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ยุคที่สอง ยุคชาตินิยมและรัฐนิยม สงครามและสันติภาพ เผด็จการและเสรีนยิ ม
ดวยการเผยแพรและรณรงคเกี่ยวกับความคิดและนโยบายชาตินิยมอยางจริงจังของรัฐบาลหลวง
พิบูลสงคราม ทําใหประชาชนทั่วไปตางมีจิตใจรักชาติ และปฏิบัติตนตามนโยบายชาตินิยมและประกาศ
รัฐนิยมฉบับตางๆ ของรัฐบาลอยางพรอมเพรียง และเมื่อรัฐบาลเริ่มดําเนินการรองเรียกดินแดนทางฝงขวา
ของแมน้ําโขงที่สูญเสียไปเมื่อคราว ร.ศ 112 คืนจากฝรั่งเศส ความรักชาติและกระแสชาตินิยมในหมู
ประชาชนก็ ยิ่ ง ทวี ขึ้ น ประชาชนต า งให ก ารสนั บ สนุ น รั ฐ บาลอย า งเต็ม ที่ ใ นเรื่ อ งการเรี ย กร อ งดิ น แดนคื น
นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2483 รัฐบาลฝรั่งเศสไดทาบทามรัฐบาลไทยในการทําสนธิสัญญาไมรุกรานซึ่งกันและ
กัน ซึ่งรัฐบาลไทยก็ไดตอบรับไปวายินดีที่จะทําสนธิสัญญากับฝรั่งเศส และไดมีการลงนามกันในเดือน
มิถุนายนนั้นเอง โดยมีเงื่อนไขวาไทยและฝรั่งเศสจะมีการปรับปรุงเสนเขตแดนระหวางกัน ทางดานชายแดน
อินโดจีนใหถูกตองเปนธรรมเสียกอน ซึ่งฝรั่งเศสก็ยอมรับจะใหมีการเจรจากัน แตก็โยกโยไมยอมสงคณะ
ผูแทนของฝายตนมาทําการเจรจาโดยบายเบี่ยงวาใหฝายไทยใหสัตยาบัณในสนธิสัญญาไมรุกรานซึ่งกันและกัน
กอน
การดําเนินการทางการทูตไดยืดเยื้อมาจนถึงเดือนกันยายนป 2483 ฝรั่งเศสไดใชเลหเหลี่ยม
ทางการทูตแจงแกสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําฝรั่งเศสวา ขอใหสนธิสัญญาไมรุกรานระหวางกันมีผล
บังคับใชโดยมิตองมีการแลกเปลี่ยนสัตยาบัณระหวางสองประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยพิจารณาแลวเห็นเปนขอ
เสียเปรียบของฝายไทย จึงยื่นขอเรียกรองเปนคําขาดแกฝรั่งเศสวา ขอใหฝรั่งเศสตกลงในขอเรียกรองของ
ไทยกอนคือ ปรับปรุงเขตแดนไทยกับฝรั่งเศสทางดานอินโดจีนใหถูกตองเปนธรรมตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยใหถือเอารองน้ําลึกของลําน้ําโขงจากเหนือมาใตจนตลอดดินแดนกัมพูชาเปนเสนกั้นอาณาเขต
และฝรั่งเศสจะตองใหคํารับรองวากอนที่อินโดจีนจะหลุดพนไปจากการปกครองของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจะคืน
ดินแดนของไทยที่ฝรั่งเศสบีบบังคับเอาไปจากไทยคืนกลับมาใหไทยเสียกอน ซึ่งในขณะนั้นเสียงเรียกรอง
ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสดังออกมาจากปากประชาชนไทยทุกคน แตตอมาฝรั่งเศสก็ตอบปฏิเสธขอเรียกรอง
ของไทยอยางแข็งกราว ในพระนครประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเขียน ขาราชการ ทั้งที่อยูในพระนคร
และจังหวัดใกลเคียงตางเดินขบวนเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสแทบไมเวนแตละสัปดาห ตั้งแตเดือน
ตุลาคมเปนตนมา ทั่วประเทศมีแตเสียงเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ประชาชนทุกคนตางเห็นพองตองกัน
วาไมวาจะดว ยวิธีใ ดก็ ตามต องทําใหฝรั่ งเศสคื นดินแดนแกไทยใหได แมจะตอ งทําสงครามก็ ตาม ใน
ขณะเดียวกันสถานการณทางชายแดนดานอินโดจีนก็ทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้น ฝรั่งเศสไดแสดงความไม
ปรารถนาที่จะทําความตกลงกับไทยโดยสันติวิธี อีกทั้งยังบอกปดขอเสนอเรื่องการปกปนเขตแดนของไทย
และไมยอมสงผูแทนเขามาเปนกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้ รวมทั้งยังทําการรบกวนชายแดนไทยโดยการสง
ทหารรุกล้ําชายแดนเขามาและยังสงเครื่องบินลวงล้ําเขามาในเขตนานฟาไทยอยูเนืองๆ ซึ่งเปนการแสดงความ
ท า ทายและไม เ คารพต อ อธิ ป ไตยของไทย นอกจากนั้ น ไทยกั บ ฝรั่ ง เศสยั ง มี ก ารโต ต อบกั น ทาง
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วิทยุกระจายเสียงอยูตลอดเวลา ไทยเริ่มสงกระจายเสียงเปนภาษาเขมร และตอมาจึงกระจายเสียงเปนภาษา
ญวนดวย เพื่อแจงขาวคราวความเคลื่อนไหวตางๆ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกชาวเขมรและชาวญวนใหรวมมือกับ
ไทยตอตานฝรั่งเศสดวย15
ดูเหมือนวาการเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสนั้นจะไมมีทางเลือกอื่นใดอีกแลวนอกจากการใช
กําลังทหาร แมวารัฐบาลไทยจะพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดก็ตาม ดังนั้นรัฐบาลไทยจึง “เตรียมการรบ”
โดยการตั้งผูบัญชาการทหารสูงสุด มีอํานาจสิทธิขาดบังคับบัญชาทั้ง 3 เหลาทัพ และแตงตั้งขาราชการไดตามที่
เห็นสมควร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพล.ต. หลวงพิบูลสงครามเปน
ผูบัญชาการทหารสูงสุด และแมทัพบก, พล.ร.ต. หลวงสินธุสงครามชัย เปนแมทัพเรือ และ น.อ. หลวงอธึก
เทวเดช เปนแมทัพอากาศ และตอมา ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให พล.ต. พระยาพหลพล
พยุหเสนา อดีตผูบัญชาการทหารบก เปนที่ปรึกษาการทหารสูงสุด และให พ.อ. หลวงพรหมโยธี รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงกลาโหม เปนรองผูบัญชาการทหารสูงสุดอีกตําแหนงหนึ่ง16
ทางดานประชาชนทั่วไปนั้น ประชาชนและนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลหลายหมื่น
คนไดไปประชุมกันที่ทองสนามหลวงและกลาวคําปฏิญาณยอมสละชีวิตเพื่อชาติตอองคพระแกวมรกต ณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แลวเคลื่อนขบวนตอไปยังทําเนียบนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอประชามติใหรัฐบาลใช
กําลังทหารชิงดินแดนคืนมา การเดินขบวนสนับสนุนใหรัฐบาลเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศสเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
การตัดสินใจใชกําลังทหารเพื่อใหไดดินแดนในลาวและเขมรคืนมา ตามที่รัฐบาลไดประกาศวา
จะตองทําใหสําเร็จโดยไมยอมถอยหลังนั้น ไมไดเกิดจากกระแสเรียกรองและการสนับสนุนจากประชาชน
หรือ ความมั่ นใจว าเป นสิ่ ง ที่ถู ก ต อ งชอบธรรมเทา นั้น แต ยัง ขึ้ น อยูกั บ แสนยานุ ภ าพของกองทัพ ไทยและ
ประสิทธิภาพในการรบของเหลาทัพตางๆ อีกดวย แมวาไทยจะไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกองทัพไทยให
ทันสมัยมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 และไดพัฒนามาโดยตลอดก็ตาม แตกองทัพสมัยใหมของไทยก็ยังไมเคย
ทําการรบในสมรภูมิที่แทจริงเลยแมแตครั้งเดียว จุดออนสําคัญของกองทัพไทยในขณะนั้นก็คือการขาด
ประสบการณในการปฏิบัติการรบจริง และนี่อาจเปนคําอธิบายไดวาเพราะเหตุใดฝรั่งเศสจึงไมสนใจขอ
เรียกรองของรัฐบาลไทย แตกลับแสดงการคุกคามทางดานชายแดนเปนการดูหมิ่นและทาทายแทน17
อยางไรก็ตาม กองทัพไทยในปลายป 2483 ก็มีเขี้ยวเล็บที่ไดรับการสรางสมแสนยานุภาพ
เตรียมพรอมอยูกอน เนื่องจากฝายไทยไดคาดหมายวาฝรั่งเศสที่คิดวาตัวเองเปนมหาอํานาจคงไมยอมคืน
ดิ น แดนให แ ตโ ดยดี จึ ง ได มี ก ารเตรีย มพรอ มอยา งเงีย บๆมาตั้ ง แต เ ดื อ นมิ ถุ น ายน ซึ่ ง เปน เดื อ นที่ เ ริ่ ม
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เรื่องเดียวกัน, น. 297.
เรื่องเดียวกัน, น. 297-299.
17
เรื่องเดียวกัน, น. 300.
16
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ดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ดังนั้นเมื่อฝรั่งเศสทําการคุกคามรุกล้ําทางชายแดนละเมิดอธิปไตยของประเทศ
กองทัพไทยจึงตอบโตกลับไป โดยเริ่มจากเหตุการณที่ฝรั่งเศสละเมิดนานฟาไทยในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2483 เครื่องบินตรวจการณของฝรั่งเศสรุกล้ํานานฟาไทยเขามาทางทิศใตของนครพนม และไดทิ้งระเบิดลงใน
เขตไทย 3 ลูก กองบินนอยที่จังหวัดอุดรธานี จึงสงเครื่องบินขึ้นไปทําการตอสู เย็นวันเดียวกัน เครื่องบิน
ไทยไดรับคําสั่งใหไปทิ้งละเบิดที่ทาแขกฝงลาวเพื่อตอบโตการบุกรุกของฝรั่งเศส
วันแรกของเดือนธันวาคม เรือรบฝรั่งเศสไดสงกําลังทหารขึ้นบกที่บริเวณบานอบยาม จังหวัด
ตราด ฝูงบินจันทบุรีไดรับคําสั่งใหสงเครื่องบินขับไลไปโจมตีสกัดกั้นการยกพลขึ้นบกของฝรั่งเศส และได
สั่งการใหเครื่องบินขับไลตามไปทิ้งระเบิดใสเรือรบฝรั่งเศส จนกระทั่งเรือรบฝรั่งเศสบอบช้ําลาถอยออกไปและ
ตอนเชาวันเดียวกันนั้นเครื่องบินขับไลของฝรั่งเศสไดรุกล้ําเขตแดนไทยทางดานจังหวัดนครพนม จึงเกิดการ
ปะทะกับเครื่องบินรบฝายไทยที่ขึ้นไปสกัดกั้น
กองทัพไทยไดนําเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่ตั้งทางทหารที่นครเวียงจันทร และทางฝรั่งเศสได
ตอบโตโดยสงเครื่องบินมาโจมตีทิ้งระเบิดที่นครพนมและทางฝงทาแขก ประเทศลาว และยังไดระดมยิง
ปนใหญเขาใสฝงไทยอีกดวย เครื่องบินฝรั่งเศสไดลวงล้ําเขามาเหนือนครพนม ไทยจึงสงเครื่องบินขึ้นตอสู
กลางอากาศ หลังจากนั้นเครื่องบินฝรั่งเศสไดเขามาโจมตีนครพนมอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเปนการตอบโต
การรุกรานของฝรั่งเศส กองทัพอากาศไดสงเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่ตั้งปนใหญของฝรั่งเศสที่สุวรรณเขต และ
ทิ้งระเบิดทําลายสนามบินและเครื่องบินที่สนามบินบานธาตุ รวมทั้งไดโจมตีที่ตั้งทางทหารที่บานนาแพะ โดย
ฝายไทยไมมีการสูญเสียแตอยางใด
เครื่องบินฝรั่งเศสไดเขามาทิ้งระเบิดที่อุดรธานี ทําใหราษฎรเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเปน
จํานวนมาก กองทัพอากาศจึงสงเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่เวียงจันทรเปนการตอบโต เครื่องบินฝรั่งเศสไดมา
ทิ้งระเบิดสนามบินอุบล จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม ฝายไทยไดใชปนใหญตอสูอากาศยานยิง
สกัดกั้น ทําใหเครื่องบินฝรั่งเศสตกในปาเขตเมืองทาแขก ในวันรุงขึ้นไทยตอบโตดวยการบินไปทิ้งระเบิดที่
เวียงจันทร ทาแขก และสุวรรณเขต ฯลฯ สรางความเสียหายใหแกจุดยุทธศาสตรของขาศึกเปนอยางมาก
โดยเฉพาะที่สุวรรณเขต
ตลอดเดือนธันวาคม 2483 ฝรั่งเศสสงเครื่องบินลวงล้ํานานฟาไทยเขามาโจมตีและทิ้งระเบิดใน
จังหวัดตางๆ ตามแนวชายแดนดานอีสาน สรางความเสียหายและความเดือดรอนเปนอยางมาก กองทัพไทย
จึงไดดําเนินการตอสูปองกันและตอบโตเชนเดียวกัน จนกระทั่งวันที่ 4 มกราคม 2484 เครื่องบินฝรั่งเศสได
เขามาทิ้งระเบิดที่อําเภอเขมราฐและกิ่งอําเภอชานุมาศ จังหวัดอุบลราชธานี ไทยจึงสงเครื่องบินไปทําลาย
สนามบินฝรั่งเศสที่หนองสะพังและทิ้งระเบิดโรงทหารกับคลังน้ํามัน
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วันรุงขึ้นกองทัพไทยไดเปดฉากการรุกเขาไปอินโดจีน โดยสงทหารราบขามแมน้ําโขงบุกดาน
ปอยเปต จนสามารถแยงที่มั่นในสวนหนาได ทําใหฝรั่งเศสตองถอยรนลงไป
หลังจาก “วันรบใหญ” 5 มกราคม ผานพนไป จากนั้นรัฐบาลไทยไดประกาศกฎอัยการศึก18 ใน
24 จังหวัดชายแดนดานอินโดจีน และในวันที่ 7 มกราคม 2484 ประเทศไทยไดประกาศสถานะสงครามกับ
อินโดจีนฝรั่งเศสอยางเปนทางการ
กองทั พ อากาศไทยได โ จมตี ทิ้ ง ระเบิ ด พระตะบองและเสี ย มราฐอี ก ครั้ง หนึ่ ง ฝรั่ง เศสจึง ส ง
เครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่อําเภอขุขันธและอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเปนการโตตอบ นอกจากนั้นในคืนตอมา
ฝรั่งเศสยังไดสงเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ 3 ลํา เขามาทิ้งระเบิดที่อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ และ
นครราชสีมา โดยลําหนึ่งไดมุงลงมากรุงเทพฯ แตทางไทยสกัดไวได โดยเครื่องบินฝรั่งเศสลํานั้นตกลงที่สีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
ทางดานสถานการณการรบบนภาคพื้นดิน กองทัพบูรพาไดรุกคืบหนาเขาไปในกัมพูชาตามถนน
สายศรีโสภณ ดานกองทัพอีสานกองพลสุรินทรเขาตีขาศึกที่ปอมสําโรงและสามารถยึดปอมไดภายในสามวัน
ทางกองพลอุบลก็เขาโจมตีนครจําปาศักดิ์จนยึดปอมบานคูไดสําเร็จ และกองพลอุดรทําการตรึงขาศึกและยิง
รบกวนที่เวียงจันทน,ทาแขก และสุวรรณเขต ตอมา กองทัพบูรพาไดประสบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ เมื่อ
กองพันทหารราบที่ตรึงกําลังอยูที่พะเนียด อยูหางจากชายแดนไทยดานอรัญประเทศลึกเขาไปในเขตแดนของ
กัมพูชา ถูกขาศึกจูโจมทําใหทหารไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก วันตอมากองทัพอากาศจึงสั่ง
โจมตีสนามบินนครวัตเปนการตอบโต ในวันที่ 12 มกราคม 2484 เครื่องบินฝรั่งเศสไดมาทิ้งระเบิดที่
นครพนม กองทัพอากาศไทยไดตอบโตโดยไปทิ้งระเบิดที่สุวรรณเขต,เสียมราฐ,มงคลบุรี ฯลฯ วันที่ 24
มกราคม กองทัพอากาศไทยไดสงฝูงบินใหญเขาโจมตีเปาหมายทางทหารตามเมืองตางๆรอบทะเลสาบเขมร
(อางอิงจาก : วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน
ของ ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)

18

การประกาศกฎอัยการศึกเปนมาตรการที่ใหอํานาจแกฝายทหารในการรักษาเอกราชความปลอดภัยแหง
ราชอาณาจักรและความสงบเรียบรอยในบานเมือง เพื่อฝายทหารจะไดดําเนินการไดอยางเฉียบขาดรวดเร็ว รวมทั้งอํานาจ
ทางการศาลและความยุติธรรมดวย การประกาศใชกฎอัยการศึกสามารถกระทําไดใน 3 กรณี คือ 1) เมื่อมีเหตุจําเปน
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมืองจากภัยซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร เปนพระราชอํานาจของพระ
มหากษัตริยที่จะประกาศพระบรมราชโองการใชกฎอัยการศึกทุกมาตราหรือบางมาตรา ตลอดจนการบังคับใชในสวนใดสวน
หนึ่งหรือทั้งหมดในราชอาณาจักร 2)เมื่อมีสงคราม 3)เมื่อมีการจราจลเกิดขึ้น การประกาศกฎอัยการศึกในกรณีที่ 2
และ 3 นั้น ผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกมีอํานาจประกาศใชเฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของกองทหารนั้น และตองรีบ
รายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึกเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเหนือฝายพลเรือนในสวนที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน แตหากนอกเขตใชกฎอัยการศึกหรือในเรื่องอื่นที่ไมเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ฝายทหารจะไมมีอํานาจเหนือฝายพลเรือน
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ดร.วิชิตวงศ ไดสรุปเหตุการณกรณีพิพาทอินโดจีนไวในวิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล
นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต ดังตอไปนี้
1. แมวาไทยซึ่งเปนฝายเรียกรองดินแดนคืน ไดกลาววาหากการเจรจาไมเปนผล ก็อาจจะตองมี
การใชกําลังทหาร แตรัฐบาลไทยไมปรารถนาที่จะรบกับฝรั่งเศส และไดพยายามใชการเจรจามาโดยตลอดไทย
ไมเคยปฏิบัติการใดๆ ที่อาจถือไดวาเปนการรุกรานแตเมื่อฝรั่งเศสแสดงทาทีคุกคามตออธิปไตยของประเทศ
ไทยจึงตองตอบโต
2. การสูรบในกรณีพิพาทกับอินโดจีนของฝรั่งเศสถือวาเริ่มขึ้นตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2483
และไดยุติลงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2484 รวมเวลา 2 เดือนเต็ม
3. การสูรบระหวางไทยกับฝรั่งเศสเริ่มดวยการตอสูกันทางอากาศซึ่งไดดําเนินไปจนกระทั่งวันที่ 5
มกราคม 2484 จากนั้นจึงเปนการทําสงครามทางภาคพื้นดินเมื่อกองทัพไทยรุกเขาไปในอินโดจีน และมีการ
ตอสูรบทางทะเลซึ่งเรียกกันวา “ยุทธนาวีที่เกาะชาง” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484
4. ชวงเวลา 2 เดือนของสงครามอินโดจีน ฝายไทยตองประสบกับการสูญเสีย ดังนี้
เสียชีวิต ทหารบก 94 นาย, ทหารเรือ 41 นาย, ทหารอากาศ 13 นาย และตํารวจสนาม 12
นาย รวมผูสละชีพเพื่อชาติ 160 นาย (ชื่อของผูเสียชีวิตไดรับการจารึกไวที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ)
บาดเจ็บถึงทุพพลภาพ ทหารบก 7 นาย, ทหารเรือ 8 นาย และทหารอากาศ 1 นาย รวม 16
นาย
บาดเจ็บสาหัส ทหารบก 82 นาย, ทหารเรือ 4 นาย, ทหารอากาศ 2 นาย และตํารวจสนาม
12 นาย รวม 100 นาย
บาดเจ็บเล็กนอย ทหารบก 218 นาย, ทหารเรือ 55 นาย, ทหารอากาศ 2 นาย และตํารวจ
สนาม 32 นาย รวม 307 นาย
5. ตั้งแตเกิดสงครามจนถึงวันพักรบ กองทัพไทยยึดดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศสไดดังนี้
กองทัพบูรพายึดไดบริเวณหนาเมืองศรีโสภณ เปนระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรจากอรัญประเทศ, กองทัพ
อีสานไดยึดดินแดนหางจากตัวเมืองเสียมราฐและนครวัตประมาณ 90 กม. และยึดครองพื้นที่แควนจําปาศักดิ์
, กองพลพายัพยึดแควนหลวงพระบางฝงขวาของแมน้ําโขง ซึ่งเปนดินแดนที่ไทยเรียกรองคืนมาแตแรกไวได
ทั้งหมด สวนทางดานจันทบุรี ยึดไดบางตําบลใกลบานไพลิน19

19

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ
ป.อินทรปาลิต,” น. 315-316.
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หลังจากนั้นญี่ปุนไดเสนอตัวเขามาทําหนาที่ผูไกลเกลี่ยและไดเชิญผูแทนไทยและฝรั่งเศสไป
เจรจาทําขอตกลง “พักรบ” บนเรือลาดตระเวน “นาโตริ” ของญี่ปุน ซึ่งลอยลําอยูหนาเมืองไซงอน ซึ่งผูแทน
ทั้งสองฝายไดลงนามในขอตกลงพักรบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2484 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ คือ ใหทั้งสองฝาย
ถอยไปจากที่ตั้ง 10 กม. และไทยกับฝรั่งเศสจะตั้งคณะผูแทนไปเจรจาระงับการพิพาทที่กรุงโตเกียว
การเจรจาไดขอยุติและทั้งสองฝายไดลงนามในขอตกลงรวมกันเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2484 โดย
ไทยไดดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ดังนี้
1. ดินแดนทั้งหมดที่ไทยตองเสียใหแกฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาป 2446 เชน ฝงขวาของหลวง
พระบางและจําปาศักดิ์ตรงขามปากเซ
2. ดินแดนที่เสียไปโดยสนธิสัญญา 2449 คือ ศรีโสภณและพระตะบองจดฝงทะเลสาบเขมร
แตไมรวมเสียมราฐและนครวัต
3. ดินแดนในกัมพูชาจากนครวัดลงไปถึงแมน้ําโขงตอนใตสตรึงเตรง
4. ใหถือรองน้ําลึกเปนเสนเขตแดนในลําน้ําโขง ทําใหไทยไดเกาะตอนที่ฝงขวาของรองน้ําลึกคืน
มา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2484 มีการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ไทยไดดินแดนคืนมา
69,600ตารางกิโลเมตร (ไทยตองเสียดินแดนใหฝรั่งเศสหลายคราว รวมเนื้อที่ประมาณ 481,600
ตารางกิโลเมตร)
ดินแดนที่ไดคืนมาจากฝรั่งเศสครั้งนี้ รัฐบาลไทยไดแบงออกเปน 4 จังหวัด คือ จังหวัด
พระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม จังหวัดจําปาศักดิ์ และจังหวัดลานชางและไดสงขาราชการและทหารเขาไป
ดูแลความสงบเรียบรอยและจัดระเบียบทางการปกครองขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2484
อําเภอตางๆ ในจังหวัดใหมทั้ง 4 ไดเปลี่ยนชื่อตามราชทินนามของผูที่มีบทบาทในสงคราม เชน
อําเภอพรหมโยธี อําเภออธึกเทวเดช อําเภอสินธุสงครามชัย อําเภอไพรีระยอเดช และอําเภอหาญสงคราม20
ทางราชการไดจัดพิธีสวนสนามฉลองชัยชนะขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยฝูงบินของกองทัพอากาศแสดง
การบินสวนสนาม ตามดวยการเดินสวนสนามของทหารหาญแหงกองทัพบูรพา, กองทัพอีสาน และกองพล
พายัพ โดยมี พล.ต. หลวงพิบูลสงคราม ผูบัญชาการทหารสูงสุดพรอมดวยนายทหารชั้นผูใหญยืนรับความ
เคารพอยูที่อนุสาวรียประชาธิปไตยถนนราชดําเนิน21

20
21

เรื่องเดียวกัน, น. 318.
เรื่องเดียวกัน, น. 318-319.
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คณะรัฐมนตรีมีมติใหสรางอนุสาวรียชัยสมรภูมิขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกผูที่ไดพลีชีพเพื่อชาติใน
สงครามอินโดจีน โดยสรางขึ้นที่บริเวณสี่แยกถนนราชวิถีกับถนนพญาไทตอนตนถนนประชาธิปตย (ถนน
พหลโยธิน) ลานอนุสาวรียเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดกวาง 131 เมตร ยาว 260 เมตร ฐานอนุสาวรีย
เปนวงกลม เสนผาศูนยกลาง 51 เมตร ตัวอนุสาวรียเปนรูปดาบปลายปน 5 แฉก สูงจากพื้นดินถึงยอดดาบ
50 เมตร ดาบปลายปนจะหลอตัน ใชหินลางสีเทาออนเปนผิว หลอรูปสูงสองเทาของคนจริง ฐานรองรูปหลอ
ประดับดวยหินแกรนิตที่มีในประเทศไทย และมีแผนจารึกนามของผูที่เสียชีวิตในการรบ ทําดวยหินออนที่มีใน
ประเทศไทยเชนเดียวกัน สวนรายชื่อหลอตัวอักษรดวยทองแดง ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี นายชางปนของ
กรมศิลปากร เปนผูปนรูปทองแดงหลอทั้ง 5 รูป จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนประธานในพิธีเปดอนุสาวรีย
ชัยสมรภูมิเมื่อ “วันชาติ” ที่ 24 มิถุนายน 248522 (อางอิงจาก : วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (ราชบัณฑิต),
“วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ ป. อินทรปาลิต”, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง,
กทม., 2544.)
หลังสิ้นสุดสงครามอินโดจีน ประเทศไทยก็กลับเขาสูภาวะสงบสุข แตสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
ขยายวงไปทั่วโลก เริ่มสอเคาวาจะมาถึงประเทศไทย ทั้งๆ ที่ไทยไดประกาศตัวเปนกลางตั้งแตเริ่มแรก
ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2484 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ให จอมพล หลวงพิบูลสงคราม เปนผูบัญชาการทหารสูงสุด และนายพลโท หลวงพรหมโยธี เปนรองผู
บัญชาการทหารสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงมีประกาศกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบัญชาการทหารสูงสุด
วามีอํานาจสิทธิขาดในการบังคับบัญชา แมทัพบก แมทัพเรือ และแมทัพอากาศ รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้ง
ขาราชการไดตามที่เห็นสมควร23 เพื่อเตรียมรับสถานการณสงคราม นอกจากนี้รัฐบาลยังไดประกาศเตือน
ประชาชนใหระมัดระวังชาวตางชาติที่อาจเปนจารชนเขามาสืบความลับของประเทศเพื่อหวังรุกรานประเทศไทย
อีกดวย
ปลายป 2484 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช อัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ไดเขาพบเจาหนาที่ชั้นสูง
ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ชี้แจงใหเห็นวาไทยมีกําลังไมพอที่จะตานทานญี่ปุน จึงขอใหสหรัฐฯ
จัดสงอาวุธยุทโธปกรณไปเสริมกําลัง ซึ่งทางเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ เพียงรับไวพิจารณา24
นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดเคยขอความชวยเหลือลวงหนาไปยังอังกฤษ ตั้งแตปลายป 2483 เพื่อขอคํา
ยืนยันวาอังกฤษจะชวยเหลือไทย หากไทยถูกละเมิดความเปนกลาง แตรัฐบาลอังกฤษไดตอบวาไทยตองชวย
ตัวเอง อังกฤษไมอาจใหความชวยเหลือแกไทยตามที่เคยไดใหสัญญาไว เมื่อสถานกาณเปนเชนนี้ไทยจึงยิ่ง

22

เรื่องเดียวกัน, น. 319-320.
เรื่องเดียวกัน, น. 368.
24
เรื่องเดียวกัน.
23
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ประกาศตัวเปนชาติเปนกลางอยางหนักแนนจริงจังยิ่งขึ้น รัฐบาลไดใชสื่อวิทยุย้ําใหประชาชนตระหนักวา
สงครามโลกอาจจะขยายมาถึงประเทศไทย คนไทยจะตองวางตัวเปนกลาง และยอมสละชีพเพื่อชาติเมื่อความ
เปนกลางและอธิปไตยของชาติถูกละเมิด แตอยางไรก็ตามประชาชนทั่วไปในขณะนั้นก็ยังไมสูจะเขาใจวา
สงครามโลกจะมาถึงเมืองไทยไดอยางไรและชาติใดจะละเมิดความเปนกลางของไทย25
สภาพการเมืองในประเทศขณะนั้นสถานภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคือหลวงพิบูล
สงครามมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมาก ประชาชนทั่วไปและสภาผูแทนราษฎรใหการสนับสนุนตอรัฐบาล
อยางเต็มที่ อีกทั้งยังแสดงความขอบคุณและความชื่นชมที่รัฐบาลไดดําเนินการจนประเทศไทยไดดินแดนใน
อินโดจีนกลับคืนมา ประชาชนทั่วไปตางชื่นชมและใหการสนับสนุนตอรัฐบาลเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
นายกรั ฐ มนตรี ห ลวงพิ บูล สงครามได รั บ การยกยอ งจากประชาชนว าเป นวี รบุ รุษ ของประเทศ ไม วา ทา น
นายกรัฐมนตรีจะคิดหรือทําอะไรก็ตาม ประชาชนตางใหการยอมรับและคิดวาทุกสิ่งทุกอยางลวนแตเปนสิ่งที่ดี
ทั้งนั้น
ดานสถานการณสงครามในขณะนั้นชาติที่ไทยระแวงวาจะใชอํานาจแสนยานุภาพที่เหนือกวา
รุกรานอธิปไตยของไทยคือญี่ปุนที่กําลังแขงขันกันครองอํานาจทางทะเลอยูกับอังกฤษ และมีความขัดแยง
ทางดานเศรษฐกิจและการคาอยูกับอเมริกาอยูอยางรุนแรง ดังนั้นไทยจึงไดรีบเรงปรับปรุงทั้งดานกองกําลัง
และแสนยานุ ภ าพการทหารเป น การใหญ รั ฐ บาลได สั่ ง กํ า ชั บ ให ท หารทุ ก หน ว ยตั้ ง อยู ใ นลั ก ษณะการ
เตรียมพรอมที่จะทําการรบไดทุกเวลา ทั้งๆ ที่รูอยูวาหากญี่ปุนบุกรุกเขามาจริงๆ ไทยยอมยากที่จะตานทาน
แสนยานุภาพและกําลังที่เหนือกวาของญี่ปุนไดตลอดรอดฝง
ในที่สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็แผมาถึงประเทศไทยตามที่หลายฝายไดคาดหมาย ญี่ปุนไดเปด
ฉากสงครามแปซิฟค หรือสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 โดยสงกําลังเขาโจมตีดินแดน
ของฝายสัมพันธมิตรหลายแหงพรอมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินหลายลํา
เขาโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ที่เพิรล ฮารเบอร หมูเกาะฮาวาย สรางความสูญเสียใหสหรัฐฯ เปนอยางมาก26 และ
ในเชาตรูวันเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลไดรับรายงานจากหลายๆ จังหวัดวากองทัพญี่ปุนไดบุกเขาสูประเทศไทย
ทั้งทางบกและทางทะเล โดยทางบกญี่ปุนไดยกกําลังจากอินโดจีนบุกเขาสูประเทศไทยทางดานชายแดน
กัมพูชา สวนทางทะเลนั้นญี่ปุนไดยกพลขึ้นบกในทุกจังหวัดที่ติดทะเลตลอดแนวอาวไทย
ถึงแมวาฝายไทยจะไดพยายามตานทานอยางเหนียวแนนตามพื้นที่ตางๆ ที่ญี่ปุนบุกเขาโจมตีแต
ญี่ปุนมีกําลังเหนือกวาไทยหลายเทาในทุกๆ ดาน รัฐบาลไทยภายใตการนําของหลวงพิบูลสงครามจึงจําตอง
ยอมทําขอตกลงใหญี่ปุนเดินทัพผานไทยและมีคําสั่งใหทหารไทยยุติการตอตานในตอนเชาวันเดียวกัน27 แต
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เรื่องเดียวกัน, น. 369-370.
เรื่องเดียวกัน, น. 427.
27
เรื่องเดียวกัน, น. 428.
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เนื่องจากสถานการณที่สับสนวุนวายและปญหาในการติดตอสื่อสารประกอบกับกระแสชาตินิยมของประชาชน
ทําใหการตอตานญี่ปุนยังคงดําเนินตอไปในหลายๆ จุด จนรัฐบาลตองสั่งใหหยุดยิงและยุติการตอตานซ้ําแลว
ซ้ําอีก จนกระทั่งเย็นย่ํากวาเสียงปนจะสงบเงียบและการตอตานจะยุติในทุกจุด

ในขณะที่มีการสูรบอยางรุนแรงระหวางทหารไทยและญี่ปุนในจุดตางๆ นั้น เอกอัครราชทูตญี่ปุน
ประจําประเทศไทยไดเจรจากับรัฐบาลขอใหญี่ปุนเดินทัพผานดินแดนประเทศไทย โดยญี่ปุนรับรองจะเคารพ
เอกราชและอธิปไตยของไทย รัฐบาลพิจารณาแลวเห็นวาไมมีทางเลือกที่ดีกวานี้ จึงยินยอมตามคําขอของ
ญี่ปุน และประกาศใหมีการหยุดยิงและยุติการตอสู นายกรัฐมนตรีวิงวอนขอใหประชาชนชาวไทยเห็นใจและ
เขาใจการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ ประชาชนไทยตางงงงัน และไมอยากเชื่อวานี่คือการตัดสินใจของ
รัฐบาลชาตินิยม สิ่งตามมาหลังความงงงันก็คือความไมเขาใจทาทีและพฤติการณของรัฐบาล เพราะกอนหนา
นี้รัฐบาลไดออกคําสั่งใหประชาชนชาวไทยรวมใจกันตอสูจนเลือดหยดสุดทาย หากมีชาติหนึ่งชาติใดรุกล้ํา
ดินแดนไทยอันเปนที่รักยิ่งของทุกคน28 แตหลังการบุกรุกของญี่ปุนเพียงไมกี่ชั่วโมงรัฐบาลในชุดเดียวกันก็
ยินยอมใหญี่ปุนเขามาในดินแดนไทยอยางงายดาย การกระทําของรัฐบาลในครั้งนี้สรางความเสียใจและเจ็บช้ํา
แกประชาชนเปนอยางยิ่ง
ภายหลังประกาศการหยุดยิงและยุติการตอสู ทหารญี่ปุนไดเขายึดครองพื้นที่ตางๆ ของไทยอยาง
รวดเร็วตามแผนการรบที่ไดทําขึ้นมาจากขอมูลตางๆ ที่บรรดา “จารชน” ของญี่ปุนไดสืบหาและประมวลไวกอน
จะกอสงคราม29 หลังวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ความสัมพันธระหวางไทยกับญี่ปุนกอตัวขึ้นอยางรวดเร็ว ใน
วันที่ 10 ธันวาคม รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ30 และในวันที่ 11 ธันวาคม รัฐบาลไทยและญี่ปุน
ไดลงนามรวมกันใน “กติกาสัญญาทางทหารระหวางไทยกับญี่ปุน” จากนั้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2484 รัฐบาล
ไทยและญี่ปุนลงนามรวมกันใน “กติกาสัญญาพันธไมตรีระหวางประเทศ” ซึ่งมีใจความสําคัญวาในกรณีที่
ประเทศภาคีขัดแยงทางอาวุธกับประเทศภายนอก จะเปนประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม ประเทศไทย
หรือประเทศญี่ปุนจะเขาขางภาคีอีกฝายหนึ่งในฐานะเปนพันธมิตรทันที และจะใหความชวยเหลือแกภาคีนั้น
ดวยปจจัยของตนในทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร31 นอกจากนี้ก็มี “ขอกําหนดความเขาใจกันเปน
ความลับ” เกี่ยวกับสัญญาที่ญี่ปุนรับรองจะใหดินแดนมลายูและพมาที่ไทยเสียใหแกอังกฤษ คือ ไทรบุรี
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แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, น. 22.
วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป.
อินทรปาลิต,” น. 428.
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แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, น. 25.
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เรื่องเดียวกัน, น. 29-30.
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กลันตัน ตรังกานู ปลิส เมืองเชียงตุง และเมืองพาน กลับคืนใหไทย แลกกับขอตกลงที่ไทยจะรวมมือและ
ชวยเหลือญี่ปุนในสงคราม

ขณะเดี ย วกั น คณะรั ฐ มนตรี เ สี ย งข า งน อ ยนํ า โดยนายปรี ดี พนมยงค รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังไมเห็นดวยที่ไทยจะเปนพันธมิตรกับญี่ปุนผูรุกราน นายปรีดี พนมยงค มีความมั่นใจวา
ญี่
ปุ
น
จ
ะ
ต
อ
ง
เ
ป
น
ฝายแพสงครามในที่สุด เพราะไมวาจะเปนฐานและศักยภาพในทางเศรษฐกิจหรือขีดความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สหรัฐอเมริกาเหนือกวาญี่ปุนอยางเปรียบเทียบกันไมได นายปรีดี พนมยงค กับ
มิตรสหายที่มีความคิดเห็นตรงกันและมีอุดมการณเดียวกัน ไดกอตั้งองคการตอตานญี่ปุนขึ้น ตอมาองคการ
นี้ไดรับการรับรองจากฝายสัมพันธมิตรและรูจักกันในนาม “ขบวนการเสรีไทย” ซึ่งไดใหความรวมมือและ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของฝายสัมพันธมิตรอยางใกลชิดในชวงปลายสงคราม 32
วันที่ 25 มกราคม 2485 ประเทศไทยไดประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา สรางความตื่น
ตระหนกใหแกประชาชนทั่วประเทศ อังกฤษไดประกาศสงครามตอบโตกับไทยทันที แตสหรัฐไมยอมรับและ
ไมไดใหความสนใจตอการประกาศสงครามของไทย เพราะถือวาไทยเปนดินแดนที่ตกอยูในการยึดครองของ
ประเทศศัตรู และรัฐบาลไทยในขณะนั้นเปนรัฐบาล “หุน” ของญี่ปุน ซึ่งความจริงแลวในขณะนั้นรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงครามมิไดเปน “รัฐบาลหุน” ของญี่ปุนแตประการใด ยังคงเปนรัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและมีความเปนอิสระเสรีทุกประการ มีขอจํากัดเฉพาะในแงที่ไดตกลงทําสัญญาเปน
พันธมิตรทางทหาร ทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองกับญี่ปุน และรัฐบาลไดใชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
การเมือง เปนสถานที่กักกันประชาชนของประเทศคูสงคราม โดยฝายไทยเปนผูดูแลผูถูกกักกันทั้งหมด
เหตุการณที่ญี่ปุนบุกไทยในครั้งนี้ยังผลใหการเมืองไทยเริ่มขาดเสถียรภาพและความมั่นคง
คณะรัฐมนตรีแตกออกเปนหลายฝาย ทั้งฝายที่เห็นควรเขากับญี่ปุน เห็นควรเขากับสัมพันธมิตร และฝายที่
เปนกลาง นายกรัฐมนตรีไดชี้แจงวาการที่ตองเขากับฝายญี่ปุนนั้นเปนความจําเปนเพราะถูกบังคับ ไมมี
ทางเลือกอื่นที่ดีไปกวานี้ หากไมรวมมือกับญี่ปุน ญี่ปุนก็จะปลดอาวุธกองทัพไทยและยึดประเทศไทยเปน
เมืองขึ้นอยางแนนอน การเขากับฝายญี่ปุนเปนทางเดียวที่จะรักษาบานเมืองและประชาชนใหอยูรอดปลอดภัย
ได เนื่องจากในขณะนั้นไมเห็นทางที่จะตอตานญี่ปุนซึ่งมีกําลังเหนือกวาไดเลย และที่ไดตกลงใจประกาศ
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สงครามตออังกฤษและอเมริกา ก็เพราะตองการใหญี่ปุนไววางใจมากขึ้น33 อีกฝายหนึ่งซึ่งรูเห็นเหตุการณแต
ไมไดเห็นคลอยตามหลวงพิบูลสงคราม เชน นายปรีดี พนมยงค หรือ นายดิเรก ชัยนาม ไดกลาววาเปนความ
ประสงคและเจตนารมยอันแนวแนของหลวงพิบูลสงครามแตผูเดียว ที่ดําเนินนโยบายดึงประเทศไทยจาก
ความเปนกลางและทําสัญญาเขารวมรบกับญี่ปุน34 ทั้งนี้เนื่องจากไดทราบถึงความสําเร็จของญี่ปุนในการรบ
ท
า
ง
ด
า
น

แปซิฟคซึ่งญี่ปุนโจมตีอาวเพิรลสรางความเสียหายใหกับอเมริกาเปนอยางมาก และเปนเหตุใหอเมริกาสูญเสีย
แสนยานุภาพทางทะเลไปสวนหนึ่ง และตองเปนฝายถอยไปตั้งรับจนไมอาจปกปองฟลิปปนสอาณานิคมของ
ตนเองจากการยึดครองของญี่ปุนได ขาวความสําเร็จของญี่ปุนทําใหผูที่สนับสนุนและนิยมชมชอบญี่ปุนเชน
หลวงพิบูลสงครามตื่นเตนและตองการแสดงตนเปนมิตรและรวมมือกับญี่ปุนใหมากขึ้น
อยางไรก็ตาม หลวงพิบูลสงครามก็มิควรจะตองเปนผูรับผิดชอบในเรื่องนี้แตเพียงผูเดียวเพราะ
ความจริงแลวในเวลานั้นประชาชนไมวาชาวไทย ชาวจีน หรือแมแตผูที่นิยมอังกฤษ อเมริกา ตางชื่นชม
ความสามารถของแสนยานุภาพญี่ปุน ทุกคนมั่นใจวาญี่ปุนตองชนะ หลวงพิบูลสงครามซึ่งเปนทหารและนิยม
ในอํานาจยอมเห็นดีเห็นงามตามญี่ปุน เพราะถาญี่ปุนชนะสงครามหลวงพิบูลสงครามจะไดมีอํานาจบารมี
สูงขึ้นไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้น แตเปนตลอดทั้งทวีปเอเชีย นอกจากนี้คําโฆษณาของญี่ปุนเกี่ยวกับ
“วงไพบูลยรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ยังใหความหวังในการเสริมสรางพลังทางทหารและเศรษฐกิจ
แกฝายไทย กลาวคือเหตุการณในประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นวาไทยเองตกอยูในสภาวะแหงความกลัวตลอด
มา จนมีคํากลาววา “เมืองไทยตกอยูในอุงเล็บของสิงโตอังกฤษ เสือฝรั่งเศส และมังกรจีน”35 ฉะนั้นเมื่อไทยมี
โอกาสจะสลัดพนจากความกลัวมาเปนอิสระไดยอมตองไมละเวนโอกาส นับจากสงครามโลกทางดานแปซิฟค
เริ่มขึ้น ผูนําไทยสวนใหญตางตองการผูกไมตรีกับญี่ปุนฉันทบานพี่เมืองนอง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียัง
ตองการความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจากญี่ปุนดวย เนื่องจากมีการเปรียบเทียบการคาของไทยกับอังกฤษ
และไทยกับญี่ปุนวา การคาและเศรษฐกิจไทยตกอยูภายใตอิทธิพลและการครอบงําของอังกฤษ แตในภาวะ
ฉุกเฉินอังกฤษกลับไมยอมขายสินคาและใหความชวยเหลือทางการคาแกไทยเลย ในขณะที่ญี่ปุนกลับ
สนับสนุนการคาไทยทุกอยาง แมวาจะไมมีอิทธิพลอยูในประเทศไทยเลยก็ตาม (อางอิงจาก : แถมสุข
นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิญูชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544.)
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นับตั้งแตสงครามอินโดจีนหลวงพิบูลสงครามไดกลายเปนวีรบุรุษผูยิ่งใหญของคนไทยทั้งประเทศ
ประชาชนตางใหความเคารพนิยมยกยองหลวงพิบูลสงครามเปนอยางมาก สภาผูแทนราษฎรใหการสนับสนุน
ในทุกๆ เรื่องที่เปนดําริของหลวงพิบูลสงคราม อํานาจบารมีของหลวงพิบูลสงครามรุงเรืองอยางที่สุดจึงเกิด
ขบวนการลิ้นกระดาษทรายน้ําลายชะแล็ค หรือขบวนการประจบสอพลอขึ้นรอบตัวทานผูนํา จากอํานาจในการ
บริหารประเทศหลายๆ ดาน และอํานาจในกองทัพ ซึ่งอยูในมือจอมพล ป.พิบูลสงครามแตเพียงผูเดียวมา
ตั้งแตป 2482 อํานาจของหลวงพิบูลสงครามยิ่งขยายขอบเขตเขาไปครอบงํารัฐสภา และจากการประกาศกฎ
อัยการศึกทําใหอํานาจทางการศาลตกอยูในการควบคุมของกองทัพ ซึ่งอยูภายใตอํานาจของหลวงพิบูลสงคราม
เชนกัน ทั้งหมดนี้ทําใหระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยมาเปน
เผด็จการโดยผูนําอยางแทจริง หลังจากมีการเบี่ยงเบนทีละนอยมาตั้งแตการขึ้นสูอํานาจของหลวงพิบูล
สงคราม
คงไมมีผูใดปฏิเสธไดวาเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกานั้น
จอมพล ป. หลงระเริงตออํานาจเผด็จการแลวโดยสมบูรณ36 นับจากเริ่มสงครามจอมพล ป. พิบูลสงครามได
พยายามจัดการกับบุคคลและกลุมบุคคลที่ขัดแยงในทางความคิดหรือไมสนับสนุนนโยบายของ “ทานผูนํา”
ออกไปจากรัฐบาล เชน นายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไมเห็นดวยกับ
นโยบายเกี่ยวกับญี่ปุนของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกลดฐานะลงมาเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เดียวกัน โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการเสียเอง และหลังจากนั้น นายดิเรก
ชัยนาม ก็ถูกสงไปเปนเอกอัครราชทูตไทยประจําโตเกียว นายปรีดี พนมยงค เปนอีกผูหนึ่งที่รัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ไมพึงประสงคแตไมอาจจะทําอะไรรุนแรงได เพราะเปนผูมีบารมีอยูมากในวงการเมืองและ
มีลูกศิษยลูกหาอยูมากมาย พอดีกับเวลานั้นมีตําแหนงในคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองควางอยู เนื่องจาก
เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ผูสําเร็จราชการแทนพระองคถึงแกอสัญกรรม จอมพล ป. พิบูลสงครามจึง
เสนอสภาผูแทนราษฎรใหลงมติแตงตั้งนายปรีดี พนมยงค เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรดวยดี ฉะนั้น รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในขณะนั้นจึงเปนรัฐบาล
ของจอมพล ป. และ โดยจอมพล ป. อยางสมบูรณ37 คําสั่งและนโยบายของทานผูนํากลายเปนประกาศิตที่ไม
มีใครกลาโตแยงและคัดคาน ทางฝายประชาชนยิ่งไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความไมเห็นดวย
กับรัฐบาล เนื่องจากประเทศไทยในขณะนั้นอยูในระหวางการประกาศใชกฎอัยการศึก และดังที่กลาวแลววา
ยุคนั้นเปนยุคของทานผูนํา ประชาชนไดรับการปอนคําขวัญนานาชนิดอยูตลอดเวลา เชน “เชื่อพิบูลสงคราม
ชาติไมแตกสลาย” “เชื่อพิบูลสงครามชาติปลอดภัย” “เชื่อและตามผูนําชาติจะสวัสดี” “ความปลอดภัยของชาติ
อยูที่เชื่อและทําตามทานพิบูลสงคราม” ฯลฯ ที่จริงเมื่อไทยประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตร ประชาชน

36
37

เรื่องเดียวกัน, น. 52.
เรื่องเดียวกัน, น. 53.

74
ตางเศราสลดใจและไมเห็นดวยกับพฤติกรรมของรัฐบาล
ในกรุงเทพฯ มีใบปลิวออกโจมตีจอมพล ป.
พิบูลสงคราม วาเปนเครื่องมือของญี่ปุนแตรัฐบาลก็ไดทําการปราบปรามอยางรุนแรงเด็ดขาดจนเงียบหายไป
ในที่สุด (อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิญูชน, พิมพครั้งที่
2, กทม., เม.ย. 2544.)
ในป 2485 จอมพล ป. พิบูลสงครามไดเคลื่อนกําลังทหารของไทยสวนใหญไปอยูในภาคเหนือสุด
เพื่อใหพนจากการถูกญี่ปุนปลดอาวุธหากญี่ปุนเกิดความระแวงขึ้นมา ญี่ปุนเองก็พอใจเชนนั้นเพราะเมื่อ
กองทัพไทยสวนใหญออกไปอยูในปาทําใหไมมีอะไรจะตองกังวล นอกจากนั้นญี่ปุนยังมอบให “กองทัพ
พายัพ” ของไทยทําหนาที่ปองกันปกขวาของกองทัพญี่ปุนจากการโจมตีของกองทัพจีนในการรุกเขาไปในพมา
กองทัพพายัพยึดนครเชียงตุงในสหภาพไทยใหญไดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2485 ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับที่เกิด
ยุทธนาวีมิดเวย
กองทัพญี่ปุนทําการรุกรานไดอยางรวดเร็วเฉพาะในชวงครึ่งแรกของป 2485 หลังจากนั้นก็ไม
สามารถที่จะรุกตอไปได เนื่องจากฝายสัมพันธมิตรสามารถระดมสรรพกําลังตอตานและหยุดยั้งไวได ป
ตอมาญี่ปุนก็ออนกําลังลงตามลําดับ38
ครั้นตอมาเจาพระยาพิชเยนทรถึงแกอสัญกรรม และสภาผูแทนราษฎรมิไดแตงตั้งผูใดขึ้นมา
ดํารงตําแหนงแทน คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคจึงเหลือเพียง 2 ทาน คือ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา
เปนประธานคณะผูสําเร็จราชการ และทานปรีดี พนมยงค เทานั้น และพรอมๆ กันนั้นงานตอตานญี่ปุนของ
นายปรีดี พนมยงค ก็มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใชชื่อรหัสลับวา “รูธ” เปนผูนําเสรีไทยในประเทศ
ไทย39
ในป 2485 นั้นเองไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญที่สุดของประเทศไทย เพราะมีฝนตกหนักอยาง
ตอเนื่องตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม ทําใหเกิดอุทกภัยขึ้นทางภาคเหนือและไหลบาลงมาทวมภาคกลางตอนบน
ในเดือนกันยายน ปลายเดือนเดียวกันนั้น น้ําเหนือก็ไหลบามาทวมกรุงเทพฯ ระดับน้ําสูงถึง 1 เมตร หรือ
มากกวานั้นในบางพื้นที่
ในชวงเวลาประมาณ 2 เดือนที่น้ําทวมพระนคร ชาวกรุงไปไหนมาไหนดวยความยากลําบาก
ตองใชเรือเปนพาหนะเพราะถนนหนทางกลายเปนคลองไปทั่วกรุง รถยนตไมสามารถวิ่งไดเลย ทุกบาน
จําเปนตองมีเรือสําหรับสัญจรไปมา เมื่อระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนก็ตองขนยายขาวของหนีน้ําขึ้นไปอยู
ในที่สูงที่น้ําทวมไมถึง นอกจากความยากลําบากในการขนของหนีน้ําแลวประชาชนยังตองเผชิญกับสัตวตางๆ
เชน แมลงตางๆ และสัตวเลื้อยคลานที่ตางหนีน้ํามาซอนตัวอยูตามบานเรือนของผูคน สัตวตางๆ เหลานี้หลาย
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วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ
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ชนิดมีพิษ เชน แมลงป อง ตะขาบ งูพิษ ทําใหประชาชนตองระมัดระวังมากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้จระเขที่
บึงบอระเพ็ดก็หลุดลงแมน้ําเจาพระยา แลวลอยตามน้ําลงมากรุงเทพฯ สรางความตื่นตระหนกใหแกราษฎรที่
มีบานเรือนอยูริมน้ําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากน้ําทวมสูงทําใหระบบการสุขาไดรับความเสียหาย เชื้อโรคตางๆ จึง
แพรกระจายไปทั่วโดยมากับน้ําทวมนั้นเอง รัฐบาลตองประกาศเตือนประชาชนใหระวังโรคระบาดที่จะมากับ
น้ํา และประกาศหามไมใหประชาชนเดินลุยน้ําทองน้ําเลนโดยไมมีกิจธุระอันควร รวมทั้ง ไมใหเด็กๆ เลนน้ํา
ที่ทวมขังอยูนั้น ผูที่เดือดรอนมากพวกหนึ่งคือบรรดาขาราชการที่ตองไปปฏิบัติหนาที่การงานตามปกติ
เนื่องจากประเทศไทยตกอยูในภาวะสงครามมีการประกาศใชกฎอัยการศึก ทําใหขาราชการตองรักษาระเบียบ
วินัยอยางเครงครัด ผูที่มีรถยนตตองทํายกรานสูงใหรถขึ้นไปจอดอยูบนนั้น ถึงแมการสัญจรจะสามารถใช
เรือเปนพาหนะ แตก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงการเดินย่ําน้ําหรือทองน้ําได เพราะในหลายพื้นที่น้ําไมลึกพอที่เรือ
จ
ะ

แลนไปได ผูโดยสารตองลงเดินทองน้ําตอไปยังที่หมาย จึงเกิดรองเทาพิเศษขึ้นเปนรองเทาที่ทําจากยาง
รถยนตมีลักษณะคลายรองเทาแตะหรือรองเทาแตะหุมสนที่ถือวาไมผิดวัฒนธรรมของทานผูนํา แมน้ําจะทวม
สูงแตขาราชการและผูที่ไปติดตอกับราชการยังตองแตงกายใหถูกตองตามวัฒนธรรมโดยตองสวมเสื้อนอกแต
ไมจําเปนที่จะตองผูกเน็คไท 40(อางอิงจาก : วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับ
หัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.
หลังอุทกภัยผานไปวิสัยทัศนปลอดโปรงอากาศแจมใสพอที่เครื่องบินจะทําการบินได รัฐบาลจึง
ประกาศเตือนประชาชนใหเตรียมพรอมรับการโจมตีทิ้งระเบิดจากฝายสัมพันธมิตร และแลวในคืนวันที่ 26
พฤศจิกายน 2485 ผานไปทองฟาโปรงปราศจากเมฆ เครื่องบินสัมพันธมิตรไดเริ่มมาโจมตีกรุงเทพฯ
ตนเดือนธันวาคม รัฐบาลมีประกาศใหราษฎรอพยพและปดโรงเรียนโดยไมมีกําหนด ตอมาใน
คืนวันที่ 27 ธันวาคม เครื่องบินสัมพันธมิตรไดมาทิ้งระเบิดกรุงเทพฯ และบินไปทิ้งระเบิดที่อยุธยา, สระบุรี,
ปราจีนบุรี และชลบุรีดวย หลังจากนั้นกรุงเทพฯ ก็ไมถูกรบกวนจากเครื่องบินสัมพันธมิตรอีก41 ในขณะนั้น
กองทัพญี่ปุนสามารถยึดครองพมา มลายู สิงคโปร และอินโดนีเซีย รวมทั้งฟลิปปนสและเกาะตางๆ ใน
มหาสมุทรแปซิฟคได สมรภูมิการรบไดเคลื่อนผานประเทศไทยออกไป
ฝายสัมพันธมิตรรวบรวมกําลังและตั้งรับญี่ปุนไวได และเริ่มตีโตญี่ปุนกลับมา ดังนั้น ในวันที่ 34 กรกฎาคม 2486 นายกรัฐมนตรีโตโจแหงญี่ปุนจึงมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง และไดมอบดินแดนคืน
ใหแกไทยเพื่อผูกมิตรในการสงครามไดแก 4 รัฐมลายู คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส ซึ่งไทยเรียกวา “สี่

40
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เรื่องเดียวกัน, น. 439-440.
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รัฐมาลัย” และมอบรัฐเชียงตุงและเมืองพานในเขตรัฐฉานของพมา ซึ่งไทยเรียกวา “สหรัฐไทยเดิม” ซึ่ง
ดินแดนที่ไดรับจากญี่ปุนครั้งนี้รัฐบาลไดประกาศคืนใหแกเจาอาณานิคมทันทีเมื่อประกาศสันติภาพ
ปลายป 2486 เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรไดเขามาโจมตีประเทศไทยอยางรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง
สรางความตื่นตระหนกและความเสียหายเดือดรอนแกประชาชนทั่วไปเปนอยางมาก เนื่องจากเปนการทิ้ง
ระเบิดแบบปูพรม เพราะขาดผูชี้นําเปาหมายในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญๆ ในชวงนี้ฝายสัมพันธมิตรเริ่ม
ปฏิบัติการจิตวิทยาเผยแพรขาวสงครามแกประเทศไทย รัฐบาลจึงพยายามรณรงคอยางที่สุดใหประชาชน
รวมมือกับรัฐบาล โดยการไมฟงและไมเชื่อขาวตางๆ ที่กําลังแพรกระจายไปทุกวงการ และขาวที่สําคัญก็คือ
ขาวความเคลื่อนไหวของสงคราม ซึ่งตนตอของขาวมาจากวิทยุคลื่นสั้นของอังกฤษจากนิวเดลีหรือเมลเบิรน
และวิทยุคลื่นสั้นของอเมริกาจากวอชิงตันหรือซานฟรานซิสโก ซึ่งผูที่มีเครื่องรับวิทยุชั้นดีราคาแพงขนาดใหญ
สามารถรับฟงได แตตองแอบฟงภายในบานอยางมิดชิด แลวคอยกระซิบตอๆ กันไป โดยขาวตางๆ ที่มา
จ
า
ก
สัมพันธมิตรนี้ รัฐบาลไดขนานนามวา “ขาวอกุศล” (อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงคราม
โลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิญูชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544 และ วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร
(ราชบัณฑิต), “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต”, สนพ.
แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
สถานการณของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในป 2487 เริ่มขาดความมั่นคงและเสถียรภาพ
เนื่องจากการสรางชาติโดยการปฏิวัติวัฒนธรรมประกอบกับคาครองชีพแพงขึ้นกวาเมื่อกอนสงครามหลายเทา
เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ ขาดแคลน เปนเหตุใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งประเภทหนึ่งและประเภทสอง
รวมทั้งประชาชนมีความไมพอใจมากขึ้นทุกที
ดานกองบัญชาการเสรีไทยในกรุงเทพฯ ซึ่งนายปรีดี พนมยงค เปนหัวหนาสามารถติดตอกับ
กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรในภาคพื้นเอเชียอาคเนยที่เมืองแคนดี บนเกาะลังกาไดในชวงหลังของป
2487 และประสานงานกับสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันใหทําหนาที่ติดตอกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่นาย
ทหารเสรีไทยทั้งสายอังกฤษและสายอเมริกาเริ่มทยอยกันเขามาปฏิบัติการในประเทศไทย42
ตั้งแตตนป 2487 ทั้งอังกฤษและอเมริกันไดเขามาตั้งศูนยประสานงานกับกองบัญชาการเสรีไทย
ในกรุงเทพฯ และนายทหารสัมพันธมิตรไดเขามาฝกพลพรรคเสรีไทยตามคายตางๆ โดยไดรับอาวุธนานาชนิด
จากสัมพันธมิตร จอมพล ป. พิบูลสงครามลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในปลายเดือนกรกฎาคม 2487
เนื่องจากรัฐบาลแพคะแนนในการลงมติเรื่องการสรางนครหลวงของประเทศไทยแหงใหมที่เพชรบูรณ และ
การสถาปนาจังหวัดสระบุรีใหเปนนครแหงศาสนา สภาผูแทนราษฎรจึงดําเนินการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีคน
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เรื่องเดียวกัน, น. 430-431.
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ใหม โดยประธานสภาไดนําความเห็นสวนมากของผูแทนราษฎรเสนอวาควรเปนพระยาพหลพลพยุหเสนา
แตพระยาพหลฯ ไดปฏิเสธที่จะกลับมาดํารงตําแหนงนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสายเสรีไทยไดเขาพบปรึกษา
กั บ นายปรีดี พนมยงค และเสนอให น ายทวี บุ ณยเกตุ เป นนายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ความสะดวกในการ
ดําเนินงานของพลพรรคเสรีไทย แตเมื่อไดพิจารณาแลวเห็นวานายทวีเปนคนตรงไปตรงมา จึงเปนการยากที่
เ
ข
า
จ
ะ
ตีสองหนาเขาหาฝายญี่ปุนได คนที่จะเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตองเปนผูตีสองหนาหลอกลอใหฝายญี่ปุน
จับทางฝายไทยไมได ส.ส.ทางสายเสรีไทยจึงเห็นควรใหเชิญนายควง อภัยวงศ มาเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
นายควงยินดีที่จะรับตําแหนงนี้ และใหนายทวีมีหนาที่สั่งราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและประสานงานกับ
ขบวนการเสรีไทย สภาผูแทนราษฎรจึงมีมติเลือกนายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี ทางญี่ปุนไมมั่นใจ

ในสถานการณการเมืองไทย แมทัพญี่ปุนจึงเขาพบนายปรีดี พนมยงค ที่ทําเนียบทาชาง43 เพื่อสอบถาม
ความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมแทนจอมพล ป. ซึ่งนายปรีดีไดแจงวา การแตงตั้งนายก
รัฐมนตรีจะเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ และขอใหเปนกิจการ
ภายในของไทย คนไทยจะไดเขาใจวาฝายญี่ปุนไมแทรกแซงในกิจการภายในของไทยอันจะเปนเกียรติคุณแก
ญี่ปุนเอง และชี้แจงเพิ่มเติมวานายกรัฐมนตรีคนใหมเปนผูมีอัธยาศัยดีและจะรวมมือกับฝายญี่ปุนไดแนนอน
การตอบไปเชนนั้นเพื่อใหญี่ปุนวางใจรัฐบาลใหมของไทย เพราะหากทางญี่ปุนคิดระแวงก็อาจใชกําลังยึดครอง
ประเทศไดงายๆ เนื่องจากประเทศไทยในขณะนั้นมีทหารญี่ปุนอยูเต็มบานเต็มเมืองไปหมด ในดานการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีพระองคเจาอาทิตยฯ ไมยอมลงพระนามแตงตั้งนายควง อภัยวงศเปนนายกรัฐมนตรี
และทรงขอลาออกจากตําแหนงประธานคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค เพราะคิดวานายควงมีบารมีทาง
การเมืองและการทหารไมเพียงพอ รัฐบาลนายควงไมนาจะมีความมั่นคงหรือดํารงอยูได จอมพล ป. ซึ่งมี
อํานาจบารมีทั้งทางการเมืองและการทหารตองหวนกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีก สภาผูแทนราษฎรมิได
43

หมายถึงบานพักรับรองของทางราชการที่นายปรีดี พนมยงค พํานักอยู ในขณะที่ดํารงตําแหนงสําคัญใน
รัฐบาลและในประเทศ ตั้งอยูที่ทาชางวังหนา บนถนนพระอาทิตย ใกลปากคลองตลาด คนทั่วไปจึงเรียกบานพักรับรอง
แหงนี้วา ”ทําเนียบทาชาง” ทําเนียบทาชางเมื่อครั้งที่ทานปรีดีพักอาศัยอยูนั้น คึกคักไปดวยผูคนมีผูมาเยี่ยมเยียน
ขาราชการประจําและนักการเมืองมาขอคําแนะนําปรึกษาในงานบริหารราชการแผนดินตางๆ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เมื่อทานปรีดีเปนผูนําองคกรลับตอตานญี่ปุน ทําเนียบทาชางก็ถูกใชเปนกองบัญชาการใหญของขบวนการเสรีไทยไปดวย
ทําเนียบทาชางเดิมเปนวังของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ปจจุบันเปนที่ตั้งของ
องคการ UNICEF ในประเทศไทย
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แตงตั้งผูใดเขามาดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคแทนพระองคเจาอาทิตยฯ แตมีมติเปนเอกฉันท
ใหนายปรีดีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเพียงผูเดียว ดังนั้น นายปรีดี พนมยงค จึงไดแตงตั้งนายควง
อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลชุดใหมประกอบดวยสมาชิกคนสําคัญขบวนการเสรีไทยเปน
สวนใหญ ทําใหปฏิบัติการเสรีไทยในการชวยเหลือกองทัพสัมพันธมิตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิญูชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม.,
เม.ย. 2544 และ วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (ราชบัณฑิต), “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร
กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต”, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
ในป 2487 นั้น เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรไดโจมตีกรุงเทพฯ และในอีกหลายจังหวัดอยางรุนแรง
แทบทุกวัน สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินเปนอันมาก แมวาการทิ้งระเบิดในชวงหลังๆ จะไดรับ
การชี้นําจากพลพรรคเสรีไทยไมสะเปะสะปะปูพรมเหมือนครั้งแรกก็ตาม กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทางอากาศอยาง
รุนแรงและตอเนื่องตลอดป 2487 ระยะหลังๆ สัมพันธมิตรมักเขาโจมตีในตอนกลางวัน เนื่องจากเห็นเปา
หมายทางยุทธศาสตรอยางชัดเจน นอกจากนี้หลายๆ จังหวัดที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรก็ถูกโจมตีดวย
เชนกัน ตั้งแตปลายป 2486 จนกระทั่งกลางป 2488 การโจมตีทางอากาศของฝายสัมพันธมิตรไมไดรับการ
ขัดขวางใดๆ จากเครื่องบินขับไลของญี่ปุนและของไทยเลย แมแตปนใหญตอสูอากาศยานก็นิ่งเงียบไมไดทํา
การตอสู ฝายสัมพันธมิตรไดครองความเปนเจาอากาศเหนือทองฟาเมืองไทยโดยเด็ดขาดและสิ้นเชิง สําหรับ
การรบทางบกกองทัพญี่ปุนในพมาก็ถูกโจมตีถอยรนลงมาเปนลําดับ44
ตนเดือนสิงหาคม 2488 สัมพันธมิตรไดทิ้งระเบิดปรมาณูลงสูนครฮิโรชิมาและนครนางาซากิ ทํา
ใหญี่ปุนยอมจํานนโดยปราศจากเงื่อนไข ฝายสัมพันธมิตรซึ่งเห็นคุณคาของปฏิบัติการเสรีไทย และมีความ
เชื่อถือนายปรีดี พนมยงค หัวหนาขบวนการเสรีไทย ไดแนะนําใหนายปรีดี ประกาศ “สันติภาพ” เพื่อยืนยัน
วาการประกาศสงครามตออังกฤษและอเมริกาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2485 นั้น ขัดตอเจตนารมยของ
ประชาชนชาวไทย และขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย45
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 รัฐบาลไทย “ประกาศสันติภาพ” และใหการประกาศสงครามตอ
สหรัฐฯ และบริเตนใหญ “เปนโมฆะ ไมผูกพันประชาชนชาวไทย” เมื่อฝายสัมพันธมิตรไมถือวาประเทศไทย
เปนประเทศผูแพสงครามรัฐบาลไทยจึงไมตองยอมจํานน กองทัพไทยไมตองวางอาวุธ และดินแดนไทยไม
ตองถูกยึดครอง ไทยยังคงความเปนประเทศเอกราชและมีอธิปไตยโดยสมบูรณตอไป แตเนื่องจากไทยกับ
อังกฤษไดประกาศสงครามตอกัน ดังนั้นจึงตองเจรจาตกลงยกเลิกสถานะสงครามดังกลาว ซึ่งอังกฤษมีขอ
เรียกรองตอประเทศไทยหลายประการเพราะเปนผูเสียหาย การเจรจายืดเยื้อยาวนานถึง 4 เดือน จึงบรรลุ

44
45

เรื่องเดียวกัน, น. 455.
เรื่องเดียวกัน, น. 431.
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ขอตกลงยกเลิกสถานะสงครามเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2489 ซึ่งเปนเวลาเกือบ 4 ปที่ประเทศไทยตกอยูใน
สถานการณสงคราม ประเทศไทยจึงไดกลับคืนสูภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง (อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท,
“เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิชาญชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544 และ วิชิตวงศ ณ
ปอมเพชร (ราชบัณฑิต), “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต”,
สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
เมื่อประเทศไทยประกาศเขารวมรบเปนพันธมิตรกับญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่สอง ในเดือน
มกราคม 2485 ขณะนั้นประชาชนไทยทั้งประเทศกําลังตกอยูในยุค “ปฏิวัติทางวัฒนธรรม” ตามแผนการ
สรางชาติของทานผูนํา และการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งนี้เปนไปอยางพิสดารตลอดระยะสงคราม จอมพล ป.
พิบูลสงครามมีความเชื่ออยางแนนแฟนวาคนไทยจะตองมีวัฒนธรรมสูงในสายตาของชาวโลก เพื่อปองกัน
ไมใหชาติมหาอํานาจทั้งหลายมายึดครองประเทศไทย โดยอางเหตุผลวาเพื่อถายทอดอารยธรรมให เพราะจาก
เหตุการณในประวัติศาสตร จอมพล ป. เห็นวาประเทศในเอเชียตองตกเปนเมืองขึ้นของยุโรปและอเมริกา
เพราะประเทศเหลานั้นดอยอารยธรรม และการที่ประเทศไทยรักษาเอกราชไวไดตลอดยุคสมัยแหงลาอาณา
นิคมก็เนื่องมาจากพระมหากษัตริยไทยทรงพัฒนาประเทศใหเขาสูความเจริญทางวัฒนธรรมไดทันเวลา
ฉะนั้น สิ่งที่จอมพล ป. เห็นวามีความจําเปนและสําคัญที่สุดในขณะนั้น คือ การปรับสังคมไทยดวยการเรงรัด
สราง “วัฒนธรรมไทย” กันอยางจริงจัง และในทัศนะของ จอมพล ป. ความมีวัฒนธรรมหมายถึง “การมี
หัวใจเปนไทย”46 เมื่อไทยเขารวมในสงครามโลกครั้งที่สอง จอมพล ป. พิบูลสงครามเชื่อมั่นในตัวเอง
เหลือเกินวาเมืองไทยมีผูนําอยูเพียงผูเดียว คือ ฯพณฯ ทาน และในยามสงครามผูนําจะตองเด็ดเดี่ย ว
เขมแข็ง47 ดังนั้นการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงถูกดําเนินไปอยางรุนแรงและเด็ดขาด สรางความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนทั่วไปเปนอยางมาก นอกจากที่กลาวมาแลว ปจจัยที่กระตุนใหเกิดการสรางชาติอีกอยางหนึ่งคือ
การที่ญี่ปุนเขามาอยูในประเทศไทยดังที่กลาวแลววาญี่ปุนเคยชวยเหลือใหไทยขยายดินแดนได พระตะบอง
เสียมราฐ และศรีโสภณเมื่อครั้งสมัยสงครามอินโดจีนมาครั้งหนึ่งแลว ในป พ.ศ. 2486 ญี่ปุนยังไดชวยขยาย
ดินแดนไทยออกไปทั้งทางเหนือและทางใตอีกเปนครั้งที่สอง โดยมอบดินแดนรัฐเชียงตุงและเมืองพานทาง
เหนือ และ 4 รัฐมลายูทางใตคือ รัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และ ปลิสกลับคืนใหไทย48 การขยายดินแดน
อีกครั้งหนึ่งนี้ทําใหคนไทยตื่นเตนและภาคภูมิใจในความยิ่งใหญและในชัยชนะเหนืออังกฤษที่ครั้งหนึ่งเคยเปน
มหาอํานาจและมาขมขูเอาดินแดนไปจากไทย ญี่ปุนเองก็โฆษณาความรุงเรืองของเมืองไทยใหนานาชาติรูจัก
เชน การประกาศความยิ่งใหญของ “วงการไพบูลยรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ที่ไทยเปนพันธมิตร

46

แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, น. 68.
เรื่องเดียวกัน.
48
เรื่องเดียวกัน, น. 69.
47
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รวมและปอนคําขวัญ “เอเชียเพื่อชาวเอเชียเทานั้น” นอกจากนี้ญี่ปุนยังแสดงเจตจํานงคที่จะเคารพและรักษา
ไ
ว
ซึ่
ง
เอกราชของชาติไทย คนไทยจึงเชื่อกันวาไทยจะสามารถยืนเคียงบาเคียงไหลกับประเทศแสนยานุภาพเชน
ญี่ปุนได และจะรวมมือกันขับไลจักรวรรดินิยมตะวันตกออกไปจากผืนแผนดินเอเชียใหหมด49
เมื่อประเทศไทยเขาสูภาวะสงคราม จอมพล ป. พิบูลสงครามใชอํานาจเผด็จการอยางเด็ดขาดใน
การปกครองประเทศ แผนการสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็เปนระบบเผด็จการเด็ดขาด
เชนเดียวกัน คนไทยทุกคนตองยกยองและปฏิบัติตามคําสั่งของจอมพล ป. ในฐานะผูนํา และไดมีการ
โฆษณาสงเสริมบารมีทานผูนํากันอยางเอิกเกริกทั่วประเทศ หนังสือพิมพทุกฉบับมีหนาที่รับสนองบัญชาจาก
“เบื้องบน” คอยโฆษณาใหประชาชนเคารพยกยองและนิยมชมชื่น “ทานผูนํา” วาเปนผูมีพระคุณดวยการลงคํา
ข
วั
ญ
ต
า
ง
ๆ
ตีพิมพลงบนหนาแรกของหนังสือพิมพทุกฉบับและทุกวัน โดยใชคําขวัญตางๆ กันไป50 จอมพล ป. พิบูล
สงครามไดถือเอาไกและสีเขียวเปนสัญลักษณประจําตัวเพราะ ฯพณฯ ทานเกิดประกา วันพุธ และใหทํารูปไก

กางปกไวตามที่ตางๆ เชน ในทําเนียบสามัคคีชัยมีการแกะสลักสัญลักษณประจําตัวทานผูนําไวตามเกาอี้ ตาม
ประตูหนาตางและตามรั้ว และทางการยังชักชวนใหบานเรือนทุกหลังประดับรูปทานผูนํา ใหประชาชนใน
โรงละครและโรงมหรสพยืนทําความเคารพรูปของ ฯพณฯ ทานเมื่อเพลงมหาฤกษมหาชัยบรรเลงขึ้น และให
รวมใจกันประดับประดาชักธงชาติในวาระดิถีวันคลายวันเกิดของทานผูนํา ซึ่งหนังสือพิมพทุกฉบับตางพรอม
ใจกันลงขาวสดุดีในหนาแรกเต็มทั้งหนา ตลอดไปถึงหนาในอีกหลายหนาหรือเกือบทั้งฉบับ หลวงวิจิตรวาท
การรัฐมนตรีคนสนิทของทานผูนําถึงกับเขียนบทละครสรรเสริญยกยองใหทานผูนําเปนเทวดามีอิทธิปาฏิหารย
รักษาคนตาบอดแตกําเนิดใหหายได51 จอมพล ป. พิบูลสงครามไดเขียนบทความสงเสริมการสรางชาติโดยใช
นามปากกาตางๆ เชน “อกไก” “สามัคคีไทย” ลงในหนังสือพิมพและออกกระจายเสียงทางวิทยุเปนประจํา
ทุกวัน ฉะนั้นคนไทยทั่วประเทศจึงไดอานและรับฟงความคิดของทานผูนําอยูตลอดเวลา ทานไดแตงคําขวัญ
ออกมามากมาย คําขวัญของทานนาเลื่อมใสทําใหผูฟงเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของชาติและของตนเอง
เชน “คนไมรักชาติคือคนที่เกิดมารกโลก” “จงเชื่อฟงรัฐบาลและทานผูนําของเราโดยเครงครัด” “เราตายดีกวา
ชาติตาย” “ไทยทําไทยใช เทากับไทยชวยไทย” ฯลฯ จึงนับวาทานผูนําสามารถใชอํานาจและอิทธิพลแทรกซึม
และปลูกฝงความคิดของตนเองใหกับประชาชนไดอยางกวางขวางและไมมีขอบเขตจํากัด52
49

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน, น. 72.
51
เรื่องเดียวกัน, น. 73-74.
52
เรื่องเดียวกัน, น. 74.
50
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จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใชสื่อทางวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพเปนเครื่องมือในการ
เผยแพรลัทธิ “ผูนํานิยม” ใหตนเองอยางเต็มที่ ดวยการออกพระราชบัญญัติและกฎระเบียบตางๆ ควบคุม
สถานีวิทยุกระจายเสียงในเวลานั้นมีอยูเพียงสถานีเดียว คือ สถานี
การเสนอขาวของสื่อมวลชน53
วิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการ ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงครามใชเปนเครื่องมือในการชี้นําความคิดของ
ประชาชน54 การปลุกระดมความคิดชาตินิยมและผูนํานิยมของมวลชนอีกแบบหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเปน
อยางยิ่งก็คือ การปลุกใจประชาชนผานการ Entertain
เชน วิธีปลุกใจดวยเพลง และบทละครอิง
ประวัติศาสตรเตือนชาวไทยมิใหประมาทและใหสมานสามัคคีตอกัน โดยหลวงวิจิตรวาทการเปนผูมีบทบาท
สําคัญในเรื่องนี้ และไดแตงบทเพลงและบทละครไวมากมาย เชน บทละครเรื่องเลือดสุพรรณ สวนบทเพลง
ตางๆ ก็เชน เพลงตื่นเถิดชาวไทย เลือดไทย นับตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเมื่อคณะรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ตองลาออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2487 สภาวัฒนธรรมแหงชาติไดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากรัฐบาล สรางผลงาน “ปฏิวัติวัฒนธรรม” ใหแกสังคมไทยอยางไมเคย
ปรากฏมากอนเลยในประวัติศาสตรของชาติ (อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่
ส อ ง ”,
สนพ.

วิชาญชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544. และ วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการ
สังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
สิ่ ง ประหลาดมหั ศ จรรย ใ นยุ ค สร า งชาติ ส มั ย ท า นผู นํา ที่ น า สนใจคือ การปฏิ รู ป การแต ง กาย
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศแนะนําใหคนไทยแตงกายตามระเบียบที่วางไวเพื่อเปนที่เชิดหนาชูตาของชาติ
ทั้ ง ยั ง บั ง คั บ ให ป ระชาชนทุ ก คนใส ห มวกเมื่ อ ออกพ น เคหสถาน โดยการแต ง กายของประชาชนนั้ น
กระทรวงมหาดไทยไดใหคําแนะนําไว 6 ประการคือ
1. เครื่องแตงกายของประชาชนมี 3 ประเภท คือ เครื่องแตงกายธรรมดา เครื่องแตงกายตาม
โอกาส และเครื่องแตงกายทํางาน ซึ่งมีทั้งทั่วไปและงานเฉพาะ
2. เครื่องแตงกายธรรมดาสําหรับชายประกอบดวย หมวก เสื้อชั้นนอก คอเปดหรือคอปด ถา
คอเปดตองสามเสื้อเชิ้ตและผูกเนคไท หรือหูกระตาย กางเกงฝรั่งขายาว รองเทาหุมสนหรือหุมขอ และสวม
ถุงเทา
3. เครื่ อ งแต ง กายธรรมดาสํ า หรั บ หญิ ง ประกอบด ว ย หมวก เสื้ อ นอกคลุ ม ไหล ผ า ถุ ง (ซึ่ ง
กระโปรงก็อนุโลมวาเปนผาถุงได) รองเทารัดสนหรือหุมสน และถุงเทา (ถุงเทาไมบังคับ)

53
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4. เครื่องแตงกายตามโอกาส ไดแก เครื่องแตงกายใชในการกีฬา หรือสังคมตามสมควรแก
กาลเทศะ
5. เครื่องแตงกายทํางานทั้งหญิงและชายก็ใชหลักเดียวกันกับเครื่องแตงกายธรรมดา เปนแตวา
หมวกและรองเทาสวมหรือไมสวมอยางไร ก็แลวแตลักษณะของงาน สําหรับผูชายจะนุงกางเกงขาสั้นก็ได
หรือจะเปนกางเกงไทยขาสามสวนอยางที่ชาวนาใชก็ได เสื้อก็เชนเดียวกันสําหรับผูชายขอใหมีแขน และ
ผูหญิงเปนเสื้อคลุมไหล สีของเครื่องแตงกายชุดทํางานใหเปนสีที่ไมฉูดฉาด เชน สีเทา สีกากี สีคราม ฯลฯ
เหลานี้เปนตน
6. การสวมใสเครื่องแตงกายนอกเขตเทศบาล หรือในชนบทนั้นใหเปนแบบไทยๆ ไมตองใชชุด
สากลผูกเนคไท แตตองสวมหมวกและสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน
ความมุงหมายของรัฐนิยมฉบับนี้ก็เพื่อใหประชาชนแตงกายอยางสุภาพมีความเปนระเบีย บ
เรียบรอยสมกับที่ไทยเปนอารยชน ไมใชคนปาคนดอย ปาเถื่อน55 นอกจากนี้รัฐบาลไดเรงรณรงคเรื่องหมวก
ถึงกับมีคําขวัญออกมาวา “มาลานําไทยไปสูมหาอํานาจ” “มาลานําไทยใหรุงเรือง” รัฐบาลใชมาตรการกวดขัน
ค
น
แตงกายขาดวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เชน ไมใหรถโดยสารรับคนไมสวมหมวก ไมใหคนไมสวมหมวกเขาติดตอใน
สถานที่ราชการ บางรายถึงกับถูกจับกุมในขอหาผิดวัฒนธรรม
ตอมา รัฐบาลก็หันมาสั่งประชาชนใหเลิกกินหมาก ซึ่งถือวาเปนการสรางความเสื่อมเกียรติอยาง
รายแรงใหกับประเทศ เพราะคนกินหมากเปนคนปาเถื่อน มองเหมือนมีเนื้อสัตวสดๆ ติดเลือดแดงอยูที่ปาก
ในการกินหมากผูกินตองเคี้ยวเอื้องเหมือนควายอยูเสมอทําใหปากเหม็น ฟนเขยินเสียระเบียบ หนากรานแก
เกินอายุ เปนโรครํามะนาด ปลายประสาทลิ้นชา เปนโรคเบื่ออาหาร โรคทองรวง และอาจเปนมะเร็งไดงาย ธาตุ
ไฟหยอน และทําใหสถานที่ตางๆ ของบานเมืองสกปรกขาดความสวยงาม เพราะนักกินหมากชอบบวน
น้ําหมากเลอะเทอะ ความเสื่อมเสียนานับประการขางตนนี้ ทําใหรัฐบาลเห็นความจําเปนอยางยิ่งที่จะใช
มาตรการเด็ดขาดกับคนกินหมากซึ่งเปนผูที่ไมมีวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงออกคําสั่งหามประชาชนที่
กินหมากเขาไปติดตอในสถานที่ราชการทั่วไป ปลัดกระทรวงยังมีหนังสือดวนมากถึงคณะกรรมการจังหวัดทุก
จังหวัด ใหกวดขันเรื่องคนกินหมาก หามขายพลูในตลาด หามปลูกตนพลู ทําสวนพลู ตลอดจนใหตัดตน
หมากตนพลูใหหมดสิ้น ปองกันไมใหคนไทยตองตกเปนทาสของหมากพลูอีกตอไป 56

55

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ ป
.อินทรปาลิต,” น. 335-336.
56
แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, น. 84.
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การปรับปรุงปฏิวัติวัฒนธรรมที่พิสดารอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การปรับปรุงตัวอักษรไทย จากเดิม
ตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงมาเปนไทยแทๆ สมัยทานผูนํา57 คือ มีการกําหนดหลักการใชภาษาไทยขึ้นใหม
เปนจํานวนมาก ทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ไวยากรณ และโครงสรางตางๆ ซึ่งอาจสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
ตามหลักการใชอักษรไทยแบบใหม ตัวอักษรและสระที่งดใชคือ
สระ ใ ฤ ฤา ฦ ฦา รวม 5 ตัว
พยัญชนะ ฃ ต ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ ษ ฬ รวม 13 ตัว
สวน ญ (ญ หญิง) ใหคงไว แตใหตัดเชิงออก คงเขียนรูป ญ (ไมมีเชิง)
คําที่เคยใช ใ (ไมมวน) ใหใช ไ (ไมมลาย) แทน
คําที่เคยใช ฤ ฤา ใหใช ร แทน
คําที่เคยใช ฦ ฦา ใหใช ล แทน
สําหรับพยัญชนะที่งดใชใหใชคําที่เสียงเหมือนกันแทน เชน ฆ ใช ค, ฌ ใช ช, ฎ ใช ด, ฏ ใช
ต, ฐ ใช ถ ฯลฯ
อนึ่ง คําที่มิไดมาจากบาลี-สันสกฤต ใหเขียนตามระเบียบคําไทย เชน บรร เขียนเปน บัน ควร
เขียนเปน ควน สําคัญ เขียนเปน สําคัน
ฉะนั้น ในสมัยนี้จึงมีคําไทยที่แปลกตาใชมากมาย เชน วัธนธัม ธรนี ทหาน เสิม จเริน ฯลฯ
ในเรื่องคําสรรพนาม รัฐบาลใหใช ฉัน สําหรับบุรุษที่หนึ่ง และ ทาน สําหรับบุรุษที่สอง เพียงสอง
คําเทานั้น หามใชคําอื่น เพราะแสดงถึงความต่ําตอยทางวัฒนธรรม
คํารับและคําปฏิเสธ ใหใชคําวา ชาย ใชคําวา ครับ, หญิง ใชคําวา คะ, ปฏิเสธ ใชคําวา เปลา
และคําขวัญที่มีการรณรงคกันอยางครึกโครมในชวงนี้ คือ “จงพรอมใจกันใชคํา ฉัน-ทาน-จะไม-ขอบใจและขอโทษ” (อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิ
ชาญชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544. และ วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการ
สั
ง
ค
ม
ไ
ท
ย
กั
บ
หัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
พุทธศักราช 2484 รัฐบาลไดพิจารณาวาถึงแมประชาชนชาวไทยจะมีนามสกุลใชเชนเดียวกับ
ชาวตะวันตกมาตั้งแตป 2456 แตสําหรับชื่อบุคคล หรือ “ชื่อตัว” ที่คนไทยนิยมเรียกกันนั้นควรมีการปรับปรุง
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และควรอนุญาตใหบุคคลมีชื่อรอง ถัดจากชื่อตัว เชน บุคคลที่เคยมีบรรดาศักดิ์ และได
ลาออกจากบรรดาศักดิ์ไปแลว ก็อาจจะใชราชทินนามเปนชื่อรองได และการตั้งชื่อก็ควรจะใหสอดคลองกับ
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เพศของผูเปนเจาของชื่อ และเปนชื่อที่สุภาพ เปนตน58 จึงไดออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักการ
ตั้งชื่อบุคคล มีสาระสําคัญดังนี้
1. ใหความหมายที่รูในตัววาเปนชาย หรือเปนหญิง
2. ชื่อหนึ่งใหมีเพียง 3 พยางคเปนอยางมาก
3. ชื่อบุคคล ควรเปนคําไทยสามัญ และเปนคําที่เก็บรวบรวมไวในพจนานุกรม
4. คําที่ ไ ม ควรนํ า มาใชตั้ ง ชื่อ ได แ ก คํ าที่ มีสํา เนี ย งเปน คํ าต างดา ว คํ าที่ มุง หมายให พอ งกั บ
ราชทินนาม หรือชื่อสกุลของผูอื่น คําที่มีความหมายถึงพระมหากษัตริย คําที่ชวนใหลอเลียน คําอุทานตาม
ไวยากรณ คําที่เปนชื่อเรียกเลนโดยไมมีความหมาย คําที่รูสึกไมเปนมงคล คําที่พองเสียงกับคําที่มีความหมาย
ไมดี คําที่ไมมีความหมาย และคําที่เปนศัพทยากหรือศัพทลึกซึ้ง
5. บุคคลสามารถใชอักษรยอแทนชื่อได
6. เพื่อมิใหชื่อพองกันจะมีชื่อรอง ถัดไปจากชื่อตัวก็ได
7. ผูที่บวชแลว จะใชชอื่ พระ (ฉายา) เปนชื่อรองก็ได
8. ผูที่ออกจากบรรดาศักดิ์ จะใชราชทินนาม หรือนามสกุลเดิมเปนชื่อรองก็ได59
รัฐบาลไดประกาศรณรงคใหมีการคืนบรรดาศักดิ์ขุนนางและขาราชการมาตั้งแตป 2484 โดยให
เหตุผลวาเปนสิ่งที่สะทอนถึงความไมเสมอภาคของประชาชนไทยและศักดินาตางๆ ไมมีความหมายและ
คุณประโยชนประการใดแลวในปจุบัน ดังนั้นตั้งแตปลายป 2484 เปนตนมาก็มีผูสมัครใจลาออกจาก
บรรดาศักดิ์กันเปนจํานวนมาก และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2485 รัฐบาลไดประกาศพระบรมราชโองการให
ยกเลิกบรรดาศักดิ์ จากนั้นในวันที่ 30 กรกฎาคม ไดประกาศยกเลิกยศขาราชการฝายพลเรือนดวย60 (อางอิง
จาก : วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ
ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
จุดมุงหมายสําคัญในการสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ การอบรมประชาชนใหเปน
ผูมีวัฒนธรรม รัฐบาลมีความสนใจในเรื่องการกินการอยูของประชาชน ที่อยูอาศัยก็เปนปจจัยสําคัญในการ
สรางสังคมใหมเชนกัน รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงใหคนไทยมีที่อยูอาศัยซึ่งมี “วัฒนธรรม” สูงขึ้น คือ อยู
บานเรือนฝากระดาน หรืออยูตึก ไมใชอยูในกระตอบเตี้ยๆ ตามดินตามทราย หรือตามเรือนแฝก หลังคาใบไม
สวนการกินของประชาชน รัฐบาลก็ไดอบรมสั่งสอนใหรูจักกินหมู เปด ไก เนื้อ ผัก ไขไก ไมใชกินขาวกับ
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วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ
ป.อินทรปาลิต,” น. 372.
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เรื่องเดียวกัน, น. 372-374.
60
เรื่องเดียวกัน, น. 374.
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น้ําพริก หรือกินสัตวเลื้อยคลานที่ไมสมควรเปนอาหารหรือเอาใบไมมากินกับพริกกับเกลือเชนเดิม นอกจากนี้
ทานผูนํายังไดรณรงคใหประชาชนทุกคนกินกวยเตี๋ยว โดยใหเหตุผลวาเปนอาหารที่อรอย สะอาด ประหยัด
และใชวัตถุดิบที่ผลิตเองในประเทศไทยทุกอยาง (อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง”, สนพ. วิชาญชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544.)
ในชีวิตสมรส หญิงไทยสมัยทานผูนําไดรับการปกปองสิทธิอยางนาพึงพอใจ โดยไมตองลุกขึ้นมา
เรียกรองขอความเสมอภาคเทาเที ยมกับชาย61เหมือนในสมั ย นี้ ทางการออกคํ าสั่ง ใหสามียกยอ งภรรยา
ตลอดเวลา ถาเปนขาราชการเกิดระหองระแหงกับภรรยาโดยไมมีเหตุผลจะถือวาผิดวินัยและไดรับโทษตาม
ความผิด สามีจะตองจูบลาภรรยากอนไปทํางานทุกเชา และตองถือปฏิบัติตอภรรยาตามหลัก 5 ประการ คือ
1.) ใหการยกยองนับถือวาเปนภรรยา 2.) ไมดูหมิ่น 3.) ไมประพฤตินอกใจ 4.) มอบความเปนใหญให
5.) ใหเครื่องแตงตัวที่สมควรแกฐานะ ผูหญิงไดรับการยกฐานะใหเทาเทียมผูชาย คือผูชายทําอะไรผูหญิง
ตองทําไดเชนกัน มีการสรางคําขวัญวา “ขวัญไทยอยูที่หญิงไทย” ขึ้น62 (อางอิงจาก : แถมสุข นุมนนท,
“เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิชาญชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544.)
ในเรื่องสุขภาพและพลานามัย รัฐบาลของทานผูไดนําดําเนินนโยบายตามรอยญี่ปุนในการฝก
อบรมสรางความแข็งแกรงใหแกพลเมืองของประเทศ ขาราชการและประชาชนไดรับคําสั่งใหเลนกีฬา หัด
ระเบียบแถว ฝกกายบริหารและฝกเดินทางไกล63 ในเรื่องการสงเสริมศิลปะไทยนั้น ทางการไดออกคําสั่งให
ประชาชนพรอมใจกันรักษาคานิยมไทยแทๆ เอาไว มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น ใน พ.ศ. 248664

และ ฯพณฯ ทานไดมีบัญชาใหกรมศิลปากรจัดตั้งวงจุลดุริยางคหญิงขึ้นมา และยังใหมีการปรับปรุงการละเลน
พื้นเมืองของไทย เชน รําวง ขาราชการทุกคนไดรับการสงเสริมใหหัดรําวงตามแบบที่กรมศิลปากรกําหนดขึ้น
ในทุกสัปดาห นอกจากนี้ทานผูนําเชื่อมั่นวาชาติที่จะเปนชาติมหาอํานาจไดตองเปนชาติที่มีพลเมืองมาก ทาน
ผูนําจึงตองการใหประเทศไทยมีพลเมืองมากๆ จากนั้นจึงไดมีนโยบายสงเสริมการสมรส สงเคราะหผูมีบุตร
มากและการจัดการใหเด็กปลอดภัยเวลาคลอด65 ในเวลานั้นบางจังหวัดบางอําเภอไดจัดใหมีการประกวดผูมี
บุตรมากโดยมีการแขงขันกันวาคูสมรสคูใดมีบุตรมากที่สุดจะเปนผูชนะและไดรับรางวัล และตอมากอนสิ้นป
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แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, น. 94.
เรื่องเดียวกัน, น. 95.
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เรื่องเดียวกัน.
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เรื่องเดียวกัน, น. 98.
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วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ
ป.อินทรปาลิต,” น. 462.
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2486 รัฐบาลไดออกกฎหมาย “ภาษีชายโสด” ตามนโยบายเพิ่มพลเมือง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม66 นอกจากที่
กลาวมาแลวทานผูนํายังมุงใหราษฎรมีความอยูดีกินดีโดยสงเสริมยกยอง “คนขยัน” ในแตละพื้นที่ใหเปน
ตัวอยางแกราษฎร67 มีการจัดประกวดคนขยันประจําจังหวัด ประจําอําเภอขึ้นอีกดวย (อางอิงจาก : 1.
แถมสุข นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิญูชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544
2. ทศ พันธุมเสน และ จินตนา ยศสุนทร, “จากมหาสงครามสูสันติภาพ”, คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ฉลอง 100 ป ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส, พิมพครั้งที่ 2, กทม., ส.ค. 2542. และ 3.
วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (ราชบัณฑิต), “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ
ป. อินทรปาลิต”, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
การรีบเรงปฏิวัติทางวัฒนธรรมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยการใชอํานาจเผด็จการ
เด็ดขาด และเขมงวดถึงขนาดลงโทษจําคุก ทําใหสังคมไทยซึ่งมีความเครียดอยูแลวจากภาวะสงครามยิ่งเกิด
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะตองคอยกังวลไมใหปฏิบัติตนผิดไปจากวัฒนธรรมที่ทานผูนํากําหนดไว
โดยไดใหเหตุผลวาตองการใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตนเยี่ยงชาติที่เจริญแลว เพื่อไมใหถูกนานาชาติดูหมิ่น
ดูแคลนอีกตอ และยังตองยกระดับวัฒนธรรมไทยใหสูงขึ้นในระดับเดียวกับญี่ปุน เพื่อใหญี่ปุนมีความ
เกรงใจไมบังอาจที่จะครอบงําไทยทางวัฒนธรรมได68 การถูกบีบบังคับในการดําเนินชีวิตประจําวันประกอบกับ
ความลําบากยากแคนในภาวะสงครามทําใหความนิยมของจอมพล ป. ในหมูประชาชนลดลงอยางรวดเร็ว
จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงเปนความเบื่อหนายไปในที่สุด
เมื่อจอมพล ป. ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากแพคะแนนการลงมติในสภา
ผูแทนราษฎรและนายควง อภัยวงศ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหยกเลิก
ประกาศตางๆ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามหลายฉบับ เชน เรื่องการชักชวนใหประชาชนสวมหมวก สวม
รองเทา และเลิกรับประทานหมาก ตลอดจนการแตงกายตามรัฐนิยมของทานผูนํา เพราะเปนการสรางความ
เดือดรอนใหแกประชาชน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2487 ไดประกาศยกเลิกเรื่องการปรับปรุงตัวอักษรไทย
และการใชเลขสากลเปนเลขไทย ตอมายกเลิกประกาศเรื่องการยกเลิกยศและบรรดาศักดิ์ รวมทั้งการยกเลิก
ยศขาราชการฝายพลเรือน โดยเปดโอกาสใหบุคคลที่ลาออกจากบรรดาศักดิ์ขอพระบรมราชานุญาติกลับคืนสู
บรรดาศักดิ์เดิมได ตอมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2488 มีการออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรม ใหบุคคล
ที่ทําการกบฎและกอการจราจลทุกๆ ครั้งที่ผานมาพนมลทินถือวาเปนผูบริสุทธิ์เสมือนไมเคยตองโทษ โดย
บุคคลที่อยูเบื้องหลังเรื่องนี้คือนายปรีดี พนมยงค ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งตองการสงเสริมการ
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เรื่องเดียวกัน, น. 463.
เรื่องเดียวกัน, น. 460.
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เรื่องเดียวกัน, น. 433.
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยและรวมพลังคนไทยทั้งชาติทําการกอบกูอธิปไตยของชาติ (อางอิงจาก : 1.
แ
ถ
ม
สุ
ข
นุมนนท, “เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง”, สนพ. วิญูชน, พิมพครั้งที่ 2, กทม., เม.ย. 2544
2.
ทศ พันธุมเสน และ จินตนา ยศสุนทร (คุณหญิง), “จากมหาสงครามสูสันติภาพฎ, คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฉลอง 100 ป ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส, พิมพครั้งที่ 2, กทม.,
ส .ค.
2542.
3.
วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนของ
ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544. และ 4. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิง
ชาติไทย”, สนพ. วิญญชน, 2, กทม., 2544.)
ป 2487 ถึงป 2488 เกิดภาวะเงินเฟออยางรุนแรงในประเทศ อันเปนผลกระทบจากสงคราม
ราคาสินคาและคาบริการพุงขึ้นสูง เพราะการขาดแคลนสินคาโดยเฉพาะสินคาจําเปนเพื่อการยังชีพ เชน ยา
และเวชภัณฑ อาหาร เสื้อผา ฯลฯ นอกจากนี้จํานวนธนบัตรที่ใชภายในประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
จากการใชเงินของทหารญี่ปุนซึ่งกองทัพญี่ปุนเปนผูพิมพแบงคใชเอง โดยไมมีการสํารองทองคําตามหลักการ
พิมพธนบัตร รัฐบาลพยายามควบคุมสถานการณมิใหเลวรายลงไปอีกดวยมาตรการตางๆ เชน เปลี่ยนสภาพ
ของธนบัตรชนิดราคาหนึ่งพันบาท ซึ่งอยูในมือของประชาชนเปนพันธบัตรออมทรัพยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1
ตอป กําหนดไถถอนคืนภายใน 12 เดือน ซึ่งเทากับเปนการเรียกเก็บธนบัตรใบละพันเอาไวอีกปหนึ่ง การแก
มูลคาธนบัตรในคลังจากราคาพันบาทเปนหาสิบสตางค เดือนพฤษภาคม 2488 รัฐบาลไดเปดสถานคาสิโน
โดยมีวัตถุประสงคที่จะเก็บธนบัตรเขาคลัง สถานคาสิโนของรัฐบาลมีกําหนดเวลาเพียง 45 วัน ในกรุงเทพฯ
มีสถานคาสิโนใหญ 2 แหง ที่ราชตฤณมัย (สนามมานางเลิ้ง) 1 แหง และที่ภัตตาคารเยาวยื่น ถนนเยาวรา
ชอีกแหงหนึ่ง ในตางจังหวัดจะมีที่หาดใหญแหงหนึ่ง รัฐบาลเปดใหเอกชนประมูลเปนเจามือคาสิโน โดยมี
เจาหนาที่ของรัฐบาลควบคุมดูแลอยางใกลชิด ทําใหรัฐบาลมีรายไดจากการประมูลและสวนแบงจากคาสิโน
(อางอิงจาก : วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, ราชบัณฑิต, “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนข
อง ป.อินทรปาลิต, สนพ. แสงดาว-สรอยทอง, กทม., 2544.)
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปเดียวกันทามกลาง
ความปติยินดีของประชาชนชาวไทย69 วันที่ 18 มกราคม 2489 กองทหารสัมพันธมิตรทําพิธีสวนสนามตอ
หนาพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีจอมพลเรือ ลอรดหลุยส เมานแบทเตน ผูบัญชาการทหาร
สูงสุดสัมพันธมิตรและนายทหารทั้งสามเหลาทัพของอังกฤษเฝารับเสด็จ พิธีตรวจพลสวนสนามวันนั้นเปน
การอําลาประเทศไทยของทหารอังกฤษที่เขามาปลดอาวุธทหารญี่ปุนเมื่อตนเดือนกันยายน 2488 รัฐบาลและ
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ประชาชนชาวไทยถือเอาวันที่ 18 มกราคม 2489 เปน “วันฉลองสันติภาพ” และเปนการสิ้นสุดของบรรยากาศ
สงครามในสังคมไทยที่ดําเนินตอเนื่องมานาน70 มีการจัดการฉลองอยางยิ่งใหญตามกําลังของประเทศใน
ขณะนั้น
หลังจากนั้นประเทศไทยก็กลับสูภาวะสันติภาพ แตผลกระทบของสงครามก็ยังไดทําใหประชาชน
ทั่ ว ไปได รั บ ความยากลํ า บากอย า งแสนสาหั ส สิ น ค า ทุ ก ชนิ ด ยั ง คงขาดแคลนและมี ร าคาแพงสู ง ลิ บ ลิ่ ว
ประชาชนจํานวนมากไมมีที่อยูอาศัย การขาดแคลนยาและเวชภัณฑตางๆ ทําใหมีผูปวยและผูบาดเจ็บถึงแก
ชีวิต อาชญากรรมทุกชนิดแพรระบาดไปทั่ว ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนขาดสวัสดิภาพและความมั่นคง
การทุจริตคอรัปชั่นยิ่งแพรระบาดในหมูขาราชการทุกระดับ ประเทศไทยประสบกับความสูญเสียจากภาวะ
สงครามอยางมหาศาล โดยเฉพาะความสูญเสียทางจิตใจนั้นมากมายจนไมอาจประมาณคาไดเลยทีเดียว
อยางไรก็ตามภาวะสงครามทําใหคนไทยกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยใชภาวะสงครามกักตุนสินคาจําเปนและขายสินคาในราคาแพงลิบลิ่วขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน
และอีกกลุมหนึ่งโดยการเขามายึดอาชีพเปนนายหนาซื้อสินคาใหกองทัพญี่ปุน ซึ่งไดรับคานายหนาและ
คาตอบแทนจากกองทัพญี่ปุนสูงมากและยังไดผลกําไรจากการเปนพอคาอีกตอหนึ่ง
นอกจากความยากลําบากนานาประการที่ไดกลาวไปแลว สิ่งที่นาสลดใจอีกประการหนึ่งก็คือการ
ปลดประจําการทหารจํานวนมากโดยไมมีเบี้ยหวัดและบําเหน็จบํานาญ ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาลนายควง
อภัยวงศ ไดใหเหตุผลวา ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤตและรับบาลไมอาจหาเงินมาจายใหทหารได ทหารใน
แนวหนาทั้งหมดถูกปลดประจําการและตองเดินเทากลับบาน โดยรัฐบาลไมไดสงยานพาหนะใดๆ ไปรับกลับ
เนื่องจากตองสงยานพาหนะไปใหทหารสัมพันธมิตรใชในการปลดอาวุธทหารญี่ปุน ซึ่งสรางความลําบาก
เดือดรอนแกทหารเปนอยางมาก เพราะบางกองทัพไดไปรบหรือตรึงกําลังอยูถึงมณฑลยูนนานในประเทศจีน
ซึ่งเปนการไปรวมรบกับกองทัพญี่ปุนตามคําสั่งของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. นอกจากไมมียานพาหนะเดินทาง
กลับแลวยังไมมีเสบียงและของจําเปนในการยังชีพสงไปให ทหารอดอยากถึงกับตองขอทานชาวบานรายทาง
มาโดยตลอด เสื้อผาก็ขาดวิ่น ทหารที่เดินเทากลับบานในครั้งนี้ดูราวกับไมใชทหารและกองทัพ เพราะมี
สภาพทรุดโทรมย่ําแยเสียยิ่งกวากองโจร กองทัพในขณะนั้นตกอยูใ นภาวะความเสื่อมและความตกต่ํา
นอกจากจะไมไดรับการเหลียวแลจากรัฐบาลแลว ในสายตาประชาชนทั่วไปยังมองกองทัพอยางดูหมิ่น มอง
วากองทัพไมจําเปนสําหรับประเทศอีกตอไป เพราะไมอาจสรางเกียรติภูมิแกประเทศไดตางกับเสรีไทยซึ่งกอบ
กูชาติบานเมืองจากการเปนประเทศผูแพสงครามได ความตกต่ําอยางที่สุดของกองทัพ การถูกดูหมิ่นเหยียด
หยามและการมีเสรีไทยเขามาแสดงบทบาทแทนกองทัพเปนชนวนสําคัญที่ผลักดันใหกองทัพทํารัฐประหารและ
เขามามีบทบาททางการเมืองอยางเต็มตัว อันเปนผลใหเกิดความวุนวายทางการเมืองและความชะงักงันในการ
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พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศตอไปในอนาคต (อางอิงจาก : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย,
สนพ. วิญญชน, 2, กทม., 2544.)
ทางดานการเมืองในประเทศหลังจากรัฐบาลนายควง อภัยวงศ บริหารประเทศในภาวะสงครามมา
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2487 เมื่อญี่ปุนประกาศยอมแพ และฝายไทยไดประกาศสันติภาพ รัฐบาลนายควง
อภัยวงศ ที่ถือวายังเปนรัฐบาลที่รวมมือกับญี่ปุน ก็ลาออกเพื่อเปดทางให ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช หัวหนาเสรี
ไทยจากสหรัฐฯ เขารับตําแหนงแทน โดยขณะที่ ม.ร.ว.เสนีย ยังเดินทางกลับมาไมถึงประเทศไทยก็ได
มอบหมายให นายทวี บุณยเกตุ ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนชั่วคราว รัฐบาลรักษาการของนายทวี
บุณยเกตุ ซึ่งประกอบดวยคณะรัฐมนตรีฝายเสรีไทยไดบริหารประเทศอยูนาน 17 วัน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
ก็เดินทางมาถึง และเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีสวนมากเปนเสรีไทยเชนเดิม
การเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช นี้มาจากการสนับสนุนของนายปรีดี
พนมยงค เปนสําคัญ71 เนื่องจากทาทีคุกคามจากอังกฤษที่จะผลักดันสัญญาสมบูรณแบบอันทําใหไทยตองตก
อยูในสภาพประเทศผูแพสงคราม นายปรีดี พนมยงค ตองการใหสหรัฐอเมริกาเขาชวยเหลือเพื่อลดขอผูกมัด
ทางสัญญาจากฝายอังกฤษ และประการตอมาเปนการประสานรอยราวระหวางคณะราษฎรกับฝายนิยมเจา
เพื่อสรางความสมานฉันทภายในชาติ เพราะการหนุน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีแสดงใหเห็น
วาผูกอการคณะราษฎรมิไดกีดกันเชื้อพระวงศในการเขามามีบทบาททางการเมือง72 ปรากฏวาเมื่อขึ้นมาบริหาร
ประเทศแลว รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ตองเจอกับมรสุมดานการเมืองและสังคม เชน เกิดจลาจลใน
เยาวราช เจริญกรุง หัวลําโพง บางลําพู เรียกวา “จลาจลเลี๊ยะพะ” เปนการตะลุมบอนระหวางคนจีนและคน
ไทยประเภทหัวไม ในที่สุดตํารวจเขาคุมสถานการณไวได ทางดานเศรษฐกิจรัฐบาลตองเผชิญกับมรสุมเกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางที่สุด ภาวะขาวยากหมากแพง คนวางงาน ทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตรถูก
ปลดออก โดยไมมีเบี้ยบํานาญและถูกทอดทิ้งไมไดรับการเหลียวแลจากรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลยังไดเสนอ
ตัวใหขาวฟรีแกองคการสหประชาชาติโดยที่สหประชาชาติมิไดเรียกรองเปนจํานวนมากถึงเดือนละ 2 แสนตัน
มีกําหนด 1 ป เปนจํานวนขาวทั้งสิ้น 2.4 ลานตัน ซึ่งนับเปนจํานวนมหาศาล เพราะขณะนั้นเพิ่งจะยุติสงคราม
บานเมืองตองเผชิญกับภาวะขาวยากหมากแพงทั่วประเทศ ดวยเหตุนี้รัฐบาลม.ร.ว. เสนีย ปราโมช จึงไมได
รับการสนับสนุนและความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปและสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้แลวรัฐบาลยังไดไดสั่ง
จับผูตองหาอาชญากรสงครามทันที 14 คน ที่สําคัญเชน จอมพลป. พิบูลสงคราม, พล.ต.ประยูร ภมรมนตรี,
พล.ท.มังกร พรหมโยธี พล.ต.จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, หลวงวิจิตรวาทการ, พระสารสาสนพลขันธ (ลอง
สุนทานนท) เพียร ราชธรรมนิเทศ และสังข พัธโนทัย เปนตน ทั้งๆ ที่ฝายสัมพันธมิตรก็ไมไดเรียกรองแต
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ประการใดเพราะไทยไมใชประเทศผูแพสงคราม ควบคูกับการจับกุมนั้น รัฐบาลก็ไดพยายามผลักดัน
พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามเขาสูสภาผูแทนราษฎรดวย ปรากฏวาในขณะนั้นความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลและรัฐสภาไมราบรื่น ดังนั้น พ.ร.บ. อาชญากรสงครามนี้จึงถูกแปรญัตติในสภาผูแทนราษฎรถึง 3
มาตรา กวาจะผานพนสภาออกมาได ซึ่งทําให ม.ร.ว.เสนีย ไมพอใจมากและไดอางเรื่องนี้มาเปนเงื่อนไขใน
การออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2488 และกําหนดวันเลือกตั้งใหมใน
วันที่ 5 มกราคม 2489 73
ในระยะที่มีการรณรงคเพื่อเลือกตั้งใหมนี้เอง การเมืองในระบบพรรคก็ไดเริ่มตนขึ้นอยางเปน
ทางการ74 สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการเริ่มตนของระบบพรรคการเมือง ก็คือความแตกแยกของคณะราษฎร
โดยเฉพาะระหวางนายควง อภัยวงศ และ นายปรีดี พนมยงค โดยสาเหตุสวนหนึ่งนั้นเนื่องมาจากการ
เลือกตั้งที่มีขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2489 นั้น นายควง อภัยวงศไดลงสมัครในพระนครเขต 2 ซึ่งเปนเขตที่
พ
ร
ร
ค
สหชีพซึ่งใหการสนับสนุนตอนายปรีดี ไดสงนายวิลาศ โอสถานนท ลงสมัคร และฝายสหชีพไดชวยเหลือวิลาศ
อยางเต็มที่ปรากฏวานายควง อภัยวงศ ชนะการเลือกตั้ง และกลายเปนผูกอการ พ.ศ. 2475 คนแรกที่ไดเปน
ส.ส. ประเภทที่หนึ่ง แตกระนั้นนายปรีดี พนมยงคก็มิไดสนับสนุนนายควง อภัยวงศ ขึ้นมาเปนนายก
รัฐมนตรี หากแตไปใหการสนับสนุนตอดิเรก ชัยนาม75 โดยไดใหเหตุผลวานายควงแมจะมีความสามารถเปนที่
ยอมรับและสามารถตีสองหนากับญี่ปุนได แตในสถานการณที่สงครามสิ้นสุดและตองเจรจากับตางประเทศ
เปนจํานวนมากนายดิเรกมีความเหมาะสมมากกวา อยางไรก็ตาม เมื่อมีการลงคะแนนเสียงในสภาปรากฏวา
นายควง อภัยวงศกลับไดรับการสนับสนุนมากกวานายดิเรก ชัยนาม ดังนั้น ควง อภัยวงศ จึงไดเปนผูจัดตั้ง
รัฐบาลชุดตอมา ปรากฏวาคณะรัฐมนตรีชุดใหมที่นายควง อภัยวงศ เสนอแตงตั้งนั้นไมมีฝายสหชีพรวมอยู
ดวยเลย แตมีฝายขุนนางเกาเขารวมหลายคนและควบคุมตําแหนงสําคัญ76 ซึ่งเปนสิ่งที่บงชี้ใหเห็นวานายควง

อภัยวงศ ไดแยกตัวออกจากคณะราษฎรแลว ดังนั้น รัฐบาลชุดนี้เปนชุดแรกที่ตัดหลัก 6 ประการของ
คณะราษฎรออกจากนโยบายของรัฐบาล นับตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา
รัฐบาลนายควง อภัยวงศ ไดรับรองจากสภาผูแทนราษฎรโดยฝายสหชีพงดออกเสียง รัฐบาลนายควง อภัย
วงศ 2 มีวาระอยูไดเพียงเดือนเศษก็ตองลมลง เมื่อนายทองอินทร ภูริพัฒน ส.ส. อุบลราชธานี เสนอราง
พระราชบั ญญัติคุม ครองคา ใช จ า ยของประชาชนในภาวะคั บขันเขาสู สภาฯ เพื่อปอ งกั นไม ใ หก ลุ มพอค า
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ขาราชการ ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ นายทองอินทรไดยืนยันวา พ.ร.บ. นี้สามารถคุมครอง
ประชาชนใหสามารถครองชีพอยูได อยางไรก็ดี ส.ส. ฝายรัฐบาลไดลุกขึ้นคานราง พ.ร.บ. นี้อยางรุนแรง
เพราะรัฐบาลไมอาจควบคุมราคาสินคาไดและอาจไมเปนผลดี เพราะผูคาจะไมยอมนําสินคาออกจําหนาย
การอภิปรายเปนไปอยางรุนแรง โดยซีกทางฝายรัฐบาลยืนกรานอยางเดียววา“ทําไมได” ทั้งที่ฝายรัฐบาล
คัดคานอยางรุนแรงวาไมอาจปฏิบัติไดจริง แตรางพระราชบัญญัตินี้ก็ยังชนะในการลงคะแนน เมื่อผลเปน
เชนนี้และดวยมารยาททางการเมือง รัฐบาลควง อภัยวงศ จึงไดลาออกกลางสภาฯ ในวันนั้นเอง ตอมาปรีดี
พนมยงค ซึ่งพนจากตําแหนงผูสําเร็จราชการมาเปน “รัฐบุรุษอาวุโส” แลว ก็ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีแทน77ในวันที่ 25 มีนาคม 2489
รั ฐ บาลนายปรี ดี พนมยงค นั้ น เมื่ อ เข า บริ ห ารประเทศก็ ไ ด เ ร ง ดํ า เนิ น การผลั ก ดั น การแก ไ ข
รัฐธรรมนูญซึ่งตกคางมาตั้งแตกอนสงครามยุติใหแลวเสร็จ ดังนั้นจึงไดมีการเรงใหมีการเปดประชุมสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาเปนรายมาตรา จนกระทั่งรัฐธรรมนูญผานการพิจารณาจากสภาและสมาชิกสภาได
ลงมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2489 จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลพระราชทานอยางเปน
ทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 ปญหาความขัดแยงทางการเมืองอยางสําคัญในยุคนี้เริ่มตนจากการฟนฟู
อิทธิพลของฝายนิยมเจาและฝายขุนนางเกา เพราะรากฐานของกลุมนี้มีความเปนปฏิปกษกับคณะราษฎรมา
ตั้งแตดั้งเดิมและถูกรัฐบาลสมัยหลวงพิบูลสงครามกําจัดและบทบาทและอิทธิพลลง แตในระยะสงครามมหา
เอเชีย บูรพา กลุมนี้ไดมีโอกาสเริ่มรื้อฟนบทบาทและอิทธิพลขึ้นมาใหม โดยการเขามาเปนฝายขวาของ
ขบวนการเสรีไทยในการสนับสนุนของนายปรีดี พนมยงค การรวมตัวของฝายนิยมเจาและขุนนางรวมกับนาย
ควง อภัยวงศ ผลักดันมาสูการกอตั้งพรรคประชาธิปตย ซึ่งเห็นไดชัดวา กลุมนี้ไดพุงเปาหมายในการโจมตี
ตอตานมาที่นายปรีดี พนมยงค และนั่นทําใหความขัดแยงทางการเมืองรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลชุด
เดิมของปรีดี พนมยงคจะตองสิ้นสุดลงในวันที่ 8 มิถุนายน 2489 เพราะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม
ดังนั้น พฤฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรจึงจะตองเปดการประชุมรวมพิจารณาเลือกเฟนนายกรัฐมนตรีใหม
ปรากฏวาเมื่อมีการประชุมรวมกันสมาชิกพรรคประชาธิปตยจํานวนหนึ่งก็ลุกออกจากที่ประชุม โดยเห็นวาการ
ประชุมในวาระเชนนี้พฤฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรควรจะประชุมแยกกันมิใชประชุมรวมกัน แตที่ประชุมที่
เหลืออยูก็ยังมีผูเขารวมประชุมครบองคประชุมและไดรับรองใหนายปรีดี พนมยงค เปนนายกรัฐมนตรีตอไป78
แตยังมิทันไดดําเนินการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็เกิดเหตุรายขึ้นกอน สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จ
สวรรคตดวยพระแสงปนเมื่อเชาวันที่ 9
มิถุนายน รัฐบาลไดออกแถลงการณเกี่ยวกับสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาเปนอุปทวเหตุ แตมีขาวลือแพรสะพัดไปวาถูกลอบปลงพระชนม กลางดึกคืน
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ผูแทนราษฎรไดเปดประชุมเปนการฉุกเฉิน เพื่ออัญเชิญและสถาปนาสมเด็จพระอนุชาเจาฟาภูมิพลอดุลยเดช
ขึ้นเปนพระมหากษัตริยตามกฎมณเฑียรบาล ซึ่งสภาผูแทนฯ ไดลงมติเปนเอกฉันท รัฐบาลของนายปรีดีใน
ขณะนั้นไมคอยราบรื่นประสบปญหาดานวิกฤตศรัทธาและความเชื่อมั่น เนื่องจากมีขาวเลาลือกันทั่วไปวาทาน
มีสวนรูเห็นในการปลงพระชนมชีพพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ความคลุมเครือและเงื่อนงําในเหตุการณ
ดังกลาวไดกลายเปนอาวุธอันทรงอานุภาพสําหรับฝายประชาธิปตยที่จะนํามาใชในการเคลื่อนไหวตอตานและ
โจมตีฝายนายปรีดี พนมยงค
นอกจากนี้ยังมีปญหาความฝดเคืองของเศรษฐกิจ รัฐบาลพยายามเพิ่มเงินเดือนใหขาราชการและ
ยังจายเงินทดแทนพิเศษใหแกทหารที่ถูกปลดประจําการเมื่อครั้งรัฐบาลนายควงเปนนายกรัฐมนตรี แตก็ไมทํา
ใหเศรษฐกิจกระเตืองขึ้น เมื่อปญหาดานการเมืองและสังคมรุกเรามาก นายปรีดีจึงลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 5 สิงหาคม ปรากฏวาฝายประชาธิปตยไดรับชัยชนะ
ในกรุงเทพฯ เปนสวนใหญ แตปรีดี พนมยงค ก็ไดรับเลือกตั้งจากอยุธยาเขต 2 โดยปราศจากคูแขงและ
พล.ร.ต.ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ ก็ไดรับเลือกจากอยุธยาเขต 1 ปรากฏวาปรีดี พนมยงค ไมยอมรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรีอีกตอไป ดังนั้น พล.ร.ต.ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ หัวหนากลุมแนวรัฐธรรมนูญก็ไดรับการ
คัดเลือกจากสภาผูแทนราษฎรใหรับตําแหนงแทน 79
รัฐบาลของพล.ร.ต.ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ นั้นเขามาบริหารประเทศในระยะที่กําลังมีวิกฤตการณ
หลายประการ ในทางเศรษฐกิจก็คือ การที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงคราม อันนํามาซึ่งภาวะเงินเฟอ
อยางรุนแรง มีการขาดแคลนขาว ทําใหเกิดการทุจริตอยางกวางขวาง เนื่องจากไทยตองสงขาวแกองคการ
สหประชาชาติตามที่รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไดทําขอตกลงไว สวนในทางการเมือง กรณีสวรรคตไดทํา
ใหภาพพจนของรัฐบาลตกต่ําอยางมาก แตกระนั้นรัฐบาลก็ไดพยายามที่จะใหเสรีภาพอยางเต็มที่ดวยการจะ
ยกเลิกการเซ็นเซอรหนังสือพิมพ และใหหนังสือพิมพเซ็นเซอรตนเอง แมพล.ร.ต.ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ จะ
อยูในตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปรีดีใหการสนับสนุนรัฐบาลก็ยังคงประสบปญหาในเรื่องเดิม คือ กรณี
สวรรคตของ ร.8 ไมสามารถคลี่คลายลงได อีกทั้งรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาขาวยากหมากแพงและ
เศรษฐกิจตกต่ํา โดยเฉพาะปญหาเรื่องขาวสารขาดแคลนจนประชาชนตองเขาคิวซื้อ ทั้งที่ประเทศไทยเปน
ผูผลิตและปลูกขาวรายใหญของโลก ลวงเขาป 2490 สภาวะของประเทศไทยภายใตรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย
ธํ า รงนาวาสวั ส ดิ์ ได ป ระสบป ญ หาเงิ น เฟ อ อย า งหนั ก ราคาข า วแพงขึ้ น อย า งไม เ คยมี ม าก อ น เกิ ด การ
ปลนสดมภ มีชุมโจรและซองโจรเกิดขึ้นทั่วประเทศ มีการกักตุนสินคาตลอดจนมีการลักลอบสงขาวออกนอก
ประเทศ และมีการคอรัปชั่นทั่วหัวระแหง ความลมเหลวในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ และการโจมตีเรื่อง
การทุจริตในวงการรัฐบาลและรัฐสภาก็ทําใหรัฐบาลมีภาพพจนตกต่ํายิ่งขึ้น
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ในระยะนี้เองที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งถูกกันออกไปจากวงการเมืองระยะหนึ่ง ไดแสดง
เจตนาวาจะกลับเขาสูวงการเมืองอีกครั้ง โดยแถลงเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2490 วาจะตั้งพรรคการเมืองชื่อ
“ธรรมาธิปตย”80 ฝายสหชีพไดแสดงการตอตานคัดคานอยางรุนแรง มีการจัดการชุมนุมใหญเพื่อปราศรัย
ตอตานและประณามจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่สนามหลวง แตในทางกลับกันฝายประชาธิปตยกลับมิได
แสดงทาทีตอตานการหวนกลับสูวงการเมืองของจอมพล ป.พิบูลสงครามแตอยางใด แนวโนมดังกลาวเปนสิ่ง
ที่แสดงใหเห็นวาฝายจอมพล ป. และพรรคประชาธิปตยมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะตอตานฝายปรีดี การที่
พรรคประชาธิปตยยื่นขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2490 ไดสรางความสั่นสะเทือน
อยางมากแกเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาล แมวาฝายรัฐบาลจะยังคงชนะในการลงมติในสภา แต
การโจมตีของพรรคประชาธิปตยก็ไดทําใหความนาเชื่อถือความชอบธรรมของรัฐบาลตกต่ําเสียหายเปนอยาง
มาก ดังนั้น จึงกลาวไดวาการเปดอภิปรายทั่วไปของพรรคประชาธิปตยเปนการทํารัฐประหารรัฐสภานั่นเอง
ทามกลางสถานการณดังกลาวความขัดแยงในวงการรัฐบาลก็ทวีขึ้นดวย ในฝายพรรคประชาธิปตยเองก็
ประสบปญหาความแตกแยกเชนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากความขัดแยงภายในระหวางฝายของควง อภัยวงศ
และเลียง ไชยกาล เมื่อมาถึงตนเดือนพฤศจิกายน 2490 สถานการณของคณะรัฐบาลอยูในภาวะวิกฤตอยาง
มาก ดังนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีจึงตัดสินใจวาจะลาออก และ
มอบหมายใหนายกรัฐมนตรี พล.ร.ต.
ถวัลย ไปทาบทาม พล.อ.อดุล อดุลเดชจรัส ใหรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรีแทน การพบกันที่ทําเนียบทาชาง ของพล.ร.ต. ถวัลย พล.อ.อดุล และนายปรีดี ในวันที่ 8
พฤศจิกายน จึงไดมีการตกลงกันวา พล.ร.ต. ถวัลย จะลาออกจากตําแหนงในวันที่ 11 พฤศจิกายน และ
พล.อ.อดุล จะไดรับการสนับสนุนจากพรรคสหชีพ แนวรัฐธรรมนูญและอิสระ ใหรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี
แทน แตปรากฏวาในคืนวันนั้นก็เกิดการรัฐประหารขึ้นเสียกอน81 (อางอิงจาก : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิง
ชาติไทย, สนพ. วิญญชน, 2, กทม., 2544.)

กลาวโดยสรุปรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามนั้นไดพยายามสรางชาติดวยการใชัลัทธิชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจและการรณรงคเพื่อสรางวัฒนธรรมใหม จากนั้นก็นําประเทศเขาสูสงครามอินโดจีนในป พ.ศ. 2483
เพื่อสรางเกียรติภูมิใหแกประเทศ กระนั้นก็ตาม ภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาที่ปะทุขึ้นตั้งแตเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2484 นั้น ไดบีบใหรัฐบาลไทยตัดสินใจเขารวมสงครามในฐานะพันธมิตรของญี่ปุน ควบคูกับการที่
รัฐบาลพิบูลสงครามเปนเผด็จการทางอํานาจมากขึ้น นายปรีดี พนมยงค ผูนําคณะราษฎรสายพลเรือนจึงได
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เปนแกนกลางในการรวบรวมพลังตางๆ ที่ตอตานรัฐบาล จนสามารถทําใหจอมพล ป. พิบูลสงครามตองพน
จากตําแหนงไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2487 การลมลงของระบอบพิบูลสงครามเปนผลใหระบอบการ
เมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเผด็จการมาสูประชาธิปไตยแบบพรรคการเมืองภายใตการนําของคณะราษฎร
สายพลเรือน ซึ่งปรากฏวา คณะราษฎรฝายนี้ที่นําโดยนายปรีดี พนมยงค และนายควง อภัยวงศ ก็ยังประสบ
ความสําเร็จในการที่จะนําประเทศพนจากฐานะผูแพสงครามในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยสามารถที่จะรักษา
เอกราชไวไดตอไป แตกระนั้นก็มีปจจัยหาประการ ที่โนมนําระบอบประชาธิปไตยฝายพลเรือนไปสูความไม
มั่นคง นั่นคือ
ประการแรก การฟนตัวของฝายนิยมเจาและขุนนางที่อาศัยการนํามาซึ่งประชาธิปไตยเปนเงื่อนไข
การฟนกําลัง
ประการที่สอง ความแตกแยกในหมูคณะราษฎรสายพลเรือนระหวางนายปรีดี พนมยงค และ
นายควง อภัยวงศ
ประการที่สาม วิกฤตเศรษฐกิจและปญหาการทุจริตคอรัปชั่นของขาราชการและนักการเมือง
ประการที่สี่ เงื่อนงําลึกลับเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล82
ประการที่หา การที่รัฐบาลไมสามารถแกไขวิกฤตการณตางๆ อันเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งที่
สองไดตามที่ประชาชนคาดหวัง
ประการที่หก อันเปนประการสุดทายคือความตกต่ําและการถูกดุหมิ่นของกองทัพทําใหทหาร
แสวงหาชองทางเขาสูระบบการเมือง เพื่อฟนฟูกองทัพจากความตกต่ํา
ขณะที่หัสนิยายชุดสามเกลอในยุคแรกมาสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม 2483 ในตอนพอแสน
งอน สถานการณภายในประเทศมีความมั่นคงและกระแสชาตินิยมกําลังเฟองฟู รัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายก
รัฐมนตรี ไ ด รั บความนิ ย มทั้ ง จากสภาผู แ ทนราษฎรและจากประชาชนประกาศรั ฐนิ ย มทุก ฉบับ ได รั บ การ
สนับสนุน การเมืองไทยในขณะนั้นเริ่มเบี่ยงเบนจากหลักการประชาธิปไตยมาสูการเปนเผด็จการโดยผูนํา
นายกรัฐมนตรีคือหลวงพิบูลสงครามไดผูกขาดอํานาจในการบริหารประเทศหลายๆ ดานและอํานาจในกองทัพ
ไวแตเพียงผูเดียว ประเทศไทยในขณะนั้นประเด็นเรื่องการเรียกรองดินแดนคืนเปนประเด็นที่ไดรับการ
สนับสนุนจากทุกฝาย หัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนในยุคที่สองเริ่มตนจากตอนลามังกร ซึ่งพิมพครั้งแรก
ในเดือนกันยายน 2483 ไดแสดงใหเห็นถึงกระแสการเรียกรองดินแดนที่กําลังเรารอนอยูในสังคมไทย
เมื่อสงครามอินโดจีนไดระเบิดขึ้น ป. อินทรปาลิตก็นําคณะพรรคสี่สหายเขาสูสงครามดวย ทั้งยังได
จินตนาการไปไกลกวาที่กองทัพไทยไดปฏิบัติการจริง เมื่อกรณีพิพาทอินโดจีนยุติลงพรอมกับชัยชนะของ
ประเทศไทย นายกรัฐมนตรีคือหลวงพิบูลสงครามไดกลายเปนวีรบุรุษผูยิ่งใหญของประเทศ ทําใหอํานาจและ

82

เรื่องเดียวกัน, น. 63-64.

95
บารมีของหลวงพิบูลสงครามทวีขึ้นสูงสุด พรอมๆ กับการเมืองไทยไดเบี่ยงเบนสูการเปนเผด็จการโดยผูนํา
อยางชัดเจน สังคมไทยสงบสุขไดไมนานก็ตองตกอยูในภาวะสงครามอีกครั้ง สงครามมหาเอเชียบูรพาทําให
ไทยไดรับความเสียหายอยางใหญหลวงในทุกๆ ดาน และมีผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หลัง
สงครามประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง
การเมืองไทยในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง หลวงพิบูลสงครามไดรวบอํานาจเบ็ดเสร็จกลายเปนระบอบ
เ
ผ
ด็
จ
ก
า
ร
ก
า
ร
โ
ด
ย
ผูนําอยางสมบูรณแบบ ชวงปลายของสงคราม หลวงพิบูลสงครามตองพนไปจากอํานาจ ฝายเสรีนิยมไดมี
โอกาสเขาสูอํานาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง ประชาธิปไตยเริ่มเบงบาน แตการเมืองกลับขาดเสถียรภาพและ
ความมั่นคง รัฐบาลพลเรือนหลายๆ ชุดผลัดเปลี่ยนกันเขามาบริหารแตละชุดมีอายุไมยืนยาว ประกอบกับ
ความเสื่อมโทรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาตางๆ อันเปนผลมาจากสงครามที่รัฐบาลไมอาจแกไขไดทํา
ตลอดระยะเวลาแหงสงครามและ
ใหทหารใชจุดออนอันนี้เปดทางเขาสูอํานาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
สันติภาพ เผด็จการและประชาธิปไตย ซึ่งกินระยะเวลาถึง 7 ปนี้ ป. อินทรปาลิต ไดประพันธหัสนิยายชุด
พล นิกร กิมหงวน ไดออกสูสายตานักอานเปนจํานวนไมนอยกวา 200 ตอ น โดยไมมีผูใดทราบจํานวนที่
แนชัด เนื่องจากผูประพันธไดมอบลิขสิทธิ์การพิมพในแตละชวงใหแกสํานักพิมพตางๆ หลายสํานักพิมพ
และยังมีการประพันธเปนตอนสั้นๆ ลงพิมพในหนังสือพิมพรายวัน หรือรายสัปดาหอีกเปนจํานวนมาก
รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่ประพันธออกมาในยุคนี้ เนื้อหาแตละตอนจะเปนอิสระจบในตอนไมตอเนื่องหรือ
เกี่ยวพันกับตอนที่ออกมากอนหนาหรือตามหลัง ทําใหยากตอการตรวจสอบจํานวนตอนที่ประพันธออกมา
และยากตอการเรียงลําดับเรื่องราวของบทประพันธดวย หัสนิยายชุดสามเกลอในยุคนี้ อาจแบงออกเปน 3
ชวง คือ
ชวงที่หนึ่ง เปนชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงในระยะแรกของสงครามโลกครั้งที่สอง
ระยะนี้ ป. อินทรปาลิตไดประพันธ พล นิกร กิมหงวน ออกมาอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับลักษณะของบท
ประพันธยังคงมีการตอเนื่องเกี่ยวพันกัน ทําใหสะดวกในการตรวจสอบเนื้อหา จํานวนตอนที่ประพันธ และ
เรียงลําดับเรื่องราว แตก็ยังมีบางตอนที่สูญหายไปบาง โดยไดมีการประมาณการวา ป. อินทรปาลิต ประพันธ
หัสนิยายชุดสามเกลอออกมาในระยะนี้ประมาณ 55-60 ตอนซึ่งผูเขียนสามารถแสวงหามาทําการศึกษาได
ทั้งสิ้น 53 ตอน
ชวงที่สอง คือระยะตั้งแตกลางป 2485 ซึ่งสงครามโลกครั้งที่สองไดมีความรุนแรงขึ้น คาวัสดุ
อุปกรณในการพิมพโดยเฉพาะกระดาษจึงหายากและมีราคาแพงมาก ทําใหโรงพิมพจํานวนมากตองเลิกการ
ดําเนินการประกอบกับการปรับปรุงการใชภาษาไทยในยุคสรางชาติ ทําให ป. อินทรปาลิตงดการประพันธ พล
นิกร กิมหงวน ในชวงนี้ ป. อินทรปาลิตตองหารายไดมาเลี้ยงดูครอบครัวดวยการออกพากษหนังตาม
ตางจังหวัด สามเกลอในระยะนี้จึงมีจํานวนนอยตอน และตีพิมพเปนจํานวนไมมากนัก ประกอบกับการใช
กระดาษชั้นเลวคุณภาพต่ํา และภาวะสงครามทําใหสามเกลอในระยะนี้ชํารุดสูญหายหาอานไดยากยิ่ง ชมรม
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นักอานสามเกลอไดแสวงหาและรวบรวมไวได 3 ตอน คือ พอแสนกล วันคาสิโน และหัสดนตรีสามเกลอ
(สามเกลอชาโดว)
ชวงที่สาม คือชวงหลังสงคราม คือระยะตั้งแตป 2489-2490 คุณ ป. อินทรปาลิตไดเริ่มประพันธ
สามเกลอออกมาอยางสม่ําเสมออีกครั้ง ในระยะนี้ไมมีใครทราบแนชัดวาคุณ ป. อินทรปาลิตไดประพันธสาม
เกลอออกมาเปนจํานวนเทาใด แตเทาที่ผูเขียนสามารถรวบรวมทําการศึกษาไดนั้นมีทั้งสิ้น 45 ตอน แตไม
สามารถทําการเรียงลําดับกอนหลังของเนื้อหาอยางแนนอนได นอกจากคาดคะเนจากเนื้อหาของบทประพันธ
เทานั้นวาสามเกลอตอนดังกลาวควรจะอยูในชวงเวลาใด
อยางไรก็ตาม ผูเขียนไดพยายามรวบรวมสามเกลอในยุคที่สองนี้ไดถึง 101 ตอน ซึ่งผูเขียน
จะเริ่มศึกษาหัสนิยายชุดสามเกลอในยุคที่สองนี้โดยเริ่มจากชวงที่หนึ่งตอนลามังกร ดังตอไปนี้
1. ลามังกร หนังสือพิมพลงขาววาเรือรบของราชนาวีไทยไดพบกับมังกรในอาวไทย บังเอิญวา
ผูบังคับการเรือรบเปนเพื่อนกับ พลและนิกร สามเกลอจึงพากันไปพบกับผูบังคับการเรือ เพื่อขอทราบ
รายละเอียดและเกิดสนใจกับมังกรถึงกับชวนกันออกเรือคนหาและชวนเจาคุณปจจนึกฯ ไปดวย
2. สามเกลอจนมุม (ดาบปราบสลัด) สามเกลอไดพบมังกรในอาวไทยและไดพยายามติดตาม
ลามังกรแตระหวางที่พยายามลามังกรอยูนั้นไดพบกับโจรสลัด และถูกโจรสลัดจับตัวไวเรียกคาไถ หัวหนาโจร
สลัดคณะนี้เปนผูหญิงและหลงรูปพล พลจึงแสรงทําเปนหลงรักหลอนเพื่อเอาตัวรอด สมุนโจรตางไมพอใจ
และวางแผนที่จะยึดเรือแตไมสําเร็จ
3. ไอเล็บเหล็ก (ทะเลบา) คณะโจรสลัดไดกลับใจจะเปนพลเมืองดีแตไดปะทะกับโจรสลัดอีก
คณะหนึ่งจนเรืออัปปางลงทั้งสองฝาย แตสามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ รอดมาได และยังโชคดีไดพบกับเรือ
ของคณะพรรคที่ออกติดตามคนหาคนทั้ง 4 นับตั้งแตไดขาววาถูกโจรสลัดจับไป
4. แมนกขมิ้น (เที่ยวเพชรบุรี) สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ เดินทางไปเที่ยวเพชรบุรี
ดวยกันและถูกหญิงสาวสองคนลวงกระเปาและหลบหนีไป ทั้งหมดจึงออกติดตามและไดกระเปาคืนมาในที่สุด
5. ลองหน กิมหงวนไดไปดูภาพยนตเรื่องมนุษยลองหนและมีความตองการอยางแรงกลาที่จะ
เปนมนุษยลองหนบาง จึงออกทุนใหดิเรกคิดคนยาฉีดขนานหนึ่งไดสําเร็จ คนหรือสัตวเมื่อฉีดยาของเขาแลว
จะกลายเปนมนุษยลองหน ดิเรกไดทําการทดลองโดยฉีดยาใหกับเพื่อเกลอของเขาและเจาคุณปจจนึกฯ
ทั้งหมดจึงกลายเปนคณะลองหนและไปกอความวุนวายที่บานพัชราภรณ
6. ไปรบเวียงจันทร (ไปเวียงจันทร) เจาคุณปจจนึกฯ ไดรับจดหมายขอความชวยเหลือจาก
นายอี๊ด ศิริสวัสดิ์ นองชายของทานซึ่งเปนพอคาอยูที่หนองคาย ซึ่งมีขอความวาเขาไปธุระที่เวียงจันทรและไม
สามารถขามกลับมาฝงไทยไ ด เนื่องจากสถานการณชายแดนระหวางสองฝายกําลังคับขัน เจาคุณปจจนึกฯ
จึงชวนสามเกลอขามไปฝงลาวเพื่อชวยเหลือนองชายของทาน พรอมทั้งถือโอกาสทําการจารกรรมและสืบ
ความลับทางทหารของฝรั่งเศส เพื่อชวยเหลือราชการทหารของไทยดวย
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7. บุกฝงโขง สามเกลอและเจาคุณปจนึกฯ ไดพบกับนองชายของทานเจาคุณแลว ทั้ง 5 คน
ตกลงใจที่จะรวมมือกันทําการจารกรรมสืบความลับทางทหารของฝรั่งเศสในอินโดจีน
8. สงครามชิงดินแดน กิมหงวนและทานเจาคุณปจจนึกฯ ทําการจารกรรมอยางอุกอาจเกินไป
จึงถูกทหารฝรั่งเศสจับตัวได พล นิกร และนองชายเจาคุณปจจนึกฯ หาทางชวยใหทั้งสองหนีออกจากที่คุม
ขังได ากนั้นทั้งหมดก็พากันเล็ดรอดกลับฝงไทย เจาคุณปจจนึกฯ ไดรายงานตัวขอกลับเขารับราชการทันที
และสามเกลอตางสมัครเขาเปนพลทหารรวมรบแนวหนา
9. ถิ่นไทยแดนไทย (ทหารสามเกลอ) เจาคุณปจจนึกฯ ไดเปนผูบัญชาการกองพลที่ 1 ใน
แนวหนาบุกอินโดจีน สามเกลอเปนพลทหารใตบังคับบัญชาของทาน ทหารสามเกลอปฏิบัติหนาที่อยางกลา
หาญ จนกระทั่งไดรับบาดเจ็บและบังเอิญไดพบกับเจาแหวซึ่งสมัครเขามาเปนทหารออกรบแนวหนาดวย
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ดิเรกก็สมัครเขามาเปนนายทหารและไดเปนแพทยประจํากองทัพ สวนสามนางไดสมัครเปนอาสากาชาดออก
ชวยเหลือทหารที่ไดรับบาดเจ็บ
10. สามทหารเสือ (ฝาแนวกระสุน) สามเกลอไดเลื่อนยศเปนนายสิบจากการบาดเจ็บใน
สงคราม เมื่อหายดีแลวทั้งสามก็กลับมารวมรบตอไป กองพันของสามเกลอโชคดีจับนายทหารฝรั่งเศสระดับ
นายพลไดคนหนึ่งดวยฝมือของสามเกลอ แตตองประสบเคราะหรายถูกปดลอมอยูในที่มั่น สามเกลอได
อาสาเล็ดรอดออกจากที่ลอมไปแจงขาวแกกองบัญชาการเพื่อใหทางกองบัญชาการสงกําลังมาชวยเหลือ และ
สามเกลอทําไดสําเร็จ
11. เที่ยววันรัฐธรรมนูญ 2483 (เลือดทหารไทย) สามเกลอไดรับการเลื่อนยศอีกครั้งหนึ่ง
จากความดีความชอบที่ไดกระทํา และไดลาพักราชการเพื่อมาเที่ยวงานฉลองรัฐธรรมนูญที่กรุงเทพฯ และ
เยี่ยมเยียนญาติสนิทมิตรสหาย ที่งานรัฐธรรมนูญสามเกลอดื่มเหลาเมามายและสนุกสนานอยางเต็มที่อันเปน
การผิดวินัยทหารจนถูกสารวัตรทหารจับกุม แตสามเกลอหลบหนีมาได สามนางไดอาสาสมัครขายจูบการ
กุศลในงานฉลองรัฐธรรมนูญเพื่อหาเงินบํารุงกองทัพบกดวย
12. กองพันพลรม (ทหาราบอากาศ) กองพันของสามเกลอไดรับการคัดเลือกใหเปนกองพัน
ทหารราบอากาศหรือพลรม หลังผานการฝกเรียบรอยก็ถูกสงออกไปปฏิบัติการอีก สามเกลอไดแสดง
ความสามารถทําลายเครื่องบินขาศึกลงไดระหวางเดินทางโดยเครื่องบินไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ
13. อัศวินราบอากาศ สามเกลอไดออกรบในฐานะพลรม แตเมื่อเดินทางกลับฐานทัพทาง
กองบัญชาการที่กรุงเทพก็มีคําสั่งใหขังทหารสามเกลอในฐานะที่เมาสุราอาละวาดในงานรัฐธรรมนูญ และขัด
คําสั่งสารวัตรทหาร
พอพนโทษสามเกลอไดยายไปอยูกองทัพอากาศในตําแหนงพลปนหลัง เพราะ
ผูบังคับบัญชาพอใจในฝมือยิงปนอันแมนยําของสามเกลอ
14. นักบินจําเปน สามเกลอไดเปนพลปนหลังและออกรบอยางกลาหาญ แตกิมหงวนโชคราย
นักบินประจําเครื่องที่กิมหงวนเปนพลปนหลังถูกกระสุน ปตอ. ของขาศึกเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่อยูกลาง
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อากาศ กิมหงวนพยายามบังคับเครื่องบินอยางเดาสุม จนพอบังคับไดและนําเครื่องบินกลับฐานทัพอยาง
ปลอดภัยในที่สุด
15. บินประจัญบาน (ฟาถลม) สามเกลอแสดงความสามารถเปนที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชา
จึงไดฝกหัดการบินและไดรับการประดับปกเปนนักบินมีโอกาสแสดงความกลาหาญอีกหลายครั้ง ตางปฏิบัติ
หนาที่จนไดรับบาดเจ็บและไดเลื่อนยศโดยเฉพาะกิมหงวนไดเลื่อนยศเปนนายทหารสัญญาบัตร
16. จอมเวหา เมื่อสามเกลอหายจากการบาดเจ็บก็ไดทราบวาผูบังคับฝูงของเขาถูกเสืออากาศ
ฝรั่งเศสยิงตาย และกิมหงวนทําผิดวินัยการบินนําเครื่องบินขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตเพื่อไปอาละวาดแกแคน
ใหผูบังคับฝูงของเขา กิมหงวนจึงถูกสั่งขัง ตอมา สามเกลอไดออกปฏิบัติการอยางกลาหาญอีกครั้ง พล
และนิกรไดเลื่อนยศเปนนายทหาร แตกิมหงวนยังมีความผิดติดตัวในเรื่องวินัยการบินจึงไมไดรับการเลื่อน
ยศ ทั้งสามไดรับอนุญาตใหติดสายยงยศแสดงถึงความกลาหาญของสามเกลอ
17. ปกนาวี ดวยความสามารถและความกลาหาญทําใหสามเกลอไดยายไปอยูฝูงบินนาวีรวม
รบกับกองทัพเรือ และไดมีโอกาสรวมรบในยุทธนาวีที่เกาะชาง
18. พักรบ ไทยกับฝรั่งเศสพักรบกันเปนเวลาหนึ่งเดือน เมื่อญี่ปุนเสนอตัวเขามาไกลเกลี่ย
กรณีพิพาทอินโดจีน สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ ลาพักเปนเวลา 7 วัน เพื่อกลับบานพบปะญาติพี่นอง
19. ผีหลอก ระหวางลาพักสามเกลอไดไปหาอาจารยผูเชี่ยวชาญดานไสยศาสตรเพื่อขอ
เครื่องรางของขลังไปคุมครองตัวในการออกรบ และไดติดตามอาจารยไปดูผี และทําน้ํามันพราย
20. นักกีฬาเอก เมื่อครบกําหนดวันลาสามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ ไดกลับเขาประจําการ
สามเกลอไดรับคัดเลือกเขารวมทีมฟุตบอลทหารอากาศลงแขงขันกับทหารปตอ. ชิงถวยผูบังคับบัญชา
ก
า
ร
ท
ห
า
ร
ทั่วไป โดยมีเจาคุณปจจนึกฯ เปนกรรมการผูตัดสิน การพักรบขยายเวลาออกไปอีก
21. เสือสั่งปา ผลการเจรจาไทยกับฝรั่งเศสตกลงกันได สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ ลาออก
จากราชการเพื่อกลับมาประกอบอาชีพการงานของตนเองตอไป กอนพนหนาที่สามเกลอไดมีโอกาสขึ้นบินอีก
ครั้งหนึ่งเปนการปะทะกับเครื่องบินไมปรากฏสัญชาติที่รุกล้ํานานฟาไทย
หัสนิยายชุดสามเกลอทั้งหมด 20 ตอนที่เขียนมาขางตน เปนชวงที่เกี่ยวของกับกรณีพิพาท
อินโดจีน ภาพสะทอนการเมืองที่ปรากฏอยูในชวงนี้ คือ กระแสชาตินิยมอยางเขมขน เนื่องจากไดรับการ
กระตุนโดยกรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพไดรับความนิยมและทวีความสําคัญเปนอยางมาก กระแสทหารนิยม
และกองทัพนิยมไดเริ่มขึ้นในสังคมไทย ประชาชนตางใหการสนับสนุนกองทัพ มีการรื้อฟนเอาเหตุการณเมื่อ
ครั้ง ร.ศ. 11283 มาพูดกันเปนอยางมาก ทําใหความรักชาติและความเปนชาตินิยมในหมูประชาชนไดรับการ
83

เหตุการณในประวัติศาสตร ร.ศ. 112 อาจสรุปโดยสังเขป ไดดังนี้ ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2436
กรุงสยามกําลังเตรียมการรับเสด็จเจาชายมกุฎราชกุมารแหงอาณาจักรออสเตรียซึ่งเสด็จมาเยือนสยามประเทศอยางเปน

99
กระตุนใหเรารอนยิ่งขึ้น ประชาชนทั่วประเทศตางใหการสนับสนุนรัฐบาลอยางเต็มที่ในการทําสงครามเพื่อ
เรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส คนไทยในขณะนั้นกระแสชาตินิยมกําลังขึ้นสมอง การเรียกรองดินแดนคืน
เปนประเด็นเดียวที่ประชาชนทั้งประเทศและทุกฝายตางเห็นพองตองกันหมด โดยไมมีกระแสความคิดแบบ
อื่นๆหรือการคัดคานออกจากฝายใดเลย ในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศขณะนั้น ฝรั่งเศสกลายเปนชาติ
มหาศัตรูของไทย ประชาชนไทยชิงชังรังเกียจฝรั่งเศสเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะผูนําฝรั่งเศส คือ นายพล ชารล
เดอโกลด เยอรมนีกลายเปนแบบอยางที่นาชื่นชมญี่ปุนกลายเปนมหามิตรของไทย การเมืองไทยในขณะนั้น
นอกจากความเปนชาตินิยมที่เขมขนแลว กระแสผูนํานิยมที่เริ่มกอตัวมาตั้งแตกอนสงครามอินโดจีนก็เริ่ม
ขยายตัวในหมูประชาชนทั่วไป

เหตุการณในชวงกรณีพิพาทอินโดจีนมีนัยความหมายที่นาสนใจหลายประการกลาวคือ
ทางการ และคาดวาจะเสด็จมาถึงปากน้ําเจาพระยาในวันนี้ กรุงสยามไดจัดเตรียมเรือมกุฎราชกุมารและเรือนฤเบนทรบุตรี
ออกไปรับเสด็จที่นอกสันดอนเลยปากอาวออกไป แตภายหลังไดทราบวาเจาชายมกุฎราชกุมารยังเสด็จมาไมถึงจึงมีการ
เตรียมพรอมรับเสด็จรอทาอยูตลอดเวลา และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จมิไดเสด็จกลับเขาพระนครแต
ประทับรอในเรือพระที่นั่ง ซึ่งจอดอยูในแนวปองกันทางน้ําฝงตะวันตก ในตอนเย็นวันเดียวกันนี้ราชทูตฝรั่งเศสไดแจงวาจะ
มีเรือรบฝรั่งเศส 3 ลํา เขามาในเขตปากน้ํา และไดตกลงกับทางการสยามวาจะจอดทอดสมอรออยูที่นอกสันดอนกอน แต
เพื่อความไมประมาท
พลเรือจัตวา พระยาชลยุทธโยธินทร ไดสั่งใหเรือรับเสด็จทั้ง 2 ลํากลับเขามาจอดในแนวปองกันขนาบขางเรือที่ประทับไว
สวนในแนวปองกันฝงตะวันออกมีเรือมูรธาวลิตสวัสดิ์และเรือหาญหักศัตรูจอดคุมเชิงอยู พรอมทั้งมีการวางทุนระเบิดทางน้ํา
เสริมแนวปองกันเพิ่มขึ้น เมื่อเรือรบฝรั่งเศสประกอบดวยเรือแองคองสตังค เรือเซย และเรือโคแมตมาถึงปากน้ํา เรือนํารอง
น้ําของไทยคือเรืออรรคราชวรเดชภายใตการบังคับบัญชาของกัปตันวิลชาวเยอรมันซึ่งเปนเจาทาไทยขึ้นไปบนเรือแองคอง
สตังคเพื่อแจงไมใหเรือรบฝรั่งเศสเดินทางเขาสูแมน้ําเจาพระยา และขอใหรอรับคําสั่งจากราชทูตฝรั่งเศสประจํากรุงสยาม
กอน แตเรือรบฝรั่งเศสไมยินยอมและเดินเรือฝาแนวปองกันเขามาในแมน้ําเจาพระยา ปนที่ปอมพระจุลจอมเกลาฯ ไดยิง
กระสุนดินเปลาเตือนขึ้น 2 นัด แตการเตือนไมบังเกิดผลเรือรบฝรั่งเศสกลับแลนตอไปและยังยิงตอบโตฝายไทยอีกดวย
ปนในเรือรบสยามที่จอดคุมเชิงอยูและปนบนปอมพระจุลจอมเกลาฯ จึงประสานกันยิงตอตานขัดขวางเรือรบฝรั่งเศส ผลการ
ตอสูทหารฝรั่งเศสเสียชีวิต 1 คน เรือเซยของฝรั่งเศสไดรับความเสียหายอยางหนักและเกยสันดอนอยู ณ ฝงน้ําตรงกัน
ขามปอม
พระจุลจอมเกลาฯ นั้นเอง สวนเรือแองคองสตังคถูกยิงจนเสาหัก แตเรือแองคองสตังคและเรือโคแมตก็ยังสามารถฝาเขามา
ในแมน้ําเจาพระยาได ฝรั่งเศสซึ่งพยายามจะยึดกรุงสยามไปเปนอาณานิคมของตนไดใชโอกาสนี้บีบบังคับเอาดินแดนของ
ราชอาณาจักรสยามทางฝงขวาของแมน้ําโขงไปเปนของตน พรอมทั้งเรียกรองคาเสียหายเปนเงินจํานวนมหาศาล กรุงสยาม
ไมมีแสนยานุภาพพอที่จะตานทานฝรั่งเศสซึ่งเปนมหาอํานาจไดจึงตองยอมเสียสวนนอยเพื่อรักษาสวนมากไว

100
นัยประการแรก การรื้อฟนและเผยแพรประวัติศาสตรตอนที่ไทยเสียดินแดนทางฝงขวาของ
แมน้ําโขงใหแกฝรั่งเศสเปนการนําประวัติศาสตรมารับใชการเมือง กลาวคือ การพลิกฟนประวัติศาสตร ร.ศ.
112 ยังทําใหประชาชนทั่วประเทศมีความเห็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดอยางที่ไมเคยมีมากอน ซึ่ง
ปฏิกิริยาเหลานี้ของประชาชนมีนัยความหมายของทฤษฎีคูตรงขามกลาวคือ เมื่อเกิดศัตรูภายนอกคือฝรั่งเศส
ทําใหคนไทยทั้งประเทศสามารถรวมมือรวมใจกันได เนื่องจากเกิดความรูสึกถึงความเปนเราขึ้นในหมูคนไทย
เพราะคนไทยทุกคนตางก็มองฝรั่งเศสเปนเขา เมื่อตางมีฝรั่งเศสเปนเขารวมกันคนไทยทั้งหมดจึงกลายเปน
เรารวมกันไปได
ประการที่สอง ใหการสนับสนุนใหรัฐบาลเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ตลอดจนการทํา
สงครามกับฝรั่งเศสเพื่อชิงดินแดนกลับคืนนั้น ประชาชนทุกคนไมสนใจเลยวาสงครามจะนํามาซึ่งความสูญเสีย
และความเสียหายอยางใดบาง ประวัติศาสตร ร.ศ. 112 ทําใหประชาชนเกิดความรักชาติอยางแรงกลา
แ
ล
ะ
ฮึกเหิมไมกลัวสงคราม แมแตคนขี้ขลาดอยางกิมหงวนและนิกรก็สมัครเปนทหารแนวหนากลาตาย และทํา
การรบอยางหาวหาญ เปนสิ่งที่เปนผลมาจากการเกิดความเปนเรารวมกันของคนไทย เนื่องจากความรูสึกเปน
เรารวมกันทําใหทุกคนตางแสวงหาลักษณะรวมกันประการอื่นๆ มาสนับสนุนใหความเปนเราแนนแฟนยิ่งขึ้น
และทุกคนก็ไดพบวาความเปนคนไทยนั้นเองที่ทุกคนมีอยูรวมกัน ดังนั้นทุกคนจึงมุงแสดงถึงความเปนไทย
เพื่อสนับสนุนความเปนเราใหแนนแฟน อันเปนผลใหกระแสชาตินิยมซึ่งถูกรณรงคเผยแพรโดยรัฐบาลไดรับ
การสนับสนุนโดยทางออมจากความตองการกระชับความเปนเราของประชาชน กระแสชาตินิยมจึงยิ่งเรารอน
ขึ้นในสังคมไทย
ประการที่สาม การเผยแพรประวัติศาสตร ร.ศ. 112 เปนการกระตุนความรักชาติและกระแส
ชาตินิยมอยางไดผลที่สุด จนกระทั่งกระแสชาตินิยมขึ้นสมองประชาชน ทําใหหลวงพิบูลสงครามซึ่งเปนผูนํา
ในเรื่องนโยบายชาตินิยมไดรับการนิยมยกยองจากประชาชนเปนอยางมาก สงผลใหเกิดกระแสผูนํานิยมอัน
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยสูระบอบเผด็จการโดยผูนําอยางละมุน
ละมอม ในกรณีพิพาทอินโดจีนหลวงพิบูลสงครามไดเล็งเห็นวาหากประเทศไทยทําสงครามกับฝรั่งเศสใน
ขณะนั้น ไทยจะเปนฝายไดเปรียบอยางมากและจะเปนฝายชนะ เพราะฝรั่งเศสกําลังบอบช้ําอยางหนักจาก
สงครามในยุโรป จึงใชโอกาสนี้ทําสงครามกับฝรั่งเศสเพื่อใหเกิดวีรบุรุษจากสงคราม ผลก็คือ หลังสงคราม
จบลงพรอมกับชัยชนะของไทย หลวงพิบูลสงครามก็กลายเปนวีรบุรุษผูยิ่งใหญของประเทศ อันเปนผลให
อํานาจและบารมีของหลวงพิบูลสงครามยิ่งใหญ ความนิยมศรัทธาของประชาชนและสภาผูแทนราษฎรที่มีตอ
หลวงพิบูลสงครามทําใหดําริทุกประการของหลวงพิบูลสงครามไดรับการยอมรับและยึดถือปฏิบัติ จนกระทั่ง
กลายเปนประกาศิตของทานผูนําไปในที่สุด ประวัติศาสตร ร.ศ. 112 เปนความเจ็บช้ําแคนเคืองของคนไทย
ทั้งชาติ ผูนําที่สามารถลบรอยแคนใหกับคนทั้งชาติจึงไดรับการยกยองเทิดทูนมีอํานาจบารมีอยางใหญหลวง
จะเห็นไดวาประวัติศาสตร ร.ศ. 112 ถูกพลิกฟนขึ้นมาเพื่อรับใชการเมือง ใหนักการเมืองคนหนึ่งกลายเปน
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ผูนําเปนวีรบุรุษของชาติ จนสามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของประเทศจากประชาธิปไตยสู
เผด็จการไดอยางละมุนละมอม
นัยประการที่สี่ อยูที่นิทานที่เพื่อนของสามเกลอเลาในตอนลามังกรหนา 48-49 ความวา “เมื่อ
ประมาณหาสิบปที่แลวมานี้ มีเด็กชายอายุสิบสามขวบคนหนึ่ง เปนเด็กผอมโซนาสงสาร เนื่องจากผูปกครอง
ไมเอาใจใส เด็กคนนี้ไดรับการศึกษาเพียงเล็กนอย อยูขางจะโงเขลา ชวยผูปกครองทําไรทํานา อยูม าวันหนึง่
เด็กคนนั้นถูกชายหนุมขางบานรังแกขมเหง แลถืออํานาจเปนธรรมหยิบของอันมีคาไปหลายอยาง เด็กคน
นั้นไมสามารถสูรบตบมือกับเขา เลยตองจํายอม ครั้นตอมาเด็กคนนั้นเปลี่ยนผูปกครองใหม เติบโตเจริญวัย
ขึ้นมาก ไดรับการศึกษาเพิ่มเติมอีก มีความรูพอตัว สวนเจาหนุมที่รังแกเด็กคนนี้นั้น บัดนี้ไดแกชราหมด
เรี่ยวแรงแลว” พูดจบพจนก็หัวเราะ “คุณหงวน ถาคุณเปนเด็กคนนั้น คุณจะทํา อยางไรอีกกับอีตาแกคนนั้น
หรือไม”
กิมหงวนซอนยิ้มไวในหนา
“ผมก็ตามไปกระทืบอายแกคนนั้นเสียเทานั้นแหละครับ เพื่อเอาของของผมคืนมา”
“ถูก-ถูกทีเดียวคุณ ของของเราโดยชอบธรรม เราก็ตองเอาของเราคืนมา”
จากขอความที่เนนมีนัยความหมายเปรียบเทียบวาการปกครองโดยพระมหากษัตริยในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชนั้น ไมมีประสิทธิภาพเพราะพระมหากษัตริยไมเอาใจใสดูแลประชาชน และรัฐบาลใน
ระบอบใหมสามารถปกครองไดดีกวา โดยประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้น และมีการศึกษา เปนการโจมตี
ระบอบเกาและสถาบันพระมหากษัตริย สวนขอความที่สองนั้นสะทอนนัยความหมายวาดินแดนไทยเปนของ
ประชาชน เด็กคนนั้นคือประชาชนของอันมีคาก็คือดินแดนไทย นัยอีกประการหนึ่งของนิทานเรื่องนี้ก็คือการ
นําเอาประวัติศาสตร ร.ศ. 112 มารับใชการเมืองในอีกแนวทางหนึ่ง กลาวคือ เปนการนํา ร.ศ. 112 มาโจมตี
สถาบันพระมหากษัตริย และการเมืองระบอบเกาวาไมมีประสิทธิภาพ ผูปกครองไมเอาใจใสประชาชน
ออนแอไมอาจตอสูกับฝรั่งเศสได และตองเสียของมีคาก็คือดินแดนแกฝรั่งเศสในที่สุด
นัยประการที่หา การที่คนไทยยกยองเยอรมนี ทั้งๆ ที่ไมไดเขามาชวยเรารบ หรือเขามามีสวน
เกี่ยวของประการใดกับเรามันสะทอนนัยของการเกิดความเปนเขาและเราตามทฤษฎีคูตรงขาม กลาวคือเมื่อ
ประชาชนทั่วประเทศเกิดความเปนเราขึ้นมา และฝรั่งเศสกลายเปนเขานั้น เยอรมนีก็เกิดความเราขึ้นใน
เยอรมนี และมองฝรั่งเศสเปนเขาเชนกัน ดังนั้น ไทยจึงมองเยอรมนีเปนเราดวยกัน เพราะตางก็มีฝรั่งเศส
เปนเขารวมกันนั่นเอง
นัยประการที่หก ก็คือการเผยแพรอุดมการณทางการเมืองโดยการ entertain เพื่อครอบงํา
ทางความคิดของประชาชน กลาวคือเพลงปลุกใจตางๆ ที่แตงขึ้นมาในขณะนั้นเปนการใชบทเพลงตางๆ
เผยแพรอุดมการณชาตินิยม และเรียกรองใหประชาชนใหการสนับสนุนการเรียกรองดินแดนคืน เปนการแอบ
แฝงเผยแพรอุดมการณไปในการบันเทิงอีกวิธีหนึ่ง

102
นัยประการที่เจ็ด ในป 2483 ซึ่งประเทศตกอยูในภาวะกึ่งสงคราม รัฐบาลก็ยังใหมีการจัดงาน
ฉลองรัฐธรรมนูญอยางยิ่งใหญแสดงถึงการใหความสําคัญกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสัญลักษณของระบอบใหม
เปนอยางยิ่ง
นัยประการที่แปด การประชดประชันและการลอเลียนการเมือง เปนการประชดและลอเลียน
นโยบายชาตินิยมของรัฐบาล เขาใจวาในชวงนี้รัฐบาลคงเรงปลุกเรากระแสชาตินิยมและความรักชาติอยางหนัก
ทั้งๆ ที่ประชาชนสวนใหญก็เรารอนไปดวยความเปนชาตินิยมและรักชาติอยูแลว ตัวอยางการประชดประชัน
เชนในตอนปกนาวีหนา 43 ความวา “ฝูงผึ้งนับจํานวนพัน ซึ่งถูกขังอยูในหมอตั้งครึ่งคอนคืน ไดประชุมลง
มติกันแลววา ถามีอิสรภาพเมื่อใดจะตองชวยกันโจมตีผูอุกอาจขมเหงมันใหสมรักดังนั้นพอหมอแตกกองพล
ผึ้งก็บินหึ่งออกจากรังทันที
พวกผึ้งโกรธจนตัวสั่น ตางเขาใจวาพวกทหารเรือฝรั่งเศสเหลานี้แหละจับมันใสหมอ ฉะนั้นการ
โจมตีของฝูงผึ้งก็เริ่มตน ทหารเรือตาน้ําขาวรองเอะอะเอ็ดตะโร กระโดดโลดเตนยกมือปดปองวิ่งวุนไปหมด
ทั้งลํา บางคนตองกระโจนลงน้ํา บางคนหกคะเมนตีลังกา บางก็นั่งถัดไปกับพื้น ดูเปนที่นาสังเวชใจยิ่งนัก
………..
พวกผึ้งรังนี้ปกติเปนผึ้งที่เกกมะเหรกอยูแลว ฉะนั้นจึงเต็มไปดวยความอาฆาตพยาบาท และยิ่ง
รูวาผูที่ขมเหงมันเปนฝรั่งเศสก็ชวยกันโจมตี ปลอยเหล็กในอันปวดราวแจกจายทหารเรือลาม็อทปเกต
บรรดานายทหารเรือ 2-3 คน กําลังหันปากกระบอกปนกลเพื่อจะยิงเครื่องบินทั้งสาม แตยังไม
ทันยิงก็ปลอยปนรองโอก ผึ้งไทยตอยอยางไมยับยั้ง หนาตาเนื้อตัวบวมไปตามกัน ความโกลาหลอลหมาน
บังเกิดขึ้นทั่วลําเรือลาม็อทปเกต
ขอความที่เนนเปนการประชดประชันวารัฐบาลปลุกเราความรักชาติและความเปนชาตินิยมจนถึง
ขนาดที่วาผึ้งที่เปนแมลงยังมีความรักชาติและชาตินิยม สวนการลอเลียนนั้นปรากฏอยูในหลายๆ ตอน เชน
การที่สามเกลอรองเพลงปลุกใจในโอกาสตางๆ กัน มักจะใสจังหวะกระทุงแบบการละเลนของไทย เชน ลําตัด
เพลงฉอยเขาไปดวย เชน เปกฟอ เชิ้บๆ ซึ่งจังหวะกระทุงเหลานี้ไมปรากฏอยูในคํารองและทํานองเพลงที่
รัฐบาลเผยแพร หรือการลอเลียนเรื่องการใชภาษาดอกไม ป. อินทรปาลิตก็ไดสรางศัพทใหมที่เลิศหรูออกมา
เชน นาวีกานุภาพ ทั้งหมดขางตนคือภาพสะทอนและนัยทางการเมืองที่ปรากฏอยูในหัสนิยายชุดพล นิกร
กิมหงวนในชวงสงครามอินโดจีน
22. หมัดเด็ด (หมัดเสืออากาศ) เมื่อสามเกลอไดลาออกจากราชการแลวก็ไดแวะเที่ยวศรีราชา
เพื่อชมงานฉลองเครื่องบินทะเลซึ่งประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีไดรวมกันบริจาคเงินซื้อใหกองทัพเรือ ในงานนี้มี
การแขงขันชกมวย และสามเกลอก็สมัครเขาทําการแขงขันดวย เพื่อชวยเหลือในการหารายไดบํารุงกองทัพ
ไทย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้ก็คือกระแสชาตินิยมและความนิยมยกยองของประชาชนที่มี
ตอทหารและกองทัพ
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23. บานใหม ระหวางที่สี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ ไปรับใชชาติ คณะพรรคสี่สหายที่
กรุงเทพฯ ไดเห็นพองตองกันวาคณะพรรคทั้งหมดควรมาอยูรวมกัน เพราะตางก็รักใครสนิทสนมกันเหมือน
ญาติสนิท และสี่นางจะไดรวมมือกันควบคุมความประพฤติของสี่สหายไดเต็มที่ จึงไดสรางตึกสี่สหายขึ้นมา
อีกหลังหนึ่งในบริเวณบานพัชราภรณ นับจากนี้ไปสี่สหายไดมาอยูรวมกันแลว และไดเชิญเจาคุณปจจนึกฯ
มาอยูรวมกันดวย ภาพสะทอนการเมืองของตอนนี้ก็คือการที่ตึกสี่สหายประดับรูปทานผูนําไวที่ผนังตึกตามที่
ท
า
ง
ก
า
ร
ไ
ด
ชักชวนใหประชาชนรวมกันประดับประดารูปของทานผูนําไวในอาคารบานเรือนและที่ทําการหางรานตางๆ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงอํานาจบารมีอันยิ่งใหญของทานผูนํา ซึ่งกระแสผูนํากําลังเฟองฟูอันเปนการใหความสําคัญ
กับตัวบุคคลมากกวาระบบ อันเปนการแสดงถึงการเบี่ยงเบนจากหลักการประชาธิปไตยสูการเปนเผด็จการ
โดยผูนําของการเมืองไทย นอกจากนี้ความคิดในเรื่องชาตินิยมก็ยิ่งขึ้นสมองคนไทยมากขึ้น
24. ลองหนผูหญิง สี่นางไดขอรองแกมบังคับใหดิเรกทําใหพวกตนเปนลองหนเพื่อความ
สะดวกในการแอบติดตามเจาคุณปจจนึกฯ และสามสหายที่ออกไปเที่ยวสํามะเลเทเมาทุกคืน ภาพสะทอนทาง
การเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือ ประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคแหงการสรางชาติของทานผูนําแลว กระแสผูนํา
นิยมกําลังเฟองฟูขนาดหนักทุกอยางที่เปนดําริของทานผูนําลวนแตดีทั้งนั้น ทุกคนตองเห็นแกผูนําและทําตาม
ทานผูนําโดยเห็นไดจากคําพูดของเจาคุณประสิทธิ์และคุณหญิงประสิทธิ์ในหนา 4-5 ดังนี้
“บังตาประตูหองสมุดถูกผลักออกเต็มแรง คุณหญิงประสิทธิ์ฯ เดินหนาตื่นเขามาในหอง ทาน
นุงซิ่นยกลําพูนสีเขียวสวมเสื้อปานขาวดอกดํา แขนยาวเลยศอก ตัวยาวแคตะโพกและรัดเอวดูกระชุมกระชวย
ขึ้นอีก แลเห็นคุณหญิงของทานถอดเงาะ โทสะของเจาคุณก็หายไปทันที
“ฮัลโหล มายดาลิ่ง”
“เยสส” คุณหญิงพูดยิ้มๆ “ไอแอมแหมมกะป” แลวทานก็หัวเราะลั่น “ดิฉันแตงตัวยังงี้เขาทีไหม
คะ”
เจาคุณยิ้มแปน
“ดีมาก คุณหญิง ดูเธอสาวขึ้นอีกเปนกอง ฉันดีใจเหลือเกิน ที่เมียฉันมีสวนสรางวัฒนธรรม
ใหกับประเทศชาติ”
คุณหญิงหัวเราะเบาๆ
“ดิฉันเคารพตอคําขอรองของทานนายกคะ เลิกนุงผาจูงกระเบนกันที”
“ถูก-สมควรอยางยิ่งทีเดียว ชาติไทยเปนอารยชนแลวเราจะตองแสดงตัวแตงตัวใหสมกับเปน
ชาติที่ศิวิลัยซจริงๆ ฉันไดยินวิทยุเมื่อตอนหัวค่ําประกาศคําวิงวอนของทานนายกขอใหสตรีไทยเลิกนุงผาจูง
กระเบน และปลอยทอนบนเปลือยเปลา ตั้งใจวาพรุงนี้จะพูดกับคุณหญิงใหปฏิบัติตามคําของของทานพอดี
คุณหญิงแตงเสียกอน”
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“ดิฉันก็ฟงวิทยุเหมือนกันคะ พอเขาอานคําขอรองของทานจบ ดิฉันก็เปลี่ยนแปลงเครื่องแตง
กายใหมทันที อา-ซิ่นยกนี่ขอยืมแมนันคะ พรุงนี้จะซื้อสักสองสามโหล ดิฉันเองอยากจะเลิกนุงจูงกระเบนมา
นานแลว แตเกรงชาวบานจะคอนขอดนินทา วาแกแลวยังอยากเปนสาว ที่นี้ไมกลัวใครนินทาละคะ การที่
เราปฏิบัติตามคําขอรองของทานผูนําประเทศ สุภาพสตรีไทยที่เห็นแกวัฒนธรรมของชาติ คงยินดีปฏิบัติตาม
เปนแน”
นอกจากนี้ยังมีนัยของการลอเลียนการสรางชาติในเรื่องการใชภาษาและคําพูดสุภาพไพเราะใน
หนา 35 คือ คําบรรยายความที่วา “ด็อกเตอรพยักหนาหงึกๆ ลุกขึ้นเดินไปหิ้วกรงนกเขามาวางกลางหอง
ภายในกรงมีบุตรสุนัขตัวหนึ่ง นอนรองอี๊ดๆ กระดิกหางไปมา”
25. ลองปา หนารอนในกรุงเทพมหานครอากาศรอนจัด สามเกลอ เจาแหว และเจาคุณปจจ
นึกฯ จึงออกไปเที่ยวปาลาสัตวที่จังหวัดกาญจนบุรี และไดทราบเรื่องขุมทองในปาจึงออกเดินทางโดย
ตั้งเปาหมายที่ขุมทอง คณะเดินปาไดหยุดพักที่ริมลําธารแหงหนึ่งและพบวากอนหินในลําธารลวนแตเปน
ทองคํา ในขณะที่ทุกคนกําลังเก็บทองอยูนั้นเอง ก็ถูกคนปาเขาโจมตี
26. เจาแมตะนาวศรี เจาคุณปจจนึกฯ สามเกลอ และเจาแหว ถูกคนปาจับเปนเชลยเพื่อนําไป
บูชายัญ พวกคนปานั้นจริงๆ แลวก็คือทหารของนครลี้ลับแหงหนึ่งตั้งอยูในเทือกเขาตะนาวศรีมีผูครองนคร
เปนหญิง ซึ่งเมื่อเธอไดพบกับพลก็เกิดหลงเสนหของพลจึงไมบูชายัญคนทั้งหา ทําใหเหลาทหารไมพอใจและ
คบคิดกันเปนกบฎ สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ จึงชวยเธอปราบกบฎจนสําเร็จ พลไดสารภาพกับเจาแม
ตะนาวศรีวาเขามีภรรยาแลวและขอลากลับกรุงเทพมหานคร
27. มรณนคร ทางกรุงเทพฯ สามนางและทานผูใหญรอการกลับของคณะเที่ยวปาเห็นผิดเวลา
ไปมากจึงตัดสินใจออกตามโดยใหดิเรกนําสามนางออกปา คณะสามเกลอกับคณะผูออกติดตามมาพบกันใน
ปาและเดินทางกลับพรอมกัน
28. ทารซานหนีหวานใจ กรุงเทพฯ อากาศรอนจัด กิมหงวนจึงเกิดเปนโรคเสนประสาทและ
หลบหนีออกจากบานไปเปนทารซานอยูในปา พล นิกร ดิเรก เจาคุณปจจนึกฯ และนวลละออจึงออกติดตาม
หาเพื่อนําตัวกลับมารักษา ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือ ยุคสรางชาติโดยการปฏิวัติวัฒนธรรมของ
ทานผูนํา และมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นแลว โดยเนื้อความในหนา 35 มีขอความวา “เจาคุณปจจ
นึกฯ นําเงินบริจาคของทุกคนไปมอบใหสํานักวัฒนธรรมฝายหญิงเพื่อใชจัดซื้อยาใหทหาร” ภาพการเมืองอีก
ประการหนึ่งก็คือความเปนชาตินิยมขึ้นสมองของประชาชน โดยเห็นไดจากการที่ทุกคนหยุดยืนตรงเคารพธง
ชาติอยางตั้งอกตั้งใจ เมื่อไดยินเสียงเพลงชาติดังขึ้น แมกระทั่งในขณะที่กําลังนั่งพักผอนอยูในบาน และ
คณะพรรคสี่สหายซึ่งกําลังประชุมกันดวยวิตกกังวลในการหายตัวของกิมหงวนก็ยังหยุดยืนตรงเครารพธงชาติ
29. ทารซานอาละวาด คณะติดตามกิมหงวนไดพบกับกิมหงวนในปาสูง และนําตัวทารซานมา
รักษาจนหาย คณะพรรคไดรวมกันพัฒนาชาวปาเผาหนึ่งใหมีวัฒนธรรมความเปนอยูที่ดีขึ้น นัยความหมาย
ของตอนนี้ผูเขียนมีความเห็นวาเปนการประชดประชันนโยบายสรางวัฒนธรรมอันดีของรัฐบาล ซึ่งความจริง
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ประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมอยูแลว แตรัฐบาลกลับพยายามจะสรางวัฒนธรรมในแบบที่รัฐบาลตองการใหอีก
สามเกลอในตอนนี้จึงประชดรัฐบาลวามองเห็นประชาชนเปนคนปาผีตองเหลือง

