฝายเจานายและ
ฝายนิยมเจา หรืออีกนัยหนึ่งก็ตือเปนการประกาศชัยชนะของเสรีนิยมเหนือสมบูรณาญาสิทธิราช เนื่องจากการ
ที่ประชาชนทั่วไป และแมแตคนตางจังหวัดที่ไมมีการศึกษาอยางลุงเชยยังเชิดชูยกยองรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
ผลงานสัญลักษณและตัวแทนของระบอบใหม นั่นยอมแสดงวาการเผยแพรอุดมการณของคณะราษฎรและ
รัฐบาลในระบอบใหมประสบความสําเร็จ ประชาชนยอมรับและเชิดชูยกยองระบอบการเมืองการปกครองใหม
ของประเทศเขามาแทนที่ระบอบเดิม อันหมายถึงชัยชนะของฝายเสรีนิยมเหนือฝายนิยมเจานั่นเอง
21. เที่ยวรัฐธรรมนูญ (จําอวดบรรดาศักดิ์) เนื้อความสําคัญของตอนนี้ก็คือสามสหายหลบหนี
แมเสือลายพาดกลอนของตนไปเที่ยวงานรัฐธรรมนูญกันตามลําพัง และสนุกสนานสํามะเลเทเมากันอยาง
เต็มที่ จนกระทั่งกิมหงวนเกิดไปทะเลาะวิวาทกับนักมวยคนหนึ่งจนถึงกับทาประลองชกมวยกันบนเวทีตาม
กติกามวยสากล นอกจากนี้สามเกลอไปพบหญิงสาวสามนาง ซึ่งมองจากหลังก็คิดวาเปนสาวสวยทั้งสามคน
สามเกลอจึงเขาไปกระเซาหวังจะเตาะหลอน ซึ่งแทที่จริงแลวหญิงสาวสวยทั้งสามก็คือ แมเสือของสามสหาย
นั่นเอง จากคําพูดของพลในหนา 21 ที่วา “วันนี้เปนวันสําคัญที่ประชาราษฎรไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญ”
13

เปนคําที่นิยมพูดกันในยุคนั้น มีความหมายเดียวกันกับคําวา “เชย” ในปจจุบัน แทที่จริงแลวคําวาเชยใน
ปจจุบันก็มีที่มาจากชื่อของลุงเชยนี้เอง ในยุคสมัยนั้น คนที่มีกิริยาทาทางเชยๆ จะถูกเรียกวา เปนบาง เปนเทิ่นมันเทศบาง
หรือหัวมันเทศบาง เมื่อนวนิยายชุดพล นิกร กิมหงวนเปนที่นิยมชื่นชอบของประชาชนและมีผูนิยมอานกันทั่วบานทั่วเมือง
กิริยาเปนเทิ่นมันเทศของลุงเชยจึงเปนที่รูจักของผูคนทั่วไป คนที่มีกิริยาเปนเทิ่นมันเทศจึงกลาวหาวาทําตัวเปนลุงเชยเขากรุง
บาง หรือทําตัวเปนลุงเชยบาง ซึ่งตอๆ มาก็เหลือเพียงคําวา “เชย” ในที่สุด
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แสดงถึงความคิดของประชาชนที่เห็นวารัฐธรรมนูญเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งอันเปนความคิดที่คณะราษฎรและ
รัฐบาลในระบอบใหมตองการใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน ซึ่งแสดงถึงความสําเร็จในการเผยแพรอุดมการณของ
คณะราษฎรและรัฐบาลในระบอบใหม และยังแสดงใหเห็นถึงที่มาของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
ตามความเขาใจของประชาชนวา เปนสิ่งที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย ซึ่งความเปนจริงแลว
ระบอบประชาธิปไตยของไทยเปนสิ่งที่ไดมาจากการกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร ความ
เขาใจของประชาชนในลั ก ษณะดั ง กล า วเป นอุ ปสรรคต อ การหยั่ง รากของประชาธิป ไตยลงในสัง คมไทย
เนื่องจากประชาชนเห็นวาประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ไดรับพระราชทานมา ไมใชสิ่งที่ประชาชนเรียกรองตองการ
ประชาชนจึงไมมีความรักและหวงแหนระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ไมมีสํานึกแบบประชาธิปไตย และ
ไมเขามามีสวนรวมทางการเมืองซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดร. วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร ไดคัดลอกขอความบางสวน ที่แสดงถึงบรรยากาศของงานฉลอง
รัฐธรรมนูญไวในวิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพล นิกร กิมหงวน ของป.อินทรปาลิต ไวดังนี้
“พอพลบค่ํา บริเวณหนาพระลานพระบรมรูปทรงมาก็เต็มไปดวยเทพบุตรและเทพธิดา ทุกๆ คน
องอาจผี่งผายและสวยเก เจาหนุมซอนรางอยูในเครื่องราตรีหรือสากล สวนแมงามนุงกระโปรงบานและยาว
เฟอย สวมเสื้อเวาหนาแหวงหลัง มองดูชะเวิกชะวากเสี้ยวไสยิ่งนัก สวมรองเทาสนสูงตั้ง 5-6 นิ้ว..”
สามเกลออยูในชุดสากลสักหลาดออนสีเทา เชิ้ตสีขาวและเน็คไทสีดํา
“…………กลางถนนหนาพระลานพระบรมรูปทรงมา แลเห็นประตูชัยทางเขาออก กอเปนรูป
กรวยแหลม มองดูสูงตระหงาน แสงไฟสองสวางราวกับกลางวัน มีอักษรขนาดเขื่องปรากฏขอความวา
‘รัฐธรรมนูญจงถาวร’
ธงไตรรงคขนาดใหญหลายธงปลิวสะบัดอยูเหนือซุมประตูนี้
โนน-สวนอัมพรทางซายมือ ตามกําแพงประดับประดาดวยโคมไฟสีสมงามตา มีธงไตรรงคปก
เปนระยะ ถนนหนาวังปารุสกเปนเขตจอดรถของทานผูดีมีสตางค…”
ภายในสวนอัมพรประดับโคมไฟตางสีหองระยา และเปนที่ประกวดนางสาวไทย มีสถานลีลาศ
และรานจําหนวยอาหารของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
พระที่นั่งอนันตสมาคมฉาบดวยแสงไฟสีมวงออน ไฟฉายดวงหนึ่งสองใหเห็นธงไตรรงคสะบัด
พลิ้วเหนือยอดโดม
กอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ยอดโดมพระที่นั่งอนันตสมาคมใช
ธงมหาราช ซึ่งเปนสัญลักษณของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
หนวยราชการและบริษัทหางรานของเอกชนไดมาเปดรานเพื่อแสดงและจําหนายสินคาในบริเวณ
สนามเสือปา แตละรานประกวดประขันกันดวยการตกแตงราน การแสดงสินคาและกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ดึงดูดผูมาเที่ยวงานใหเขาชมหรืออุดหนุน
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กรมรถไฟจัดบริการ “รถไฟเล็ก” ใหผูมาเที่ยวงานโดยสาร โดยแลนผานสนามเสือปา เขาดินวนา
และขามลานพระบรมรูปไปยังสวนอัมพร ซึ่งดึงดูดความสนใจของผูคนเปนอันมาก
รานของร.พัน 3 นาสนใจเปนพิเศษ มีภาพปนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชอยูหนาประตูเขาออก
มีกําแพงเมืองสมัยโบราณและปอมปราการซายขวา แสดงประวัติศาสตรไทยตอนสมเด็จพระเจาตากสินเขาตี
เมืองจันทบุรี
“บนประตู เ มื อ งมี ภ าพสมมุ ติ ตั ว รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศกํ า ลั ง แลกเปลี่ ย น
สนธิสัญญากับผูแทนประเทศหนึ่ง มีไฟราววิ่งเหมือนสายฟาแลบไปที่ปอมทั้งสอง เหนือปอมมีลูกโลกขางละ
ลูกและหมุนชาๆ แลเห็นชื่อประเทศตางๆ ที่กระทําสนธิสัญญา (ฉบับใหม) กับไทย ภายใตปอมรานจําหนาย
สินคาเบ็ดเตล็ด ทางซายมือเปนสนามแขงขันยิงปนเล็กยาว…….
รานกระทรวงยุ ติธรรมและเนติบัณฑิตยสภาตกแตงเปนประตูชัยมี ธงไตรรงค โบกสะบัดอยู
เหนือยอดสองขางประตูเปนเรือนกระจกอยางงดงาม มีแสงไฟสองสวางโดยไมเห็นดวงโคม
ตรงประตูเขาออกกอเปนมูลดินสี่เหลี่ยม สูงไมเกิน 1 เมตร มีหญาขึ้นเขียวขจี บนมูลดิน
ปรากฏรูปปนของหญิงสาวคนหนึ่งนุงผายก เปลือยอกอลางฉาง นั่งคุกเขาบนตั่งชูพานรัฐธรรมนูญ ยิ่งมอง
ภาพปนนี้ก็ราวกับมีชีวิตจิตใจ”
รานกระทรวงยุติธรรมมีอาหารและเครื่องดื่มจําหนายดวยในราคาที่แพงลิบลิ่ว เชน เบียรขวดละ
10 บาท
ตอจากนั้นเปนรานของกรมชางแสง (สรรพาวุธ) มีแขงขันยิงเปาแลวก็รานตางๆ ทั้งของหนวย
ราชการและเอกชน
“รานกระทรวงอุตสาหกรรมตกแตงอยางงดงาม แสดงสรรพสินคาที่ประดิษฐโดยน้ํามือของคน
ไทย ของเลน ของใช เสื้อผา เครื่องเรือน เครื่องใชเบ็ดเตล็ดสารพัด”
รานสงเสริมการคาและทองเที่ยวของกรมพาณิชยมีภาพจังหวัดตางๆ เพื่อจูงใจใหคนไปเที่ยว
สวนรานของโรงเรียนตางๆ แสดงกิจกรรมนักเรียนใหประชาชนชม
นอกจากนั้น มีรานของกรมเกียกกายทหารบก รานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอการคาและ
อุตสาหกรรมญี่ปุน เรือตูม และเขาวงกต ฯลฯ สองรายการหลังนี้เปนความคิดของกองทัพเรือ ตั้งอยูในเขา
ดิน
บริเวณสนามเสือปาที่กวางใหญเนืองแนนไปดวยผูคน แมจะเปนเวลาดึกดื่นแลวก็ตาม รานของ
หนวยงานตางๆ ไดรับความสนใจจากประชาชนอยางมาก เชน รานของกรมสหกรณ และรานสโมสรสภา
ผูแทนราษฎรซึ่งอยูใกลกับลูกโลกขนาดใหญของกรมแผนที่ทหาร
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รานของกรมเกียกกายทหารบกมีการพนันประเภท 2 ใหสนุกสนานกัน เชน การ “คลองหาน”
ในบอซิเมนต และ “การยิงประตูดวยลูกฟุตบอล” เปนตน”14
จากขอความทั้งหมดขางตนแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของงานฉลองรัฐธรรมนูญ อันเปนสิ่ง
สะทอนใหเห็นถึงการใหยกยอง เชิดชู และใหความสําคัญตอรัฐธรรมนูญเปนอยางยิ่งของรัฐบาลในขณะนั้น
และเปนการแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมของรัฐบาลในระบอบใหมและเปนการ
เผยแพรอุดมการณทางการเมืองแกประชาชนผานการจัดงานรื่นเริง
ป. อินทรปาลิต ไดบรรยายถึงบรรยากาศของสังคมไทยและความรูสึกของประชาชนทั่วไปที่มีตอ
งานฉลองรัฐธรรมนูญ ดังนี้
“งานฉลองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย งานที่พี่บังหนวดยุมยามแถวพาหุรัดอยากใหมีป
ละ 365 วัน งานรัฐธรรมนูญอันเปนมิ่งขวัญของชาติ งานนี้แหละ ผูหญิงที่มีอายุ 12 ขวบ จนกระทั่ง
40 ขวบ เรงวันเรงคืนรอคอยดวยความปรารถนา
กอนจะถึงวันงาน รานตัดเสื้อ (ผูหญิง) ตองทํางานหนัก แขกพาหุรัดเกือบหาเวลากินโรตีไมได
ผาแพรตัดเสื้อกระโปรงขายราวกับเทน้ํา คุณผัว คุณพี่ คุณพอ หนาดําคร่ําเครียดไปตามกัน แตจะทํา
อยางไรไดมันเปนกรรมของตนที่มีเมียมีนองสาวหรือมีลูกสาว งานนี้เปนงานที่ประกวดประชันเครื่องแตงกาย
และความเปนเศรษฐีกันแทๆ ถึงแมพวกผัวๆ จะพร่ําชี้แจงกับเมียๆ วา ทานนายกรัฐมนตรีไดวิงวอนเพื่อน
รวมชาติของทานวา เวลานี้สภาพการณของโลกกําลังคับขันขอใหพี่นองชาวไทยจงกระเหม็ดกระแหมทรัพย
ไมควรแตงตัวใหหรูหราเที่ยวงานนี้ ซึ่งจะหมดเปลืองเงินโดยใชเหตุ ควรจะใชเครื่องแตงกายเทาที่มีอยูไป
เที่ยว แมพวกเมียๆ ไมยอมฟง กลับหาวาผัวขี้ปดอยางรายกาจที่สุด ทานนายกฯ ไมไดพูดอยางนั้น คุณ
ผัวอุตสาหไปตามโรงพิมพหนังสือ ซื้อหนังสือพิมพฉบับที่ลงคําวิงวอนของทานนายกฯ มาใหเมียอานเปน
ประจักษพยาน แตเมียไมยอมเชื่ออีก บอกวาหนังสือพิมพเหลวไหล คราวนี้คุณผัวลงทุนสบถสาบานก็ไม
เ
ชื่
อ

อยูนั่นแหละ มิหนําตีโพยตีพายรองไหหาวาผัวไมรัก คุณพอไมรักหนู คุณพี่อยากใหหนูแตงตัวปอนๆ ไปให
คนเขายิ้มเยาะ โฮย-เกิดมาเปนผูชายตองควักกระเปาตลอดชาติ นาเจ็บใจนัก ตายเสียเมื่อไหรนั่นแหละ
สบาย
คุณผูหญิงวางแผนการเตรียมเที่ยวไวอยางเรียบรอย วันที่ 6 ไปดัดผมที่จุไรรัตน วันที่ 7 ไป
ลองเสื้อกระโปรง วันที่ 8 ลงมือเที่ยว วันที่ 9 เที่ยวอีก วันที่ 10 ก็เที่ยว ที่ 11 ที่ 12 ก็เที่ยว ที่ 13 ที่ 14

14

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหวงน ของ ป.
อินทรปาลิต,” น. 10.
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เที่ยวอีก วันที่ 15 ละ เที่ยวอีกนา ดูเขาเก็บรานก็ยังดี วันที่ 16 เอาเถอะคะ หนูเที่ยวแควันที่ 16 เทานั้นนะ
คะ คุ ณปา ให หนู ไ ปกั บคุ ณวรนารถนะคะ คุณพี่พานองไปนะคะ พรุ ง นี้ คุณมารับดิฉันจริง ๆ นะคะ ถา
เหลวไหลโกรธจริงๆ ดวย
และคุณหนุมๆ เลา ก็ไดเตรียมการเที่ยวเชนเดียวกับผูหญิงเหมือนกัน ตัดเครื่องแบบราตรีไว
เมื่อวันที่ 1 วันที่ 6 เสร็จพอดี เถาแกใจสปอรตอะไรอยางนั้น ยอมเปดโอกาสใหใชผอนเดือนละ 100 บาท
ไชโย-เที่ยวใหสนุกเลย ลื้อแตงราตรีหรือวะ อั๊วแตงสากลโวย กันตัดปาลมบีชไวชุดหนึ่ง เออ-ดีซีวะ วันที่ 9
ใหกันยืมหนอย แลวลื้อเอาเครื่องราตรีอั๊วไปแตง หา-วาไง ลื้อจะใหอั๊วยืมแหวนเพชรคุณแมใหลื้อสวม ออไดซี แต-ทรัพยไมใครมีเที่ยวโวย กลุมใจจัง ไมเปนไรนาแกเปนนักแยกธาตุนี่หวา ปากกาเอฟเวอรชาปที่ก
ระเปาเอาไวทําไม เหวี่ยงเขาไปใหคุณอาเถอะ อะ-แลวขาเอาอะไรเขียนละหวา เฮย-ปากกาเบอรที่ออฟฟศถม
ไป เออ-เอาก็เอา
เจาหนาที่อํานวยงานไดเรงมือจัดงานใหเรียบรอยทันตามกําหนด หนุมๆ สาวๆ ก็เรงวันคืนจะให
ถึงวันที่ 9 เสียเร็วๆ”
ขอความที่ผูเขียนเนนไวเปนพิเศษสะทอนใหเห็นถึงสถานการณการเมืองโลกที่กําลังตึงเครียด
และทานนายกรัฐมนตรีไดออกมาเตือนใหประชาชนประหยัดเพื่อเตรียมตัวรับผลกระทบของสงคราม และจาก
เนื้อความที่ ดร.วิชิตวงศไดคัดลอกมาประกอบกับคําบรรยายของป.อินทรปาลิต ไดสะทอนใหเห็นความ
ยิ่งใหญและความสนุกสนานของงานฉลองรัฐธรรมนูญ อันเปนการยืนยันถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญซึ่ง
เปนประดิษฐกรรมของคณะราษฎร
ในหนา 58 คําพูดของนิกรที่กลาววา “วันนี้เปนวันสําคัญของเรา” นิกรพูดออแอ “วันที่เรา
ไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญ ชาโย เรามีสิทธิอิสรภาพเสรีภาพ ภราดรภาพแลวโวย ไชโย มา-มา รองเพลง
ชาติกันเหอะ”
แลวเสียงเพลงชาติเนื้อใหมก็ดังขึ้น กิมหงวนเสียงแหลมกวาเพื่อนรองและรําไปดวย
“ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อ ของเชื้อไทย
เปนประชารัฎฐะไท-ของไทยทุกสวน
อยูดํารง คงไว ไดทั้งมวล
ดวยไทยลวน หมายรัก-สามัค-คี
ไทยนี้รักสงบ แตถึงรบไมขลาด
เอกราช จะไมให ใครย่ํายี
สละเลือด ทุกหยาด เปนชาติพลี
เถลิงประเทศ ชาติไทยทวี มีชัย ชโย”
คํ า พู ด ข า งต น ของนิ ก รแสดงให เ ห็ น ถึ ง หลั ก การประชาธิ ป ไตยที่ ค ณะราษฎรได เ ผยแพร แ ก
ประชาชน อันเปนหลักประชาธิปไตยในแบบของฝรั่งเศส คือ การมีภราดรภาพดวย และในคํารองเพลงชาติ
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เนื้อใหมนั้นผูเขียนเห็นวาแตละบรรทัดไดสะทอนใหเห็นอุดมการณและหลักการของคณะราษฎรและรัฐบาลใน
ขณะนั้นในทุกวรรคของบทเพลง ดังนี้
วรรคที่หนึ่ง คําวา ประเทศไทย แปลวา ประเทศของคนไทย คนไทยเปนเจาของประเทศไมใชคน
ชาติอื่น เนื้อความคํารองตอมาที่วา “รวมเลือดเนื้อของเชื้อไทย” ผูประพันธอาจเขียนคํารองคลาดเคลื่อนไป
เนื่องจากเปนเพลงชาติเนื้อความคํารองใหมซึ่งเพิ่งประกาศใช ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผูประพันธอาจจะยังจํา
เนื้อความไมไดครบถวนถูกตองทั้งหมด สําหรับคํารองที่ใชรองกันในปจจุบันนั้นรองเปนวา “รวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทย” แสดงถึงการบูรณาการชาติ ไมวาเผาไหน เชื้อสายไหน ก็เปนคนชาติไทย
วรรคที่สอง การที่ ป. อินทรปาลิต เขียนคํารองคลาดเคลื่อนไปนี้อาจเปนไปไดวาตองการแสดงให
เห็นถึงความเมามายขนาดหนักของสามเกลอ แตสําหรับคํารองที่ใชรองกันในปจจุบันนั้นรองเปนวา “เปน
ประชารัฐ ผไทของไทยทุกสวน” ซึ่งประชารัฐนั้นมีความหมายวาเปนรัฐของประชาชนทุกคนไมใชของใครคน
ใดคนหนึ่ง คนไทยทุกคนเปนเจาของประเทศ และอาจมีนัยกระทบถึงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชดวยวา
ประเทศไทยเปนของประชาชนทุกคน ไมใชของกษัตริยหรือพระราชวงศ และวรรคตอมาเปนการประกาศ
บูรณภาพเหนือดินแดนก็คือการประกาศวาดินแดนไทยทุกสวนยอมตองเปนของคนไทย และยังมีความหมาย
โยงไปที่วรรคที่สามและสี่อีกดวย
วรรคที่สามและสี่ ตอเนื่องมาจากทอนหลังของวรรคที่สอง คือ ดินแดนของไทยทุกสวนจะอยู
รอดดวยกันทั้งหมด ก็ดวยการที่คนไทยรักและสามัคคีกัน และเปนการแสดงถึงการบูรณาการเชื้อชาติเขา
ดวยกันอีกดวย
วรรคที่หา แสดงถึงนิสัยประจําชาติของคนไทยคือ รักสงบแตหากมีสงครามเราก็ไมกลัวใคร เรา
จะรบเพื่อปกปองประเทศชาติ เราจะไมรุกรานผูใดกอนแตก็ไมยอมใหใครมารุกรานเราเชนเดียวกัน และยัง
เปนการปลุกใจคนไทยทุกคนใหรักชาติ ไมขลาดกลัวในการที่จะรบเพื่อชาติ
วรรคที่หก เปนการปลุกใจใหรักชาติ และรักษาเอกราชไมยอมใหใครเขามาย่ํายี
วรรคที่เจ็ด เปนการปลุกใจใหรักชาติ และพรอมที่จะสละชีพเพื่อชาติ
วรรคที่แปด คําวา เถลิงประเทศ หมายถึงการขึ้นประเทศใหม ซึ่งในที่นี้นาจะหมายถึง การกาว
จากการเปนสยามประเทศสูการเปนประเทศไทย และหมายถึงการสรางรัฐไทยใหเปนรัฐชาติ (Nation
state) และคําแปลรวมของวรรคนี้ก็นาจะมีความหมายวา ในการขึ้นสูการเปนประเทศไทยขอใหชาติไทย
จงมีชัยชนะยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไป ซึ่งความหมายของวรรคนี้ก็คือสะทอนใหเห็นถึงการบูรณาการชาติสูการเปนรัฐ
ช า ติ
การ
อวยพรใหประเทศไทยประสบชัยชนะนั่นเอง
ในหนา 68 คําพูดกิมหงวนที่กลาววา “รัฐธรรมนูญมีสิทธิ อิสรภาพ เสมอกันหมด” สะทอนให
เห็ น ถึ ง ความเข า ใจผิด ของประชาชน เพราะสิ่ ง ที่ กิ มหงวนพู ด เปน หลั ก การประชาธิ ป ไตย ไม ใ ช ห ลั ก การ
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงกฎหมายแมบทในการปกครองประเทศ ซึ่งทุกประเทศในโลกลวนแตมี
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รัฐธรรมนูญ แตสิ่งที่เขียนไวในรัฐธรรมนูญจะเปนสิ่งที่บอกเราวาเรายึดถืออุดมการณใดและมีระบอบการเมือง
การปกครองแบบใด
โดยภาพรวมแลวสามเกลอตอนเที่ยวงานรัฐธรรมนูญสะทอนใหเห็นถึงการพยายามเผยแพร
อุดมการณประชาธิปไตยเพื่อเรียกรองใหประชาชนสนับสนุนการปกครองระบอบใหม โดยผานการจัดงานรื่น
เริงซึ่งก็คือการ Entertain แบบหนึ่ง และความสับสนของประชาชนในยุคนั้นระหวางความหมายของ
รัฐธรรมนูญและความหมายของประชาธิปไตย
รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงหลักการและอุดมการณของ
คณะราษฎรและนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลในขณะนั้นดวย
22. นักมวยจําเปน กิมหงวนแขงขันชกมวยกับแชมเปยนโลกนายหนึ่ง ซึ่งไดทาประลองกันไว
เมื่อตอนงานฉลองรัฐธรรมนูญ และกิมหงวนสามารถเอาชนะไดดวยอุบายของเจาแหว และในตอนนี้เองเปน
ตอนที่กิมหงวนเปลี่ยนชื่อเปนภาษาไทยใหถูกตองตามรัฐนิยมเปนครั้งแรก คือ เปลี่ยนจากกิมหงวน ไทยเทียม
เปน สงวน ไทยแท ภาพสะทอนการเมืองในตอนนี้ไมปรากฏอะไรที่นาสนใจ แตมีนัยบางประการที่ซอนอยู
ในการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของกิมหงวน กลาวคือ กิมหงวน ไทยเทียม เปนชื่อและนามสกุลของอาเสี่ย
กิมหงวนมาตั้งแตแรกเริ่ม และเปนชื่อที่แสดงถึงความเปนลูกจีนของเขา แตกิมหงวนก็ใชชื่อนี้มาจนโตเปน
หนุม โดยไมมีความรูสึกอับอาย หรือมีปมดอย ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเปน
สังคมที่ปราศจากอคติและการกีดกันรังเกียจคนตางเชื้อชาติที่เขามาตั้งหลักปกฐานอยูในแผนดินไทย ซึ่งเปน
ผลมาจากความคิดทางการเมืองในระบอบราชาธิปไตยที่ผูเขียนไดกลาวถึงมาแลวในตอนสามเกลอกลัวเมีย
ตอมาเมื่อรัฐบาลพยายามเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสูการเปนรัฐชาติ (nation state) โดยการบูรณาการ
ชาติ รัฐบาลตองการจะรวมคนไทยทุกเชื้อสาย เผาพันธุ ใหมีความเปนไทยเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบ
กับการใชนโยบายชาตินิยม ทําใหคนไทยตางเชื้อชาติถูกรังเกียจเดียดฉันท โดยเฉพาะเชื้อสายจีนถูกกีดกัน
รังเกียจมากเปนพิเศษ จึงเกิดความอับอายเปนปมดอยในเชื้อสายของตัวเอง และพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ใหเปนไทยเก็บซอนเชื้อสายเดิมของตัวเอง เมื่อรัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนที่มีชื่อเปนภาษาจีนหรือภาษาอื่น
เปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลใหเปนไทย ประชาชนเหลานี้ทําการเปลี่ยนแปลงชื่อแซของตัวเองเปนชื่อนามสกุลไทยไป
ตามๆ กัน รวมทั้งเลิกพูดภาษาเดิมของตัวเองนอกจากใชพูดภายในครอบครัวเทานั้น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหลายๆ อยางก็เลิกปฏิบัติกันไปและในประเด็นที่วาทําไมเชื้อสายจีนจึงถูกกีดกันรังเกียจมากเปน
พิเศษนั้น ก็เนื่องมาจากวาเชื้อสายจีนมีจํานวนมากและมีอํานาจเปนผูกุมเศรษฐกิจการคาพาณิชยของประเทศ
รัฐบาลหวาดระแวงตออํานาจนี้ของเชื้อสายจีนจึงตองมีการรณรงคใหคนไทยหันมาทําการคาแขงกับชาวจีน
เพื่อสรางอํานาจตอรองไมใหเชื้อสายจีนเปนผูกุมอํานาจทางเศรษฐกิจแตเพียงกลุมเดียวอีก ในอีกทางหนึ่ง
รัฐบาลก็เรงรณรงคชาตินิยมและบูรณาการชาติ เพื่อสลายความเปนจีนของเชื้อสายจีนใหหมดไป ดวย
เหตุผลทั้งหมดที่กลาวมาขางตนกิมหงวนซึ่งเปนลูกจีนจึงตองเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเปนไทยใหถูกตองตามรัฐ
นิยม เพื่อลดความกดดันและปมดอยในการเปนลูกจีนของตัวเองที่รัฐบาลเปนผูสรางให ผูเขียนไดเห็นการ
ประชดประชันรัฐบาลในนามสกุลใหมของกิมหงวนคือ “ไทยแท” เมื่อรัฐบาลตองการใหลูกจีนอยางเขาเปนไทย
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เขาก็เลยใชนามสกุลวาไทยแทเพื่อประกาศความเปนไทยของเขา ซึ่งเปนการประกาศความเปนไทยแบบกําปน
ทุบดินอยางที่สุด ตอไปนี้ลูกจีนอยางเขาเปนไทยแทแลว นามสกุลเดิมของกิมหงวนคือ “ไทยเทียม” เปนการ
ประกาศความจริงใหทุกคนไดรูวาเขาเปนไทยเทียมเปนลูกครึ่งไทย-จีน ไมใชคนไทยแท เปนการประกาศ
เมื่อกิมหงวนตองเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลก็เทากับเขาตองเก็บกดปดกั้นซอนเรน
เอกลักษณตัวตนของเขา
เอกลักษณตัวตนที่แทจริงของตัวเอง และใชตัวตนจอมปลอมคือไทยแทออกมาเผชิญกับสังคม การเก็บกด
ปดกั้นตัวตนที่แทจริงของตัวเองและตองสวมใสตัวตนจอมปลอมทําใหกิมหงวนเกิดความรูสึกผิดและละอาย
ตอเชื้อชาติเดิมของตัวเอง รวมทั้งเกิดความสับสนและเกรงกลัวที่จะตองสูญเสียในเอกลักษณตัวตนของ
ตัวเอง ซึ่งแสดงออกมาในภายหลังคือการที่กิมหงวนเปลี่ยนชื่อจากสงวนไปเปนกิมหงวนเชนเดิม แตยังคงใช
นามสกุลไทยแทอยู ผูเขียนศึกษาไมพบแนชัดวากิมหงวนเปลี่ยนชื่อกลับมาใชชื่อเดิมเมื่อใด แตพบวาเมื่อ
กิมหงวนสมัครเขารับราชการทหารเพื่อไปรับใชชาติในสงครามอินโดจีนนั้น กิมหงวนยังใชชื่อสงวน ไทยแทอยู
และกิมหงวนเปลี่ยนชื่อกลับมาใชชื่อเดิมคือกิมหงวน แตใชนามสกุลไทยแทเมื่อหลังสงครามอินโดจีน ซึ่ง
ตรงนี้อาจจะอธิบายไดวากิมหงวนสามารถลบความอับอายและปมดอยเกี่ยวกับการเปนลูกจีนและเชื้อสายจีน
ของตัวเองที่รัฐบาลเปนผูสรางใหลงไดแลว ดวยความรูสึกที่วาถึงแมจะเปนลูกจีนลูกเจก แตเขาก็ไปเปน
ทหารรับใชชาติชวงชิงดินแดนที่ฝรั่งเศสฉอโกงไปกลับคืนมา เขาเสียภาษีแกรัฐบาลไทยและเสียมานานแลว
เขาปฏิบัติหนาที่ของชาวไทยอยางครบถวนสมบูรณแบบยิ่งกวาชาวไทยเชื้อสายไทยแทๆ จํานวนมากใน
ประเทศไทย ดังนั้น กิมหงวนจึงถือวาตัวเองเปนคนไทยที่สมบูรณดีแลว ไมวาตัวเองจะมาจากเชื้อสายใดก็
ต
า
ม
กิมหงวนจึงกลับมาใชชื่อกิมหงวนเพื่อแสดงถึงเอกลักษณตัวตนที่แทจริงของตัวเองวาเปนลูกจีนตอไป และใช
นามสกุลวาไทยแท เพื่อประกาศการเปนคนไทยของเขา เปนคนไทยแทดวยความภาคภูมิใจที่ไดมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ชาวไทยอยางครบถวนสมบูรณแบบ ไมใชการเปนไทยแทดวยการกดดันของรัฐบาล
23. แมงามชื่น เปนสามเกลอและแมเสือทั้งสาม รวมทั้งเจาคุณปจจนึกฯ ไปเที่ยวพักผอนกันที่
สวนผลไมของเจาคุณวิจิตรฯ ในคลองบางกอกนอย ภาพการเมืองในสามเกลอตอนนี้ปรากฏอยูในหนา 40
จากคําพูดของ กิมหงวนที่วา “ถาประชาชนคนไทยชวยกันบริจาคทรัพยบํารุงทหารแลว ไมชากําลังรบของเราก็
จะเขมแข็ง อิสรภาพของประเทศจะอยูไดก็เพราะกําลังทหาร สมกับคํากลาวที่วาประเทศเปนบาน ทหารเปน
รั้ว” เปนคําพูดที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกองทัพที่มีตอประเทศและสะทอนภาพการเมืองไทยใน
ขณะนั้นที่ผูนําใหความสําคัญกับกองทัพอยางยิ่ง
24. สามเกลอเลี้ยงไก เปนตอนที่สามเกลอและสามนางพยายามทําตัวใหถูกตองตามรัฐนิยมคือ
สามนางไดรวมมือกันทําสวนครัวที่สวนหลังบานพัชราภรณ และสามเกลอไดรวมมือกันเลี้ยงไก แตไกที่สาม
เกลอเลี้ยงนั้นเปนไกฝรั่งซึ่งเปนการคลั่งเลี้ยงไกตามแฟชั่นของผูดีมีเงินในยุคนั้นนั่นเอง สามเกลอในตอนนี้
สะทอนภาพการเมืองยุครัฐนิยมเฟองฟู ประชาชนตางปฏิบัติตนตามรัฐนิยม เมื่อรัฐบาลไดรณรงคสงเสริมให
ประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการทําสวนครัว ปลูกผักเลี้ยงไกไวกินเองในครัวเรือน เปนการเพิ่ม
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ผลผลิต เพื่อใหประชาชนมีกินมีใชอยางเพียงพอ เปนการประหยัดลดรายจายในครัวเรือน เพื่อ
เตรียมพรอมรับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง ประชาชนตางก็ปฏิบัติตามทําใหเกิดแฟชั่นการทําสวน
ครัวและเลี้ยงไกขึ้นตามบานทานผูดีมีเงินในยุคนั้น แตประชาชนแลเห็นเจตนารมณของรัฐบาลในเรื่องนี้ผิด
จะเห็นไดจากวิธีการทําสวนครัวของสามนางซึ่งใชวิธีทําสวนครัวทางลัด โดยการไมไดเพาะขึ้นจากเมล็ดแตใช
วิธีไปซื้อหรือขอจากที่ชาวบานเขาปลูกไวแลวมาทั้งตน ซึ่งตรงนี้เปนการยายพืชผักจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเทา
นั้นเอง ไมใชเปนการเพิ่มผลผลิต อีกประการหนึ่งก็คือ สามนางมารวมตัวกันทําสวนครัวอยูที่บานพัชราภรณ
ถ.พญาไท ทุกเย็นนวลละออตองขับรถบึ่งมาจากพาหุรัด และประไพมาจาก ถ.เพชรบุรี เพื่อมาทําสวนครัว
คาเดินทางและคาเสียเวลาตางไมคุมคากับพืชผักที่ไดมาจากสวนครัวเลย จึงเปนการสิ้นเปลืองมากกวาที่จะ
เปนการประหยัด สวนการเลี้ยงไกของสามเกลอ รัฐบาลใหเลี้ยงไกเอาไวกินไขและกินตัวไก แตสามเกลอ
กลับไปเลี้ยงไกฝรั่งซึ่งมีราคาแพงมาก ราคาของไกหากเทียบคาเงินกับปจจุบันแลวไกของสามเกลอจะมีราคา
เปนเรือนหมื่นตอไก 1 ตัว ไขของมันก็มีราคาแพงตามราคาของไก ดังนั้นทั้งไกและไขไกของสามเกลอจึงกิน
ไมไดเพราะไมมีใครกลากิน เนื่องจากมีราคาแพงมาก นอกจากนี้ไกฝรั่งยังออนแอตายงาย สามเกลอตองดูแล
ประคบประหงมจนไมเปนอันกินอันนอน และเสียเวลาประกอบอาชีพการงาน ทําใหทั้งสิ้นเปลืองและสูญเสีย
ผลประโยชน เปนการเพิ่มผลผลิตที่ไมเกิดประโยชน กลาวคือกินไมไดไมมีใครกลากิน การทําสวนครัวและ
การเลี้ยงไกในแบบของสามเกลอและสามนางนี้เปนแบบที่นิยมทํากันในชวงนั้น อันเปนการปฏิบัติตนตามรัฐ
นิยมซึ่งผิดไปจากเจตนารมณที่แทจริงของรัฐบาล เพราะไมไดเปนการประหยัด ไมไดเพิ่มผลผลิต รวมทั้ง
ยังสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นอีกดวย แสดงใหเห็นถึงประชาชนขาดความเขาใจในเจตนารมณของรัฐบาล หรืออีกนัย
หนึ่ง เราอาจพิจารณาไดวา ผูประพันธประชดประชันนโยบายรัฐนิยมของผูนํา โดยใหใหสามเกลอและสาม
นางปฏิบัติตามรัฐนิยม อตเปนการปฏิบัติตามอยางแหวกแนวออกไปจากความตองการของรัฐบาล
25. รัฐนิยม เปนตอนที่คณะพรรคสามเกลอทั้งหมดคลั่งรัฐนิยม โดยเฉพาะรัฐนิยมฉบับที่ 5
ซึ่งใหคนไทยนิยมไทย อุดหนุนไทย โดยเจาคุณปจจนึกฯ เปนคนริเริ่มเนื่องจากเจ็บใจที่ไมมีอาหารดีๆ ใหทาน
รับประทานในวันตรุษจีน เนื่องจากพอคาแมคาซึ่งสวนใหญเปนคนจีนตางหยุดทําการคาเพื่อเดินทางไปพบปะ
เยี่ยมเยียนญาติพี่นองและรวมญาติอันเปนประเพณีของชาวจีน ภาพการเมืองในตอนนี้คือความเฟองฟูของ
รัฐนิยมและนโยบายชาตินิยม ซึ่งเปนผลใหสังคมไทยมีอคติและความรังเกียจเดียดฉันทคนไทยเชื้อสาย
ตางชาติ อีกประการหนึ่งก็คือความนิยมยกยองเชื่อฟงของประชาชนที่มีตอหลวงพิบูลสงครามและอํานาจของ
หลวงพิบูลสงครามที่รวบอํานาจในการบริหารประเทศหลายๆ ดานไวแตเพียงผูเดียว อันเปนจุดที่การเมืองไทย
เริ่มเบี่ยงเบนจากการใหความสําคัญกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาใหความสําคัญกับ
ตัวผูนําแตเพียงผูเดียว ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบอบเผด็จการโดยผูนําในที่สุด ในสามเกลอตอนนี้กิมหงว
นซึ่งเปนลูกจีนไดใหการสนับสนุนรัฐนิยมฉบับที่ 5 อันมีนัยในการตอตานเชื้อสายจีนซึ่งกุมอํานาจในทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางชัดแจง ผูเขียนมีความเห็นวาพฤติกรรมในตอนนี้ของกิมหงวนเปนการกระทําเพื่อ
พ
ร
า
ง
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ปมดอยในการเกิดเปนลูกจีนของตัวเองยิ่งในคณะพรรคสามเกลอทั้งหมดมีกิมหงวนเปนลูกจีนเปนเจกอยู
เพียงคนเดียว กิมหงวนจึงยิ่งรูสึกแปลกแยกและมีปมดอยมากขึ้น เขาจึงตองพรางปมดอยของตัวเองดวย
การพยายามทําตัวใหเปนไทยใหกลมกลืนกับหมูคณะ ดวยการสนับสนุนนโยบายชาตินิยมและประกาศรัฐ
นิยมฉบับที่ 5 อยางเต็มที่ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่กิมหงวนสนับสนุนนโยบายชาตินิยมและรัฐนิยมฉบับที่
5 อันมีนัยในการตอตานชาวจีนอยางชัดแจงก็คือ เปนการประชดประชันรัฐบาลที่กดดันและสรางปมดอย
ใหกับตัวเขาเพียงเพราะเขาเปนเจกเปนลูกจีน ทั้งที่เขาไมไดกระทําความผิดหรือสรางความเดือดรอนประการ
ใดใหกับประเทศไทย และยังปฏิบัติหนาที่ในฐานะประชาชนชาวไทยไดครบถวนยิ่งกวาประชาชนไทยเชื้อสาย
ไทยจํานวนมากอีกดวย
26. เที่ยวเมืองนรก เปนตอนที่สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ ไดอาจารยผูเชี่ยวชาญในดาน
ไสยศาสตรทําพิธีถอดวิญญาณใหทั้งหมดไปเที่ยวเมืองนรก ภาพการเมืองที่สะทอนอยูในตอนนี้สะทอนถึง
ความเฟองฟูของผูนําคือหลวงพิบูลสงครามและนโยบายรัฐนิยมที่เฟองฟูมากๆ ประชาชนตางเชื่อฟงและนิยม
ยกยองหลวงพิบูลสงคราม มีนัยของการประชดประชันในเรื่องผูนําและรัฐนิยมอยูในตอนนี้ดวยกลาวคือ
ประชดถึงอํานาจของหลวงพิบูลสงครามที่มีมากขนาดยมบาลและชาวเมืองนรกยังเชื่อฟงและนิยมยกยอง
ปฏิบัติตามรัฐนิยมของทานผูนําไปตามๆ กัน ทั้งยังสนับสนุนเจตนารมณที่แทจริง รัฐบาลในการใหประชาชน
เลี้ยงไกไทยดวยการแกลงเอาวิญญาณไกฝรั่งลงมานรกเปนจํานวนมากๆ เมื่อไกฝรั่งตายมากๆ เจาของสูเลี้ยง
ตอไปไมไหวก็จะตองหันมาเลี้ยงไกไทยใหถูกตองตามเจตนารมณของรัฐบาล ซึ่งเปนการแสดงถึงการเชื่อฟง
การสนับสนุน และนิยมยกยองทานผูนําขนาดหนัก
27. สมบัติมหาโจร เปนตอนที่สามเกลอออกทะเลตามหาสมบัติโจรสลัด ซึ่งคนใชเกาแกของ
เจาคุณปจจนึกฯ ซึ่งอดีตเคยเปนสมุนโจรสลัดไดมอบแผนที่สมบัตินี้ไวใหทานกอนที่เขาจะเสียชีวิตลง สาม
เกลอในตอนนี้อยูในยุคชาตินิยมและรัฐนิยมเฟองฟู ยุคผูนําเรืองอํานาจภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในสามเกลอ
ตอนนี้จึงไมแตกตางไปจากตอนกอนๆ ที่ผานมา กลาวคือมีการกลาวถึงและการปฏิบัติตามรัฐนิยม และมี
การกลาวถึงผูนําคือหลวงพิบูลสงครามอยางนิยมยกยอง
28. เกาะฉลาม ในตอนนี้เรือของคณะหาสมบัติอัปปางเพราะพายุ แตโชคดีที่พายุพัดเอาสาม
สหายและเจาคุณปจจนึกฯ มาติดเกาะ ซึ่งเกาะนี้เองเปนเกาะมหาสมบัติที่คณะพรรคตามหาอยู สามสหายได
สํารวจเกาะและพบสมบัติที่โจรสลัดซุกซอนไว ที่เกาะนี้สามสหายไดพบชาวเกาะที่ดุรายแตหัวหนาเผามี
บุตรสาวสวยมาก และชาวเกาะไดยกยองเธอเปนธิดาพระอุมา ซึ่งชาวเกาะเคารพบูชาเทวรูปพระอุมาเปนเทพ
เ
จ
า
พระอุมาชาวเกาะจึงยินยอมใหสามสหายและเจาคุณปจจนึกฯอาศัยอยูบนเกาะจนกวาจะมีเรือผานมา พลกับ
ธิดาพระอุมาเกิดชอบพอกันขึ้น ชาวเกาะจึงโกรธแคนที่พลละเมิดธิดาพระอุมาและคิดจะสังหารสามสหายและ
เจาคุณปจจนึกฯ เสีย ทางกรุงเทพฯ สามนางและทานผูใหญไดทราบขาวเรืออัปปางจากหนังสือพิมพจึงนําเรือ
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อีกลําออกคนหาสามสหายและเจาคุณปจจนึกฯ ตามเกาะแกงตางๆ ซึ่งไดมาชวยสามสหายไวไดทันกอนที่จะ
ถูกชาวเกาะสังหาร ทั้งหมดจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ พรอมกัน
30. อายดําปรอท (เดชผีดิบ) ตอนนี้เปนตอนที่ ดร. ดิเรก ไดออกโรงเปนครั้งแรก สาม
เกลอจะไดเปนสี่สหายตั้งแตตอนนี้เปนตนไป กลาวคือ ดิเรกเพิ่งเดินทางกลับมาจากอังกฤษ บิดาของดิเรก
และเจาคุณปจจนึกฯ เปนสหายสนิทกัน ดิเรกจึงมาเยี่ยมเจาคุณปจจนึกฯ ตามธรรมเนียม และไดพบกับ
ประภาเกิดชอบพอกันโดยเจาคุณปจจนึกฯ ใหการสนับสนุน ดิเรกไดทําการทดลองเกี่ยวกับการชุบคนตายให
ฟนดวยอํานาจไฟฟาที่บานศิริสวัสดิ์ โดยมีเจาคุณปจจนึกฯ รวมมือดวย สามสหายมาหาเจาคุณปจจนึกฯ
ไ
ด
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บ
ดิเรกเกิดขัดคอและเขมนกันขึ้น แตเจาคุณปจจนึกฯ ตองการความชวยเหลือจากสามเกลอในการไปขโมยศพ
คนตายมาทําการทดลองจึงไกลเกลี่ยใหทั้งสี่คนคืนดีกัน และทั้งสี่เกิดชอบพออัธยาศัยไมตรีกันขึ้น ดิเรกจึงขอ
เขารวมคณะดวย สามสหายจึงกลายเปนสี่สหาย และสามเกลอไดตกลงชวยเหลือดิเรกและเจาคุณปจจนึกฯ
โดยการไปขโมยศพคนตายมาใหดิเรกทดลอง
31. มนุษยผี (พี่ชายผีดิบ) ศพที่ดิเรกทดลองเกิดฟนคืนชีพไดจริง และไดอาละวาดในบาน
ศิริสวัสดิ์ สี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ พรอมทั้งเพื่อนบานใกลเรือนเคียงไดชวยกันปราบผีดิบ และนําราง
ของมันไปทิ้งในบอน้ําเกา ตอมาผีดิบไดฟนขึ้นมาอาละวาด สี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ จึงชวยกันปราบอีก
ครั้ง
32. สวัสดีปใหม (เขยใหม) เนื่องในวันขึ้นปใหมคณะพรรคสี่สหายไดไปตักบาตรรวมกันที่
สนามหลวง หลังจากนั้นสี่สหายก็ไปรดน้ําอวยพรทานผูใหญทุกๆ บาน และในตอนเย็นเจาคุณปจจนึกฯ ได
จัดใหมีงานรื่นเริงและการแสดงเบ็ดเตล็ดเล็กๆ นอยๆ ในหมูญาติสนิทมิตรสหาย ภาพสะทอนการเมืองที่
ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้ คือ ความเฟองฟูของรัฐนิยม และมีการเนรเทศนักโทษการเมืองจํานวนมากไป
กักขัง ณ เกาะตะรุเตาแลว ตามที่พลไดกลาวถึงตะรุเตาในการแสดงลิเก
33. พอลูกออน หลังปใหมดิเรกไดแตงงานกับประภา และสามนางตางก็คลอดบุตรเปนชาย
ดวยกันทั้งสามคน สามสหายของเราจึงกลายเปนพอลูกออนไปตามกัน
34. ไปสวรรค เปนตอนที่สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ ไดไปพบอาจารยผูเชี่ยวชาญทาง
ไสยศาสตร ขอใหทําพิธีถอดวิญญาณสงพวกเขาไปเที่ยวสวรรค ภาพการเมืองที่ปรากฏในสามเกลอตอนนี้คือ
การที่เจาคุณปจจนึกฯ สอบถามถึงรูปแบบการปกครองของเมืองสวรรควายึดถือระบอบใด เผด็จการ
ประชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งแสดงใหเห็นวาสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนั้นมีความรูเกี่ยวกับ
ระบอบการเมืองการปกครองรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากรูปแบบที่ใชกันอยูในประเทศดวย
35. กลัวตาย (โรคเสนประสาท) เจาคุณวิจิตรฯ ไดลมปวยลงดวยโรคเสนประสาท
หวาดระแวงวาจะมีผูอื่นมาทํารายหมายชีวิตทาน ดิเรกไดพยายามรักษาอาการปวยของทาน คณะพรรคสี่สหาย
ตางเปนหวงและมาชวยกันพยาบาลทาน สามเกลอในตอนนี้ยังคงสะทอนภาพการเมืองยุคชาตินิยมและรัฐนิยม
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เฟองฟู และจากคําพูดของดิเรกที่โตตอบกลับกิมหงวนซึ่งลอชื่อพอของเขาวา “จะชื่อทอกหรือชื่ออะไรก็ยงั เปน
คนไทยรอยเปอรเซ็นตวะ” ซึ่งกิมหงวนเมื่อถูกวากระทบวาไมไดเปนคนไทยรอยเปอรเซ็นตก็หนาเจื่อนและ
กลาวแกวา พอของเขาเปนเจก แตตัวเขาและแมของเขาเปนไทย แสดงถึงอคติและการกีดกันรังเกียจเชื้อสาย
จีนในสังคมไทยตอนนั้นมีมาก และกิมหงวนรูสึกอับอายมีปมดอยตอการเปนลูกจีนของเขาเปนอยางยิ่ง ถึงแม
เขาจะเปลี่ยนชื่อเปนไทยและใชนามสกุลวาไทยแท แตเขาก็ไมอาจปฏิเสธความจริงที่วาเขาเปนลูกจีน มีเตี่ยเปน
จีน แมซึ่งเปนคนไทยของเขาจึงเปนความชอบธรรมเพียงประการเดียวที่เขาจะใชอางอิงไดวาเขาเปนไทย และ
เปนความชอบธรรมที่ชวยลดปมดอยของกิมหงวนลงไดบาง กิมหงวนจึงตองเอยอางถึงแมทุกครั้งที่ตองการ
ยืนยันความเปนไทยของเขาตอคนอื่น
36. ปามหาภัย ดิเรกมีความจําเปนตองเดินทางไปอังกฤษดวยเรื่องทางธุรกิจของทั้งพอตัวและ
พอตา แตเครื่องบินที่เขาโดยสารโดนพายุเกิดอุบัติเหตุตกลงในปาสูงเขต จ. ตาก สามเกลอและเจาคุณปจจ
นึกฯ จึงออกเดินปาติดตามคนหาดิเรกเพราะเชื่อวาเขายังไมตาย
37. เจาพอเขาหลวง สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ เขาปาตามหาดิเรกตองผจญภยันตราย
ตางๆ มากมายในที่สุดก็ไดพบกับดิเรกจึงออกเดินทางกลับ ในขากลับคณะพรรคไดพบมิจฉาชีพแกงมิจฉาชีพ
พิมพธนบัตรปลอม และไดมีโอกาสชวยเหลือเจาหนาที่จับกุมแกงมิจฉาชีพ
38. คุณลุงไกนา (งานวันชาติ) ลุงเชยไดเดินทางมากรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวมงาน
ฉลองวันชาติ สามเกลอในตอนนี้ปรากฏภาพและนัยความหมายทางการเมือง ดังนี้ จากขอความในจดหมาย
ของลุงเชยซึ่งกลาววาวันชาติเปนวันสําคัญเนื่องจากเปนวันที่รัฐบาลไดไปอัญเชิญเอารัฐธรรมนูญมาจากเกาะ
ลังกานั้น แสดงใหเห็นวาประชาชนทั่วไปในตางจังหวัดยังไมมีความรูความเขาใจถึงความหมายของรัฐธรรมนูญ
และระบอบการเมืองการปกครองของประเทศเลยแมแตนิดเดียว อาจมีบางคนที่พอรูบาง ก็เปนการรูและเขาใจ
แบบผิดๆ เชน รัฐธรรมนูญถูกอัญเชิญมาจากลังกานี้เปนตน คณะราษฎรประสบความสําเร็จในการเผยแพร
อุดมการทางการเมืองใหประชาชนรูวาประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ แตเปนการประสบความสําเร็จที่ไมสมบูรณ
เนื่องจากไมสามารถทําใหรูวารัฐธรรมนูญคืออะไร มีไวทําอะไร นัยความหมายอีกประการจากจดหมายของลุง
เชยก็คือ การที่ลุงเชยบอกวารัฐบาลถือวาวันนี้เปนวันสําคัญยิ่งจึงจัดงานฉลองอยางใหญโตมโหฬาร ซึ่งแสดงวา
การจัดงานวันชาติของรัฐบาลนั้นตองยิ่งใหญอลังการอยางที่สุดจริงๆ คนตระหนี่ถี่เหนียวที่สุดในโลกอยางลุง
เชยถึงกับยอมเสียเงินเสียทองมากรุงเทพฯ เพื่อมาเที่ยวงานวันชาติ และในหนา 16 คําพูดของลุงเชยที่กลาว
วา “สมัยนี้เปนสมัยเสรีภาพ ขามีสิทธิในการพูด ขาจะแหกปากใหเอ็ดตะโรยังไงก็ได” นั้นแสดงถึง
ความสําเร็จของคณะราษฎรและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยในการเผยแพรหลักการประชาธิปไตยแก
ประชาชน แตเปนความสําเร็จที่ไมสมบูรณก็คือ ประชาชนแมแตคนที่อยูตางจังหวัดก็ยังรูจักเสรีภาพ รูวา
เสรีภาพคืออะไร และรูดวยวาเขามีเสรีภาพ แตยังเปนแคการรู ไมไดมีความเขาใจในความหมายที่แทจริง
เปนการรูแบบผิดๆ เขาใจผิดๆ และนําไปใชในแบบผิดๆ ดวยเชนกัน
ป. อินทรปาลิตไดบรรยายความยิ่งใหญของงานวันชาติไวดังนี้

56
“ราชดําเนินยามราตรีกาลแหงคืนวันที่ 23 มิถุนายน อุทยานสวรรคงดงามเพียงไร ราชดําเนินของ
พระมหานครก็งดงามเชนนั้น ทางราชการไดจัดการฉลองวันชาติใหมโหฬารที่สุดใหสมกับเปนวันสําคัญที่
ประชาชนชาวไทยไดรับการสถาปนาวิถีทางจรรโลงประเทศ และชีวิตจิตใจใหมอันเนื่องจากการเปลี่ยนระเบียบ
การปกครองแผนดินมาสูระบอบประชาธิปไตย จึงไดกระทําเสร็จโดยราบรื่น ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
โดยมิตองเสียชีวิตและเลือดเนื้อ ดังนั้นทั่วพระราชอาณาจักรจึงไดจัดใหมีงานฉลองวันชาติอยางครึกครื้น คือ
ในวันที่ 23 และ 24 นี้ สวนการตกแตงธงทิวมีถึงวันที่ 25
พอพลบค่ําประชาชนนับหมื่นแสนก็หลั่งไหลออกจากเคหะสถานมุงตรงมาที่ถนนราชดําเนินและ
สนามหลวงอันเปนเขตของงานโดยเฉพาะ รถยนตหลายพันคันแลนสับสนไปมา มีทั้งรถเกง รถประทุน รถ
แทกซี่ รถขอยืม และรถโกดังบรรทุกขนาดใหญ เสียงแตรรถยนต เสียงกระดิ่งรถจักรยานสามลอดังไมขาด
ระยะทุกๆ วินาที ระคนกับเสียงจอกแจกจอแจของมหาชนทุกชาติทุกภาษาที่อยูในดินแดนประเทศไทย
เสาโคมสองฟากฝงถนนราชเนินประดับประดาดวยธงไตรรงคผืนมหึมา และตามตนมะขามซึ่ง
อยูมุมถนนกับสี่แยกตางๆ ประดับไฟกระพริบสลับสีงามตา โคมไฟระยาตางๆ กับธงไตรรงคหอยระยาขวาง
ถนนเปนระยะๆ มองดูงามซึ้งราวกับเมืองเนรมิต นอกจากนี้เจาหนาที่ยังไดตกแตงธงทิว และตามประทีปตาม
สถานที่สําคัญๆ ในถนนราชดําเนินนับตั้งแตพระบรมรูปทรงมา
พระที่นั่งอนันตสมาคมใชโคมไฟฉายสีตางๆ ฉายองคพระที่นั่ง และมีการแตงไฟยาวที่รั้วงาม
ประดุจวิมานองคอัมรินทร ตนโศกบนบาทวิถีหนาสวนอัมพรและสนามเสือปางามระยับดวยไฟชอสองแสง
สวางกระจางนวล สะพานผานฟาสะพานผานพิภพลีลา สะพานขามคลองบางลําภูที่สรางใหมถูกตกแตงอยาง
วิจติ รประณีต
ที่บริเวณวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตยสี่แยกราชดําเนินตอนถนนดินสองามไมแพตอนพระบรม
รูปทรงมา ตัวอนุสาวรียอันสูงเดนเปนสงางามสวางไสวดวยแสงไฟประชาชนแนนขนัดชมอนุสาวรียซึ่งจะทําพิธี
เปดในเชาวันพรุงนี้
สะตูดเกงคันงามแลนมาหยุดบนบาทวิถีหนารานน้ํามันสามทหาร ตนถนนราชดําเนินกลางขางศาล
เจาพอหลักเมือง………………
ลุงเชยนั่งตัวแข็งเหมือนรูปหุน ตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงที่สะตูดเกงแลนไปตามถนนสายตางๆ สีลม
บางรัก สุริวงศ สาธร สี่พระยา ราชวงศ ทรงวาด ฯลฯ ไดทําใหนายเชยตื่นตาตื่นใจอยางที่สุด พระนครในงาน
วันชาติไมเหมือนกับวันธรรมดาที่แกลงมากรุงเทพฯ ลุงเชยไดแลเห็นยวดยานและประชาชน อุนหนาฝาคั่งทุก
หนทุกแหง บานเรือนและอาคารตางๆ ตกแตง ดวยโคมไฟมีไตรรงคปลิวสะบัด มีมหรสพแสดงโดยรอบ
พระนครเปนแหงๆ มีภาพยนตที่สะพานพุทธยอดฟา
ละครรําริมถนนสนามไชย ลําตัดประชันที่ทองสนามหลวง กับโขนหลวงของกรมศิลปากร ลิเก
ทรงเครื่อง เพลงฉอย หุนกระบอก กับมหรสพอีกมากมายตามถนนตางๆ ใหความเพลิดเพลินแกประชาชน
ทั้งหลายเลือกดูไดตามใจชอบ
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ลุงเชยเกือบจะคิดวาตนฝนไป ขณะนี้จิตของแกแทบไมอยูกับเนื้อกับตัว ความงดงามของประทีป
โคมไฟและกระแสคลื่นของมหาชนที่หนุนเนื่องหลั่งไหลมาไมขาดสายทําใหชายชรานึกตื่นเตนมาก
พล พัชราภรณ หันมายิ้มกับคุณลุงของเขา
“ยังไงครับ คุณลุง ดูคุณลุงตื่นเตนเอามากเชียวหรือครับ”
นายเชยยิ้มแหงๆ
“แมโวย-อายหมาเอย นี่มันเมืองสวรรคหรือยังไงกันเหวยงามพิลึกละ ขาตื่นเตนจนบอกไมถูก
แลว บางกอกทําไมถึงวิเศษอยางนั้น มีหนังมีละครมีอะไรๆ ใหดูโดยไมเสียสตางค ดีจังโวยอายหมา”
เจาคุณวา “อยามัวโตวาทีกันเลยนา พี่เชย เสียเวลาเที่ยวเปลาๆ ไปโวยหงวน ตรงไปพระรูปดูไฟ
ตอนโนนกันเถอะ”
สะตูดเกงสตารทเครื่อง ครั้นแลวกิมหงวนก็บังคับใหมันแลนออกจากที่ไปตามถนนราชดําเนิน
กลาง อาเสี่ยขับรถดวยความระมัดระวัง เนื่องจากยวดยานสับสนและประชาชนนับจํานวนหมื่นก็อุมลูกจูง
หลานเดินไปมาเต็มหมด กิมหงวนตองกดแตรไฟฟาตลอดเวลา รถตองหยุดเชิงสะพานผานพิภพสักครูใหญ
จึงผานไปได
ลุงเชยเห็นกรมโฆษณาการก็เอ็ดตะโรรองตะโกนขึ้นดังๆ
“เออเฮอ อายหมาโวย บานใครโวยแตงไฟสวยฉิบหายเลย”
นิกรหันมาตอบแก
“กรมโฆษณาการครับ อยาเอ็ดตะโรซีครับ ประเดี๋ยวโปลิศจับไมรูนา”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะเบาๆ สะตูดเกงผานหนากรมโฆษณาการไปทางสี่แยกคอกวัว แลเห็น
อนุสาวรียประชาธิปไตยสูงตระหงาน แสงไฟสวางจับทองฟา
“เจาคุณ” ลุงเชยเอ็ดตะโรขึ้นอีก ชี้มือไปขางหนารถ “โนน-อะไรครับนั่น”
“นี่แหละ อนุสาวรียประชาธิปไตยละ พรุงนี้เชาทานนายกรัฐมนตรีของเราจะกระทําพิธีเปด”
“เปดดูโบราณวัตถุขางในยังงั้นเรอะ เจาคุณ”
“วา” เจาคุณครางเสียงยาว “เซอจริงแฮะพี่เชย ไมใชเปดดูอะไรในนั้น ฮี้ย”
“อาว ก็เจาคุณบอกผมวาทําพิธีนี่นา”
เจาคุณชะโงกหนาพูดกับนายพัชราภรณ
“พลโวย แกฉลาดหนอย ชวยอธิบายใหลุงแกฟงหนอยเถอะ”
พลอมยิ้มแลวพูดกับลุงเชย
“คุณลุงครับ ที่คุณอาทานวาทําพิธีเปดนั้น หมายความวาอนุสาวรียนี้พึ่งสรางเสร็จ แตยังไมได
ทําพิธีเปดเปนทางการ”
“วะ-ของที่สรางเสร็จใหมๆ จะไปรื้อเปดมันออกเสียทําไมเลา อายหมา ขาเคยเห็นแตเขาเปดขุด
คนเจดียเกาๆ”
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พลหลับตาป
“หงวน-อธิบายทีเถอะ”
อาเสี่ยหัวเราะ
“ปวยการ คุณลุงครับ กลับไปถึงบานกินผักบุงตางขาวเถอะครับ”
ลุงเชยหัวเราะกาก
“ฮะ ฮะ อายหมาหงวน เอ็งวาขาเปนเตาหรือนี่”
“หน็อยแน” อาเสี่ยพูดพลางหัวเราะพลาง “ทียังงี้รูแฮะ”
สะตูดเกงผานสี่แยกคอกวัวแลว อีกสักครูก็มาถึงอนุสาวรียประชาธิปไตย ลุงเชยมองดวยความ
ตื่นเตน สายตาจองจับพานรัฐธรรมนูญอันมหึมา
“เจาคุณครับ นั่นใชไหมครับที่รัฐบาลไปเชิญมาจากเกาะลังกา เขาพูดกันวาเปนคัมภีรของ
พระพุทธเจาตั้งแตไดมาแลวบานเมืองของเรารมเย็นเปนสุข เจริญขึ้นผิดกวาแตกอนมาก”
เจาคุณปจจนึกฯ ถอนหายใจเบาๆ
“ถูกแลวพี่เชย นี่แหละเปนคําสอนของพระพุทธเจาที่ทานเขียนไวในใบลาน”
“อือ-คนรุนเราก็ยังไดเห็นลายมือและพานของพระพุทธเจานิ ไมเสียทีที่เกิดมาในพุทธศาสนา
ทําไมมันใหญโตนักละเจาคุณ พานนั่นนะ”
“อาว คนสมัยพระพุทธองคตัวใหญกวาคนเดี๋ยวนี้ตั้งยี่สิบเทา เครื่องใชไมสอยก็ตองโตตามตัว
นะซี้พี่เชย”
คุณลุงพยักหนา
“ทําอยางไรถึงจะไดเห็นลายมือพระพุทธเจานะ ผมอยากเห็นคัมภีรนั่นจังเลย”
เจาคุณไมพูดอะไรอีก นิกรหันมาพูดแทนทาน
“ก็ปนขึ้นไปซี่ครับ คุณลุง”
“ปน” นายเชยทวนคํา “ขืนปนก็ถูกปนแหละ เห็นไหมโปลิศยืนเฝาหัวสลอนไปหมด”
ลุงเชยมองดูอนุสาวรียประชาธิปไตย จนกระทั่งเหลียวหลัง แกรูสึกตื่นเตนในความงดงามมาก
สวยและสูงเดนเปนสงา
แลวสตูดเกงก็มาถึงสะพานผานฟาลีลาศ คุณลุงจองสายตาเปงมองดูกรมโยธาเทศบาล ซึ่งงดงาม
ระยับดวยโคมไฟ แกเอื้อมมือเขี่ยแขนเจาคุณปจจนึกฯ แลวกลาวเบาๆ
“ตึกนั้นเห็นจะเปนที่ทํางานของรัฐบาลกามังครับ”
“ถูกแลวพี่เชย”
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คุณลุงพยักหนา มองไปทางสะพานมัฆวาฬฯ ใบหนาของแกยิ้มแฉง สายตากลอกไปมา ดูไฟ
บาง ดูรถและดูคนเดินถนนบาง กระทั่งสะตูดเกงขามสะพานมัฆวาฬรังสรรคแลเห็นพระที่นั่งอนันตสมาคม
เปนสงาผาเผย มานตาของชายชราเบิกกวาง แกตะลึงพรึงเพลิดอยูสักครู
“แมโวย บานในหลวงทานสวยจริงฮิ ขามาคราวกอนไมเห็นมีแสงไฟสวางอยางงี้ เออแนะ-เตย
เลยโวย” แลวแกก็รองตะโกนลั่นรถ “ไชโย ขอใหในหลวงทรงพระเจริญ”
พลจุยปากหาม
“เอ็ดไปนา คุณลุง ประเดี๋ยวโปลิศจับเสียเงินไมรูนา”
คราวนี้ลุงเชยทําตาเขียว
“ชะ-ชะ ขารองถวายพระพรในหลวงของขาโปลิศคนไหนจะจับขา ก็ใหมันรูซีวะ” พูดจบแกก็
ตะเบ็งเสียงดังขึ้นกวาเกา “ไชโย พระเจาอยูหัวทรงพระเจริญ ไชโย ขอใหรัฐบาลของเราจงเจริญยิ่งๆ
ประเทศไทยจงเจริญไชโย ขอใหตัวขาพเจาจงอายุ วรรโณ สุขัง พลัง”
สามเกลอกับเจาคุณปจจนึกฯ รูสึกละอายเขามาก ประชาชนที่เดินอยู บนรถยนต ตางพากัน
มองดูลุงเชยเปนตาเดียว
เจาคุณปจจนึกฯ ชะโงกหนายกมือตบบากิมหงวน
“หงวนโวย กลับรถที่นี่แหละ และรีบไปปากคลองสานโดยเร็ว”
ลุงเชยสะดุงโหยง หันมายิ้มแหยๆ กับเจาคุณ
“ไปปากคลองสานทําไมครับ”
“เอาพี่เชยไปสงนะซี”
“ผมไมบานะเจาคุณ” แกพูดหนาตาขึงขัง สําเนียงที่พูดเปนชาวกรุงเราดีๆ “ทําไมครับ การแสดง
ความรูสึกจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและรัฐบาลของเราดวยวาจานั้นเปนความบายังงั้นหรือครับ”
จากขอความที่ ป. อินทรปาลิต บรรยายมาทั้งหมดขางตนสะทอนใหเห็นถึงความยิ่งใหญของ
วันชาติอันมีนัยความหมายบางประการซอนอยูตามที่ไดเคยกลาวถึงรายละเอียดไวแลวในตอนสามเกลอ
จอมแกน และยังแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจแบบไมถูกตองของประชาชนทั่วไปในตางจังหวัดที่มีตอ
ระบอบการเมืองการปกครองระบอบใหมของประเทศรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย และในขอความที่ไดเนน
โดยการขีดเสนใตยังแสดงใหเห็นวาประชาชนทั่วไปยังคงมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ใน
ขณะเดียวกันก็ยอมรับในการเมืองการปกครองแบบใหมดวย แตเปนการยอมรับในแบบใหความจงรักภักดี
เชนเดียวกับที่ใหแกสถาบันพระมหากษัตริยอันผิดไปจากหลักการประชาธิปไตยที่ทุกคนเสมอภาค ซึ่งการให
การยอมรับหมายถึงการเขามามีสวนรวมทางการเมือง ใหการสนับสนุนตามวิถีทางประชาธิปไตย ไมใชการให
ความจงรักภักดีแบบที่ใหตอสถาบันพระมหากษัตริย

60
นอกจากนี้ ป. อินทรปาลิตไดบรรยายถึงความยิง่ ใหญของการสวนสนามในงานวันชาติไวดงั นี้
“สองฟากฝงถนนราชดําเนิน ตั้งแตสนามหลวงกระทั่งพระบรมรูปทรงมาเต็มไปดวยมหาชนนับ
แสนยืนเบียดเสียดเยียดยัดกันคอยดูทหารหาญของชาติเดินสวนสนามอวดสมรรถภาพอันเขมแข็งทั้งกําลัง
ทหารและอาวุธอันทันสมัยใหพี่นองชาวไทยไดชมเปนขวัญตา และอวดชาวตางชาติดวยวาประเทศไทยใน
ปจจุบันนี้มีกําลังแสนยานุภาพเขมแข็งพอที่จะปองกันไมใหชาติใดรุกรานขมเหงเราได
ตั้งแตกอน 8.00 น. แลว ประชาชนจากตําบลตางๆ ทั้งในพระนคร และธนบุรีไดหลั่งไหลกันมา
ราวกับคลื่นในมหาสมุทร เต็มไปดวยสีเขียวๆ แดงๆ อันเปนอาหารตา พวกหนุมๆ แตงสากลสะพายกลอง
ถายรูป แมผูหญิงยืนกระมิดกระเมี้ยนทําเปนเอียงอาย ทั้งๆ ที่ดีใจจนเนื้อเตนเมื่อถูกแอบถายรูป วันนี้แหละ
เปนวันสําคัญของชาติที่ทําใหประชาชนคนไทย ทั้งประเทศมีจิตใจโสมนัสนิยมชมชื่นในความกาวหนาอยาง
รีบรุดของชาติไทยภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ
พิธีเปดอนุสาวรียประชาธิปไตย ไดผานไปเมื่อสักครูแลวลูกโปงสวรรคหลายลูกนําผาแพรขึ้นไป
ในอากาศทามกลางเสียงไชโยโหรองของประชาชนพลเมือง
ณ บัดนี้ การสวนสนามภาคพื้นดินของเหลาทหารหาญ ไดเริ่มตนแลว
ที่สะพานผานฟาตอนหนากรมโยธาเทศบาล สายตาหลายรอยคูของประชาชนตางจับจองไปที่ราง
ของชายชราคนหนึ่ง ลุงเชยของเรานั่นเอง คุณลุงแตงกายในสไตลใหม แปลกและเดนที่สุด แกนุงผามวงหาง
กระรอกสีเหลืองเกือบคลายปกแมลงทับ สวมถุงสั้น รองเทาบูตหนังอายโอบ สวมเสื้อกุยเฮงลายธงไตรรงค
สวมหมวกสักหลาดทรวงมะนาวตัดหงายปกหมวกขึ้นมองคลายๆ กับหมวกนะโปเลียน
ทุกคนที่แลเห็นลุงเชย ถาไมหัวเราะออกมาดังๆ ก็ตองอมยิ้ม เจาคุณปจจนึกฯ เดินนําหนาพาลุง
เชยกับพล นิกร กิมหงวนเบียดเสียดเยียดยัดเขาไปเพื่อจะดูแถวทหารใหชัดๆ กองยายยนตเคลื่อนที่ขาม
สะพานผานฟาแลวนําขบวนรถรบของทหารราบและรถยนตหุมเกราะ กับหนวยรถจักรยานยนตคอยแซงขาง
และตามหลัง
นี่คือกําลังรบของไทยสมัยประชาธิปไตย…………………
ลุงเชยยิ้มเล็กนอย หัวใจของแกเต็มตื้นไปดวยความปติและความโสมนัส นี่เองทําใหนายเชยลืม
ตัวถอดหมวกขึน้ กวัดแกวงรองไชโยเสียงหลง
“ไชโย ไชโย แลวแกก็แหงนหนามองดูดวงอาทิตยซึ่งกําลังสงแสงรอนแรงกลา คราวนี้แกกระโดด
ตัวลอย “แดดรอนไมเปนไรขอใหชาติไทยเจริญ ไชโย ใครรักชาติคนนั้นตองไชโย ถาใครไมไชโยคนนั้นไม
รักชาติ เอา ขอแรงไชโยหนอย ไช-โย”
ประชาชนชายหญิงไมต่ํากวารอย ตางพากันรองไชโยตามลุงเชย เพราะเกรงจะถูกคุณลุงประณาม
วาไมรักชาติ เสียงไชโยดังลั่น คนดูทางสวนอื่นๆไดยินเสียงไชโยก็ไชโยดังสนั่นหวั่นไหว กระทั่งถึงพระบรม
รูปทรงมา

61
“ยังไง อายหลานชาย ขาเกงไหมละ ทําใหคนตั้งหลายพันไชโยได” พูดจบก็เอื้อมมือดึงแขนอาเสี่ย
ใหเขามาใกลๆ “ยืนตรงนี้แหละพวกเรา อาวเจาคุณ เขามานี่ซี”
ทั้งหาคนตางยืนดูขบวนทหารปนใหญตอไป ลุงเชยพูดไมขาดปาก ดูแกครึ้มใจมากที่ไดรั้วบาน
ของประเทศไทยเขมแข็งถึงเพียงนี้”
บรรยากาศของการสวนสนามสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอกองทัพของประชาชน และ
ในขอความที่ขีดเสนใตขอความแรกสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจผิดของประชาชนทั่วไปที่เขาใจวาระบอบ
การเมืองการปกครองระบอบใหมของประเทศเปนระบอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ถูกตองคือระบอบประชาธิปไตย
โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทในการปกครองประเทศ และขอความที่ขีดเสนใตขอความที่สองเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ประชาชนตางเกรงกลัวการถูก
ประณามวาไมรักชาติ ซึ่งคงเปนขอหาที่รุนแรงพอดูในสมัยนั้น
39. สามเกลอกํามะลอ (คดีหมิ่นประมาท) เนื้อความสําคัญของตอนนี้ก็คือมีชาย 4 คน แอบ
อางชื่อเปนสามสหายและเจาคุณปจจนึกฯ และไดทําใหคณะพรรคตองเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งหมดจึงตองวาง
อุบายจับตัวสามเกลอกํามะลอนี้ใหได สามเกลอในตอนนี้ปรากฏภาพการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งแสดงถึง
สถานการณสงครามของการเมืองโลก นอกจากนี้ยังแสดงถึงการใหความสําคัญกับกองทัพซึ่งเปนการ
เตรียมพรอมตอภาวะสงครามที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทย
40. ละครบรรดาศักดิ์ (หกเขยตีคลี) เปนตอนที่คณะพรรคสี่สหายรวมกันแสดงละครการ
กุศลเพื่อหาเงินบํารุงกองทัพไทย สามเกลอในตอนนี้สะทอนภาพการเมืองเชนเดียวกับตอนสามเกลอกํามะลอที่
ผานมาขางตน
41. จอมกะลอน (แขงพายุ) เปนตอนที่เจาคุณปจจนึกฯ ไดประมูลรถยนตตอนเดียวแบบ
สปอรตมาใชงาน และคณะพรรคสามเกลอไดทวงติงวาวัยของทานไมเหมาะสม ทานจึงทากิมหงวนประลอง
ความเร็วโดยการแขงรถกัน ในสามเกลอตอนนี้มีนัยทางการเมืองปรากฏอยู กลาวคือการที่หองรับแขกใน
หางศิวิลัยชพาณิชยของกิมหงวนมีรูปทานผูนําคือหลวงพิบูลสงครามติดอยูที่ผนังหอง เปนสิ่งที่แสดงถึง
อํานาจบารมีของหลวงพิบูลสงครามในขณะนั้น เปนการใหความสําคัญกับตัวบุคคลคือตัวผูนํามากกวาระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักการปกครองแบบใหม
สะทอนภาพการเมืองไทยที่กําลังเบี่ยงเบนจากหลักการ
ประชาธิปไตยไปสูการเปนเผด็จการโดยผูนํา และนัยอีกประการที่ซอนเรนอยูก็คือในประเทศไทยตั้งแตอดีต
รูปของบุคคลที่จะประดับอยูบนฝาผนังของหางรานสถานที่ราชการจะเปนเพราะบรมฉายาลักษณของพระ
บามสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง แตในยุคนี้กลับกลายเปนรูปของทานผูนําคือหลวง
พิบูลสงคราม
ไปเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจบารมีของหลวงพิบูลสงครามที่ไมตางไปจากสถาบัน
พระมหากษัตริยและองคพระมหากษัตริย และประการสุดทาย การประดับรูปหลวงพิบูลสงครามเปนการ
ประกาศความเปนไทยแทอีกอยางหนึ่งของกิมหงวน เพราะหลวงพิบูลสงครามเปนนักชาตินิยม เปนผูนํา
นโยบายชาตินิยมมาใชจึงอาจกลาวไดวาหลวงพิบูลสงครามเปนสัญลักษณของชาตินิยม กิมหงวนซึ่งเปนไทย
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แทและสนับสนุนนโยบายชาตินิยม จึงตองประดับรูปหลวงพิบูลสงครามไวเพื่อแสดงความเปนไทยของตัวเอง
อันเปนการพลางปมดอยความเปนลูกจีนของตนเอง และอาจเปนการประชดรัฐบาลอีกดวย
42. แมครูสาว (นักเขียนโคง) เจาคุณปจจนึกฯไดพบหญิงมายวัยกลางคนผูหนึ่งและเกิดติด
เนื้อตองใจตองการจะใหเปนแมเลี้ยงของประภาและประไพ จึงพยายามเขาไปทําความรูจัก เมื่อไดทราบวา
บุตรสาวของหลอนเปดโรงเรียนภาคค่ําสอนเด็กประถมจึงวางอุบายใหสี่สหายทําตัวเปนคนไมรูหนังสือ และ
ทานนําไปฝากใหเขาโรงเรียนภาคค่ําดังกลาว เพื่อหาโอกาสสรางความสัมพันธกับผูเปนแม สี่สหายตางถือ
โ
อ
ก
า
ส
แขงขันกันจีบแมครูสาว ตอมาแมเสือทั้งสี่รูเรื่องนี้จึงยกพวกมาอาละวาด ภาพการเมืองในตอนนี้กลาวถึง
สถานการณการรบในยุโรปซึ่งกําลังอยูในภาวะสงคราม
43. เที่ยวลพบุรี สามสหายและเจาคุณปจจนึกฯ ไดเดินทางไปเที่ยวลพบุรีดวยกัน ภาพสะทอน
การเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ คือ เปนยุคที่ทหารและกองทัพเฟองฟูและยิ่งใหญอยางยิ่งรวมทั้งการนิยม
ยกยองชมเชยทานผูนําคือหลวงพิบูลสงครามเปนอยางมาก
44. บานผีสิง เจาคุณปจจนึกฯ ไดซื้อตึกไวหลังหนึ่งและปลอยเชา แตผูเชาตึกทุกคนอยูไดไม
เกิน 3 วัน ก็ตองยายออกหมด เนื่องจากผีดุ เจาคุณปจจนึกฯ จึงชวนสี่สหายไปพิสูจนความจริงและปราบผี
สามเกลอในตอนนี้กลาวถึงสถานการณสงครามในยุโรปเล็กนอย คือ ฝายสัมพันธมิตรเปนฝายเสียเปรียบและ
ตองลาถอย
45. พอแสนงอน (กลซอนกล) สามเกลอเมาสุราขนาดหนัก และขับรถโดยประมาทจนถูก
ตํารวจจับ ทานผูใหญและแมเสือทั้งสามจึงวางอุบายใหสามสหายโกรธเคืองกัน เพื่อจะไดไมเที่ยวเตรอีก
แตสามเกลอรูอุบายนี้จึงวางอุบายซอนอีกตอหนึ่ง นัยทางการเมืองของตอนนี้ก็คือคําพูดพลฯ ตํารวจหมึก ซึ่ง
กลาววา “โธ คุณครับ เมื่อเขาบําเพ็ญกรณีย ผมก็ตองมีไมตรีจิต เพื่อวิทยาคม อุดมสันติสุขซึ่งกันและกันนะซิ
ครับ” เปนการลอเลียนประกาศรัฐนิยมที่กําหนดใหประชาชนตองพูดจาภาษาดอกไมแกกัน และการเมืองไทย
ในตอนนี้นอกเหนือไปจากเรื่องชาตินิยมและรัฐนิยมแลว เรื่องการเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสกลายเปน
เรื่องสําคัญ ประชาชนทุกคนใหการสนับสนุนรัฐบาลอยางเต็มที่ และเปนประเด็นที่อยูในความสนใจของทุกคน
ในประเทศเลยทีเดียว

