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30. บินสวนสนาม เปนงานฉลองชัยชนะที่ไดรับจากสงครามอินโดจีน มีการสวนสนามทั้งทาง
บกและทางอากาศ สามเกลอของเราไดรับเหรียญกลาหาญชัยสมรภูมิ และไดแสดงการบินผาดโผนให
ประชาชนชม ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้คือ ความภาคภูมิใจและนิยมยกยองของ
ประชาชนที่มีตอกองทัพอยางมากมาย กระแสชาตินิยมกําลังขึ้นสมองประชาชนและกระแสผูนํานิยมที่กําลังขึ้น
สมองประชาชนตามมาติดๆ มีการประชดประชันในเรื่องนโยบายสรางชาติของรัฐบาลในสวนที่เกี่ยวกับการ
แตงกายดังนี้
“นายมั่น-นายคง ดาราวิทยุกระจายเสียงผูเรืองนาม ไดสนทนากันถึงงานสวนสนามนี้มาหลายคืน
แลวและชักชวนพี่นองรวมชาติใหไปชมดวยการแตงตัวสุภาพ คือผูชายแตงสากล ผูหญิงนุงผาถุง กางเกงแพร
จีนและผาโจงกระเบนไมควรนุง ควรมีธงชาติถือติดมือไป วงการนักฟงวิทยุที่สันทัดในกรณีตางเชื่อกันวา
ผู เ ขี ย นบทนายมั่ น -นายคงคงได เ งิ น เดื อ นขึ้ น เป น แน เพราะท า นมี เ จตนาอย า งแรงกล า ในอั น ที่ จ ะสร า ง
วัฒนธรรมใหกับชาติไทย สาธุ ถูกของทานแลว ไทยเปนอารยชาติ ไทยจะตองแตงตัวใหเหมือนกับชาติที่
ศิวิลัยซแลว ผูชายจะตองแตงสากล และอยางนอยตองชุดปาลมบีชหรือชารคสกิน ขี้หมูขี้หมาก็ดิ้นเหรียญ
ทอง สวนทานหญิงก็ควรสวมกระโปรง รองเทาสนสูง สวมหมวก แตงใหเหมือนแหมม ไมมีอัฐก็ตองพยายาม
ขวนขวายหามาแตงใหได การแตงกายสําคัญมาก-มาก อีกหนอยชาวนาคงแตงสากลไถนา คนขี่สามลอก็
แตงสากลขี่รถ คนลากรถถังวิทยาศาสตร84 ก็สากล ฝรั่งเห็นแลวตกใจ”
31. นักประพันธเอก กิมหงวนฝนวาเชคสเปยรมาเขาฝนใหเขาเปนนักประพันธ จึงเกิดการ
คลั่งไคลอยากเปนนักประพันธเอกเหมือนทานเชคสเปยร ภาพสะทอนการเมืองในตอนนี้คือ ความเกลียดชัง
ฝรั่งเศสของประชาชนไทยยังคงมีอยูมาก กระแสชาตินิยมยังคงเปนหลักในสังคม
32. หมอวิเศษ ดิเรกสามารถคิดคนวิธีการยอสวนมนุษยและสัตวไดสําเร็จและไดทําการ
ยอสวนสามสหายเพื่อนเกลอของเขา ไมปรากฏภาพทางการเมืองในหัสนิยายชุดสามเกลอตอนนี้
33. ดงเสือ เจาคุณปจจนึกฯ ไดปลูกหองแถวใหคนเชาอยูที่ถนนวรจักร แตไมสามารถเก็บคา
เชาได เพราะผูเชาลวนแตเปนนักเลงและอันธพาล จึงตองขอรองใหสามเกลอไปชวยปราบ ภาพสะทอน
การเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ ความคิดเรื่องชาตินิยมและการสรางชาติโดยเห็นไดจากขอความในหนา
134 และ 136 ดังนี้ “พลกับตวยสนทนากันอยางสนิทสนม นายพัชราภรณไดพูดเตือนสติพี่ตวยใหไดคิด
วาการที่บําเพ็ญตัวเปนนักเลงโตมีอาชีพที่ผิดกฎหมายนั้น ในสมัยนี้ทําไมไดเสียแลวเพราะเจาหนาที่ตํารวจ
กําลังปราบปรามพวกอันธพาลอยางขมักเขมน พลสามารถพูดใหตวยไดสํานึกตนวา เขาและพรรคพวกของ
เขาเปนผูทําลายความกาวหนาของประเทศชาติ อันรัฐบาลไมพึงปรารถนา” ……..……………….
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หมายถึงรถขนอุจจาระ อางอิงจาก : ดร. วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (ราชบัณฑิต), “วิวัฒนาการสังคมไทย
กับหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ของ ป. อินทรปาลิต.”
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พลพยักหนาชาๆ
“ได-ฉันเต็มใจจะชวยแกจริงๆ ฉันถือเสมอวาแกเปนพี่นองรวมชาติของฉัน ชาติไทยที่รักของเรา
กําลังกาวหนาไปสูความเจริญรุงเรือง พี่นองรวมชาติทุกคนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมมือ รวมใจกันสราง
ชาติ คนที่ประพฤติตนในทางทุจริตก็เทากับวาคอยถวงความเจริญของชาติ ตวย-แกตองไดงานสุจริตแนๆ
แลวก็พรรคพวกของแกถาเขาอยากจะกลับตัวเปนพลเมืองดี กันก็ยินดีจะชวยเหลือเขาเชนเดียวกันขอแตอยา
ใหเขาเลือกงานเทานั้น”
34. หมอดูแมนๆ สามเกลอรูมาวาทานเจาคุณทานหนึ่งบานอยูใกลบานพัชราภรณมีธิดาสาวสวย
จึงหวงลูกสาวมาก และชอบดูหมอเอามากๆ เชนกัน สามเกลอจึงออกอุบายปลอมตัวเปนหมอดูเขาไปในบาน
ทาน เพราะหวังจะไดเห็นลูกสาวคนสวยของทาน
35. ประดาน้ําสามเกลอ เจาสัวกิมไซลุงของกิมหงวน ซึ่งเปนมหาเศรษฐีอยูที่เมืองจีน ได
อพยพหนีสงครามมาเมืองไทยโดยขนสมบัติลงเรือมาดวยเปนจํานวนมาก แตเกิดอุบัติเหตุเรืออัปปาง เจาสัว
เอาชีวิตรอดมาไดจึงมาหากิมหงวน สี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ เสียดายสมบัติของเจาสัวจึงตัดสินใจจะออก
ทะเลไปงมสมบัติของเจาสัวขึ้นมา
36. ศึกหมายสาว (ชุมนุมดารา) คณะพรรคสี่สหายทั้งหมดไดจัดใหมีงานรื่นเริงและการแสดง
เบ็ดเตล็ดในหมูเครือญาติที่บานพัชราภรณ เนื่องในวันชาติทุกคนตางเชิญญาติและเพื่อนสนิทของตนมา
รวมงานภาพสะทอนการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ ภาพของยุคสรางชาติตามนโยบายของทานผูนํา เชน
เรื่องการบังคับใหสวมหมวก เลิกกินหมาก การรณรงคใหประชาชนมีลูกมากๆ เปนการเพิ่มพลเมือง การ
พยายามจะสรางชาติสูการเปนมหาอํานาจที่มีความเปนอารยะในแบบของทานผูนํา ภาพสะทอนอีกประการ
หนึ่งก็คือการเตรียมตัวรับภาวะสงครามที่กําลังจะมาถึงประเทศไทย เชน การประกาศเขตทหาร การจํากัดเขต
ที่อยูของคนตางดาว ไมอนุญาตใหคนตางดาวเขาไปตั้งบานเรือนหรืออยูอาศัยในเขตทหาร ซึ่งเปนการ
สวนนัยความหมายทางการเมืองของตอนนี้ก็มีนัย
ปองกันการทําจารกรรมโดยคนตางดาวอีกวิธีหนึ่ง
เชนเดียวกับตอนสามเกลอจอมแกนและคุณลุงไกนา กลาวคือ การสถาปนาใหวันที่ 24 มิถุนายน เปนวัน
ชาติ เปนการใหความสําคัญกับวันกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อันเปนวันสําคัญของคณะราษฎรมาก ซึ่ง
แสดงถึงการใหความสําคัญกับคณะราษฎรมากดวย นัยอีกประการหนึ่งในการใหความสําคัญกับวันชาติมาก
คือการยกยองชาติมาก อันเปนการสงเสริมและแสดงถึงความเปนชาตินิยมนั้นเอง สวนนัยเชนเดียวกับตอนที่
คุณลุงไกนาก็คือการแสดงใหเห็นถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในตางจังหวัดยังขาดความรูความเชาใจใน
ระบอบการเมือง การปกครองใหมของประเทศ และหลักการประชาธิปไตย นอกจากนัยสองประการขางตน
แลว การนําประวัติศาสตร ร.ศ. 112 มารับใชการเมืองก็ยังปรากฏในตอนนี้ก็คือ การกลาวถึง
ประวั ติ ศ าสตร
ร.ศ.
112
และสงคราม
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อินโดจีน ทําใหประชาชนภาคภูมิใจในชาติ และความเปนมหาอํานาจไทยที่สามารถชวงชิงดินแดนคืนและรบ
ชนะมหาอํานาจอยางฝรั่งเศสเปนการกระตุนกระแสชาตินิยมและความรักชาติของประชาชน
37. ชิงนาง ดวยความเจาเสนหของคุณนายลิ้นจี่มารดาของนวลละออ ทําใหทานผูใหญทั้งสาม
ของคณะพรรคสี่สหาย คือ เจาคุณวิจิตร ลุงเชย และเจาคุณปจจนึก ตางตกหลุมรักคุณนายลิ้นจี่ ทานผูใหญ
ทั้งสามจึงตองแขงขันกันในสนามความรัก ภาพการเมืองที่เห็นในตอนนี้ก็คือยุคสรางชาติของทานผูนํา ในเรื่อง
มาลานําไทย เรื่องการเพิ่มพลเมืองและเรงพัฒนาประเทศ
38. โจรในแบกแดด สามสหายและเจาคุณปจจนึกไดไปดูภาพยนตเรื่อง โจรในแบกแดดและ
กิมหงวนฝนวาอาบูจากจอภาพยนตไดขี่พรมวิเศษมาเที่ยว
กิมหงวนไดเก็บเอาเนื้อหาในภาพยนตมาฝน
เมืองไทยและเขาไดใชอุบายยึดครองของวิเศษของอาบูไวได อาบูเรียกยักษมาแกแคนคณะพรรคสี่สหาย แต
พลใชหมูแฮมปราบยักษเปนผลสําเร็จ สามสหายและเจาคุณปจจนึกไดเกาะหลังยักษไปแบกแดดและไดชวย
อาบูจากการถูกพวกกบฏประหารชีวิต อาบูหายโกรธกิมหงวน พาสามสหายกับเจาคุณปจจนึกไปเฝากษัตริย
อาหะหมัด สามเกลอและเจาคุณปจจนึกไดอาสาชวยกษัตริยอาหะหมัดปราบกบฏ
39. ฮาเร็มสุลตาน (ทหารเสือสุลตาน) ฝายกษัตริยอาหะหมัดมีกําลังนอยกวากบฎมากจึงถูก
กบฎบุกเขามายึดวัง กษัตริยอาหะหมัดไดพาสามสหายและเจาคุณปจจนึกฯ ไปซอนตัวอยูในหองลับใตดิน
ทั้งหมดไดวางอุบายปราบกบฎจนสําเร็จ สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ ลากษัตริยอาหะหมัดไปตามหาโคตร
เพชรที่เขาตรีกูฏตามคําชวนของเจายักษ กิมหงวนพลาดทาถูกจิ้งจกยักษที่เฝาเพชรเขมือบแตแลวกิมหงวนก็
ตกใจตื่นขึ้น
ทั้งสองตอนของหัสนิยายชุดสามเกลอในตอนโจรแบกแดดและฮาเร็มสุลตานขางตนปรากฏภาพ
การเมืองในยุคสรางชาติของทานผูนํา คือ การปฏิวัติวัฒนธรรม ทุกคนตองแตงสากลสวมหมวก เลิกกินหมาก
ฯลฯ นัยความหมายทางการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ คําพูดของอาบูในหนา 45 ความวา “ทานรูไหม
ภาษาไทยเปนที่นิยมแพรหลายไปทั่วประเทศเราแลว ที่นครแบกแดดอันไกลโพน นักศึกษาทั้งหลายตางรู
ภาษาไทยเปนอยางดี” แสดงถึงความตองการเปนมหาอํานาจของไทย ไทยตองการเปนมหาอํานาจเหมือน
อังกฤษ และมีคนใชภาษาไทยทั่วโลกเหมือนภาษาอังกฤษ”
40. มนุษยเหล็ก สี่สหายและเจาคุณปจจนึก ไดรวมกันตั้งหางจําหนายเครื่องสําอางคขึ้นที่ถนน
ราชดําเนิน และดิเรกไดประดิษฐหุนยนตขึ้นเพื่อใชตอนรับและดึงดูดลูกคา ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้
ก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมดวยการบังคับใหประชาชนใสหมวก แตงสากล และกระแสผูนํานิยมที่กําลังขึ้นสมอง
ประชาชน
41. เที่ยวทางไกล สามสหายไดบนหลวงพอโสธรวาขอใหลูกชายของเขาหายเจ็บปวย พวกเขา
จะรําถวายหลวงพอ เมื่อพอหนูทั้งสามหายแลว สามสหายจึงตองไปแกบน และชวนคณะพรรคทั้งหมดไปดวย
ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ คือ การเตรียมรับสงครามที่มีทาทีวาจะมาถึงประเทศไทย มีการจํากัดการ
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ใชน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเปนผลใหมีการลักลอบคาน้ํามันเถื่อนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการกลาวถึงการ
คอรัปชั่นของขาราชการซึ่งรับสินบนจากพอคาและผูรับเหมา
42. อายโมงแผลงฤทธิ์ เจาคุณปจจนึกถูกอายโมงวางอุบายลอลวงไปปลดทรัพยและลอกคราบ
โดยมีสาวใชในบานพัชราภรณรูเห็นเปนใจกับคนรายดวย ตอมา อายโมงอุกอาจมาจี้ทานถึงในหองพัก สาม
สหายจึงวางอุบายจับอายโมง และสาวใชที่เกลือเปนหนอน
43. หนุมานแผลงฤทธิ์ (ซิยิ่นกุย) กิมหงวนซอมมวยกับเพื่อเกลอของเขาแตถูกสองสหายคือ
พลและนิกรไลตอน โดยเฉพาะนิกรชกเขาจนสลบ กิมหงวนเกิดความนอยใจจึงขอใหดิเรกคนควายาที่ทําให
เขามีกําลังยิ่งกวาชางสาร ซึ่งดิเรกก็คิดคนยามหากําลังไดสําเร็จ ภาพการเมืองในตอนนี้สะทอนยุคสรางชาติ
และปฏิวัติวัฒนธรรมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
44. ปราบแชมเปยนโลก (นักมวยปล้ํา) สามเกลอและเจาคุณปจจนึกไดติดตามไปเปนพี่เลี้ยง
และผูจัดการมวยใหกับสมาน ดิลกวิลาศ ซึ่งเปนครูมวยของสามเกลอ และจะขึ้นชกกับนักมวยมลายูที่ปนัง
บังเอิญสามเกลอไปเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักมวยปล้ําแชมเปยนโลก กิมหงวนจึงทาประลองกับแชมเปยน
มวยปล้ําอีกคูหนึ่ง โดยใชยาฉีดมหากําลังของดิเรกเขาชวย นัยความหมายทางการเมืองในสามเกลอตอนนี้คือ
ความคิดชาตินิยมที่ขึ้นสมองประชาชนไทย รวมทั้งกิมหงวนของเขาดวย เพราะความรักชาติและความเปน
ชาตินิยมทําใหกิมหงวนตองสูกับแชมเปยนมวยปล้ํา เพื่อรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของคนไทยและชาติไทย
45. ผูดีตกยาก (สามเกลอพเนจร) สามเกลอเที่ยวเตรและใชเงินสิ้นเปลือง จึงถูกแมเสือทั้ง
สามปฏิวัติไมจายเงินให สามเกลอจึงประชดดวยการออกไปเผชิญโชคทดลองทําตัวเปนคนยากจน และไดไป
เชาบานของเจาคุณทานหนึ่งอยูอาศัย สามเกลอไดทราบวาทานเจาคุณและบุตรสาวกําลังตกอยูในฐานะลําบาก
เพราะเสียรูเลหเหลี่ยมชายหนุมคนหนึ่ง เจาหนุมคนนั้นไดยื่นขอเสนอใหทานเจาคุณยกบุตรสาวใหแตงงานกับ
เขาเพื่อลางหนี้ สามเกลอจึงใหความชวยเหลือทาน ภาพการเมืองของตอนนี้สะทอนภาพยุคสรางชาติและ
ปฏิวัติวัฒนธรรมเหมือนตอนอื่นๆ ที่ผานมา และมีการยืนยันความเปนกลางของไทยในภาวะสงครามโลกครั้ง
ที่สองอยางหนักแนนมากขึ้น เพราะสงครามมีทีทาวาจะมาถึงไทย
46. นักสืบสามเกลอ สามเกลอไดรับคําสั่งใหเปนนักสืบพิเศษของกองทัพ สืบหาจารชน
ตางชาติที่เขามาสืบความลับตางๆ ของเมืองไทย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้นอกจากภาพของการสราง
ชาติและการปฏิวัติวัฒนธรรมเหมือนกับตอนอื่นๆ แลว ยังปรากฏภาพของความเครงเครียดหวาดวิตกวาไทย
จะถูกรุกรานและตองสูญเสียความเปนกลาง โดยถูกดึงเขารวมในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งกําลังมีทีทาวาจะ
มาถึงไทย
ดังนั้น แมวาประเทศไทยจะประกาศตัวเปนกลางอยางหนักแนนแตก็ยังถูกแทรกแซงจาก
ตางประเทศ โดยมีการสงจารชนเขามาทําการจารกรรมสืบความลับตางๆ ในประเทศไทย รัฐบาลไดประกาศ
เ
ตื
อ
น
ใ
ห
ประชาชนเตรียมรับสงครามและการถูกรุกรานจากตางประเทศ รวมทั้งใหระมัดระวังการพูดคุยกับชาวตางชาติ
เพราะอาจเปนจารชนเขามาสืบความลับ ในสามเกลอตอนนี้สะทอนภาพวาตางชาติที่เขามาสืบความลับและจะ
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รุกรานเราคือญี่ปุน โดยเห็นไดจากเนื้อความที่บรรยายวาในที่ประชุมของเหลาจารชน บรรดาจารชนทั้งหลาย
ตางใชวิธีโคงคํานับในการทําความเคารพ
47. นักหนังสือพิมพ (เฮงซวย) สี่สหายและเจาคุณปจจนึกไดรวมกันทําหนังสือพิมพรายวัน
ออกมาฉบับหนึ่งแตแลวก็ไปไมรอด ภาพการเมืองในสามเกลอตอนนี้ก็ยังเปนภาพการสรางชาติของทานผูนํา
เชนตอนอื่นๆ ที่ผานมา
48. นักละครสัตว คณะพรรคสี่สหายไดเขาหุนกันซื้อกิจการละครสัตวของชาวตางประเทศผู
หนึ่งไวและไดจัดแสดงละครสัตวขึ้น โดยสี่สหายและนวลละออไดรวมกันแสดงโชวดวย ภาพการเมือง
ในตอนนี้คือชาตินิยมและการสรางชาติ
49. เสือตอเสือ สี่สหายและเจาคุณปจจนึก ไดถูกเรียกเขาประจําการเพื่อทําการรบรวมกับ
กองทัพญี่ปุน โดยสามเกลอไดประจํากองทัพอากาศที่ดอนเมืองและรวมเดินทางไปโจมตีพมา สามเกลอ
ในตอนนี้เปนตอนที่ประเทศไทยประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตรแลว ภาพการเมืองในประเทศยังปรากฏ
ภาพของชาตินิยม แตสังเกตเห็นวาไมไดแสดงความชิงชังตอคูสงครามเทาที่ควร ตางจากตอนสงครามอินโด
จีนมาก นอกจากนี้ยังมีนับประชดประชันกลาวคือ การกลาวถึงมิตรภาพไทย-ญี่ปุนที่สนิทสนมกลมเกลียว ซึ่ง
ในความเปนจริงแลว ในขณะนั้นประชาชนไทยโกรธแคนญี่ปุนมากที่ละเมิดอธิปไตยของไทย และบีบบังคับ
ใหไทยตองเขารวมสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหประชาชนเกิดความลําบากเดือดรอนไปทั่ว
50. เสือสมุทร สามสหายไดยายไปเปนนักบินขับเครื่องบินทะเลประจําเรือรบ และไดออก
ปฏิบัติงานไกลถึงมหาสมุทรอินเดีย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือ การเปนเผด็จการโดยผูนํา มีการ
ดื่มอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและทานผูนํา เปนการยกยองจอมพล ป. เสมอกับองค
พระมหากษัตริย มีนัยประชดประชันทางการเมืองเชนเดียวกับตอนเสือตอเสือ
51. สูตาย สามเกลอเตรียมตัวแขงกีฬาทหารเรือ แตระหวางนั้นมีเรือขาศึกลวงล้ํานานน้ําไทย
เขามา สามเกลอจึงตองออกปฏิบัติการ ในครั้งนี้กิมหงวนพลาดทาถูกกระสุน ปตอ. เสียชีวิต แตดวย
ความสามารถของดิเรก กิมหงวนจึงฟนคืนชีพขึ้นมาได ภาพการเมืองในตอนนี้ คือ ชาตินิยมและการยกยอง
ผูนํา แตสังเกตไดวาเปนนัยของการประชดประชันมากกวา
52. สุภาพบุรุษสามเกลอ กองทัพญี่ปุนยึดพมา และแหลมมลายูไดเกือบทั้งหมดทําใหสมรภูมิ
เคลื่อนตัวผานออกไปจากประเทศไทย สามเกลอและเจาคุณปจจนึกฯ จึงถูกปลดออกมาเปนกองหนุน และตั้ง
หนาตั้งตาประกอบกิจการคาของตนเองตามเดิม ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือการเผด็จการโดยผูนํา
การสรางชาติและการเรงรีบปฏิวัติวัฒนธรรมของทานผูนํา การเวนคืนบรรดาศักดิ์ ความลําบากขาดแคลนใน
สินคาจําเปนตางๆ มีการกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไรโดยพวกพอคาที่ไรคุณธรรมทําใหประชาชนไดรับเดือดรอน
มากขึ้น นัยความหมายประชดประชันทางการเมืองคือ กระแสชาตินิยมและผูนํานิยมที่ขึ้นสมองคณะพรรคสี่
สหายขนาดไมตอนรับลูกคาที่ไมปฏิบัติตามวัฒนธรรม และสั่งใหคนในปกครองทุกคนปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ของทานผูนําอยางเครงครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดเงินเดือน ซึ่งในความเปนจริงขณะนั้นประชาชนตางอึดอัดและ
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ลําบากใจกับการปฏิวัติวัฒนธรรมของทานผูนํา เพราะถูกบังคับจนไมเปนตัวของตัวเอง การเปลี่ยนแปลง
ตางๆ มีมากจนประชาชนตามไมทัน กอใหเกิดความหวาดวิตก และไมกลาขยับจะทําอะไรเพราะกลัวผิด
วัฒนธรรม ภาวะเชนนี้ทําใหประชาชนซึ่งเครงเครียดกับภาวะสงครามอยูแลวเครงเครียดมากขึ้นจนคลายความ
นิยมในตัวทานผูนําลงมาก แตไมกลาตอตานอํานาจเผด็จการและกฎอัยการศึก
53. งานวันเกิด คณะพรรคสี่สหายไดจัดงานวันแซยิดใหทานเจาคุณประสิทธิ์ เนื่องจาก
ประเทศยังอยูในภาวะสงครามจึงไมไดจัดงานใหญโตอะไร ภาพการเมืองในตอนนี้คือ ประเทศยังอยูในภาวะ
สงคราม ถึงสมรภูมิรบจะเคลื่อนตัวผานไปยังพมาและอินเดียแลวก็ตาม สินคาจําเปนตางๆ ขาดแคลนเปน
อันมาก เชน น้ําตาลทราย การเมืองเปนระบอบเผด็จการและอยูในยุคสรางชาติโดยการปฏิวัติวัฒนธรรมของ
ทานผูนํา มีการเวนคืนบรรดาศักดิ์ มีการยืนทําความเคารพทานผูนํากอนเริ่มมหรสพตางๆ มีการรองเพลง
สดุดีทานผูนํา และเพลงที่รองก็เปนการรณรงคใหเชื่อผูนําชาติพนภัย
ชวงที่สอง คือตั้งแตกลางป 2485 เปนตนมาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองจบลง ไมมีใคร
ทราบแนชัดวามีหัสนิยายชุดสามเกลอออกมาในชวงนี้กี่ตอน และเทาที่ชมรมนักอานสามเกลอไดทราบจาก
ผูใหญบางทานนั้นมีตอนที่สามเกลอไปเปนเสรีไทยดวย แตยังไมมีใครสามารถแสวงหามาได อยางไรก็ตาม
ในชวงที่สองนี้ผูเขียนก็สามารถรวบรวมบทประพันธมาเผยแพรแผูสนใจไดทั้งสิ้น 3 ตอน ดังตอไปนี้
1. พอแสนกล ในป 2485 ไดเกิดน้ําทวมใหญ คณะพรรคสี่สหายไดรับความเดือดรอนกัน
ทั่วหนา ธุรกิจการคาเสียหายไปตามกัน เวนแตเจาคุณปจจนึกซึ่งไมวาน้ําทวมสูงแคไหนก็ยังมีคนมาขอกูเงิน
ทานถึงบาน สามเกลอในตอนนี้เปนการบรรยายถึงอุทกภัยครั้งใหญในป 2485 ความลําบากของประชาชน
จากการขาดแคลนสินคาตางๆ ในภาวะสงคราม คาครองชีพสูง และแสดงใหเห็นถึงการปฏิวัติการใชภาษา
ตามนโยบายสรางชาติของทานผูนํา คือ ผูประพันธไดประพันธโดยหลักเกณฑการใชภาษาอยางใหม สรรพ
นามและคําลงทายในการพูดคุยของตัวละครก็เปนแบบถูกตองรัฐนิยม รวมทั้งกิริยาวาจาของสี่สหายก็มีการ
ปฏิวัติใหสุภาพเรียบรอยตามนโยบายการสรางชาติและสรางวัฒนธรรมของทานผูนํา ภาพการเมืองที่ปรากฏ
ในตอนนี้คือ การเผด็จการโดยผูนํา ในยุคเชื่อผูนําชาติพนภัย ความพยายามจะสรางความสมานฉันทสามัคคี
ใหเกิดขึ้นกับประชาชนในชาติ ใหประชาชนเชื่อฟงทานผูนํา การสรางชาติและปฏิวัติวัฒนธรรม การมีเพลง
มาร ช พิ บู ล สงครามและเพลงสดุ ดี พิ บู ล สงครามอั น เป น การแสดงถึ ง การยกย อ งผู นํ า เสมอด ว ยองค
พระมหากษัตริย
นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติการทางดานขาวสารและจิตวิทยาของฝายสัม
พันธมิตรซึ่งไดมีการกระจายเสียงทางวิทยุเปนภาษาไทย ซึ่งประชาชนไทยบางกลุมที่มีเครื่องรับวิทยุขนาดใหญ
สามารถรับถายทอดเสียงจากสถานีวิทยุของคายสัมพันธมิตรได จึงมีการบอกเลาขาวสงครามตอๆ กันไปใน
หมูประชาชน
ซึ่งขาวที่ไดรับจากฝายสัมพันธมิตรนี้มักจะใหขอมูลที่ตรงกันขามกับขาวที่รัฐบาลออก
แถลงการณใหประชาชนทราบ รัฐบาลจึงขอใหประชาชนเชื่อรัฐบาลและไมเชื่อในขาวที่สัมพันธมิตรเผยแพร
โ ด ย ไ ด ข น า น น า ม ข า ว จ า ก ฝ า ย
สัมพันธมิตรวา “ขาวอกุศล”
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นัยที่ซอนอยูในสามเกลอตอนนี้ก็คือเรื่องอํานาจของวาทกรรม กลาวคือ หลักเกณฑการใชภาษา
แบบใหมที่ทานผูนําประกาศใชไดรับการวิพากวิจารณจากประชาชนเปนอยางมากวาผิดหลักไวยากรณ ผิด
แบบแผนตางๆ นาๆ ซึ่งหากมองในแงของวาทกรรมแลวประชาชนตางตกอยูใตอํานาจของวาทกรรมการใช
ภาษาแบบเกาจึงมองวาหลักการใชภาษาแบบใหมนั้นผิด ซึง่ หากประชาชนใชภาษาไทยตามหลักการใหมมา
ตั้งแตครั้งพอขุนรามคําแหง และทานผูนํามาเปลี่ยนใหใชแบบเกาแทน ประชาชนก็คงมองหลักเกณฑการใช
เพราะประชาชนตกอยูใ ตวาทกรรมการใชภาษาของหลักการใชภาษาแบบใหม
ภาษาแบบเกาวาผิดเชนกัน
ดังนั้น หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรมแลว หลักการใชภาษาแบบใหมของทานผูนํานั้นไมไดผิด
แตถูกมองวาผิด
เนื่องจากประชาชนตกอยูวาทกรรมการใชภาษาแบบเกาจึงปฏิเสธที่จะยอมรับหลักการใช
ภาษาแบบใหม นัยทางการเมืองอีกประการหนึ่งคือ จอมพล ป. พิบูลสงครามไดรับการยกยองจากเหลา
บริวารและขบวนการประจบสอพลอทั้งหลายถึงขนาดมีตราประจําตัว สีประจําตัว มีเพลงมารชพิบูลสงคราม
เพลงสดุดีพิบูลสงครามเปดตอนรับเวลาเดินทางไปไหนๆ และเปดกระจายเสียงในวิทยุ และการมีอํานาจ
เผด็จการเบ็ดเสร็จ ทําใหทานผูนําไมตางจากกษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อมีการสรางชาติ
สราง
วัฒนธรรมแลว ก็ตองมีการสรางภาษาใหเหมือนบุรพกษัตริยไ ทยที่ไดสรางชาติ สรางวัฒนธรรม และภาษาให
ประชาชนใชมาจนถึงปจจุบัน
ทานผูนําจึงตองสรางการใชภาษาแบบใหมใหสืบทอดแกอนุชนรุนหลังตาม
แบบอยางพอขุนรามคําแหงมหาราช นอกจากนี้การรื้อสรางภาษาและวัฒนธรรม การเวนคืนบรรดาศักดิ์ ยัง
เปนการแสดงถึงการลมลางและปฏิเสธสิ่งที่สถาบันกษัตริยไดสรางสมมา ปฏิเสธความผูกพันที่สถาบันกษัตริย
มีตอขุนนาง ขาราชการและประชาชนอีกดวย นอกจากนัยเรื่องวาทกรรมแลว สามเกลอในตอนนี้ยังปรากฏ
นัยของการประชดประชันรัฐบาล
ซึ่งอยูท ี่การเปลี่ยนแปลงการพูดจากิรยิ ามารยาทตางๆ ของสีส่ หาย
กลาวคือ ในความเปนจริงนั้น ป.อินทรปาลิตไดกําหนดใหบุคลิกลักษณะของสี่สหายโดยเฉพาะกิมหงวนและ
แตแลวก็ไดเปลี่ยนแปลงสีส่ หายใหกลายเปนคนสุภาพ
นิกรเปนคนหมื่นทะเลนและทะลึ่งตึงตังขนาดหนัก
เรียบรอยตามประกาศิตของทานผูนํา เปนการประชดประชันระบอบเผด็จการและการปฏิวัติวัฒนธรรมของ
ทานผูนําอีก
รูปแบบหนึ่ง
2. หัสดนตรีสามเกลอ (สามเกลอชาโดว) สี่สหายและลุงเชยไดไปชมหัสดนตรีสุนทราภรณและ
เกิดคลั่งไคลจัดแสดงดนตรีบรรดาศักดิ์เพื่อหาเงินบํารุงกองทัพไทยขึ้นบาง ประเทศไทยในขณะนี้เปนชวงที่
สัมพันธมิตรไดสงเครื่องบินมาโจมตีประเทศไทยแทบไมเวนวัน ญี่ปุนไมสามารถตานสัมพันธมิตรได และ
การเมืองไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม รัฐบาลนายควง อภัยวงศ ไดประกาศยกเลิกรัฐนิยมของ
ทานผูนําหลายๆ อยาง ทั้งเรื่องภาษา การแตงกาย ฯลฯ คืนเสรีภาพใหกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
คืนบรรดาศักดิ์แกขุนนางและขาราชการ ทําใหความเครงเครียดและอึดอัดของประชาชนลดลงเปนอยางมาก
นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงคอรัปชั่นที่กําลังแพรหลายเปนอยางมาก ราคาสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ถีบตัวขึ้น

111
สูง ทั้งยังขาดแคลนเปนอยางมาก ทําใหคาครองชีพสูงและเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในประเทศ พวกพอคา
ลักลอบกักตุนสินคาจําเปน เชน ยาและเวชภัณฑตางๆ
3. วันคาสิโน สามเกลอไดออกไปหาอาหารกลางวันรับประทานและไปเลนคาสิโนซึ่งรัฐบาลจัดให
มีขึ้น ภาพสะทอนในขณะนั้นก็คือเงินเฟอมากจนรัฐบาลตองมีการใหสัมปทานเปดคาสิโนขึ้นเพื่อดึงเงินกลับเขา
คลัง การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง สวนการเมืองนั้นสะทอนใหเห็นถึงการเมืองหลังยุคจอมพล ป. ประชาชน
คลายความอึดอัดลงมาก มีการกลาวถึงการรับสินบนของขาราชการดวย
ดานสถานการณสงครามสัม
พันธมิตรไดสงเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่กรุงเทพฯ แทบไมเวนแตละวัน
ชวงที่สาม คือระยะตั้งแตสงครามสิ้นสุดจนกระทั่งถึงป 2490 กอนเกิดการรัฐประหารซึ่งมีผล
ใหจอมพล ป. หวนคืนสูอํานาจในเวลาตอมา สามเกลอในระยะนี้สวนใหญเปนตอนสั้นๆ เนื้อหาแยกจากกัน
โดยเด็ดขาดผูเขียนรวบรวมมาทําการศึกษาไดทั้งสิ้น 45 ตอน ดังตอไปนี้
1. คนดุ ดิเรกไดคิดคนยาขึ้นสองขนาน ขนานหนึ่งทําใหกลายเปนคนสุภาพออนโยน อีกขนาน
หนึ่งทําใหกลายเปนคนโหดเหี้ยมอํามหิต ดิเรกไดทดลองฉีดยาใหกิมหงวนกลายเปนคนอํามหิต และกิมหงวน
ไดอาละวาดทั่วบานพัชราภรณ
2. คนละพรรค คณะพรรคสี่สหายไดเกิดแบงแยกกัน เนื่องจากสนับสนุนพรรคการเมืองตาง
พรรคกัน ในที่สุดคุณหญิงวาดและสี่นางก็ทําใหสี่สหายและทุกคนในบานหันมาสนับสนุนพรรคเดียวกับตนจน
ได ภาพการเมืองในตอนนี้สะทอนบรรยากาศของการเมืองไทยในขณะนั้นวามีนักการเมืองใดบาง และมีการ
พูดถึงวานักการเมืองกับคุกเปนของคูกัน
สะทอนภาพการกําจัดคูแขงและฝายตรงขามทางการเมืองของ
จอมพล ป. สมัยแรก ซึ่งมีการกวาดลางจับกุมจําคุกจนถึงประหารชีวิต เริ่มมีการพูดถึงการซื้อตัว ส.ส.
และนักการเมือง การปดแขงปดขากันทางการเมือง และไดพูดถึงอุดมการณของพรรคประชาธิปตย และ
พรรคสหชีพซึ่งเปนพรรคการเมืองสําคัญในขณะนั้น นอกจากนี้ ก็มีการพูดถึงการโกงกินของนักการเมือง
3. ฉลองสันติภาพ คณะพรรคสี่สหายไดจัดใหมีงานรื่นเริงที่บานพัชราภรณ เนื่องในวันฉลอง
สันติภาพ และลุงเชยไดมารวมงานดวย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ มีการกลาวถึงการเลือกตั้ง
ครั้งที่ผานมาโดยรัฐบาลชุดปจจุบันคือรัฐบาลนายควงครั้งที่ 2 ประชาชนทั่วไปตางยกยองนายปรีดี พนมยงค
ซึ่งเปนผูประสานงานและหัวหนาเสรีไทยในประเทศ ดานความสัมพันธระหวางประเทศไดมีการทําสัญญาพันธ
ไมตรีกับจีนอยางเปนทางการ และมีฉลองสัมพันธไมตรีไทย-จีนดวย
4. จอมเจาเลห นิกรอยากไดรถยนตคันใหมที่เพิ่งเขามาหลังสงคราม แตเจาคุณวิจิตรฯ ไมซื้อ
ให นิกรจึงตองทําอุบายอดอาหารเพื่อใหเจาคุณวิจิตรฯ ยอมซื้อรถใหเขา ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้
โดยเฉพาะสินคาที่จะตองมีการนําเขาจาก
คือ สภาพการขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตางๆ
ตางประเทศ ในระยะนี้รถยนตจากยุโรปและอเมริการุนหลังสงครามยังไมมีการนําเขามาจําหนาย
5. จะเอ กิมหงวนและนิกรไดเห็นรูปของผูหญิงคนหนึ่งที่รานถายรูปเกิดความพึงพอใจจึง
พยายามสืบถามจนรูวาเปนบุตรสาวเจาคุณทานหนึ่ง และสองเกลอไดปลอมตัวเขาไปสมัครเปนคนสวนของ
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ทาน ในขณะที่พลไดมีโอกาสรูจักกับหญิงสาวโดยบังเอิญกอนหนาสองสหาย วันหนึ่งพลมาที่บานของหลอน
สามสหายจึงไดจะเอกันขึ้น
6. สามเกลอเลนวาว กรุงเทพมหานครไดรื้อฟนกีฬาวาวพนันขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่ตอง
หยุดชะงักไปเนื่องจากภาวะสงคราม สี่สหายและเจาคุณปจจนึกไดมาเที่ยวสนามหลวงดูการแขงขันวาวและ
เกิดติดใจทําวาวสงมาแขงขันกับเขาบาง ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ คือ สภาพสังคมไทยหลังสงคราม
ที่ประชาชนตางตองประสบกับความยากลําบากเดือดรอนในการครองชีพที่เปนผลมาจากภาวะสงคราม และ
ทางราชการไดพยายามที่จะฟนฟูประเทศบํารุงขวัญประชาชน เชน การรื้อฟนการแขงขันกีฬาวาวพนันที่ปรากฏ
อยูในสามเกลอตอนนี้เปนตน
7. ลองฟา ดิเรกไดประดิษฐเครื่องรอนสี่สหายเปนผลสําเร็จและนําไปทําการทดลองบินที่
สนามหลวง จากนั้นก็ทําการทดลองบินไกลไปเชียงใหม แตเครื่องรอนเผชิญกับพายุตกลงกลางปาสูงสี่สหาย
กับเจาแหวจึงตองผจญภัยในปากันอีกครั้ง ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้ คือ การขาดแคลน
สิ่งของอุปโภคบริโภคและยังตองมีการสงวนน้ํามันเชื้อเพลิงไวใชในยามจําเปน ซึ่งเปนผลกระทบมาตั้งแต
สงคราม
8. นิคมโรคจิต (จอมกษัตริย) ดิเรกไดคิดคนยาที่ทําใหคนเปนบาขึ้น โดยใหมีสีและกลิ่น
เหมือนกับวิสกี้ทุกประการสามเกลอไดเขามาหาดิเรกและกิมหงวนและนิกรไดกินยานี้เขาไปเพราะเขาใจผิดวา
เปนเหลา กิมหงวนและนิกรจึงหลายเปนคนบาตองนําสงโรงพยาบาลโรคจิต ภาพการเมืองในตอนนี้ปรากฏ
ภาพการเมืองตางประเทศนั้นมีการพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองที่ผานมา และการที่ญี่ปุนชักชวนประเทศไทย
เขารวมการสถาปนาวงไพบูลยแหงเอเชียบูรพา
9. ระบําหยาดฟา คนรับใชเกาแกของทานเจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ ซึ่งบัดนี้มีฐานะเปน
เศรษฐี เนื่องจากไปประกอบอาชีพเปนนักเซ็งลี้ซื้อของใหกองทัพญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไดมาพบสี่
สหายและเชิญสี่สหายไปชมกิจการระบําหยาดฟาของเขา การเมืองของตอนนี้เลาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่
สองวาคนไทยบางกลุมมีอาชีพใหมจากสงครามนั้นคือ เปนนักเซ็งลี้หรือพอคาสงคราม กลาวคือ เปน
นายหนาซื้อของใหกองทัพญี่ปุน หรือทําการกวานซื้อสินคาจําเปนหรือสินคาหายากมากักตุนไวและขายตอไปใน
ราคาแพงๆ ไดกําไรมากๆ
10.วันตรุษจีน เนื่องจากเปนวันตรุษจีนสามสหายจึงไปรับลูกๆ จากโรงเรียนประจํากลับมาที่
พอหนูนอยทั้งสีไ่ ดรวมกันเชิดสิงโต
ภาพการเมืองในยุคนี้สะทอนการคอรัปชั่นการรับและเรียกสินบนของ
ขาราชการ นักการเมืองและยังสะทอนภาพความสัมพันธไทย-จีนที่กําลังชื่นมื่น เปนยุคที่คนไทยกําลังโปรจีน
หลังจากที่ตอตานจีนอยางหนักในชวงที่กระแสชาตินิยมกําลังขึ้นสมอง คนสวนใหญพยายามสืบคนความเปน
จีนของตัวเองมาอวดอางกัน บางคนไมมีเชื้อจีนก็พยายามแอบอางใหมีจนได นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึง
ภาพของผูมีอํานาจใชอํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชนใสตน โดยเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับพอคาและ
นักธุรกิจ และรับสินบนตอบแทนมีจะเห็นไดจากหนา 103-104 ดังนี้
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“เสียงกลองสิงโต และลอโก ซึ่งดังอยูใ นเรือนตนไมหนาบานพัชราภรณ ปลุกใหคนในบานลุกขึ้น
จากที่นอนกอนย่ํารุง สิงโตนอยๆ คณะนี้เปนสิงโตบรรดาศักดิ์ที่มีความนารักนาเอ็นดูยิ่ง ไมไดขออนุญาต
ทางการตํารวจเพราะไมไดไปเชิดที่อื่นนอกจากในบานพัชราภรณ เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน สี่สหายจึงให
เมียๆ ของเขาไปรับบุตรชายสุดที่รักมาจากโรงเรียนอนุบาลขอลาโรงเรียน 3 วัน ทั้งนี้เพราะคุณหญิงวาดมีกง
เปนจีน และกิมหงวนของเราก็เปนจีนเกือบ 100 เปอรเซ็นต เจาคุณปจจนึกฯ ก็เปนจีนกงของกงทานอยูซวั
เถา และเมื่อคิดลําดับญาติแลวยายทวดของยายเจาคุณประสิทธิ์ฯ ก็เปนจีนเชนเดียวกัน ทุกปเมื่อถึงตรุษจีน
อาเสี่ยกิมหงวนไดเปนเจากี้เจาการทําพิธีเซนไหวผีปูยาตายายที่ลวงลับไปแลว จัดทํากันอยางมโหฬารทีเดียว
สิ้นคาใชจายหลายพันบาท เมื่อวานซืนนี้คือวันจายอาเสี่ยกิมหงวนไดใหคนนําเครื่องเซนไปสังเวยทานผูมีบุญ
หนักศักดิ์ใหญหลายคนซึ่งทานเหลานี้ไดชวยเหลือทําประโยชนในกิจการคาใหกิมหงวนมากตอมาก และเมื่อ
วานนี้ตอนเย็นบานพัชราภรณ ไดจัดการเลี้ยงดูอยางมโหฬาร มีเพื่อนขาราชการของกิมหงวนซึ่งอยูกรม
ศุลกากร กรมรถไฟและกระทรวงพาณิชยมารวมรับประทานอาหารหลายคน เมื่อกินกันอิ่มหนําสําราญแลว
กิมหงวนก็แจกซองใหคนละซอง แตในซองจะมีจดหมายหรืออะไรบรรจุอยูนนั้ ไมมีใครทราบได”
นัยอีกประการหนึ่งที่ปรากฏอยูในตอนนี้ คือ ความเปนจีนของกิมหงวนซึง่ เขาจําเปนตองเก็บกด
ปดกั้นเอกสักษณตัวตนที่แทจริงของเขา เมื่อประเทศไทยกําลังปลุกเรากระแสความเปนชาตินิยมใหเกิดขึ้นใน
หมูคนไทย และความเปนจีนไดกลายเปนความอับอายเปนปมดอยอยางรายแรงของเขา ตอมาเมื่อกระแส
ทางการเมืองและสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกําลังโปรจีนหลังจากที่ตอตานจีนอยางหนักในชวงทีก่ ระแส
ชาตินิยมกําลังขึน้ สมอง กิมหงวนจึงสามารถเปดเผยเอกลักษณตัวตนของเขาออกมาได เขาจึงออกหนาออก
ตาเปนเจากี้เจาการทําพิธีเซนไหวผีปูยาตายายที่ลวงลับไปแลว จัดทํากันอยางมโหฬารสิ้นคาใชจายเปนจํานวน
มาก ก็เพื่อระบายความเก็บกดที่ตองปดกั้นเอกลักษณตัวตนของตนเองมาเปนระยะเวลานาน และลบลาง
ความรูสึกผิดที่ตองปกปดความเปนจีนกระทําตนเสมือนเปนคนลืมชาติกําเนิดที่แทจริงของตนเอง
11. อายเสือมือกาว สามเกลอไดออกไปมอนิ่งวอลคในเชาวันหยุดและเลยไปดูหนังกัน กิมหงว
นถูกลวงกระเปาและรูตัวจึงบอกกลาวแกนิกร นิกรไดแสดงฝมือการเปนอายเสือมือกาวของเขาโดยการ
ลวงกระเปากิมหงวนคืนจากนักลวงและลวงกระเปาของเจานักลวงติดมาดวยเปนการสั่งสอน ภาพสะทอน
การเมืองที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้ คือ เมืองไทยยุคหลังสงครามที่สภาพสังคมเสื่อมโทรม สังคมเต็มไป
ดวยมิจฉาชีพ ประชาชนทั่วไปตางไดรับความเดือดรอนจากมิจฉาชีพเหลานี้
12. สวรรคทะเลใต สี่สหายเดินทางไปชวาและออสเตรเลีย เพื่อหาซื้อสินคาตางๆ มาขายและ
จะซื้อเครื่องจักรมาตั้งโรงงานผลิตสินคาตางๆ เพื่อลดการขาดแคลนสินคาและชวยเหลือประชาชนที่ยากจน
ภาพการเมืองในตอนนี้สะทอนภาพความทุกขยากของประชาชนที่ดําเนินมาตั้งแตระหวางสงครามจนหลัง
สงครามเลิก นับตั้งแตการขาดแคลนสิ่งของจําเปนในการดํารงชีพ จนตองมีการใชระบบปนสวนสินคาและ
อาหาร ภาวะเงินเฟออยางรุนแรงในประเทศ รัฐบาลพยายามชวยเหลือประชาชนดวยการควบคุมราคาสินคา
ตลอดจนควบคุมการนําเขาและสงออกสินคา แตเมื่อมีการควบคุมราคาสินคา สินคาก็หายไปจากทองตลาด

114
พอคาตางเก็บสินคาของตนไมยอมนําออกมาจําหนาย นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีปญหาเรื่องคอรัปชั่นที่
ระบาดไปทั่ว ปญหาอาชญากรรมตางๆ โดยจะเห็นไดจากคําบรรยายในหนา 1 ดังนี้
“การครองชีพอันสูง เพราะเครื่องอุปโภคบริโภคไมยอมถอยหลังในเรื่องราคาของมัน ทําให
ประชาชนในประเทศไทย และโดยเฉพาะคนไทยอกไหมไสขมไปตามกัน เราตองทนทุกขทรมานมานานหนัก
หนาแลว ตั้งแตสงครามจนกระทั่งสงครามเลิก เราตองเผชิญกับปญหาชีวิตทุกดานทุกมุม ความหิวทําให
คนเราลืมนึกถึงศีลธรรมและหมดความเกรงกลัวกฎหมาย เราไมมีเสื้อผาจะพันกายที่มีอยูก็ขาดวิ่น ผาขี้ริ้วของ
ท
า
น
ผูนํามีอํานาจวาสนายังดีกวากางเกงของเรา ซึ่งปะเสียจนไมทราบวาเนื้อเดิมของมันเปนผาชนิดใดและสีอะไรแน
บางคนถึงกับโผลแตสวนใบหนาออกมารับแขกเพราะไมมีผาจะนุง ความเดือดรอนเหลานี้มันเปนความผิด
ของรัฐบาลหรือ เปลาเลย มันเปนความผิดของทานตางหาก ทานอยากเกิดมาเปนคนจนทําไมละ ไมมีผานุง
ก็แกผาซี่ ใครเขาไปวากระไร แตอยาออกมาพนเขตบานทานก็แลวกัน เพราะถาทานไมถูกหมาฟด ทานก็
ตองถูกโปลิศจับ ทานที่รักเอย ทานจะคร่ําครวญรองแรกแหกกะเฌอไปทําไมกัน นิ่งเสียดีกวา ขาวสารแพง
นักหรือ กิโลละ 1 บาท 10 สตางค เทานั้นเอง แพงก็ตองกิโลละ 100 บาทซีทาน เมื่อทานไมมีสตางค
ซื้อ ก็ควรกินแกลบหรือรําไปพลางๆ ทานปรารภวาหมูและเนื้อแพงเพราะองคการสรรพาหาร ไมจริ๊ง-ไมจริง
แนๆ องคการสรรพาหารมีวัตถุประสงคชวยเหลือคนจนใหไดซื้ออาหารในราคาถูก ทานซื้อไมไดหรือตองซื้อ
ราคาแพงๆ มันก็เปนความผิดของทานอีกนั่นแหละ ทานจะบนใหปากฉีกก็ไมมีใครชวยทาน ทานควรจะ
อดทน อดทนใหถึงที่สุดจนกวาทานจะอดตาย
บัดนี้ในที่สุด รัฐบาลก็เปดโอกาสใหบรรดาพอคาพานิชทั้งหลายไดสั่งซื้อสินคาตางประเทศโดยเสรี
ขาวของอาจจะถูกลงในไมชาอยางมากอีก 100 ปเทานั้นเอง ทานคอยไมไดเชียวหรือ ทานจะทุกขโศกไป
ทําไม ใหความสดชื่อแกตัวทานเองดวยนิยายชุดสามเกลอดีกวา”
เนื้อความขางตนนอกจากสะทอนภาพปญหาตางๆ อันเปนผลกระทบจากภาวะสงครามที่ผาน
มาแลวยังมีนัยความหมายในการประชดประชันรัฐบาลที่ไมสามารถแกไขปญหาตางๆ
ใหลุลวงไปได
นอกจากนี้ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยังทําการคอรัปชั่นสรางความลําบากเดือดรอนใหประชาชนมากขึ้นไป
อีก รัฐบาลบอกวาแกไขปญหาเพื่อประชาชน แตผูที่ไดรับผลอันนั้นกลับเปนคนกลุมเล็กๆ เพียงกลุมเดียว
ไมใชประชาชนทั่วไป เชน กรณีองคการสรรพาหารที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อใหมีการกระจายสินคาสูมือผูบริโภค
โดยทั่วถึงและควบคุมราคาการจําหนายเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนนั้น กลับเปนชองทางในการทุจริต
ของขาราชการและนักการเมืองผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินการขององคการดังกลาว เชน การรับสินบนจาก
พอคาเนื้อสัตวและจําหนายนื้อสัตวใหแกพอคาเนื้อสัตวโดยไมจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป หรือแบงมา
จําหนายเพียงสวนนอยไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนทําใหประชาชนตองไปซื้อเนื้อสัตวจากพอคา
เนื้อสัตว ซึ่งมีจําหนายในราคาสูงเพื่อเอากําไรอีกตอหนึ่ง เปนตน
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13. สาว พ.ศ. 90 สี่สหายปนจักรยานออกกําลังกายในยามเชา และไดเกิดอุบัติเหตุ
จักรยานชนกันกับหญิงสาวสี่นาง สี่สหายพออกพอใจสี่สาวมากจึงปนจักรยานออกตาม และไดทําความรูจักกับ
สี่นางจึงอาสาไปสงสี่นางถึงบาน ผลปรากฏวาสี่นางเปนอนุของขุนนางผูใหญทานหนึ่ง
14. สามเกลอกับเศรษฐีแขก กิมหงวนไดพบวาพนักงานขายของหางเขากําลังโตเถียงกับลูกคา
จึงเขาไปไตถามและไกลเกลี่ยพูดไปพูดมากลายเปนวากิมหงวนโตเถียงกับเศรษฐีแขกอวดมั่งอวดมีแขงกัน
ถึงกับเกิดการฉีกแบงคแขงกันขึ้น ภาพสะทอนที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือ ภาวะเงินเฟออยางรุนแรงหลัง
สงครามซึ่งจะเห็นไดจากประโยคที่ดิเรกพูดวา “ดีเหมือนกัน ปลอยใหเขาบากันไปตามเรื่อง การที่มหาเศรษฐี
ทําลายธนบัตรฉีกทิ้งเสียยอยยับ ยอมชวยใหเงินหายเฟอไปไดบาง”
15.นักสืบเอก เจาคุณปจจนึกฯ ถูกอายโมงจี้ชิงทรัพยทานถึงในหองนอน พล กิมหงวนและ
ดิเรก จึงชวยกันสืบหาคนรายใหทาน
16. ผูดีผูราย เงินของคุณหญิงวาดหายไปจากตูเซฟ 20,000 บาท ทุกคนคิดวานิกรเอาไป
แตเขาไมไดเอาไปจึงตองสืบหาคนรายเพื่อพิสูจนตัวเอง
17. เมืองนักสู นิกรไปดูภาพยนตและเก็บเอามาฝนเปนเรื่องเปนราววาสี่สหายและเจาแหวได
เดินทางไปขุดทองในดินแดนคาวบอยแหงหนึ่งและเกิดการตอสูกับนักเลงเจาถิ่น
18. สามเกลอไปอเมริกา สี่สหายและลุงเชยไดเดินทางไปทองเที่ยวและติดตอการคาที่อเมริกา
ตางเพลิดเพลินจนลืมเวลากลับบาน คณะพรรคที่กรุงเทพฯ จึงตองวางอุบายเรียกตัวกลับประเทศ ภาพ
สะทอนในเรื่องนี้คือ ความทุกขยากของประชาชนอันเปนผลมาจากสงครามที่เพิ่งผานพนไปไมนาน การ
คอรัปชั่นการกินสินบนอยางรุนแรงของขาราชการและนักการเมืองไทย มีการกลาวยอนไปถึงถึงเหตุการณที่
เรายุติการตอตานปลอยใหญี่ปุนเขามาตั้งฐานทัพและเดินทัพผานประเทศไทยแตโดยดี ซึ่งเปนการกระทําอันทํา
ใหชาวตางชาติมองวาไทยขี้ขลาด
19. เกี้ยวแมหมาย สี่สหายไดไปรูจักแมหมายสาวสวยพริ้งเขาคนหนึ่งและตางก็ชอบพอหลอน
สี่สหายตองแขงขันกันเพื่อทําใหหลอนปลงใจกับตนใหได
20. นักเลง เจาคุณปจจนึกฯ ไปถูกวัยรุนคนหนึ่งลอหัวลานทาน ทานโกรธแคนมาก นิกรจึง
อาสาลางแคนแทนทาน
21. ละครลิง ดิเรกและคณะพรรคสี่สหายไดใหความชวยเหลือชายหญิงวัยกลางคนคูหนึ่งซึ่ง
เปนเจาของคณะละครลิง โดยฝายชายปวยเปนไสติ่งอักเสบอยางรายแรง เมื่อหายดีแลวทั้งสองจึงนําละคร
ลิงมาแสดงใหดูเพื่อตอบแทนบุญคุณ ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้เปนภาพที่สะทอนยุคจอม
พล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี จากขอความในหนา 7 ความวา “คะ เรือดิฉันจอดอยูในคลอง
เ
ป
ร
ม
ข
า
ง
พระราชวังนายกเกา ที่บังคับใหเราสวมหมวก เลิกกินหมากนั่นแหละคะ….” และในหนา 10 ความวา “ใน

116
ชั่วโมงเดียวกันนั้นเองบูอิ๊คเกงก็แลนมาหยุดริมคลองเปรมฝงเดียวกับอดีตทําเนียบสามัคคีชัยซึ่งสมัยนั้น
ยวดยานพาหนะและประชาชนไมสามารถจะเดินผานถนนนี้ได…...”
จากขอความขางตนแสดงถึงความอึดอัดและการเสื่อมความนิยมตอจอมพล ป. ของประชาชน
และการเรียกทําเนียบสามัคคีชัยวาพระราชวัง สะทอนใหเห็นถึงการประชดประชันจอมพล ป. วาวางตัว
เสมือนเปนกษัตริย แตอีกนัยหนึ่งก็สะทอนใหเห็นถึงอํานาจบารมีของจอมพล ป. ดวย อีกประการหนึ่งก็คือ
ขณะที่จอมพล ป. ยังอยูในอํานาจนั้น ยวดยานพาหนะและประชาชนไมอาจใชถนนสายนี้ได แสดงถึงการ
ลุมหลงในอํานาจอยางมากสวนหนึ่ง กับอีกสวนหนึ่งก็คือการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด ซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงการมีศัตรูมากมายจึงตองปองกันการปองรายอยางเขมงวดเชนนี้
22. ตามนาง กิมหงวนถูกหญิงสาวคนหนึ่งหลอกลวงไปปลดทรัพยและลอกคราบ สี่สหายจึง
ไปตามคืนและแกเผ็ด
23. ผูหญิงนักจี้ ดิเรกถูกลอลวงใหไปรักษาคนปวยในตรอกแหงหนึ่ง แตเมื่อไปถึงกลับถูก
ผูหญิงสี่คนจี้ชิงทรัพย สี่สหายจึงตามไปแกมือเอาคืน
24. ลูกสาวแมเอย (ขายลูกสาว) นิกรไดพบประกาศขายลูกสาวของนายทหารนอกราชการผู
หนึ่งในหนาหนังสือพิมพ สี่สหายจึงลองไปติดตอดูเพราะเห็นเปนเรื่องแปลกประหลาด ภาพที่ปรากฏอยู
ในตอนนี้คือ สังคมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คนบางกลุมปรับเปลี่ยนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเร็ว โดยอาศัยชองทางการเปนพอคาสงคราม ความยากลําบาก คาครองชีพสูง ทําใหคนเห็นแกตัว เอาแต
ได เงินกลายเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด และเปนเครื่องชี้วัดสถานภาพของผูคนในสังคมดวย
25. ปศาจคะนอง กิมหงวนและนิกร นอนไมหลับจึงแกลงปลอมเปนผีออกมาเดินหลอกหลอน
พวกคนใช แตผีปลอมสองเกลอกลับไดเจอกับผีจริงเขา
26. พอคาเพชร กิมหงวนเกิดคลั่งคาเพชรตามความนิยมในยุโรปและอเมริกา จึงเหินหางเพื่อน
ฝูงออกไป สามสหายเพื่อนเกลอจึงวางอุบายหลอกตมกิมหงวน ภาพการเมืองในตอนนี้คือการคอรัปชั่นการ
ติดสินบนขาราชการและนักการเมืองตามที่เจาแหวกลาววา “รับประทานสมัยนี้เปนสมัยหยอดน้ํามันนี่ครับ”
27. สไตรค คนรับใชชายหญิงในบานพัชราภรณไดรวมตัวกันขอขึ้นเงินเดือน เมื่อทานเจาคุณ
และคุณหญิงไมให ทั้งหมดจึงรวมกันสไตรค ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้อยูในหนา 98 ตามคําพูด
ข
อ
ง
เจาแหวที่วา “ครับผม รับประทานสมัยนี้เปนสมัยเสรีภาพ รับประทานทุกคนตองมีเสรีภาพในการเขียน
รับประทานพวกกระผมปรึกษากันแลว คราวแรกตั้งใจจะเดินขบวนแหรอบๆ บาน” ซึ่งเปนการประชดประชัน
ใหเห็นถึงฐานะของสื่อมวลชนในสมัย จอมพล ป. ที่ไมมีเสรีภาพตองถูกตรวจสอบขอความกอนพิมพจําหนาย
แตในขณะนั้นรัฐบาลคณะหลังสงครามไดคืนเสรีภาพใหแกสื่อมวลชนแลว นอกจากนี้คําพูดของดิเรกในหนา
101 ความวา “อยาไปโกรธเจาแหวมันเลยครับคุณอา เทาที่มันขอรองใหขึ้นเงินเดือนให คุณอานาจะ
พิจารณาคําของเจาแหว เวลานี้อะไรๆ มันก็แพง คนใชของเราไมมีเงินเพิ่ม ยามสงครามทุกคนตองเสียภาษี
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เงินได ขึ้นรถไฟก็เสียเต็มราคา ไมมีสิทธิ์พิเศษเหมือนพวกขาราชการ เพราะพวกนี้เปนราษฎรไมใช
ขาราชการ” สะทอนใหเห็นถึงอภิสิทธิ์ของขาราชการและสภาพขาวยากหมากแพงในภาวะสงคราม และยังมีนัย
ความหมายของความไมเสมอภาคระหวางขาราชการและกับประชาชน ทั้งๆ ที่ตางก็เปนประชาชนของรัฐไทย
เหมือนกัน สวนขอความในหนา 108 ไดสะทอนใหเห็นถึงภาพสภาผูแทนราษฎรในยุคเผด็จการโดยผูนํา
ของจอมพล ป. ที่สมาชิกสภาไดแตพยักหนาเห็นชอบจะมีผูลุกอภิปรายบางคือพวกที่อยากเดน ตามคํา
บรรยายที่วา ที่ประชุมตบมือกราว นายเดชซึ่งเปนผูใหญกวาเพื่อนยกมือขวาชูขึ้น และยังไมทันที่ทาน
ประธานแหวอนุญาตใหพูดเขาก็พูดขึ้น
“ขาของใจ นายแหว”
เจาแหวจุยปาก “ผิดระเบียบพี่เดช ฉันอนุญาตเสียกอนซีคอยพูด”
“อุวะ” นายเดชดุ “ขาอยากเดนนี่หวา นั่งเฉยๆ คอยแตพยักหนาหงึกๆ มันจะใชไดรึ เทาที่เอ็ง
เสนอตอที่ประชุมใหสะไตรคเจานายนะ ขาเห็นชอบดวยละ ทีนี้ปญหามันอยูที่วา ถาเจานายทานเดือดดาล
ขึ้นมาตะเพิดพวกเราไปจากบาน เราจะทํายังไง”
28. หมัดดินระเบิด นวลละออและประไพถูกชายหนุมคนหนึ่งตามจีบ สองสหายจึงออกมาพบ
หมอนั่นเมื่อไดทราบวาเขาเปนนักมวยกิมหงวนจึงทาชกกับเขาบนเวทีมวย
29. แอนนากับลุงเชย สี่สหายและลุงเชยไดไปดูภาพยนตเรื่องแอนนากับพระเจากรุงสยาม ลุง
เชยเกิดติดใจหลงใหลแหมมแอนนาในภาพยนต สี่สหายจึงวางอุบายหลอกลุงเชยอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏภาพ
การเมืองและสังคมในสามเกลอตอนนี้ คือ สินคาตางๆ จากตางประเทศมีการนําเขามาจําหนายในประเทศไทย
แลว รวมทั้ง ภาพยนตจากตางประเทศ เชน แอนนากับพระเจากรุงสยามที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้เปน
ตน
30. เค็มตอเค็ม เจาแหวไดพบแมมายทรงเครื่องเขาคนหนึ่ง ดวยความอยากเปนหนูตกถัง
ขาวสารจึงวางอุบายและขอรองใหสี่สหายชวยเหลือ ภาพการเมืองในตอนนี้มีนัยในการลอเลียนและเหน็บแนม
จอมพล ป. โดยในหนา 73 เพลงศักดิ์แหวสงคราม เปนการลอเลียนเพลงมารชพิบูลสงครามหรือเพลง
สดุดีพิบูลสงคราม และในหนา 74 คําพูดของ กิมหงวนที่วา ผม-ผมเห็นรัศมีแพล็บออกมาจากศีรษะของ
ทานครับ” เปนการเหน็บแนมหลวงวิจิตรวาทการ และจอมพล ป. โดยเรื่องมีอยูวา เมื่อครั้งจอมพล ป.
เปนนายกรัฐมนตรี และหลวงวิจิตรวาทการเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนั้น วันหนึ่งจอมพล ป.
ไปตรวจเยี่ยมกระทรวงมหาดไทยมีขาราชการตั้งแถวตอนรับ เมื่อจอมพล ป. เดินผานตางก็โคงคํานับ
ยกเวนหลวงวิจิตรฯ ที่กมลงกราบแทบเทาแลวพูดวา ที่กมลงกราบเพราะเห็นแสงเปนประกายออกมาจากตัว
จอมพล ป. เรื่องนี้เปนเรื่องที่แตกตื่นฮือฮากันมากในยุคนั้น หนังสือพิมพลงขาวเกรียวกราวและขนานนาม
แสงรัศมีที่หลวงวิจิตรฯ เห็นจากตัวจอมพล ป. วาแสงเฮากวง ป. อินทรปาลิตจึงเก็บเอามาลอเลียนในสาม
เกลอนี้เอง
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31. ลองอาฟริกา ดิเรกไดประดิษฐพาหนะกาศและพาเพื่อนเกลอทั้งสามกับเจาคุณปจจนึกฯ
และเจาแหวไปลองอาฟริกา ทั้งหมดไดเจอลําธารที่เต็มไปดวยทองคํา จึงพยายามจะขนทองกลับแตไดพบ
คนปาจึงตองรีบหลบหนี
32. ทารซานเขากรุงเทพฯ สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกและเจาแหวไดเดินทางไปเที่ยวอยุธยา ใน
เที่ยวขากลับไดพบทารซานบนรถไฟ ซึ่งมีอดีตเปนนักประพันธมากอน และเปนลูกผูดีตกยาก คณะพรรคสี่
สหายจึงชักชวนใหมาทํางานดวย ภาพการเมืองในตอนนี้คือ ความยากลําบากของประชาชนซึ่งเปนผลกระทบ
ตั้งแตภาวะสงครามยังไมหมดสิ้น อภิสิทธิ์ของนักการเมืองในสภาและความแตกตางระหวางชนชั้น จะเห็นได
จากขอความในหนา 126 ดังนี้ ความวา “เจนไมมาหรอกครับ คารถไฟมันแพง และผมคิดวารถไฟ
เมืองไทยเก็บคาโดยสารแพงที่สุดในโลก ไมเห็นวาผูแทนราษฎรคนไหนจะนึกถึง เพราะทานขึ้นรถไฟฟรี
พวกคนจนแยครับ ตีตั๋วชั้น 3 ตองขึ้นรถบรรทุกสัตว คนจนใกลจะเปนสัตวเขาไปแลว”
นอกจากนี้ขอความในหนา 129 ยังไดแสดงถึงภัยคอมมิวนิสตและสงครามเย็นที่เริ่มแพรขยาย
มาถึงเมืองไทย โดยมีขอความดังนี้ “เจาประคุณเอย ถาคนมั่งมีสมเพชเวทนาคนจนอยางพวกคุณแลว ผม
เชื่อเหลือเกินวาประชาชนพลเมืองที่ยากจนจะแซซองสาธุการ
และอยางไรเสียลัทธิคอมมิวนิสตคงจะไม
รุงเรืองอยูไ ดในประเทศเรา
คนมีเงินนอยคนนักที่เขาจะคิดวาคนจนเปนพี่นองรวมโลกรวมชาติของเขา
โดยมากมีแตจะเหยียดหยาม เห็นคนจนเปนสัตวที่นาเกลียด อันที่จริงคนจนมันก็ใกลสภาพของสัตวเต็มทน
ดูงายๆ บนรถไฟนี่แหละครับนั่งกันยั้วเยี้ยในรถบรรทุกสัตว เพราะคาโดยสารรถไฟมันแพงเทาๆ กับคา
โดยสารเครื่องบินที่เมืองนอก”
และในหนา 32 ไดสะทอนใหเห็นถึงความเบื่อหนายชิงชังของประชาชนที่มีตอจอมพล ป. ใน
ยุคเผด็จการโดยผูนําซึ่งมีการริดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนและเปลี่ยนแปลงหลักการใชภาษาดังนี้
“คราวนี้ทารซานหัวเราะแคนๆ
“ดวยเหตุผล 2 ประการครับ ขอ 1 คาลิขสิทธิ์ที่ไดรับตอบแทนนั้นมันถูกเกินไป ไมคุมกับ
มันสมองของผมที่ไดเลาเรียนมา ขอ 2 สมัยนั้นเปนสมัยเผด็จการ รัฐบาลซึ่งมีผูนําและตองวาอะไรวาตาม
กัน ไดสั่งเซ็นเซอรบทประพันธทุกชนิด เรื่องใดที่ผิดจากความประสงคของเขา เขาก็ไมอนุมัติใหพิมพ ถา
พิมพไดก็หมายความวา เรื่องนั้นจะตองมีการสดุดีผูนํา ยิ่งไปกวานั้น ภาษาศาสตรของไทยเราก็ถูกแกไขปน
ปยอยยับ ทั้งๆ ที่ผูเปลี่ยนแปลงแกไขไมมีความรูในทางภาษาไทย”
4 สหายหัวเราะครืน
พลวา “ในที่สุดภาษาของเราก็กลับสูสภาพเดิม เมื่อลัทธิผูนําไดสิ้นสุดลงดวยการสาปแชงของ
พลเมือง เธอเดินทางกลับกรุงเทพฯ หมายความวาเธอจะเริ่มตนจับปากกาของเธออีกใชไหม”
33. ถูกลอตเตอรี่ สี่สหายไดหุนกันซื้อลอตเตอรี่ และโชคดีถูกรางวัลที่สอง ภาพที่ปรากฏอยู
ในตอนนี้คือการขาดแคลนขาวสาร เนื่องจากรัฐบาลควบคุมราคาทําใหพอคาไมยอมนําขาวออกมาจําหนาย
และการที่รัฐบาลตองสงขาวใหกับสหประชาชาติตามขอตกลงที่ไดกระทําไว
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34. สาวนอยเลนไพ สี่นางกับเจาคุณปจจนึกฯ และคุณหญิงวาดเลนไพกันทุกวันจนสี่สหาย
เปนหวงสุขภาพจึงไปตามตํารวจมาจับ
35. เที่ยวสวนอัมพร สี่สหายไปเที่ยวงานออกรานที่สวนอัมพร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายไดบํารุง
โรงพยาบาลกลาง
36. ผีกระสือ ทานเจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ฯ ตางปวยไขไมสบายขึ้นมาพรอมกัน ทําใหลุง
เชยและเจาคุณวิจิตรตางเขาใจผิด โดยลุงเชยเขาใจวาคุณหญิงวาดเปนกระสือ สวนเจาคุณวิจิตรฯ ก็เขาใจวา
เจาคุณประสิทธิ์ฯ เปนกระหัง
37. ไปดูผี สี่สหายและเจาแหวไดพบอาจารยผูเชี่ยวชาญทางไสยศาสตรและอาจารยไดเรียกผี
มาใหสี่สหายดู
38. ดูดาว นิกรวางอุบายตมพอตาของเขาดวยการทํากลองดูดาวเฮงซวยขึ้นมากลองหนึ่งและ
บอกวาเปนกลองดูดาวพิเศษ
39. ผีดุ ดิเรกตองการมันสมองของอาชญากรระดับเสือรายคนหนึ่งเพื่อมาทําการทดลอง จึง
ขอใหเพื่อนเกลอทั้งสามชวยเหลือ คืนนั้นสี่สหายและเจาแหวก็ไปที่วัดและตองผจญกับฤทธิ์เดชของปศาจ
40. ตุกตาผี เมื่อเจาคุณนพรัตนเสียชีวิต ดิเรกก็ไดรับมรดกจากบิดาเปนจํานวนมากในจํานวน
นั้นมีหุนตุกตาขนาดเทาคนจริงจํานวนหนึ่ง ซึ่งหุนตุกตานี้มีวิญญาณสิงสูอยู
41. ผูพิชิตความตาย กิมหงวนถูกคนรายลอบยิงจนเสียชีวิตที่ถนนเยาวราช แตดิเรกไดชวย
ชุบชีวิตไวได
42. เผชิญเสือใบ กิมหงวนไดรับจดหมายขูกรรโชกทรัพยจากเสือใบ สี่สหายจึงวางแผนที่จะ
จับกุมเสือใบ
43. เกษาสมัย สามสหายไดเขาหุนกันตั้งรานตัดผมขึ้นที่ตึกแถวหนาบานพัชราภรณ แตยังไม
มีชางตัดผมประจําราน บังเอิญมีลูกคาเขามาติดตอขอตัดผมและเขาใจผิดวาเจาแหวเปนชางตัดผม ภาพที่
สะทอนในสามเกลอตอนนี้คือ ภาพของประเทศไทยในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง คนไทยมีอาชีพเพิ่มขึ้นเปน
นักเซ็งลี้และหลังจากญี่ปุนประกาศยอมแพก็มีทหารฝายสัมพันธมิตรจํานวนหนึ่งเขามาปลดอาวุธกองทัพญี่ปุน
ในไทย มีการสรางคายกักกันเชลยชาวญี่ปุน นอกจากนี้ขอความในหนา 15 ยังแสดงถึงการดูหมิ่นทหาร
ญี่ปุนวานิยมอํานาจและความรุนแรงโหดเหี้ยมทํารายคนไมมีอาวุธและคนไทยซึ่งเปนเจาของประเทศ ดัง
ขอความวา “ฝรั่งทําปากยื่นนัยนตาถลน มีอากัปกิริยาโกรธแคนเหลือที่จะกลาว กระชากผาคลุมตัวออกเผน
พรวดลงจากเกาอี้ ยกมือชี้หนาเจาแหวกับนิกร
“ทานเปนแกลงจั๋น ฮะ ฮา ทานตองตาย เดี๋ยวนี้จั๋นกลายเปนทหารญี่ปุนไปแลว แด็มเกาเจง”
พูดจบเขาก็ลวงกระเปากางเกงหยิบปนพกกระบอกหนึ่งออกมา
นิกรอกสั่นขวัญแขวน ยอตัวลงต่ําแลวกระโดดตัวลอย
“เปดโวย แหว”
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ทันใดนั้นทั้งบาวทั้งนายพากันวิ่งพรวดพราดออกไปจากราน “เกษาสมัย” ฝรั่งโมโหจนตัวสั่น เก็บ
ปนพกไวในกระเปาแลวอาละวาด ทุบขาวของแตกหักเสียหาย เสียงตึงตังโครมคราม”
ภาพที่ปรากฏในสามเกลอตอนนี้อีกประการหนึ่งก็คือมีการใชภาษาตามหลักการใชภาษาแบบใหม
ของจอมพล ป. อยูบาง เชน คําวาหนา เขียนวา นา , เปน เขียนวา เปน , ขั้น เขียนวา คั่น เปนตน อนึ่ง
สามเกลอในตอนนี้พิมพจําหนายครั้งแรกในป พ.ศ. 2493 แตจากเนื้อความที่ปรากฏนาจะประพันธขึ้น
ในชวงรัฐบาลพลเรือนหลังสงคราม ที่มีทหารสัมพันธมิตรเขามาปลดอาวุธกองทัพญี่ปุนมากกวา และจะตอง
เปนชวงกอนหนาที่รัฐบาลจะประกาศยกเลิกหลักการใชภาษาไทยแบบใหมของจอมพล ป. โดยเด็ดขาด
44. เสือทลายโจร กิมหงวนไดเดินทางไปหาดใหญกับเจาแหว เพื่อกวานซื้อทองมาจําหนายเอา
กําไรที่กรุงเทพฯ เพราะราคาทองที่หาดใหญถูกกวากรุงเทพฯ มาก แตกิมหงวนถูกโจรปลนรถโดยสารจับตัว
ไปเรียกคาไถเสียกอน เ พื่อนเกลอของเขาจึงตองรีบเดินทางมาหาดใหญเพื่อชวยเหลือกิมหงวน ภาพ
การเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมของหาดใหญหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งไมตาง
ไปจากเมืองใหญเมืองอื่นๆ ของประเทศไทย ดังขอความในหนา 82-84 ความวา
“เสียงแจวอังกฤษปนไทยจางหายไปในบรรยากาศอันแหงแลง หาดใหญปดการเซ็งลี้แลว เสียง
รถมหาภัยคือรถจี๊ปเพียงแตแววอยูในความรูสึกที่ผูเคยกินน้ํารอนน้ําชาหนาดําคร่ําเครียดไปตามกัน เงินทอง
ที่สะสมเอาไวหมดไปกลับเขาสูสภาพเดิมสวมเสื้อขาดวิ่นเดินย่ําตอกสุมเสียงที่เคยอาจหาญกลายเปนเสียงแผว
เบา รอยยิ้มอันกวางขวางและสดชื่นกลายเปนยิ้มทะแมงๆ หรือยิ้มอยางมีสปริง คือยิ้มแลวหยุดยิ้มทันทีทัน
ควัน สตางคและสตางคเทานั้นที่ทําใหคนใหญยิ่งหรือคนจองๆ และคนจําพวกกุย และคนที่ไมมีความรูอะไร
ใหกลายเปนเศรษฐีคนนับหนาถือตา แตแลวสันติภาพก็ฉุดบุคคลเหลานั้นตกต่ําลงไปอีก พวกผูดีพวกคนมี
วิชาความรูประดับตนและคนที่มีความทุจริตธรรมตลอดจนขาราชการที่ไมคดโกงกําลังรุงเรืองขึ้นตามลําดับ
ความลําบากยากแคนเริ่มคุกคามหากใหญและดินแดนตางๆ ทางปกษใตอยางไมปรานี พลเมืองไมมีขาวจะ
บริโภค กรรมกรวางงานคือนักเซ็งลี้ที่ไมมีอะไรจะเซ็งลี้เพิ่มจํานวนขึ้นแลว หาดใหญก็กลายเปนเท็กซัสไป
พวกเคาบอยหลั่งไหลมาจากทิศทางตางๆ การจี้ระบาดไปจากกรุงเทพฯ คุกคามไปทั่วหาดใหญไมใครจะมีใคร
ออกจากบานในเวลาค่ําคืน เพราะอาจจะตองนุงลมหมฟาเดินอมยิ้มกลับบาน ผูหญิงสาวและไมสาวหลายคน
กลายเปนระบําจ้ําบะ เพราะถูกนักเลงดีลอกคราบเอาเสื้อผาไป การจี้ การขูกรรโชกลักเล็กขโมยนอยเกิดอยู
พักหนึ่ง และการจี้ ขูกรรโชกก็หายไป แตการลักเล็กขโมยนอยไดเขยิบฐานะขึ้นเปนปลน ปลนและยิงกัน
อยางมหาวินาศ พวกเศรษฐีคหบดีตองเผนมากรุงเทพฯ สวนพอคาสําคัญๆ พอ 16.00 น. รีบปดรานไป
นอนตามสวนยางหรือหรือในกองทัพทหารที่คอหงสเพราะหวั่นเกรงพวกโจรซึ่งนอกจากปลนสะดมแลว ยังจับ
ตัวเอาไปเพื่อเรียกคาไถ โจรมาเหาะยาตราเขาหาดใหญเปนคณะแรก โจรมาแดง ชางดํา และโจรหารอยอื่นๆ
ตามมาอีก รถประจําทางหาดใหญสงขลาถูกปลนเนืองๆ ตํารวจถือคาไบนและสะเตนเดินพลานแตไมไดยิง
พวกโจรเพราะไมรูวาใครเปนใคร”
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45. จอมตลก กิมหงวนและนวลละออไดยายออกจากบานพัชราภรณออกมาอยูที่บางกะป และ
กิมหงวนไดตั้งตัวเองเปนจอมเผด็จการ ภาพที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้ก็คือ ภาพของเมืองไทยหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ที่ผูคนกลุมหนึ่งเปลี่ยนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวเอง ดยฉวยโอกาส
จากภาวะสงครามดังขอความในหนา 1-2 ความวา “ผลสะทอนแหงสงคราม ทําใหโชคชะตาของมนุษยตอง
เปลี่ยนแปลงไปอยางที่เรียกวา กลับหนามือเปนหลังมือ ซึ่งทานก็คงจะไดพบเห็นมามากตอมาก เจากุย
อะไรคนหนึ่งเคยขอสตางคทาน สวมเสื้อผาขาดวิ่น กลายเปนนักเซ็งลี้ตัวยง เลื่อนฐานะตัวเองขึ้นสูระดับ
เศรษฐี หลังจากเปนนายหนาซื้อสินคาขายใหแกกองทัพญี่ปุนหรือเปนนายหนาซื้อขายสินคาในตลาดมืด คือ
สินคาที่ทางการประกาศควบคุม 4 ปของสงครามมหาเอเชียบูรพาไดทําใหคนที่ไมมีความรูคนที่หยาบชาสา
มานคนที่สังคมเคยรังเกียจเปนเศรษฐีมีเงินนับจํานวนหมื่นแสน และ 4 ปของสงครามบริษัทหางรานที่เคยมี
ความเปนปกแผนตองเลิกลมกิจการคาไปมากตอมาก เศรษฐีกลายเปนคนจน คนจนกลายเปนเศรษฐี
เมื่อกอนสงครามเราเคยเห็นทานผูดีมียศศักดิ์ นั่งรับประทานอาหารตามราชวงศ นั่งดูละครชั้นพิเศษหนาเวที
สํารวมจรรยามารยาทใหสมกับความเปนผูดีของเขา เดี๋ยวนี้ตรงกันขามเสียแลวราชวงศเปนที่สุขสําราญของ
คนชั้นต่ําที่มีเงิน ทานจะไดยินเสียงดากันอยางหยาบคายเสียงตะโกนสั่งอาหารอยางไรมารยาท ทานจะเห็น
คนเลวๆ ที่มีเงินนั่งดูภาพยนตหรือละครชั้นพิเศษ แตยกเทาพาดไปที่พนักเกาอี้ขางหนาพนควันบุหรี่ กระดิก
เทา คุยกันเอะอะเอ็ดตะโร ถึงเรื่องเซ็งลี้ พวกผูดีจริงๆ หายหนาหายตาไปหมด ศีลธรรมเสื่อมทรามลง และ
วัฒนธรรมนั้นหาไมไดเลย” นอกจากที่กลาวมาแลว ขอความในหนา 54-55 ยังมีการลอเลียนจอมพล ป.
และหลวงวิจิตรวาทการในเรื่องแสงเฮากวง ความวา “กอนที่เจาแหวจะพูดอะไรตออะไร นายจองก็คิดหักหนา
เจาแหว เขาแกลงจองมองดูหนากิมหงวนแลวทํากิริยาตื่นเตนตระหนกตกใจ
“อะไรวะ จอง” กิมหงวนถามยิ้มๆ “ทําไมเอ็งจองมองดูขาอยางนี้ ราวกับวาไมเคยเห็นขา”
จองทรุดตัวนั่ง หมอบกราบกิมหงวน
“ควรมิควรแลวแตจะโปรดเถอะครับเกลากระผม โอ ตะกี้นี้เกลากระผมเห็นพระเดชพระคุณ
สวมมงกุฎเพชรมีรัศมีรุงโรจน บุญบารมีกําลังเกิดขึ้นแกใตเทาเหลือที่จะคณนานัปแลวขอรับกระผม”
ขอความในหนา 66 ไดสะทอนใหเห็นถึงการใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนของ
นักการเมืองดังความวา “แกกระทรวงเกษตราธิการ กันจะใหเงินเดือนพวกแกคนละ 3,000 บาท และถา
ไมพอใชแกอาจจะใชอํานาจหนาที่ของแกเซ็งลี้อะไรๆ ก็ได” สุดทายขอความในหนา 91 เปนการลอเลียน
และเหน็บแนมยุคเชื่อผูนําชาติพนภัย ความวา “การจะควรประการใด แลวแตทานฟอแรเถอะครับ ขาพเจา
เปนผูตาม ทานเปนผูนําทานจะไปทางไหน ขาพเจาก็ตองตามไปดวย”
ยุคที่สาม ยุคเผด็จการ
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หลังจากที่รัฐบาลของพลเรือตรีหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ เขามาผูบริหารประเทศไดเพียงปเศษก็เกิด
การรัฐประหารขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 คณะรัฐประหารนําโดยพันเอกหลวงกาจสงคราม พลโท
ผิน ชุณหะวัณ พันเอกเผา ศรียานนท ลูกเขยของพลโทผิน และพันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต หลังการปฏิวัติใน
ระยะแรกนายควง อภัยวงศ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดรับการคัดเลือกจากคณะรัฐประหารใหมาเปน
น
า
ย
ก
รัฐมนตรีขัดตาทัพตามประเพณีการรัฐประหารที่ดี หลังจากนั้นคณะรัฐประหาร 2490 ไดดําเนินการกวาด
ลางจับกุมปฏิปกษทางการเมืองโดยเฉพาะฝายเสรีนิยมอยางกวางขวาง และเมื่อถึงเวลาอันสมควรนายควง
อภัยวงศก็ถูกบีบบังคับใหออกจากตําแหนง ทั้งที่ยังอยูในตําแหนงไดไมถึง 6 เดือน หลังจากนั้นคณะ
รัฐประหารก็เชิญจอมพล ป. พิบูลสงครามหวนคืนสูตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในเดือนเมษายน 2491 แม
รั
ฐ
บ
า
ล
ข
อ
ง
จอมพล ป. ในชวงนี้จะถูกอธิบายวาเปนรัฐบาลเผด็จการ แตหากพิจารณาตามขอเท็จจริงแลวจะพบวารัฐบาล
ของจอมพล ป. ใน พ.ศ. 2491 นั้นยังคงมีขอจํากัดอยางมากในการใชอํานาจ และการบริหารบางสวนก็
ยังเปนไปในลักษณะเดียวกับรัฐบาลขัดตาทัพของนายควง อภัยวงศ การใชอํานาจเผด็จการยังมิไดเปนไป
อ
ย
า
ง
เด็ดขาดและยังมีการประสานผลประโยชนกับฝายอนุรักษนิยมอยูมาก การเมืองการปกครองไทยในชวงนี้จึงมี
ลักษณะที่เรียกวากึ่งเผด็จการ85 รัฐบาลของจอมพล ป. ครั้งที่ 2 ไมไดสงบราบรื่นตามความคาดหมายของ
หลายๆ ฝาย เนื่องจากความแตกแยกและการการแยงชิงผลประโยชนทางการเมือง เชน การแกงแยง
ตําแหนงอํานาจกันเองในคณะรัฐประหาร กรณีการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมระหวาง
หลวงกาจสงครามและพลโท ผิน ชุณหะวัณ กรณีการเนรเทศหลวงกาจสงครามบุคคลสําคัญในคณะ
รัฐประหารดวยขอหาทุจริตและพยายามที่จะกอการรัฐประหาร มาก (อางอิงจาก : 1. ประกอบ โชประการ
และคณะ, “ปฏิวัติสามสมัย”, นสพ. รวมขาว, รวมการพิมพ,กทม., 2522. 2. วิเทศกรณีย
(นามแฝง), “เหตุการณทางการเมือง 43 ป แหงระบอบประชาธิปไตย”, นสพ. รวมขาว, รวมการพิมพ,
กทม., 2518. 3. สุชิน ตันติกุล, “รัฐประหาร พ.ศ. 2490”, สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย,
กทม., 2519. และ 4. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิงชาติไทย”, สนพ. วิญญชน, 2, กทม.,
2544.)
หลังจากที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามบริหารประเทศไดเพียง 5 เดือน คณะทหารกลุม
หนึ่งก็มีความพยายามที่จะรัฐประหารขึ้นในเดือนตุลาคม 2491 โดยนายทหารชั้นผูใหญสายเสนาธิการ
ซึ่งการพยายามจะทําการรัฐประหารครั้งนี้ถูกขนานนามโดยทั่วไปวากบฏเสนาธิการ หรือกบฏนายพล ผลการ
รัฐประหารปรากฏวาแผนการรัฐประหารไดรั่วไหลใหฝายรัฐบาลไดสืบทราบเสียกอนจึงมีการจับกุมคณะ
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ผูกอการโดยไมมีการเสียเลือดเนื้อ นอกจากจับกุมผูกอการรัฐประหารแลวรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ก็ไดใชโอกาสนี้จับกุมผูที่เปนปฏิปกษ
ผูไมเห็นดวยหรือไมจงรักภักดีและผูที่รัฐบาลไมไววางใจในคราว
เดียวกัน เปนการกระชับอํานาจของรัฐบาลและคณะรัฐประหาร 2490 (อางอิงจาก : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
, “แผนชิงชาติไทย”, สนพ. วิญญชน, 2, กทม., 2544.)
ตอมา ในเดือนพฤศจิกายนปเดียวกัน ก็ไดมีการจับกุม นายทิม ภูริพัฒน , นายทองอินทร
ภูริพัฒน , นายถวิล อุดล , นายฟอง สิทธิธรรม , นายเตียง ศิริขันธ ผูนํากลุมเสรีไทยสายอีสาน ซึ่งใหการ
สนับสนุนตอนายปรีดี พนมยงค ในขอหาเปนกบฏแบงแยกดินแดน โดยคิดจะแบงแยกดินแดงในภาคอีสาน
ออกไปเปนรัฐอิสระ เจาหนาที่ตํารวจไดทําการสอบสวนกลุมบุคคลดังกลาวกอนปลอยใหพนขอหาไป เวนแต
นายทองอินทร ภูริพัฒนและนายเตียง ศิริขันธเทานั้นที่ถูกนําตัวไปฟองรองตอศาล โดยรัฐบาลไดแถลงการณ
วาการกบฏครั้งนี้ พวกกบฏมีความประสงคที่จะแบงแยกดินแดนภาคอีสานออกจากประเทศไทย กอตั้ง
รัฐอิสระปกครองตัวเองในแบบสหพันธรัฐ
หลังจากที่กบฏเสนาธิการและกบฏแบงแยกดินแดนผานพนไป
ประมาณ 3 เดือน คือ ขามปมาถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2492 ในขณะที่คณะรัฐมนตรีประชุมกันอยูที่
ทําเนียบรัฐบาล ไดมีทหารชั้นผูนอยนํารถถังออกมา 6 คัน พรอมดวยอาวุธครบมือ เดินทางมาทําเนียบ
รัฐบาลแต พล.ต.สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทราบความเคลื่อนไหวจึงสกัดยับยัง้ ใหทหารเหลานั้นกลับเขากรมกอง
และแจงให
เจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดี พล.ต.ต.เผา ศรียานนท ซึ่งเขาไปกุมอํานาจในกรมตํารวจไดออกสืบสวนและทํา
การกวาดลางจับกุมเหลากบฏทันที
โดยทําการจับกุม พ.อ.ทวน วิชัยขัทคะ อดีตรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค ที่บานพัก พรอมดวย ร.อ.สุนทร ทรัพยทวี , ร.อ.ช
ลิต ชัยสิทธิเวช ร.น. และนายทหารอีกจํานวนมาก การสอบสวนผูตองหาทําใหรัฐบาลทราบขาวลึกลงไปวา
ในไมชาจะมีกอการ
รัฐประหารครั้งใหญเกิดขึ้น เปนผลใหสถานการณทั่วไปตึงเครียดอยางมาก ทหาร ตํารวจ ออกตั้งดานสกัด
ตามจุดตางๆ มีการปดถนนสายสําคัญหลายสายในกรุงเทพฯ เชน ถนนสายกรุงเทพฯ สมุทรปราการ บริเวณ
ลานพระรูปทรงมาถึงทําเนียบรัฐบาล ถนนบางกระบือจากสะพานควายถึงบางซื่อ และบริเวณถนนหนา
กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังมีการโยกยายเคลื่อนกําลังรถถังอยูตลอดเวลา สรางความตระหนกใหกับ
ประชาชนทั่วไปเปนอยางมาก (อางอิงจาก : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิงชาติไทย”, สนพ. วิญญชน, 2,
กทม., 2544.)
และแลวในป 2492 ก็เกิดความพยายามที่จะทําการรัฐประหารอีกครั้งโดยเรียกกันตอมาวา
“กบฏวังหลวง” ซึ่งผูนําในการกอการก็คือขบวนการตอตานรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ของกลุมเสรีนิยม
ประชาธิปไตยซึง่ เปนพลเรือน86 กบฏวังหลวงมิใชเปนเพียงความพยายามในการรื้อฟนอํานาจที่สูญเสียไป
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กอนการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ของฝายเสรีนิยมเทานั้น หากยังเปนความพยายามที่จะตอสูใหไดมาซึ่ง
ประชาธิปไตยที่แทจริงในสังคมไทยอีกดวย87 การกอการรัฐประหารในตนเดือนกุมภาพันธ 2492 เริ่ม
จากนายปรีดี พนมยงค พรอมดวยเรือเอกวัชรชัย ชัยสิทธิเวช ร.น. ซึ่งเดินทางออกนอกประเทศไปเมื่อเกิด
การ
รัฐประหารขึ้นในป 2490 ไดลักลอบเดินทางเขาประเทศไทยโดยเรือชวยรบของอเมริกนั และไดขึ้นฝงทีศ่ รี
ราชาพรอมดวยอาวุธทันสมัยตลอดจนเครื่องมือสื่อสารจํานวนมาก จากนั้นจึงเดินทางเขากรุงเทพฯ โดยใช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนศูนยกลางในการประสานงาน
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2492 กําลังผูกอการไดเขายึดพระบรมมหาราชวังดานที่ตั้ง
กระทรวงการคลังตามแผนการที่ไดกําหนดไว ทําการปลดอาวุธทหารรักษาการณ แลวตั้งกองบัญชาการของ
คณะผูกอการขึน้ ในพระบรมมหาราชวังนั้นเอง คณะผูกอการอีกสายหนึ่ง คือ กลุมเสรีไทยมี พ.ต.โผน
อินทรทัต อดีตเสรีไทยเปนหัวหนานํากําลังเขายึดสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย บังคับใหเจาหนาที่
กระจายขาวออกแถลงการณ มีใจความสําคัญวา “มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ (ขออางของฝายกอการ)
ใหปลดจอมพล ป. พิบูลสงครามและคณะรัฐมนตรีทุกคนออกจากตําแหนง และแตงตั้งนายดิเรก ชัยนาม
เปนนายกรัฐมนตรี ใหนายทวี บุณยเกต เปนรัฐมนตรีมหาดไทย ใหปลัดกระทรวงแตละกระทรวงรักษาการ
ในตําแหนงรัฐมนตรี” ฝายผูกอ การไดประกาศหามไมใหมีการเคลื่อนไหวยายกําลังทหารและตํารวจทุกหนวย
ออกจากที่ตั้งโดย
เด็ดขาดนอกจากจะไดรับคําสั่งจากแมทัพใหญ พล.ร.ท หลวงสินธุสงครามชัย ขณะที่ฝายกอการออก
ประกาศอยูนั้น กองกําลังของผูกอการซึง่ สวนใหญเปนทหารเรือไดเขายึดสี่แยกราชประสงค ถนนวิทยุ ถนน
ราชดําริ และเขารักษาการณตามแนวถนนเพชรบุรี ราชเทวี และสี่แยกพญาไท และยึดถนนมหาราชตลอด
สายตั้งแต
ทาพระจันทร ทาชาง วังหลวง ทาเตียน ปากคลองตลาด เชิงสะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทั้งสองฝง
ขณะนั้นเปนเวลาสามทุมเศษ ประชาชนรูสกึ สับสนและตื่นตระหนกกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในสวนของฝายรัฐบาล พล.ต สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดนําทหารรัฐบาลออกกวาดลางปราบปรามฝาย
กอการ โดยเขาทําการยึดที่ตั้งกองทหาร ร.พัน 1 ตรงขามวัดเชตุพนฯ กลับคืนมา ทหารบกบางสวนได
กระจายกําลังเขายึดถนนสามเสนตลอดจนถึงหนากรมประชาสัมพันธ สวนสะพานขาว สะพานเทวกรรม และ
สะพานเฉลิมโลก จากนั้นทหารฝายรัฐบาลไดเขาจูโจมเขายึดสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยกลับคืน
มา ทหารรัฐบาลไดวางกําลังตลอดแนวตั้งแตกรมรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม ศาลเจาพอหลักเมือง แนว
ตนมะขามริมสนามหลวงแตยังไมตัดสินใจบุกเขาไปในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งสองฝายมีการยิงตอบโตกัน
ประปราย ดานอดีตพลพรรคเสรีไทยซึ่งวางกําลังอยูที่ทาวาสุกรีไดใชปนใหญยิงเขาไปในวังสวนกุหลาบ ซึ่ง
87

เรื่องเดียวกัน.

125
เปนที่บัญชาการของฝายรัฐบาล ใกลรงุ ของเชาวันที่ 27 กุมภาพันธ 2492 กําลังทหารรัฐบาลเขากวาดลาง
กําลังของคณะผูก อการที่ตั้งอยูใ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จับกุมผูตองหาไดจํานวนหนึ่งพรอมกับอาวุธ
มากมาย หลังจากนั้น พล.ต. สฤษดิ์ ธนะรัชต ตัดสินใจใชกาํ ลังบุกเขายึดพระบรมมหาราชวัง โดยนํารถถัง
ขนาดเล็กบุกเขาทางประตูวิเศษไชยศรี และใหกําลังอีกสวนหนึ่งเคลื่อนเขายึดวังสราญรมย เพื่อลอม
พระบรมมหาราชวังทางดานประตูสวัสดิโสภาไวอีกดานหนึ่ง ครั้นรุงเชาวันตอมาทหารรัฐบาลทุมกําลังกันบุกเขา
พระบรมมหาราชวังทุกทางตามที่กําหนดแผนกันไว สุดกําลังที่ฝายผูกอการจะตานเอาไวได ร.อ. วัชรชัย ชัย
สิทธิเวช จึงตัดสินใจนํานายปรีดี ออกทางประตูทาราชวรดิษฐ และอาศัยกําลังฝายทหารเรือพาหนีไปอีกทอด
หนึ่ง ฝายกอการสูพลางถอยพลาง บางคนยอมวางอาวุธใหจับกุม บางคนหนีออกทางดานประตูเทวาภิรมย
ตรงทางเขากองเรือรบถนนมหาราช ทหารเรือไดควบคุมตัวไวได ทหารบกไดขอตัวกลุมผูกอ การไปควบคุม
เองแตทหารเรือไม
ยินยอมและภายหลังทหารเรือไดปลอยผูกอการทั้งหมดไป สรางความไมพอใจใหกับทหารบกและรัฐบาลเปน
อยางมาก
ในเวลาไลเลี่ยกันกับการตอสูที่พระบรมมหาราชวัง ทหารบกฝายรัฐบาลกับทหารเรือฝายผูกอการ
มีการปะทะกันทางประตูน้ํา ทางรถไฟสายมักกะสัน และถนนเพชรบุรี ทหารบกถูกทหารเรือผลักดันจนตอง
ถอยรนไปตั้งรับที่สนามเปา และตามแนวถนนพญาไท
ที่จังหวัดสมุทรปราการกําลังพลจากโรงเรียน
ชุมพลทหารเรือไดเขาปลดอาวุธตํารวจกองกํากับการภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แลวเคลื่อนกําลังเขายึด สน.
พระโขนง ปลดอาวุธตํารวจ จากนั้นไดตั้งแนวรบขึ้นที่บริเวณถนนเพลินจิตตอกับถนนสุขุมวิท กําลังทหารเรือ
จากปอมพระจุลฯ เขารวมพลในกองสัญญาณทหารเรือที่ถนนวิทยุ กองเรือฝกเดินทางมาถึงทาเรือคลองเตย
และเคลื่อนกําลังเขามาสนับสนุนที่กองสัญญาณทหารเรือ พล.ร.ท หลวงสินธวาณัติ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหมพยายามติดตอประสานงานใหทั้งสองฝายยุตกิ ารสูรบ ที่กองสัญญาณทหารเรือ พล.ร.อ.
สินธุ กมลนาวิน พล.ร.ต. ทหาร ขําหิรัญ และ น.อ. ชลี สินธุโสภณ และนายทหารเรือชั้นผูใหญมาชุมนุม
พรอมกันและพยายามติดตอกับฝายรัฐบาล
ในที่สุดความพยายามเจรจาแกไขสถานการณของ พล.ร.ท. หลวงสินธวาณัติ ก็เปนผลสําเร็จ
ทั้งสองฝายยอมหยุดยิง นับเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดของฝายทหารเรือและผูกอการ เพราะในขณะนั้น
รัฐบาลและคณะรัฐประหาร 2490 ตางเตรียมตัวจะหลบหนีอยูแลว เมื่อฝายทหารเรือยอมหยุดยิงก็เทากับ
ฝายผูกอการเปนฝายพายแพเพราะดอกประดูบานไมถึงที่สุด การจราจลครัง้ นี้รัฐบาลถือวาเปนการเขาใจผิด
ระหวางทหารตอทหารจึงไมมีการเอาโทษและเอาความผิดใดๆ กับทหารเรือ และขอใหทหารเรือเคลื่อนกําลัง
กลับเขาที่ตั้งโดยสงบ สวนนายปรีดีและพลพรรคเสรีไทยรัฐบาลถือวาเปนผูกอ การจลาจลและกบฏ โดยสรุป
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แลวเหตุการณกบฏวังหลวงไดเกิดการตอสูเปนเวลา 3 วัน นายทหารและพลเรือนหลายคนเสียชีวิตและ
ไดรับบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหายมากมาย เปนรัฐประหารที่นองเลือดครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทย88
ถึงแมเหตุการณครั้งนี้จะไกลเกลี่ยออมชอมกันไดดวยดีแตความราวฉานระหวางทหารเรือกับ
รัฐบาลและคณะรัฐประหารก็ยากจะประสานเขาหากันไดดังเดิม หลังเหตุการณกบฏวังหลวงผานไป ฝาย
รัฐบาลไดเปดฉากกวาดลางปฏิปกษและฝายตรงขามโดยเฉพาะกลุมผูสนับสนุนนายปรีดี พนมยงค และพล
พรรคเสรีไทย โดยใชขอหากบฏภายในราชอาณาจักรเปนเครื่องมือเชนเคย การกวาดลางครั้งนี้มีผูถูกจับกุม
เปนจํานวนมาก มีทั้งนายทหารเรือ ทหารบก ตํารวจ อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมทั้งอดีตเสรีไทยจํานวนหลายนาย ที่หนีรอดไปไดก็มี ที่ถูกจับตายก็มาก เชน พ.ต.โผน อินทรทัต ถูกยิง
เสียชีวิตในขณะเขาทําการจับกุม ทั้งๆที่ มิไดตอสูขัดขืน พ.ต.อ. บรรจงศักดิ์ ชีพเปนสุข ซึ่งมิไดเกี่ยวของ
กับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แตฝายกอการประกาศแตงตั้งใหเปนผูบังคับการสันติบาลถูกยิงตายคาบาน โดยยัดเยียด
ขอหาพยายามตอสูขัดขืนเจาพนักงาน ดร. ทวี ตะเวทิกุล หนึ่งในจํานวนผูกอการในกบฏวังหลวงและเปนคน
สนิทของนายปรีดี พนมยงค หลบหนีการตามลาของตํารวจไดเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ถูกยิงทิ้งริมฝงแมน้ํา
แมกลอง จังหวัดสมุทรสาคร
การกวาดลางฝายตรงขามของรัฐบาลในครั้งนี้ มีเหตุการณที่สรางภาพลบใหกับรัฐบาลเปนอยาง
มาก คือ กรณีการเสียชีวิตของ 4 อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.ร.ต. ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ และเปนคน
สนิทของนายปรีดี พนมยงค คือ นายทองอินทร ภูริพัฒน , นายจําลอง ดาวเรือง , นายถวิล อุดล , และ
ดร.
ทองเปลว ชลภูมิ อดีตรัฐมนตรีทั้งสี่คนถูกจับกุมและถูกแยกไปฝากขังไวในสถานที่ตางๆ กัน โดยนายถวิล อุ
ดล ถูกนําตัวไปควบคุมตัวไวทสี่ ถานีตํารวจนางเลิ้ง นายทองอินทร ภูริพัฒน ถูกควบคุมตัวไวที่สถานีสามเสน
นายจําลอง ดาวเรือง ถูกฝากขังไวทสี่ ถานีตํารวจยานนาวา และนายทองเปลว ชลภูมิ ที่กองบัญชาการ
สวนกุหลาบ ในคืนวันที่ 4 มีนาคม 2492 เวลา 2.00 น.เศษ พันตํารวจเอกหลวงพิชิตธุระการ ไดใช
รถยนตของตํารวจ 3 คัน ตระเวณรับตัว 4 อดีตรัฐมนตรีจากที่คุมขังทุกแหง เพื่อนําตัวไปสอบสวนและ
สงไปฝากขังทีส่ ถานีตํารวจนครบาลบางเขน ขบวนเคลื่อนยายผูตองมีเจาหนาที่ตํารวจพรอมดวยอาวุธควบคุม
ไปอยาง
เขมแข็ง
ขณะที่รถผานไปถึงสี่แยกบางเขนปรากฏคนรายจํานวนหนึ่งใชปนยิงรถตํารวจอยางหนาแนน
เจาหนาที่ไดหยุดรถและยิงตอสู
เมื่อเสียงปนสงบลงและคนรายหลบหนีไปหมดแลวก็พบวารถที่คุมขัง
ผูตองหาถูกกระสุนพรุนไปทั้งคัน สวนผูตองหาทั้งหมดเจาหนาที่พยายามจะใหลงจากรถแต 4 รัฐมนตรีไม
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ยินยอม และตอสูขัดขืนเจาหนาที่ตํารวจจึงตองอาวุธเสียชีวิตหมด เจาหนาที่ทุกคนปลอดภัยแตจับคนราย
ไมไดเลยแมแตคนเดียว
ดานนายเตียง ศิริขันธ หัวหนาขบวนการเสรีไทยภาคอีสาน ส.ส. สกลนครหลายสมัยและเปน
คนใกลชิดนายปรีดี พนมยงค ถูกจับกุมตัวหลังจากนั้นไมนานนักและไดหายสาบสูญไป ภายหลังพบศพถูก
ฝงอยูในปาที่จังหวัดกาญจนบุรีพรอมดวยพลพรรคเสรีไทยอีก 4 คน นอกจากนี้ยังมีผูถกู สังหารโดยเชื่อวา
รัฐบาลมีสวนพัวพันโดยใชตํารวจเปนเครื่องมือในการปราบปราม คือ นายพร มะลิทอง ส.ส. จังหวัด
สมุทรสาคร นายอารีย ลีวีระ ผูอํานวยการหนังสือพิมพพิมพไทยและสยามนิกร นายหะยีสหุ รง นักการเมือง
ไทยมุสลิม จ.ปตตานี ความตึงเครียดและไมไววางใจทางการเมืองมิไดลดความรุนแรงลงแมฝายรัฐบาลจะมี
การปราบปรามฝายตรงขามไปเปนจํานวนมากก็ตาม ทหารบกและทหารเรือยังคุมเชิงกันตลอดเวลา ตลอด
ทั้งป 2492 ขาวลือวาจะเกิดการจราจล การปฏิวัติรัฐประหาร เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สรางความหวาดผวา
และความเครงเครียดแกประชาชนทั่วไปยิง่ กวาเมื่อครั้งอยูในภาวะสงคราม (อางอิงจาก : 1. ประกอบ โช
ประการและคณะ, “ปฏิวัติสามสมัย”, นสพ. รวมขาว, รวมการพิมพ,กทม., 2522. 2. ลิขิต ธีรเวคิน,
ศาสตราจารย, “วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย”, พิมพครั้งที่ 6, สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
, กทม., 2541. 3. วิเทศกรณีย (นามแฝง), “เหตุการณทางการเมือง 43 ป แหงระบอบ
ประชาธิปไตย”, นสพ. รวมขาว, รวมการพิมพ, กทม., 2518 .และ 4. สุธาชัย ยิม้ ประเสริฐ, “แผน
ชิงชาติไทย”, สนพ. วิญญชน, 2, กทม., 2544.)
การบริหารประเทศของจอมพล ป. ครั้งที่ 2 ไมไดทําใหความเสื่อมโทรมและปญหาตางๆ ของ
ประเทศที่ดําเนินมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองบรรเทาลง ประชาชนตองพบกับความผิดหวังซ้ําแลวซ้ําอีก ครั้ง
นี้ยิ่งเลวรายหนักขึ้นไปกวาเกา รัฐบาลจอมพล ป. พยายามสรางอํานาจใหเกิดขึ้นเพื่อเปนเกราะคุมภัยและเปน
หลักค้ําจุนฐานะของรัฐบาล และอํานาจจะเกิดขึ้นไดก็ตองหวานกันดวยเงิน ดวยตําแหนง ดังนั้น จึงเกิด
ระบบอภิสิทธิ์ตางๆ ขึ้น ตัง้ แตบุคคลในคณะรัฐบาลเอง ตลอดไปจนถึงบุตร ภรรยา ญาติพี่นอง พวกพอง
และบริวาร การคอรัปชั่นแทรกซึมไปในกิจการงานทุกสิ่งทุกอยาง89 และที่แนนอนก็คือ ผลประโยชนอันมิชอบ
มือใครยาวสาวไดสาวเอา เกิดการคอรัปชั่นระบาดไปทั่ววงราชการและวงการเมือง ชองวางระหวางคนมั่งมี
กับคนยากจนแยกหางออกไปจนสุดขั้ว นักธุรกิจใหญๆ จําเปนตองพึ่งพานักการเมืองและทหารฝายรัฐบาล
เพื่ออาศัยอภิสิทธิ์อํานวยความสะดวกตางๆ ยิ่งกวานั้นก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกริดลอน ประชาชน
ไมอาจแสดงออกถึงความคิดเห็นและความตองการทางการเมืองอยางเปดเผยได ตํารวจเปนเครื่องมือของ
รัฐบาลในการควบคุมประชาชน โดยใชทั้งอํานาจตามกฎหมายและอํานาจอิทธิพลเถื่อนสรางความหวาดกลัว
แกประชาชนเพือ่ มิใหมีปากเสียงเรียกรองความเปนธรรม ตํารวจไดใหการสนับสนุนและการอุปถัมภแกเหลา
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รายและมิจฉาชีพหลายกลุมเพือ่ เอาไวใชงานในกิจกรรมที่ตํารวจไมอาจออกหนาออกตาปฏิบัติการได มีการ
กระทําอันรุนแรงถึงขั้นลอบสังหารผูที่มีแนวความคิดตรงกันขามกับฝายตน เพื่อใหเกิดความเกรงกลัวไมกลา
ขัดขวางหยุดยั้งการกระทําอันมิชอบ สถานการณบานเมืองเสื่อมโทรมลงทุกดาน ไมมีกลุมบุคคลใดสามารถ
ตอสูหรือขัดขวางพฤติกรรมผิดทํานองคลองธรรมของรัฐบาลและคณะรัฐประหารไดโดยกระบวนการทาง
รัฐสภา เพราะไมมีใครอยากเสีย่ งภัยและเดือดรอนมากไปกวาที่เปนอยู ตํารวจไดรบั การสนับสนุนใหขยาย
แสนยานุภาพและกําลังจนไมตา งจากกองทัพและเขามามีบทบาททางการเมืองอยางเต็มที่ในฐานะกําลังสําคัญ
ของฝายรัฐบาล
ป 2493 สงครามเย็นที่ดําเนินมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงก็สง ผลกับประเทศไทยอยาง
ชัดเจน
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรารถนาและเพียรพยายามที่จะใหรัฐบาลไทยเดินไปในทิศทางเดียวกันกับ
สหรัฐอเมริกา
เพราะมองวาประเทศไทยเปนศูนยกลางสําคัญอยางยิ่งแหลงหนึ่งที่อาจยังประโยชนใหแก
สําหรับอเมริกาในการดําเนินการทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางการทหาร ทั้งในปจจุบันและอนาคตอันใกล
สหรัฐฯ ไดใหความชวยเหลือและความอนุเคราะหแกไทยเสมอมาดวยการกระทําตนเปนพี่เลี้ยง และบางครั้ง
ก็กาวไกลไปถึงผูอภิบาลที่ไทยจําตองยอมคลอยตามในฐานะผูอยูใตความอภิบาล
โดยเฉพาะเมื่อคราว
สหรัฐอเมริกาใชอิทธิพลใหสหประชาชาติเขาไปแทรกแซงสถานการณและสงทหารเขาไปปฏิบัติการตานทานการ
รุกรานของฝายคอมมิวนิสตในเกาหลีนั้น สหรัฐฯ ไดชักจูงใหรัฐบาลไทยเขารวมกับฝายโลกเสรีในการนี้ดวย
รัฐบาลจอมพล ป. ตองการเอาใจสหรัฐฯ จึงสงทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลี โดยไทยไดจัดสงเรือรบ
หลวงประแสร
เรือรบหลวงบางปะกง พรอมดวยทหารกรมผสมที่ 21 จํานวน 1,200 นาย เดินทางออกจากพระนครไป
เกาหลีเปนรุนแรก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2493
นับตั้งแตเหตุการณกบฏวังหลวงที่ดอกประดูบานไมถึงที่สุด ความแตกราวระหวางรัฐบาลและ
กองทัพเรือไมอาจประสานกันไดสนิท กองทัพเรือโดยเฉพาะสวนของกองเรือรบมีการเตรียมพรอมตลอดเวลา
ทําใหสถานการณในประเทศตึงเครียด กลุมนายทหารหนุมในกองทัพเรือเกิดความไมพอใจรัฐบาลในหลายๆ
เรื่อง จึงมีการรวมตัวกันและมีปฏิกิริยาตอรัฐบาล ในที่สุดก็มีการกอตั้งคณะกูชาติขึ้นและเริม่ กําหนดแผนการ
ดําเนินงานกูชาติตามอุดมการณและปณิธานอยางเปนขั้นตอน น.อ. อานนท ปุณฑริกาภา และ น.ต. มนัส
จารุภา ไดเขาพบและปรึกษากับ พล.ร.ต. ทหาร ขําหิรัญ ซึ่งขณะนั้นหลบซอนหนีภัยทางการเมืองอยู จากนั้น
จึงเริ่มหาสมาชิกเขารวมขบวนการอยางละเอียดรอบคอบ
โดยเลือกเฟนบุคคลซึ่งมีแนวความคิดและ
อุดมการณตรงกันอยางลับๆ บรรดาแกนนําของคณะกูชาติไดประชุมกันหลายครั้งหลายหนเพื่อวางแผนจูโจม
เขายึดอํานาจ และไดสรุปหลักการสําคัญในการดําเนินการโดยใหเปนไปในขอจํากัดที่วา “ความสําเร็จที่ไดมา
ตองไมเสียเลือดเนื้อและชีวิต
หลังดําเนินการกําหนดแผนการรัฐประหารยึดอํานาจโดยวางเปาหมายที่จะจูโจมเขาจับตัวจอมพล
ป. พิบูลสงคราม เปนอันดับแรก และระดับรองคือนายทหารที่กุมอํานาจของคณะรัฐประหาร 2490 ทุกคน
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คณะกูชาติมีการฝกซอมเขายึดสถานที่ตั้งสําคัญของรัฐบาลซ้ําแลวซ้ําอีกอยางเงียบๆ จนเปนที่แนใจวาจะไมมี
การผิดพลาด แกนนําคณะกูชาติจึงเริ่มหาวันเวลาซึ่งเปดโอกาสใหจูโจมเขาจับกุมบุคคลสําคัญสุดยอดของ
รัฐบาลโดยสะดวกงายดายทีส่ ุด การกระทําครั้งนี้หมายถึงเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงทัง้ ชีวิต หากเกิดความผิดพลาด
อยางใดอยางหนึ่งยอมหมายถึงไมเหลือชีวิตและลมหายใจติดตัวอีกตอไป คณะกูชาติคิดจะลงมือปฏิบตั ิการ
หลายครั้ง แตมักมีเหตุไมพรอมเขามาสอดแทรกอยูเสมอๆ และหากปลอยเวลาใหเนิ่นนานออกไปขาวของ
คณะกูชาติคงจะตองเขาหูรัฐบาลในไมชา คณะกูชาติจึงตองเรงลงมือทําการโดยเร็วและเห็นวาในวันที่ 29
พฤศจิกายน จอมพล ป. จะเดินทางมาประกอบพิธีรับมอบเรือขุด “แมนฮัตตัน” ที่ทาราชวรดิษฐ และใน
วันนั้นกําลังฝายรัฐบาลที่จะนําออกมาใชสูรบมีจํานวนลดลง เนื่องจากปลดปลอยทหารกลับภูมิลําเนา ไมมี
กําลังที่จะออกมาทําการไดทันทวงทีและตองใชเวลาถึง 3 ชั่วโมงในการเคลื่อนกําลัง ผิดกับฝายผูกอการทีม่ ี
กําลังทหารนาวิกโยธินเปนกําลังหลักครบเต็มอัตรา เพราะยังไมไดปลดปลอยทหารกลับภูมิลําเนา และที่
สําคัญการควบคุมตัวจอมพล ป. พิบูลสงครามจะทําไดงายเพราะอยูในพื้นที่ของผูกอการ
ในวันที่มีพิธีมอบเรือขุดแมนฮัตตันจากองคกรชวยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเปน
ผูมอบ มีบรรดาทูตานุทูตประเทศตางๆ มารวมงานมากมาย ภายหลังจากการทําพิธมี อบหมายเรือขุด
แมนฮัตตันเปนการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จอมพล ป. ก็ถูกเชิญใหขึ้นไปชมเรือแมนฮัตตัน เมื่อจอมพล ป.
เหยียบยางขึ้นบนเรือขุด ทหารเรือกลุมหนึ่งพรอมอาวุธก็ปราดเขาประชิดตัวจอมพล ป. และใชปนกลมือ
บังคับใหไปลงเรือยังกองเรือรบ ทามกลางการตกตลึงพรึงเพริดของบรรดาทูตานุทูตตางประเทศและผูติดตาม
ผูกอการไดนําเอาตัวจอมพล ป. ไปยังเรือหลวงศรีอยุธยา ซึ่งจอดลอยลําอยูกลางแมน้ําเจาพระยา
คณะรัฐมนตรีไดเปดการประชุมเพื่อพิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้นและมีความเห็นสอดคลอง
ตองกันวาไมวากรณีใดๆ หรือการเรียกรองใดๆ รัฐบาลจะไมอนุโลมตามดวยประการใดทั้งสิน้ นอกจากนี้ยังได
ลงมติใหทําการปราบปรามพวกกบฏดวยความรุนแรงดวย รัฐบาลไดออกคําแถลงการณวาการเรียกรองใดๆ
ของฝายกบฏนั้น ทางรัฐบาลจะไมยินยอมดวยประการทั้งปวง และยิง่ ไปกวานั้นยังประกาศวา ใหฝายกบฏ
ปลอยตัวจอมพล ป. ใหเปนอิสรภาพโดยเร็วที่สุด ถาไมปลอยทางรัฐบาลจะจัดการโดยเด็ดขาดและรุนแรง
ตอไป จากนั้นรัฐบาลจึงสงกําลังไปยึดจุดยุทธศาสตรสําคัญตางๆ เชน โรงไฟฟาและโทรศัพทกลางวัดเลียบ
กรมไปรษณียโทรเลข กรมประชาสัมพันธ วังหลวง (กระทรวงการคลัง) คืนมาจากฝายกอการและมีการตรึง
กําลังปองกันทหารเรือจากกองสัญญาณทหารเรือออกปฏิบัติการตลอดแนวถนนวิทยุ ซอยนานา ถนนสุขุมวิท
การปะทะกันระหวางคณะกูชาติกับรัฐบาลเริ่มจากที่โรงไฟฟาวัดเลียบในเย็นวันเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลไดยื่น
คําขาดใหคณะผูกอการสงตัวนายกรัฐมนตรีคืนภายใน 5.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน มิฉะนั้นจะทําการ
โจมตีที่ตั้งทหารเรือทุกแหง
และแลวสงครามกลางเมืองก็ระเบิดขึ้นตั้งแตเวลา 05.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน และทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยฝายทหารบก ตํารวจและทหารอากาศตางก็ระดมกําลังของตนโจมตีที่มั่นของฝายทหารเรือ
ทุกแหง คณะรัฐประหารมิไดใหความสําคัญแกชีวิตจอมพล ป. มากเทาที่ควร ดังในแถลงการณของทหาร
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อากาศฉบับที่ 8 ไดกลาววา “ทั้งนี้ขอให ฯพณฯ เสียสละเพือ่ ปราบปรามกบฏบานเมือง” เพราะการประชุม
คณะรัฐมนตรีฉุกเฉินที่มีขึ้นในคืนวันนั้นไดมีมติวา ใหทิ้งระเบิดโจมตีเรือหลวงศรีอยุธยาเพื่อปราบปรามฝาย
ทหารเรือโดยไมตองคํานึงวาจะมีนายกรัฐมนตรีอยูดวยหรือไม และปรากฏวา พล.อ. ผิน ชุณหะวัณ ผู
บัญชาการทหารบกเปนผูผลักดันมติดังกลาว ดังนั้น เครื่องบินของกองทัพอากาศจึงไดเริ่มโจมตีเรือหลวงศรี
อยุธยา
ตั้งแตเวลา 05.45 น. เปนตนไป 90
การปราบกบฏไดขยายตัวออกไปฝายรัฐบาลอันประกอบดวย กําลังทหารบก ทหารอากาศ และ
ตํารวจ เปนฝายโจมตีที่มั่นของฝายทหารเรือทุกแหงในกรุงเทพฯ และธนบุรี และฝายทหารเรือไดทําการตอสู
เพื่อปกปองที่มั่นของตนอยางเต็มที่ บริเวณที่มีการสูรบกันรุนแรงไดแก ทีก่ องเรือรบ ทาราชวรดิษฐ กอง
สัญญาณทหารเรือ ถนนวิทยุ และบริเวณอื่นๆ ที่สําคัญ กองทัพอากาศไดสง เครื่องบินทิ้งระเบิดมาโจมตีทิ้ง
และปนใหญของทหารบกจากปอมบนพระบรมมหาราชวังก็ระดมยิงเขาใส
ระเบิดเรือหลวงศรีอยุธยา91
จนกระทั่งเรือหลวงศรีอยุธยาไดรับความเสียหายอยางหนักและไมอาจทําการตอสูไดอีกตอไป แกนนําคณะกู
ชาติตองลงเรือเล็กหลบหนีไปขึน้ ฝงทางธนบุรี
และเมื่อเรือมีทีทาวาจะจมลงทหารที่ประจําการอยูในเรือได
ตัดสินใจสละเรือ และไดชว ยเหลือนํา จอมพล ป. พิบูลสงคราม วายทวนน้ําหลบลูกกระสุนปนไปขึ้นฝงยัง
พระราชวังเดิมทางฝงธนบุรีซึ่งเปนที่ตั้งของทหารเรือ
ในเวลาตอมาปรากฏวาการสูรบที่เกิดขึ้นทหารเรือเปนฝายเสียเปรียบเพราะไมมีการสั่งการหรือ
บังคับบัญชาจากผูบัญชาการระดับสูงแตอยางใด พล.ร.อ. สินธุ กมลนาวิน เองก็คงคาดไมถึงวาสถานการณ
จะขยายตัวออกไปในลักษณะนี้ จนกระทั่งคืนวันที่ 30 มิถุนายน ความมืดทําใหการสูรบบรรเทาลงบาง และ
ขณะนั้นก็รัฐบาลอยูในภาวะไดเปรียบอยางเต็มที่ พล.ร.ต. หลวงสินธวาณัติ ไดยื่นคําขาดตอ พล.ร.อ. สินธุ
กมลนาวิน ใหนําตัวจอมพล ป. มาคืนใหไดในคืนวันนั้น ปรากฏวาเวลาราว 23.00 น. พล.ร.อ. สินธุ
กมลนาวิน พรอมดวย พล.ร.ท.ผัน นาวาวิจติ ร ไดนําตัวจอมพล ป. กลับมาคืนยังกองบัญชาการปราบกบฏ
และทั้งสองทานก็ถูกควบคุมตัวไวโดยทันที92

ในวันรุงขึ้นการสูรบก็ยังดําเนินตอไปในอาณาบริเวณตางๆ ของฝายกองทัพเรือ โดยฝายทหารเรือ
ตางก็สูรบปองกันตนเองขณะที่ฝายทหารบก ตํารวจ และทหารอากาศก็ยังคงมุงที่จะยึดที่มั่นของฝายทหารเรือ
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ทุกแหงใหได93 จนกระทั่งถึงเวลาราวบายโมงการสูรบจึงสงบลง หลังจากที่ฝายรัฐบาลสามารถยึดที่มั่นของ
ฝายทหารเรือในกรุงเทพฯ ไวไดแทบทั้งหมด สรุปแลวเหตุการณครั้งนี้ มีการสูรบระหวาง 2 ฝายเปนเวลานาน
ถึง 50 ชั่วโมง นับตั้งแตการสูรบเปดฉากขึ้นที่บริเวณโรงไฟฟาวัดเลียบเปนตนมา94 ผลการกวาดลางก็คือ
ทหารเรือถูกจับกุมเกือบทั้งกองทัพ กองทัพเรือถูกลดทอนขนาดและแสนยานุภาพลงจนแทบไมเหลือเขี้ยวเล็บ
อะไรอีก
ความเสียหายเกิดขึ้นมากมายแทบประมาณคาไมไดตอชีวติ และทรัพยสินทั้งของราชการและ
ประชาชนทั่วไป
ดังนั้น อาจสรุปไดวา กรณีกบฏแมนฮัตตันนี้เริ่มตนจากความพยายามในการกอการโคนรัฐบาล
ของทหารชั้นผูนอยจํานวนหนึ่งที่เรียกวา “คณะกูชาติ” แตลงทายไดกลายเปนการที่ฝายรัฐบาลถือโอกาส
ปราบปรามกองทัพเรือครั้งใหญจนไมอาจเปนภัยคุกคามใดๆ แกคณะรัฐประหารไดอีก95
เจตนาที่จะลิดรอนหรือกําจัดกองทัพเรือนั้นยังเห็นไดแมหลังจากกรณีกบฏแมนฮัตตันแลว โดย
การที่ฝายคณะรัฐประหารพยายามลดและตัดทอนกลไกตางๆ ของทหารเรือ รวมทั้งการยึดอาวุธของฝาย
ทหารเรือไปเปนจํานวนมากดวย ดังนั้น กองทัพเรือหลังกรณีแมนฮัตตันจึงเปนกองทัพเรือที่ดอยดวย
แสนยานุภาพ และความพยายามของ พล.ร.ท หลวงสินธวาณัติ ที่จะรื้อฟนแสนยานุภาพกองทัพเรือก็ไม
ประสบผลสําเร็จ จนในที่สุดพล.ร.ท หลวงสินธวาณัติก็สละตําแหนงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2494 และ
พล.ร.ต. หลวงยุทธศาสตรโกศล นายทหารนอกราชการ อดีตคนสนิทของจอมพล ป. ไดเขารับราชการเปน
ผู
ช
ว
ย
ผูบัญชาการทหารเรือเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2494 และไดเลื่อนขึ้นเปนผูบัญชาการทหารเรือในอันดับ
ตอมา และทําใหคณะรัฐประหารสามารถเขามาควบคุมกองทัพเรือไดโดยตรง96 (อางอิงจาก : 1. นิยม
สุขรองแพง, “ทหารเรือกบฏ “กบฏแมนฮัตตัน”, สนพ.สิลปวัฒนธรรม, กทม., 2529. 2. มนัส จารุภา
,
“เ มื่ อ ข า พ เ จ า จี้
จอมพล”, สนพ. ประพันธสาสน, กทม., 2517. 3. ลิขิต ธีรเวคิน, ศาสตราจารย, “วิวัฒนาการ
ก
า
ร
เ
มื
อ
ง
ก
า
ร
ปกครองของไทย”, พิมพครั้งที่ 6, สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กทม., 2541. และ 4. สุธาชัย
ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิงชาติไทย”, สนพ. วิญญชน, 2, กทม., 2544.)
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การเมืองการปกครองของรัฐบาลจอมพล ป. ในลักษณะกึ่งเผด็จการดําเนินมาไดเกือบ 4 ป ก็เกิด
การรัฐประหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยจอมพล. ผิน ชุณหวัณ การรัฐประหารครั้งนี้เปนการรัฐประหารวิทยุ เปนการ
รัฐประหารแบบเงียบๆ ไมตองเคลื่อนกําลัง ไมมีการตอสูขัดขวางจากทุกฝายรวมทั้งรัฐบาล จอมพลผิน
ชุ ณ หะวั ณ หั ว หน า รั ฐ ประหารทางวิ ท ยุ ได อ อกแถลงการณ ถึ ง ความจํ า เป น ในการรั ฐ ประหารครั้ ง นี้ ว า
“สถานการณของโลกตกอยูในความคับขันทั่วไป ภัยแหงคอมมิวนิสตไดคุกคามเขามาอยางรุนแรง ในคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภามีอิทธิพลของคอมมิวนิสตแทรกซึมอยูเปนอันมาก รัฐบาลไมสามารถจะแกปญหาภัย
คอมมิวนิสตได ทั้งไมสามารถปราบการทุจริตคอรัปชั่นตามที่เคยประกาศไว ความเสื่อมโทรมมีมากขึ้นจน
ประเทศชาติ ไ ม สามารถดํ า รงอยู ไ ดในสถานการณ เชนนี้ คณะทหารบก ทหารเรื อ ทหารอากาศ ตํา รวจ
ผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะรัฐประหาร 2490 พรอมดวยประชาชนผูรักชาติ จึงได
พรอมใจกันเปนเอกฉันทกระทําการเพื่อนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม
2475 กลับมาใชเพื่อความรุงเรืองสถาพรแหงประเทศชาติสืบไป97 การรัฐประหารเงียบทางวิทยุไดสงผลให 1.)
อํานาจและหนาที่ของรัฐบาล ไดสิ้นสุดลง 2.) รัฐสภาในปจจุบัน ทั้งสภาผูแทนและวุฒิสภาเปนอันยุบเลิกไป
3.) มีคณะบริหารประเทศชั่วคราว
การรัฐประหารตนเองทางวิทยุของคณะรัฐประหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 นั้น ไดนํา
การเมืองในระบอบเผด็จการทหารเต็มรูปแบบมาสูประเทศไทย ทหารและตํารวจไดเขามามีบทบาททาง
การเมืองโดยตรงมากขึ้น98 เปนการกระชับอํานาจของคณะรัฐประหาร 2490 ครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่ง และสราง
เสถียรภาพอยางสําคัญใหกับรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามดวย เพราะพลังทางการเมืองของปรีดี พนมยงค
ก็ออนกําลังลงจนไมอาจเปนภัยคุกคามใดๆ ไดอีก สวนพลังฝายอนุรักษนิยมก็ไดถูกบีบใหลดบทบาทลง
เชนกัน รัฐประหารเงียบป 2494 ทําใหอํานาจของฝายตรงขามสิ้นสุดลงและทหารก็ไดครองอํานาจอยาง
เ
ด็
ด
ข
า
ด99
การเมืองไทยในชวงนี้เปนชวงที่ไมมีผูนําเดนในการปกครอง การถวงดุลของอํานาจเกิดจากการแขงขันกัน
ระหวางเผา ศรียานนท และสฤษดิ์ ธนะรัชต คนแรกมีอํานาจในการคุมกําลังตํารวจ สวนคนที่สองไดคุม
อํานาจในกองทัพบก จอมพล ป. พิบูลสงครามไดแตเลนเกมถวงดุลของทั้งสองฝายโดยอาศัยความอาวุโส
และสถานภาพเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ เชน มหาอํานาจสหรัฐฯ ทําใหอยูรอดมาได
เมื่อเกิดเหตุการณตึงเครียดจอมพล ป. จะขอรองใหมีความรวมมือสมานฉันท และจะทําหนาที่ไกลเกลี่ยใน
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เวลาเกิดการโตแยงระหวางเผาและสฤษดิ์100 โดยเนนใหยึดมั่นในผลประโยชนของชาติและความจงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมทั้งการปราบปรามและตอตานภัยคอมมิวนิสตที่กําลังขยายตัว101 เผา
ศรียานนทไดสรางตํารวจใหเปนกองทัพเทียบเทากับทหาร และไดสรางระบบแหวนอัศวินขึ้นใช เพื่อสรางฐาน
อํานาจและลูกนองบริวารในกรมตํารวจ โดยการทําแหวนเปนรูปตราแผนดินฝงเพชรมอบใหเปนรางวัลแก
ตํารวจที่สรางความดีความชอบเปนที่พึงพอใจของตน นอกจากนั้นเผายังอาศัยการคาฝนและคาของผิด
กฎหมายอื่นๆ ในการหารายไดและสรางสมฐานอํานาจ บุรุษเหล็กผูนี้มีคําขวัญวา “ภายใตดวงอาทิตยนี้ไมมี
อะไรตํารวจไทยทําไมได” ประเทศไทยกลายเปนรัฐตํารวจ รัฐบาลใชกําลังตํารวจในการกําจัดศัตรูและฝายตรง
ขาม102 (อางอิงจาก : ลิขิต ธีรเวคิน, ศาสตราจารย, “วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย”, พิมพครั้งที่ 6,
สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กทม., 2541. และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิงชาติไทยฎ, สนพ.
วิญญชน, 2, กทม., 2544.)
ในป 2495 รัฐบาลไดทําการกวาดลางจับกุมบุคคลจํานวนมากในขอหากบฏและมีการกระทําอัน
เปนคอมมิวนิสต ซึ่งกบฏในครั้งนี้ถูกขนานนามโดยทั่วไปวา “กบฏสันติภาพ” ความเปนมาโดยสังเขปของกบฏ
สันติภาพมีดังนี้ ในระยะ พ.ศ. 2493-2495 นั้น เปนระยะแหงการเคลื่อนไหวใหญเพื่อสันติภาพครั้งใหญ
โดยมีขบวนการสังคมนิยมเปนแกนนํา ปรากฏวาขบวนการสันติภาพนี้ไดกลายเปนพลังชักจูงใหเกิดการ
เคลื่อนไหวของประชาชนไดอยางกวางขวางที่สุดนับตั้งแต 2483 เปนตนมา103 การอธิบายกรณีเคลื่อนไหว
สันติภาพในระยะที่ผานมา มักจะกลาวกันวา เปนการเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมาจากขบวนการสันติภาพสากลที่
ริเริ่มโดยโจเซฟ สตาลิน และสหภาพโซเวียต104 การริเริ่มอธิบายเชนนี้เปนผลใหรัฐบาลลงความเห็นวาการ
เคลื่อนไหวสันติภาพนั้นเปนการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตอยางไมตองสงสัย แตความจริงแลวมิไดเปน
เชนนั้นเพราะการรณรงคสันติภาพของโซเวียตที่เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2491 จนถึงการกระชุมสันติภาพที่กรุง
สตอกโฮลม เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2493 นั้น แทบจะไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอการเคลื่อนไหวใน
ประเทศไทยเลย จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม 2493 เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. ตัดสินใจเขารวมในสงคราม
เกาหลี105 โดยจอมพล ป. กลาววาตองการใหเปนไปเชนเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 6 ที่สงกองทัพไปชวย
สัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสรางชื่อเสียงมาใหกับประเทศไทย106 แมจะไดรับการคัดคานจาก
100

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
102
เรื่องเดียวกัน, น. 144.
103
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิงชาติไทย”, น. 291.
104
เรื่องเดียวกัน.
105
เรื่องเดียวกัน, น. 292.
106
เรื่องเดียวกัน.
101

134
หลายๆ ฝาย และประชาชนทั่วไปแสดงความไมเห็นดวย แตกระนั้น รัฐบาลจอมพล ป. ก็ยังคงดําเนิน
นโยบายสงทหารไปรบในเกาหลีตอไป การเคลื่อนไหวสันติภาพกาวหนารุดไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเดือนเมษายน
2494 มีการรวมตัวกันจัดตั้งเปน “คณะกรรมการสันติภาพสากลแหงประเทศไทย” ขึ้น107 หลังจากนั้นการ
เคลื่ อ นไหวสั น ติ ภ าพก็ ไ ด แ พร ข ยายออกไป โดยมี ก ารประสานกั บ การเคลื่ อ นไหวสั น ติ ภ าพนานาชาติ
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งสาขาตางๆ ขององคการสันติภาพตามจังหวัดตางๆ โดยมีเปาหมายที่จะสราง
ป
ร
ะ
ช
า
ม
ติ
เรียกรองสันติภาพ จึงไมนาแปลกใจที่วาจนถึงเดือนมิถุนายน 2494 นั้น มีประชาชนมารวมลงนามเรียกรอง
สันติภาพและคัดคานสงครามหลายหมื่นคน กระแสสันติภาพกลายเปนกระแสทั่วไปในสังคม108 ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2495 ไดเกิดภาวะความแหงแลงอยางรุนแรงในภาคอีสาน คณะกรรมการสันติภาพสากลแหง
ประเทศไทย จึงไดตั้งแผนกสงเคราะหขึ้น และดําเนินการเผยแพรขาวสารเรียกรองใหประชาชนชวยกัน
บริจาคเพื่อการชวยเหลือโดยใชหนังสือพิมพเปนสื่อ ปรากฏวากรรมการสันติภาพไดรับมอบสิ่งของบริจาค
มากมาย ดังนั้น ปลายเดือนตุลาคม 2495 คณะกรรมการสันติภาพสากลแหงประเทศไทยก็ไดเดินทางไป
แจกของบรรเทาทุกขในภาคอีสาน ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลตัดสินใจแลววาจะทําการจับกุมกลุมเผยแพรสันติภาพ
ดังนั้นตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2495 การกวาดลางจับกุมครั้งใหญก็ไดเริ่มขึ้น109 (อางอิงจาก : สุธาชัย
ยิ้มประเสริฐ , “แผนชิงชาติไทย” , สนพ.สมาพันธ , กทม., 2534.)
ในป 2496 รัฐบาลไดทําการกวาดลางจับกุมกลุมบุคคลตางๆ ในขอหากบฏอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
ประชาชนทั่วไปขนานนามวา “กบฏน้ําทวม” กรณีนี้สืบเนื่องจากวา ทางการตํารวจสืบทราบวามีกลุมบุคคล
กลุมหนึ่ง ไดคบคิดที่จะกอการรัฐประหารขึ้นอีก จึงไดลงมือจับกุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2496110
ตํารวจไดแถลงรายละเอียดวา กลุมดังกลาวเตรียมการจะกอรัฐประหารโดยลงมือในกลางเดือนกันยายน ซึ่ง
จะเปนระยะเวลาที่น้ําทวมกรุงเทพฯ และเจาหนาที่ตองสาละวนปฏิบัติหนาที่ปองกันภัยจากน้ําทวมจนไมทัน
ระวังตัว จึงจะมีโอกาสที่จะจับกุมบุคคลสําคัญของรัฐบาลไวโดยงายและการปราบปรามจะทําไดยาก เพราะน้ํา
ทวมทําใหทหาร รถถังและรถเกราะไมสามารถเคลื่อนกําลังไดหรือทําไดยากลําบาก ลักษณะของการกลาวหา
ดังกลาวนี้เองทําใหกบฏนี้เรียกตอมาวา “กบฏน้ําทวม”111
กลาวโดยสรุปลักษณะเดนของการกลับสูอํานาจของจอมพล ป. ครั้งที่สองนี้ตองเผชิญกับการ
ปฏิวัติรัฐประหารตลอดชวง 4 ปแรกของการขึ้นสูอํานาจจนอาจเรียกไดวาเปนยุคแหงการปฏิวัติรัฐประหาร
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หลังการปฏิวัติเงียบรัฐบาลจอมพล ป. กลายเปนเผด็จการเต็มรูปแบบและมีลักษณะเปนรัฐของตํารวจภายใต
คําขวัญของอธิบดีกรมตํารวจในยุคนั้นที่วา “ภายใตพระอาทิตยนี้ ไมมีอะไรที่ตํารวจไทยทําไมได” พล.ต.อ.

เผา ศรียานนท ไดขยายทั้งจํานวนพลและแสนยานุภาพของตํารวจออกไปอยางมากจนกระทั่งกลาวไดวา มี
แสนยานุภาพเหนือกวาทหารและไดสรางระบบอัศวินขึ้นใชเปนการสรางแขนขาใหกับตัวเอง รวมทั้ง มีการให
การอุปถัมภแกอันธพาลและนักเลงหลายกลุมเพื่อใชงานในงานอันไมอาจเปดเผย ยุคนี้เปนยุคที่ไดรับการ
ขนานนามวายุคอัศวินผยอง ทั้งอัศวินและผูกวางขวางตางสําแดงอิทธิพลขมขวัญประชาชนทั่วไปจนเปนยุคที่
ประชาชนตองหวาดผวาและขาดความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินไมนอยไปกวายุคสงครามโลกครั้งที่สอง
นอกจากการสรางความหวาดผวาแกประชาชนแลวสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ไมแตกตางไปจากรัฐบาลอื่นๆ กอนหนานี้
ก็คือการทุจริตคอรัปชั่นของขาราชการและนักการเมือง โดยเฉพาะผูมีอทธิพลในวงการเมืองซึ่งนอกจากการ
คอรัปชั่นแลวยังมีการคาสินคาผิดกฎหมายอยางเปดเผยเยาะเยยกฎหมาย ไมวาจะเปนการคาฝนเถื่อน ไม
เถื่อน ลักลอบสงขาวออกนอกประเทศ ฯลฯ ผูมีอํานาจและอิทธิพลตางกอบโกยผลประโยชนใสตนและพรรค
พวก รวมทั้งมีการขนทรัพยสมบัติที่หามาไดโดยมิชอบไปเก็บไวในตางประเทศและขนเงินไปฝากไวในธนาคาร
ตางประเทศเปนจํานวนมาก เปนการเตรียมพรอมที่จะหลบหนีหากเกิดการรัฐประหารซอนขึ้น
การเมืองการปกครองไทยในชวงนี้มีลักษณะพิเศษที่เรียกกันวาอํานาจสามฐาน ซึ่งเกิดขึ้นได
เพราะการถวงดุลที่เปราะบางระหวางคนสามคน คือ พล.ต.อ. เผา ซึ่งคุมกําลังตํารวจ แขงขันกับจอม
พลสฤษดิ์ ที่คุมกําลังทหาร และจอมพล ป. ซึ่งฉวยโอกาสจากการแขงขัน ดํารงตนเปนผูไกลเกลี่ยโดย
อาศัยความอาวุโสและสถานภาพทางดานตางประเทศ เชน การสนับสนุนจากอเมริกา แตจอมพล ป. พบวา
เสนใยที่ขึงไวในการถวงดุลอํานาจนั้นบางลงทุกทีและตัวเองกําลังจะเสียอํานาจ ประชาชนก็เริ่มไมพอใจไม
ยอมรับเหตุผลสวนหนึ่งเกิดจากการกระทําที่เกินเหตุของเผา และการแขงกันอยางรุนแรงระหวางฝายตํารวจ
กับฝายทหาร ดังนั้น จอมพล ป. จึงไดเดินทางเยือนนานาประเทศอยางเปนทางการจากเดือนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายน 2498112 เปนเวลา 70 วัน เพื่อเสริมฐานะทางการเมืองที่กําลังเสื่อมลง ผลพลอยไดจากการ
เดินทางก็คือการไดพบเห็นความกาวหนาในระบอบประชาธิปไตยของนานาประเทศ และความรูสึกประทับใจ
ที่ ไ ด เ ห็ น ช า ว อั ง ก ฤ ษ แ ส ด ง
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ความคิดเห็นที่ไฮดปารค113 ดังนั้น เมื่อเดินทางกลับประเทศจึงปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองหันมา
สงเสริมความกาวหนาของประชาธิปไตย มีการอนุญาตใหมีการอภิปรายทางการเมืองคลายๆ ไฮดปารค ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด และคิดสงเสริมใหมีการสราง Town Hall เพื่อใชเปนที่อภิปรายถกเถียง
กันในที่สาธารณะแบบชาวอเมริกันและชาวยุโรป โดยใหสรางทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด
หลังจากการเดินทางครั้งนั้น จอมพล ป. เริ่มทําสิ่งที่คิดวามีความสําคัญตอการพัฒนาการของ
ระบอบประชาธิปไตย เชน การพยายามเปดระบบการเมืองใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและเขามามีสวน
รวม การใหเสรีภาพแกสื่อมวลชน การรื้อฟนระบบพรรคการเมือง นอกจากนี้ ยังลดอายุของผูมีสิทธิเลือกตัง้
ใหเหลือ 20 ป และยกเลิกเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด เพื่อใหมีจํานวนผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตัง้ มากขึ้น รวมทั้ง ยังไดประกาศวาจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ 2500 และมีการ
พูด

113

ประวัติของการไฮดปารคโดยสังเขป เมื่อประมาณ 100 ป มาแลว การพูดแสดงความคิดเห็นอยาง
เสรีตอที่ชุมนุมสาธารณะไดเริ่มมีขึ้นที่อังกฤษเปนครั้งแรก ณ สวนสาธารณะไฮดปารค (HYDE PARK) ในวัน
อาทิตยที่ 14 ตุลาคม 2398 เวลาบาย ประชาชนที่มาเดินเลนพักผอนทั้งหลายตางแปลกใจที่มีชายคนหนึ่งขึ้นไปยืนอยู
บนลังสบูแลวเริ่มตนดารัฐบาลและสมาชิกสภาผูแทนราษฏรของประเทศอยางหาวหาญและเปดเผย ทุกคนตางคิดวาชายผูนั้น
เสียสติ วันอาทิตยตอมาชายคนนั้นก็ไปพูดตําหนิติเตียนรัฐบาล ณ ที่แหงเดิมอีก เริ่มมีผูคนสนใจมานั่งฟงการพูดของเขา
ในอาทิตยตอๆ มาชายผูนั้นปฏิบัติเชนเดิมทุกอาทิตย คนที่สนใจมาฟงมีมากขึ้น ตํารวจเขามายืนกอดอกอมยิ้มดูแลทั่วๆ ไป
ไมมีการหามปรามหรือจับกุมแตประการใด เพราะนั่นเปนสิทธิเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็นของประชาชน หลังจาก
นั้น การพูดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีตอที่ชุมนุมสาธารณะก็ถือกําเนิดขึ้นและแพรหลายเปนที่นิยมอยางรวดเร็ว สําหรับ
ประเทศไทย หลังจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับจากการเดินทางรอบโลก ก็เริ่มมีทีทาสงเสริมประชาธิปไตย อนุญาต
ใหมีการตั้งพรรคการเมือง มีการชุมนุมทางการเมือง การพูดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีตอที่ชุมนุมสาธารณะเชนเดียวกับ
ในอังกฤษ ดังนั้น ประชาชนไทยผูถูกกดขี่และเต็มไปดวยความอัดอั้นตันใจจึงเริ่มใชสิทธิเสรีภาพของตนเองทันที โดยเริ่ม
เปดการไฮดปารคขึ้นเปนครั้งแรกในวันที่ 27 สิงหาคม 2498 ณ ทองสนามหลวง ดวยการอภิปรายในหัวขอปญหา
แบบเรียนเบสิคของหลวงพรหมโยธี ตอจากนั้นก็มีการจัดไฮดปารคขึ้นเปนประจําทุกวันเสารและอาทิตย ความผิดพลาดใน
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รัฐบาล การกดขี่ขมเหงประชาชน การคอรัปชั่นโกงกินของผูมีอํานาจและขาราชการ และความอัดอั้นตันใจตางๆ ของ
ประชาชนถูกนํามาเปดเผยกันกลางเมืองและมีการโจมตีรัฐบาลอยางรุนแรง รัฐบาลจอมพลป. มิไดเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับ
การวิพากษวิจารณและตําหนิติเตียนอยางรุนแรงจากประชาชนมากอน เมื่อตองทนฟงเสียงดาวารัฐบาลอยูทุกอาทิตยก็ไมอาจ
ทนฟงไดอีกตอไป จึงสั่งหามไมใหมีการไฮดปารคและหามมิใหมีการชุมนุมกันในที่สาธารณะอีก ดังนั้น สถาบันไฮดปารค
ของไทยจึงสิ้นสุดลงในวันที่ 21 ก.พ. 2499 สิริรวมอายุไดเพียง 6 เดือน เทานั้นเอง
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คัดคานการทํารัฐประหารและการใชอํานาจตํารวจหรือทหารเพื่อผลทางการเมือง114 ซึ่งเปนการกลาวกระทบ
ถึงคณะรัฐประหาร 2490 โดยเฉพาะสองนายพลรวมรัฐบาล และที่สําคัญที่สุดคืออธิบดีกรมตํารวจซึ่งมี
อํานาจมากขึ้นเรื่อยๆ และเปนผูคัดคานประชาธิปไตยใหมของจอมพล ป. อยางที่สุด นโยบายประชาธิปไตย
ใหมของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนการสรางบรรยากาศทางการเมืองใหประชาชนเพิ่มการสนับสนุนแกตนเอง115
เพื่อเสริมฐานอํานาจทางการเมืองที่งอนแงนลงเต็มที เนื่องจากความแตกราวระหวางจอมพล ป. กับคณะ
รัฐประหาร 2490 มีมากขึ้นเรื่อยๆ
จอมพล ป. พิบูลสงครามวางแผนที่จะปรับคณะรัฐมนตรีใหมเพื่อสรางดุลยอํานาจในรัฐบาลและ
เสริมความมั่นคงใหกับตัวเอง เริ่มจากการลดอํานาจของเผา โดยจอมพล ป. วางแผนสงเผาไปกรุงวอชิงตัน
เพื่อเจรจากูเงินใหมในฐานะเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ทันทีที่เผาออกเดินทางจอมพล ป. ก็
ปรับคณะรัฐมนตรี ปลดเผาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง จอมพลผินผูเปนพอตา
ของเผาถูกปลดออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล
สิ่งพิมพของเผาก็ถูกโอนไปใหนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพฯ
รัฐมนตรีอื่นๆ ที่อยูฝายเผาก็ถกู
สับเปลี่ยนและแทนที่โดยพวกที่จงรักภักดีตอจอมพล ป. และสฤษดิ์ จอมพล ป. รับตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย , กลาโหมและตําแหนงอื่นๆ ที่ไดดํารงไวกอนปรับ ค.ร.ม. พรอมกันนั้นก็สั่งการใน
ฐานะที่เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและมหาดไทยวา
ตนจะเปนผูเดียวที่มีอํานาจประกาศ
เตรียมพรอมทางทหาร ทางตํารวจและการสั่งการเคลื่อนทัพ
ยกเวนแตในสภาวะสงครามหรือจลาจล
จากนั้นก็มีการโยกยายนายตํารวจและกําลังทหารหลายหนวยออกจากกรุงเทพฯ
เพื่อเปนการลดฐานกําลัง
อํานาจอํานาจของเผา (อางอิงจาก : ลิขิต ธีรเวคิน, ศาสตราจารย, “วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทย”, พิมพครั้งที่ 6, สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กทม., 2541.)
การพยายามสรางบรรยากาศที่ดีในประเทศเพื่อเรียกรองการสนับสนุนจากประชาชนของจอมพล
ป.พิบูลสงคราม
ไมไดมีแคการปรับเปลี่ยนนโยบายและทาทีทางการเมืองและพยายามทําในสิ่งที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยเทานั้น
แตยงั มีการสรางนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรมมา
สนับสนุนอีกดวย
เชน
การจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึน้ มาเพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานดานสังคมและวัฒนธรรม
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดพยายามฟนฟูสังคมและวัฒนธรรมไทยที่เสื่อมโทรมลงเปนอยางมากหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง มีการฟนฟู อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงตางๆ ขนบธรรมเนียม
114
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ประเพณีดั้งเดิม การพยายามเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาเพื่อใหมีโอกาส
สัมผัสกับประชาชนอยางใกลชิด เปนการสรางความนิยมในหมูประชาชน เพื่อใชเปนฐานอํานาจทางการเมือง
ของตนเอง
นโยบายประชาธิปไตยใหมของจอมพล ป. พิบูลสงครามกลายเปนบทเรียนที่มีราคาแพงของ
รัฐบาล เนื่องจากประชาชนวิพากษวิจารณรัฐบาลอยางหนักหนวงรุนแรง ยิ่งกวานั้น ความรูสึกตอตานอเมริกา
ก็เพิ่มขึ้นกลายเปนเปาหมายของการไฮกปารค รัฐบาลไมไดเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับการรณรงคที่ไมเปนมิตร
ดังกลาว ความอดทนตอการดารัฐบาลอยางหาวหาญก็ลดนอยลงทุกที ในที่สุดรัฐบาลก็สั่งหามการรวมกลุม
ทางการเมื อ งทุ ก ชนิ ด โดยให เ หตุ ผ ลว า เป น กิ จ กรรมที่ เ ป น อั น ตรายต อ ชาติ และเป น การแทรกแซงของ
คอมมิวนิสต 116
แมวาการรณรงคประชาธิปไตยใหมจะถูกยกเลิกไป แตการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ 2500 ก็ได
เกิดขึ้นตามกําหนด มีพรรคการเมืองใหญสองพรรคที่ลงแขงขัน คือ พรรคเสรีมนังคศิลา117 ของจอมพล ป.
พิบูลสงครามและคณะรัฐประหาร 2490 และพรรคประชาธิปตยของนายควง อภัยวงศ ผลที่ไดก็คือจอมพล
ป. ชนะนายควง อภัยวงศดวยคะแนนที่ไมตางกันมากนัก สิ่งที่ตามมาหลังการเลือกตั้งก็คือโวยวายวาการ
เลือกตั้งสกปรก มีการโกงดวยวิธีการตางๆ ที่เรียกวา ไพไฟ118 หรือ พลรม119 การวิพากษวิจารณการเลือกตั้ง
สกปรกของสาธารณชนเริ่มมีมากขึ้น รัฐบาลสกัดกั้นการวิจารณโดยประกาศภาวะฉุกเฉิน120 การรวมตัวกัน
ของคนในทุกรูปแบบไดถูกหาม บรรณาธิการหนังสือพิมพและสื่อมวลชนหลายคนถูกจับในฐานะเขียนบทและ
116
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พรรคเสรีมนังคศิลา เปนพรรคการเมืองของจอมพลป. และรัฐประหาร 2490 ตั้งขึ้นเพื่อใชเปน
องคกรในการแปลงคณะรัฐประหารใหดูดีขึ้น เปนการอาศัยความเปนพรรคการเมืองมาสรางความชอบธรรมในการลงสู
สนามเลือตั้งสืบทอดบทบาททางการเมืองของคณะรัฐประหารตอไป พรรคเสรีมนังคศิลาเปนพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ
แปรรูปมาจากคณะกรรมการนิติบัญญัติของรัฐบาล คณะกรรมการชุดนี้ใชบานมนังคศิลาเปนที่ทําการ จึงใชคําวามนังคศิลา
เปนชื่อพรรค และเพื่อใหฟงเปนชื่อพรรคการเมืองและดูดีจึงเติมคําวาเสรีเขาไปขางหนา
118
คําวาไพไฟเปนศัพทเทคนิคของการเมืองไทยที่เกิดขึ้น และมีการพูดกันมากในชวงที่มีการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2500 คํานี้มีความหมายถึงบัตรเลือกตั้งที่มีผูยัดลงไปในหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อชวยเหลือผูสมัครคน
ใดคนหนึ่งหรือทั้งคณะในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ซึ่งบัตรเลือกตั้งนี้อาจเปนบัตรปลอม หรือบัตรจริงที่ใสลงไปโดยผูไมมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ นับเปนเจตนาที่จะโกงการเลือกตั้ง รูกันโดยทั่วไปวามีการใสบัตรเลือกตั้งแบบนี้ลงไปในหีบบัตร
เลือกตั้ง ทั้งกอนการเปดหีบนับคะแนนและระหวางการนับคะแนนและเกิดไฟดับ
119
คําวาพลรมเปนศัพทเทคนิคของการเมืองไทยที่เกิดขึ้นและมีพูดกันมากในชวงที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ
วันที่ 26 ก.พ. 2500 หมายถึง การมีบุคคลเขามาสวมรอยใชสิทธิเลือกตั้งแทนผูมีสิทธิเลือกตั้งตัวจริง หรือเขามาใช
สิทธิเลือกตั้งทั้งที่ไมมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น เปนเจตนาในการโกงการเลือกตั้งอีกรูปแบบหนึ่ง เชื่อกันวามีการขนกําลังทหาร
ออกจากที่ตั้งไปตระเวณลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครของพรรคเสรีมนังคศิลาตามหนวยเลือกตั้งในที่ตางๆ
120
ลิขิต ธีรเวคิน, ศาสตราจารย, “วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย,”, น. 149.
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คํากลาวที่ตอตานรัฐบาล นอกจากนั้นยังมีการแสดงอํานาจของทหารเพื่อขมขูฝายตรงขามและประชาชนทั่วไป
สถานที่ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรไดถูกยึดครองโดยกําลังทหาร เครื่องบินของกองทัพอากาศทําการบินในระยะ
ต่ําๆ เหนือทองฟาของกรุงเทพฯ เพื่อเปนการขมขู121 หลังจากการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธและหลังการรณรงค
คัดคานการเลือกตั้งที่สกปรก คะแนนนิยมและฐานะของจอมพล ป. เสื่อมลงอยางรวดเร็ว ประชาชนที่คัด

คานรัฐบาลเผด็จการและการใชอํานาจผิดๆ ของพลตํารวจเอกเผามีเพิ่มมากขึ้น ในขณะนั้นพรรคการเมือง
ฝายตรงกันขามตางพยายามหาทางลมรัฐบาลของจอมพล ป.
ในขณะที่รัฐบาลกําลังยืนอยูทามกลางวิกฤตการณที่รายรอบ ทั้งการตอตานอเมริกา การตอตาน
รัฐบาล และความสัมพันธที่ตึงเครียดระหวางสฤษดิ์ จอมพล ป. และเผา จอมพล ป. ไดพยายามทําให
สฤษดิ์ออนอํานาจลงโดยการขอคณะรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนงขาราชการประจํา เพื่อดึงสฤษดิ์ใหพนจาก
ตําแหนงและอํานาจในกองทัพ และยังขอใหคณะรัฐมนตรีละเวนจากการเกี่ยวของกับผลประโยชนทางการคา
สวนตัวทุกชนิด เพื่อเปนการตัดรายไดซึ่งเปนฐานอํานาจทางการเมือง เห็นไดชัดวาความตองการเหลานี้ก็เปน
เพียงเพทุบายทางการเมืองของจอมพล ป. ในการที่จะทําลายอํานาจทางการเมืองและอํานาจในกองทัพ
ของสฤษดิ์ เมื่อเหตุการณยิ่งตึงเครียดขึ้นและอํานาจจอมพล ป. ยิ่งเสื่อมลง จอมพล ป. ไดพยายามรักษา
อํานาจของตัวเอง โดยการสั่งใหคณะรัฐมนตรีทั้งหลายใหตัดความสัมพันธกับองคกรเอกชนทางการคา สฤษดิ์
ทาทายคําสั่งนี้โดยการลาออกจากคณะรัฐมนตรีพรอมลูกนองคนสนิทจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม สฤษดิ์ยังคง
ตําแหนงผูบัญชาการทหารบกไว แตลาออกจากพรรคเสรีมนังคศิลา
ในวันที่ 16 เดือนกันยายน 2500 สฤษดิ์ทําการรัฐประหาร โดยมีขาวออกมาวาสฤษดิ์จับ
แผนการปฏิวัติของเผา ศรียานนทไดจึงชิงลงมือทําการรัฐประหารตัดหนาเสียกอน จอมพล ป. ไดหลบหนีไป
เขมรและขอลี้ภัยทางการเมืองไปที่ประเทศญี่ปุนและพักอาศัยอยูที่นั่นจนกระทั่งถึงแกอสัญกรรม สวนเผาถูก
สงตัวออกนอกประเทศและไปพักอาศัยอยูที่สวิตเซอรแลนดตามที่ไดเตรียมการไวจนก็ถึงแกอนิจกรรมที่นั่น
122

กลาวโดยสรุป การเมืองไทยในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2491-2500
นั้น เปนยุคสมัยหนึ่งที่มีความขัดแยงทางการเมืองคอนขางรุนแรง ดังจะเห็นไดจากการที่มีความพยายามใน
การกอกบฏเพื่อลมลางรัฐบาลหลายครั้ง และมีขบวนการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลในระดับที่แตกตางกัน
หลากหลายกลุม ซึ่งเปนผลใหความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาแหงอํานาจของจอมพล ป.
ค รั้ ง ที่ ส อ ง
สิ่ ง
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เหลานี้ทําใหประชาชนทั่วไปตองตื่นตระหนกและดําเนินชีวิตอยางไมเปนปกติสุขตลอดมา (อางอิงจาก : ทักษ
เฉลิมเตียรณ (ผูแตง), พรรณี ฉัตรพลรักษ และ มรว. ประกายทอง สิริสุข (ผูแปล), “การเมืองระบบพอ
ขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ”, สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กทม., ส.ค. 2526 และ ลิขิต ธีรเวคิน,
ศาสตราจารย, “วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย”, พิมพครั้งที่ 6, สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
, กทม., 2541. และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, “แผนชิงชาติไทย”, สนพ. วิญญชน, 2, กทม.,
2544.)
ตลอดระยะเวลา 10 ปของรัฐบาลจอมพล ป. ครั้งที่สอง ผูเขียนไมอาจประมาณการไดวา ป.
อินทรปาลิต ไดประพันธหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ออกมาเปนจํานวนเทาใดประกอบกับสํานักพิมพที่
พิมพสามเกลอออกจําหนายในยุคนั้นมีหลายแหง รวมทั้งการที่สามเกลอในยุคนั้นแตละตอนจะเปนอิสระจาก
กัน ไมมีเนื้อหาตอเนื่องเกี่ยวพันกันทําใหยากตอการลําดับเรื่องจากเนื้อความ ดังนั้นผูเขียนจึงไมอาจทําการ
ลําดับสามเกลอยุคนี้ ที่พอกระทําไดบางก็คือ จัดกลุมวาเรื่องใดนาจะอยูในชวงตนๆ ของยุค และเรื่องใด
นาจะอยูในชวงกลางๆหรือชวงทายๆ และสามเกลอในยุคที่สามนี้ผูเขียนสามารถรวบรวมมาทําการศึกษาได
ทั้งสิ้น 119 ตอน ดังตอไปนี้
1. ของขวัญปใหม เนื่องในวันปใหม คณะพรรคสี่สหายทําบุญตักบาตรรวมกัน สี่สหายไดรดน้ํา
อวยพรผูใหญ และมอบของขวัญแกสี่นางโดยกิมหงวนมีของขวัญพิเศษใหเจาคุณปจจนึกฯ ดวย
2. สาวใชคนใหม บานพัชราภรณไดรับสาวใชคนใหมเขามาทํางานในบานสี่สหายและเจาแหว
รวมทั้งเจาคุณประสิทธิ์ฯ และเจาคุณปจจนึกฯ ตางพึงพอใจสาวใชรูปสวยและแยงกันจีบหลอน คืนวันหนึ่ง
ดิเรกไดพยายามยองเขาหาสาวใชคนใหมกลางดึกไดรับรูแผนการวาหลอนเปนสายใหโจร จึงรีบปรึกษากับ
คณะพรรคและทั้งหมดไดรวมมือกันจับโจร ภาพสะทอนการเมืองไทยปรากฏอยูในตอนนี้แสดงถึงบรรยากาศ
และความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนไทยในชวงเวลาที่ประชาธิปไตยเบงบาน กอนการรัฐประหาร
2490 ไดเปนอยางดี พรรคการเมืองสําคัญๆ ในขณะนั้นคือ พรรคประชาธิปตย ซึ่งมีนายควง อภัยวงศ
เปนผูนําไดรับการสนับสนุนเพราะใหเสรีภาพคืนแกประชาชน โดยการประกาศยกเลิกรัฐนิยมหลายๆ ฉบับ
ของจอมพล
ป.
ที่
ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน พรรคสหชีพซึ่งมีฐานเสียงในกลุมผูใชแรงงานและพลพรรคเสรีไทยและ
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ และไดปรากฏภาพความขัดแยงทางการเมืองระหวางพรรคตางๆ เชน ประชาธิปตย
แ
ล
ะ
สหชีพ ตามขอความที่ไดเนนไว ดังจะเห็นไดจากเนื้อความตอไปนี้
“พรุงนี้เปนวันเลือกซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร บรรดาผูสมัครเขารับเลือกตั้งสวนมากขึ้นอยูกับ
พรรคประชาธิปตยหรือพรรคสหชีพตางฝายตางทําการโฆษณกันอยางครึกโครม มีการปดโปสเตอรตามเสา
ไฟฟา ตามรั้ว ตามถนนหนทางในเขตของตน ทั้งๆ ที่เทศบาลเคยประกาศวา หามไมใหผูใดเขียนคําโฆษณา
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บนถนน เราก็แลเห็นเขียนกันใหเกรอ เลือกเบอรนั้นดีเลือกเบอรนี้ดี เลือกขาพเจาจะไดคนใชซื่อสัตย รวม
ความแลวผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทุกคนเปนคนที่นารักนาเอ็นดูมาก เขาบานไหนยกมือไหวเปนฝกถั่ว เด็ก
อายุเพียง 10 ขวบก็ไดรับการไหว คุณพออยูไหมครับคุณหนู คุณปา คุณลุง คุณนา คุณอา กรุณาเลือกผมนะ
ครับ ผมเปนผูแทนพบไดทุกเวลา รับรองวาผมเปนผูแทนคนจนจริงๆ ถาไดเปนแลว ผมจะไมทําผมโปงขึ้น
รถเกงฉายไปฉายมาเปนอันขาด อยาลืมนะครับ ผมนัมเบอร….. พรุงนี้ผมจะเอารถมารับแตเชาเชียวครับ
คนไทยเรากําลังไหวตัวทางการเมือง การเลือกตั้งคราวนี้นับวาเปนประวัติการณของประเทศไทย
ในระบอบรัฐธรรมนูญ ทุกแหงมีการแสดงสุนทรพจนของพรรคใดก็ตามมีประชาชนสนใจไปฟงถอยแถลงของ
ผูสมัครและผูสนับสนุนจํานวนหมื่น พลเมืองในกรุงเทพฯ แบงออกเปน 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปตย
พรรคสหชีพและแนวรัฐธรรมนูญ อีกพวกตั้งตัวเปนกลาง ผูสมัครคนไหนมีคุณวุฒิและบุคลิกลักษณะเปนที่
ถูกใจตนตนก็จะเลือกคนนั้น ใกลกําหนดวันเลือกตั้ง ผูสมัครก็ไมมีเวลาพักผอน ตองเขาบานโนนเขาบานนี้
ตองควักกระเปาจายคาเหลายาปลาปงตามธรรมเนียม ทุกคนตางหวังวาตนคงจะเปนผูแทนราษฎรทุกคนตอง
เหน็ดเหนื่อยยอมสละเวลาทั้งหมดเพื่อการเลือกตั้งในคราวนี้ ตามวงการรานกาแฟ ตามสมาคมสโมสรตางๆ
กระทั่งโรงยาฝน กวนกัญชา ตางวิพากษวิจารณกันเซ็งแซ เพราะตางคนตางสังกัดคนละพรรค คนในบาน
พัชราภรณแบงแยกแกเปน 2 พรรค คุณหญิงประสิทธิ์ฯ ชอบพรรคประชาธิปตย ทานใหเหตุผลวาทานได
กินหมาก ไดนุงผาโจงกระเบน ไมตองสวมหมวกมีอิสระเสรี ก็เพราะคุณควง อภัยวงศ หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย คุณหญิงกับประไพ ประภา นันทา นวลละออ เตรียมที่จะเลือก ร.ต.ต.ภิเศก แหงประชาธิปตย
เจาคุณปจจนึกฯ เจาคุณประสิทธิ์ฯ ชอบคณะสหชีพ ทานทั้ง 2 ใหเหตุผลวา พรรคนี้มีบุคคลสําคัญๆ อยู
หลายทาน ซึ่งลวนแลวแตมีความรูความสามารถเปนยอดเยี่ยม การเลือกผูแทนในวันพรุงนี้เจาคุณทั้ง 2 จะ
เลือกทานสกลฯ แหงพรรคสหชีพ อยางไรก็ตาม 4 สหายยังลังเลใจอยู เพราะเทาที่ฟงสุนทรพจนของแตละ
พรรคมาแลว ก็รูสึกวาประชาธิปตยก็ดี สหชีพหรือแนวรัฐธรรมนูญก็ดี ลวนแตมีวัตถุประสงคอันยิ่งใหญคือ
ประเทศชาติ ถึงแมทั้งสองพรรคมีนโยบายคนละแนวเหมือนกับเปนปรปกษตอกัน แตเมื่อพูดถึงสวนตัว
แลวก็รักใครกลมเกลียวกันดี เนื่องจากมีจิตใจสูงพอที่จะแบงแยกงานกับสวนตัวออกจากกัน เย็นวันนั้น เปน
วันที่ 3 สิงหาคม ที่เรือนตนไมของหนาตึกใหญแหงบานพัชราภรณ ดร. ดิเรกกับกิมหงวนกําลังนั่งสนทนากัน
เงียบๆ ถึงเรื่องการเลือกตั้งในวันพรุงนี้ บนโตะมีวิสกี้โซดา และกับแกลม 2-3 จาน 2 สหายดื่มเหลาพลาง
คุยกันพลาง ………………
นิกรหยิบชอนตักหมี่กรอบใสปากเคี้ยวตุย
“กันไมมีสิทธิที่จะเลือกใคร ไปดูบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ในบัญชีเขาเปลี่ยนเพศใหกันใหม
กันเปนนางนิกร การุณวงศ ขืนไปเลือกก็ถูกตะครุบตัววาเปนพลรมเทานั้นเอง”
คราวนี้เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นเรือนตนไม
กิมหงวนวา “แกยังดี กันเมื่อปกลายนี้ไปเลือกหมอมคึกฤทธิ์ ในบัญชีเดาะเขาใหเปนนางสาว
กิมหงวน เลยไมตองเลือกกัน”…………………..
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คุณหญิงวาดพาแมงามทั้ง 4 เขามาในเรือนตนไม ทุกคนตางแตงกายหรูหรา เตรียมจะไปฟง
สุนทรพจนและนโยบายของพรรคตางๆ ที่ทองสนามหลวง ซึ่งทางราชการไดจัดใหมีขึ้น คุณหญิงวาดยิ้มใหลูก
ชายของทาน
“ไปกับแมไหม พล”
“ไปไหนครับ”
“ก็ไปทองสนามหลวงนะซี ไปฟง 2 คณะเขาแถลงนโยบายวันสุดทาย”……………..
“ยังงั้นก็ตามใจ ออ พวกแก 4 คนนี้ ตัดสินใจแลวหรือยังวา จะเลือกพรรคไหนในวันพรุงนี้”
ประไพพูดเสริมขึ้น
“ตองประชาธิปตยนะจะบอกให”
นิกรหัวเราะ
“หน็อยแน มีการบังคับกันดวยหรือนี่ พี่อาจเลือกพรรคสหชีพก็ได”
ประไพยกมือเทาสะเอว มองดุสามีอยางเคือง
“ก็ลองดู ถาไมเลือกประชาธิปตยหามไมใหขึ้นไปนอนในหองจนกวาจะหมดอายุผูแทนราษฎร
รุนนี”้
“อา” นิกรอุทานดังๆ “กอแยนะซี ยุงกัดตายหา”
“ไมรูละ คนละพรรคนอนดวยกันไมไดไพกับพี่ภา พี่นัน คุณนวล และคุณอา เขาขาง
ประชาธิปตย พรุงนี้จะไปเลือกภิเศก”
ประภากลาวถามสามีของหลอน
“ดิเรกจะเลือกใครคะ บอกมาซิ”
“งา ตองคิดดูกอนที่รัก การเลือกผูแทนราษฎร เปนหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญของชาติ ถาเลือก
ผูแทนผิด เราตองคิดจนกวาผูแทนตาย แตภิเศกก็ดีเหมือนกัน”…………
“สําหรับผม เลือกไมไดหรอกครับคุณนวล ทะเบียนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งปรากฏวาผมเปน
นางนิกร ไมใชนายนิกร”
คุณหญิงวาดหัวเราะคิ๊ก
“เปนอันวาแกไมมีหวังไดเลือกผูแทนแน” พูดจบทานก็หันมาทางดร. ดิเรก “เจาแหวหายหัวไป
ไหนละพอดิเรก”………..
ครั้นแลวพรรคประชาธิปตยก็พากันเดินออกไปจากเรือนตนไม ขึ้นนั่งรถสตูดเกง ตอจากนั้น
นันทาก็ขับรถออกไปจากบาน พัชราภรณ
เสี่ยหงวนสั่นศีรษะชาๆ
“ผูหญิงสมัยนี้กลายเปนนักการเมืองไปมด คุณอาทานแกแลวทานยังสนใจในเรื่องการเมือง
พยายามไปฟงเขาแสดงสุนทรพจนทุกวัน”
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พลวา “ผูแทนสมัยนี้ ถาใครไมดีจริง ก็เปนผูแทนไมได ผิดกวาตอนแรกๆ ตาสีตาสาอานออก
เขียนไดก็เปนผูแทนได เดี๋ยวนี้ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทุกคนตางมีคุณวุฒิมากมาย แกทําไมไมคิดสมัคร
กับเขาอีกละดิเรก เพราะแกก็เปนดอกเตอรคนหนึ่ง”
ขอความที่เนนขอความแรกและขอความที่สองอันเปนคําพูดของนิกรและกิมหงวนแสดงถึงความ
บกพรองของงานทะเบียนราษฎรในการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทําใหประชาชนหลายคนตองเสีย
สิทธิ และคําพูดของนิกรยังสะทอนใหเห็นถึงการโกงการเลือกตั้งโดยใชวิธีพลรมไดมีขึ้นแลว ในกระบวนการ
การเลือกตั้งของไทย ขอความที่สามและขอความที่สี่ สะทอนใหเห็นถึงวาประชาชนบางสวนที่มีการศึกษามี
ความเขาใจและเห็นความสําคัญในการตัดสินใจเลือกผูแทนราษฎรซึ่งมีการกําหนดคุณสมบัติใหสูงขึ้น
3. หลานชายพันทายนรสิงห ชวงโรงเรียนปดเทอมลูกๆ ของสี่สหายไดกลับจากโรงเรียนประจํา
มาอยูบานและทั้งหมดไดมีโอกาสไปชมภาพยนตเรื่องพันทายนรสิงห ทําใหนพลูกของนิกรเกิดฝงใจวาเขาคือ
ผูสืบสายทายาทของพันทายนรสิงหและเกิดอยากเปนพันทายนรสิงหขึ้นมา
4. อภินิหารทาน เจาคุณปจจนึกฯ ไดตําราปรอทสําเร็จมาจากพระธุดงครูปหนึ่งจึงพยายามทํา
การทดลองใหสําเร็จ บังเอิญกิมหงวนไดนําปรอทไปอมทําใหกิมหงวนอยูยงคงกะพันเหาะเหินเดินอากาศได
5. ละครหลงโรง สี่สหายไดรับคําสั่งจากเจาคุณวิจิตรฯ ใหจัดละครบรรดาศักดิ์ไปชวยงานรื่นเริง
ของทานเจาคุณทานหนึ่งซึ่งเปนสหายสนิทของทานแตสี่สหายกลับหลงเขาบานผิดไปชวยผิดงาน
6. บาจี้ คณะพรรคสี่สหายไดไปชวยงานวันเกิดของญาติผูใหญทานหนึ่ง นิกรไดออกอุบายทํา
ตัวเปนคนบาจี้คากําไรกับสาวๆ ในงาน
7.หนังสือพิมพสามเกลอ สี่สหายและเจาคุณปจจนึกไดรวมกันออกหนังสือพิมพรายวันฉบับ
หนึ่ง โดยทั้งหมดรวมมือกันเขียนขาวสารและบทความลงในหนังสือพิมพ นัยทางการเมืองที่ปรากฏอยู
ในตอนนี้ก็คือการเหน็บแนม ส.ส. ในสภา ตามคําพูดของนิกรและเจาคุณปจจนึกความวา “อาว ผมก็อยาก
เดนบางซีครับ นั่งเซอไมพูดอะไรคอยแตเซ็นชื่อรับเงินเดือน ทีหลังใครจะเลือกผม”
“นี่บานพัชราภรณโวย ไมใชสภา”
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน เนื้อความตอไปนี้ความวา “เจาคุณปจจนึกฯ ทําตาปริบๆ ทันใด
นั้น ดร. ดิเรก ก็กลาวถามพอตาของเขา
“ฝรั่งสงสัย คุณพอ หนังสือพิมพของเราเปนหนังสือพิมพพรรคไหน”
“ออ จริง” คุณหญิงวาดเห็นพองดวย “ซายจัดขวาจัด หรือกลับหลังหันหนาเดิน พรรคซายพรรค
ขวา หรือยังไงก็บอกกันใหรูเสียกอนเถอะคะ ถาเปนพรรคเผด็จการดิฉันไมเอา”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะ
“เราเดินสายกลาง พรรคไหนทําถูกสนับสนุนพรรคนั้น เราจะไมยอมใหหนังสือพิมพของเราเปน
เครื่องมือของนักการเมืองเปนอันขาด เราตองเปนทั้งปากทั้งเสียงของประชาชน เราตองการประชาธิปไตยอัน
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แทจริงเทานั้นอยาใหมีเผด็จการเขามาเคลือบแฝง เราจะยกยองสดุดีทานที่ทํางานเพื่อชาติไมใชวาดากันตะพึด
หรือชมกันซะเรื่อย”
สมาชิกที่ประชุมตบมือกราว
นิกรวา “ติตาง เราไดเงินทุนหนุนหลังจากพรรคหนึ่งละครับ”
เจาคุณสั่นศีรษะ
“พวกเราร่ํารวยพอแลว ไมตองการเงินสินจางในทางที่ผิดอันทําลายเกียรติของหนังสือพิมพเรา”
“อือ ถาผมเปนคุณพอผมเอาครับ สมัยนี้เขาชอบเงินกันทั้งนั้น ตราบใดที่เรายังรุงเรือง เรายังมี
ชีวิตอยูเราตองโกงมันใหสะบั้น โกงใหพอแรง ใหดิ้นตายเถอะครับ ถาบังเอิญโชคชวยใหผมไดเปนใหญเปน
โต ผมโกงมันใหแหลกไปเลย”
เนื้อความทั้งหมดขางตนสะทอนใหเห็นถึงการที่นักการเมืองใชสื่อเปนเครื่องมือในการเผยแพร
ความคิดและอุดมการณของตัวเองและการเมืองเขาครอบงําสื่อ ขอความที่เนนขอความแรกแสดงถึงความไม
ตองการระบอบเผด็จการของประชาชน ขอความที่สองมีนัยเหน็บแนมตอจอมพล ป. ที่บอกวาการปกครอง
ของตนเองอยูบนครรลองของประชาธิปไตยแตจริงๆ แลวเปนเผด็จการ และขอความสุดทายซึ่งเปนคําพูด
ของนิกรแสดงถึงการทุจริตคอรัปชั่นของผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญเชนนักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ
8. เซียนพนัน (สามเกลอทีเด็ด) สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกไดไปเลนคาสิโนในบอนแหงหนึ่ง
โดยการนําของเจาแหว ดวยแวนวิเศษของดิเรกสี่สหายจึงสามารถลมเจามือโตะพนันไดหลายๆ วง
9. จอมตะกละ นิกรไดแขงขันกินของพิศดารกับชายคนหนึ่ง ของพิศดารในที่นี้ก็เชน ขี้แมว
คางคก หมาขี้เรือน กิ้งกือ ฯลฯ
10. เที่ยวหัวหิน คณะพรรคสี่สหายไดเดินทางไปพักผอนตากอากาศที่หัวหิน บังเอิญรถคันที่สี่
สหายนั่งไปเกิดปญหากลางทาง
11. บริษัทสามเกลอ สี่สหายและเจาคุณปจจนึก ไดเขาหุนกันตั้งรานคาขึ้นที่บางลําภู แตถูก
รานคาคูแขงเขามากอกวนพยายามทําลายการคา สี่สหายจึงตองตอบโต
12. คนชั่วที่โลกรัก กิมหงวนเห็นพนักงานขายของลูกนองของเขากลายเปนนักเขียนผูโดงดัง
จึงประสงคจะมีชื่อเสียงเชนนั้นบาง ภาพสะทอนบางประการที่ปรากฏอยูในตอนนี้อยูในคําพูดของกิมหงวนที่วา
“เฮ อยาดุนักเลยโวยอายแหว ทําเปนเสมียนอําเภอไปได พูดกับเขาใหมันหวานหูหนอยซี เขามาซื้อไมไดมา
ขอทาน เขาเอาเงินมาใหเรา แกนี่ไมมีหลักวิชาการคาเสียเลย” สะทอนใหเห็นถึงกิริยาวาจาของขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมสุภาพ วางตัวเปนเจานายของราษฎร ไมใชเปนขาราชการกับประชาชนอยางที่
ควรจะเปน
13. สามลอบรรดาศักดิ์ คุณหญิงวาดไดทํากิจการใหเชาสามลอ กิมหงวน นิกร เจาคุณปจจ
นึกฯ จึงทดลองนําสามลอออกถีบรับจางทั่วไป เปนสามลอบรรดาศักดิ์
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14. บุกฮาเร็ม ดิเรกทดลองเปลี่ยนมันสมองกิมหงวนกับนิกรใหกลายเปนโจรขั้นเสือราย และ
ยังไดทดลองฉีดยามหากําลังใหสองสหาย จากนั้นสองเสือก็ออกอาละวาดและเลยไปจนถึงลักลอบเขาไปใน
บานทานเจาคุณชราทานหนึ่ง ซึ่งทานมีภรรยานอยมากมาย และอยูรวมกันหมดเปนฮาเร็ม จากนั้นจึงไดพาพล
พรรคไปบุกซองโจรแหงหนึ่งที่ไดจับเจาคุณปจจนึกฯไปเรียกคาไถ นัยบางประการที่ซอนอยูในสามเกลอ
ตอนนี้คือ เพลงลิเกที่นิกรรอง ความวา “วันเอยวันนี้ ฤกษงามยามดีมิใชวันอุบาทว พวกผีทั้งหลายโหงพราย
ผีปา มาประชุมพรอมหนาสหประชาชาติ เพื่อจะหารือกันทําสัญญา ทั้งผีบานผีปา ไดมารวมญาติ เครื่องเสน
สังเวยมากลน แตไดกินบางคนเพราะวาเสนฉลาด กินตามลําดับไหลจึงไมผิดพลาด” สะทอนใหเห็นถึงการ
ทุ จ ริ ต คอรั ปชั่น ของข า ราชการและนั ก การเมือ ง
ซึ่ง ร ว มมือ กัน หมดตั้ง แต ชั้น ผูน อ ยถึ ง ชั้ นผู ใ หญ
แบงสรรปนสวนกันตามลําดับชั้น
และมีนัยประชดเรื่องการเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรีในหนา 154 ดังนี้ “ออ ไดซีไปเทีย่ วกินลม
กับฉันสักครูก็ดีเหมือนกัน เดือนกําลังหงายอยางนี้ อากาศบางเขนกําลังเย็นสบาย”
“อุยๆ ๆ ๆ นี่แน” แลวนิกรก็ตีแขนทานเจาคุณดังเพี๊ยะ “นี่แนะชวนไปบางเขน”
15. บาหวย เจาคุณวิจิตรและเจาสัวกิมไซ เขาหุนกันเปนขุนบาลเจามือหวยเถื่อน โดยมีนิกร
เปนคนจัดการและเปนผูออกเบอร โดยปกปดความจริงตอคณะพรรคสี่สหายทั้งหมด หวย ก. ข. แพร
ระบาดไปทั่ว ผูคนในบานพัชราภรณติดหวยงอมแงมไปตามกัน ในตอนนี้ยังมีการพูดถึงการเสียชีวิตของ 4
รัฐมนตรีที่บางเขนตามขอความในหนา 34 ความวา “วิญญาณของอดีต 4 รัฐมนตรีที่นอนสงบเงียบอยู ณ
สุสานวัดมกุฎกษัตริยารามถูกรบกวนจนไมเปนสุข แตทานก็ใจดีชะมัด ถึงแมตายไปแลว ก็อดที่จะบอกหวย
ใหผูที่ไปรบกวนกราบไหวทานไมได” และในหนา 73-74 ไดมีการลอเลียนระบบแหวนอัศวินของ
พล.ต.อ. เผา ศรียานนท และแสดงถึงยุคอัศวินผยองที่สรางความหวาดผวาใหกับประชาชนทั่วไปคือการ
แสดงและใชอํานาจเกินขอบเขตของตํารวจดังขอความดังตอไปนี้
“สิบตํารวจโทหัวเราะ หันมาทางลูกนองของเขาแลวยักคิ้ว
“เฮะ โกหกอัศวินแฮะ” แลวก็เปลี่ยนสายตามาที่เสี่ยหงวน “ผมคือสิบตํารวจโททุยแหงกองปราบ
หวย ก. ข. ไมมีประโยชนอะไรที่คุณจะมาหลอกลวงผมใหหลงลม นี่ คุณดูนี่ดูมือผมซี แหวนทั้งสิบนิ้วนี่คือ
แหวนอัศวิน”
ดร. ดิเรก หัวเราะงองหาย
“อี๊ส อิท ฮอส ริง โอ เวอรี่กูด เจานายเขาใหตั้งสิบวงเทียวหรือคุณเขาไดคนละวงเทานั้น”
ส.ต.ท. ทุยสั่นศีรษะ
“เปลาๆ วงนี้เจานายใหแตไมใชแหวนอัศวินสารวัตรทานทําใหผม และบอกวาแหวนวงนี้คือแหวน
อัสดรยังไมถึงอัศวิน แลวก็วงนี้เมียผมทําให วงนี้แมยายผมทําให วงอื่นๆ ผมหามาใสเอง ผูรายเห็นผมเขา
กลัวลานไปเลย งา อยาชวนผมพูดใหเสียเวลาเลยครับ ผมขอคนตัวผูตองหา”
พลวา “โปรดแสดงหมายคนกอนซีคุณ”
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“เอะ ส.ต.ท. ทุยขึ้นเสียง “ทําไมจะตองแสดงหมาย ผมเปนเจาพนักงานแตงฟอรมอยางนี้คุณ
ก็เห็นอยูแลว ตํารวจอยางผมไมเคยใชหมาย จําเปนอยางไรเราจะตองใชหมายใหมันเปลืองกระดาษของ
หลวงเปลาๆ “
ในหนา 78 มีการลอเลียนเรื่อง 4 รัฐมนตรี และระบบแหวนอัศวินอีกครั้งหนึ่ง ความวา
ส.ต.ท. ทุยยกฝามือผลักหนาเจาแหวทันที
“ปทโธ ประเดี๋ยวพอจับไปขังโรงพักบางเขนเลย พับผาเห็นเจาพนักงานเปนเพื่อนเลนยังงั้นเรอะ นี่
ดูแหวนนี่แหวนสิบวงนี่เห็นไหม”
16. กุมารทอง (ผีลูกกรอก) ประไพตั้งครรภอีกครั้งหนึ่งแตแลวก็คลอดกอนกําหนด คนใน
บานพัชราภรณเชื่อวาเปนลูกกรอกหรือกุมารทองจึงบูชาเซนไหวกันเปนการใหญ ภาพการเมืองในตอนนี้ได
กลาวถึงการคอรัปชั่นของขาราชการและนักการเมือง ประเทศไทยชวงหลังสงครามขาดแคลนสินคาจําเปน
หลายอยางตนและยังตองสงขาวสารจํานวนมหาศาลใหกับองคการสหประชาชาติตามที่รัฐบาลไดทําความตกลง
ไว ทําใหขาวสารอยูในภาวะขาดแคลน รัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาสิรคาอุปโภคบริโภคขาดแคลน เชน
เ
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รัฐบาลไดขอซื้อเสื้อผาเครื่องแบบตัดจากผาเวสปอยตที่กองทัพอเมริกันผลิตใหทหารอเมริกันใชในยามสงคราม
และเมื่อสงครามยุติสินคาเหลานี้กองทัพอเมริกันมีเหลืออยูมาก จึงจําหนายใหแกรัฐบาลไทยในราคาถูก มา
จําหนายใหประชาชนเพื่อแกไขปญหาในเบื้องตน อยางไรก็ตาม นักการเมืองและขาราชการจํานวนหนึ่งได
รวมมือกันกักตุนสินคาโดยเฉพาะขาวสารทําใหประชาชนเดือดรอนตามขอความในหนา 10 ความวา “ถูกแลว
ครับ แตทั้งๆ ที่เรามีอาหารฟุมเฟอยมนุษยบางคนยังอุตริกินในสิ่งที่เขาไมกินกัน เปนตนวากินจอบกินเสียม
กินเสื้อผาเวสปอยต เดี๋ยวนี้กําลังกินขาวสารและกินฝน กินกันซะเรื่อย พุงกางไปตามกัน” และในหนา
113 ยังมีการลอเลียนกรณีการเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรี ความวา “เอาตัวดิเรกใสรถรถสงไปบางเขน” และ
“รับประทานเอาไปบางเขนไหมครับ” นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงนโยบายวาการเพิ่มพลเมืองเปนการสรางชาติ
อันเปนความคิดที่ตกคางมาจากสวนหนึ่งของนโยบายสรางชาติของจอมพล ป. ดวย
17. หมอดูกํามะลอ สี่สหายไปเที่ยวเขาดิน กิมหงวนอยากจีบแมสาวคนหนึ่ง นิกรจึงออกอุบาย
ใหกิมหงวนเปนหมอดู
18. กุยกองยัง สี่สหายไดไปดูมวยนัดพิเศษ แตกิมหงวนเกิดขัดใจกับคนที่นั่งขางๆ เขา จึงไป
พบกับกรรมการประจําสนามจัดมวยคูวิวาทเสริมอีกคูหนึ่ง มีการลอเลียนนายทหารชั้นผูใหญในวงรัฐบาล ซึ่ง
เปนบุคคลชั้นผูนําในคณะรัฐประหาร 2490 คือ พล.ท หลวงกาจ กาจสงคราม กลาวคือ เรื่องเกี่ยวกับการ
ทุจริตเงินรูปที่พล.ท. หลวงกาจฯ ขอแลกเงินรูปจากกระทรวงการคลัง ในระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2491 เปนเงิน 1,621,900 รูป 6 แอนนา โดยการแลกเงินทั้งหมดนี้กระทําไปโดย
ไมชอบดวยระเบียบการเงิน เพราะมิไดผานการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี แต พล.ท. หลวงกาจฯ อางวาจะเอา
ไปใชจายในกิจการกองทัพทําใหกระทรวงการคลังไมกลาขัด ซึ่งเปนการใชอํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชน
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สวนตัว โดยสามเกลอในตอนนี้ไดกลาวเปนนัยในหนา 109 ความวา “ออไร ทุกๆ บานมีเงินรูปเปน
กระสอบๆ ไทยเราซึ่งเปนเพื่อนบานยังพลอยฟาพลอยฝน มีเงินรูปใชกันอยางสบาย บางคนมีโอกาสไดใชเงิน
รูปเปนลานๆ”
19. มนุษยจรวด ดิเรกและกิมหงวน ไดคบคิดกันสรางยานอวกาศขึ้น โดยกิมหงวนเปนคนอ
อกทุนและดิเรกเปนมันสมอง เมื่อจรวดยานเสร็จสมบูรณ สี่สหายก็ตองเผชิญกับการพยายามจะกอ
วินาศกรรมตอจรวดของเขาโดยชาวตางประเทศคนหนึ่ง แตในที่สุดสี่สหายกับเจาแหวและเจาคุณปจจนึกฯ ก็
ไดเดินทางโดยยานอวกาศมุงสูโลกพระศุกร ภาพการเมืองในตอนนี้สะทอนใหเห็นยุคสงครามเย็น โลกแบง
ออกเปน 2 ขั้ว มหาอํานาจมีเพียงสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเทานั้น ในหนา 65 ลอเลียนกรณี 4
รัฐมนตรีความวา “ไมรับเรอะ” ร.ต.ต. ชาญ ตวาดแวด หันมาทางพลตํารวจในบังคับบัญชาของเขา “ตาเปลง
เอาขึ้นรถไปฝากขังโรงพักบางเขน” “ออย” เจาชิดรองลั่น “ไปขังที่อื่นเถอะครับ”
20. โลกพระศุกร จรวดยานของคณะพรรคสี่สหายไดเดินทางไปยังดวงจันทรและดาวศุกร
สําเร็จ ภาพการเมืองในตอนนี้ คือ ในหนา 41 แสดงถึงสงครามเกาหลีไดเกิดขึ้นแลวในขณะนั้นตามคําพูด
ของนิกร ความวา
“เดี๋ยว อยาเพิ่งถามโวย ไมใชเมืองไทยแน วาเครื่องบินกําลังบอมบเชียวโวย บี 29 ทั้งนั้น แหม
ปตอ. ยิงใหญ ไฟฉายตั้ง 5-6 ดวง ฉายกราดไปมา ออ เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต ทหารเกาหลีกินเหลา
เกาเหลียงนอนเกาหลังกันเปนแถว”
ขอความในหนา 66 ความวา “ถายังงั้นสูโลกมนุษยไมไดแน คุณสุดจิตรครับ โลกมนุษยซีครับแน
ไปเลย ใครมีจอบเสียมไวในครอบครองก็มักจะกินเสียหมด ใครมีขาวก็สงออกนอกประเทศ ใครมีอํานาจก็
ขายฝนกันอยางครื้นเครง” สะทอนใหเห็นถึงการคอรัปชั่น การใชอํานาจแสวงหาผลประโยชนใสตัว เชน คา
ฝนเถื่อน การลักลอบสงออกขาว
21. อภินิหารหนากากดํา กิมหงวนและนิกรปลอมตัวเปนหนากากดําเขามาจี้ชิงทรัพยเจาคุณ
ปจจนึกฯ
22. สอบสัมภาษณ กิมหงวนรับสมัครแคชเชียรประจําหางของเขาและไดเชิญเพื่อนเกลอมาชวย
คัดเลือกดวย
23. รับเสด็จ 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนิวัติประเทศไทย เพื่อพระราชทานเพลิงพระบรม
ศพพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ คณะพรรคสี่สหายทั้งหมดเดินทางไปรอรับเสด็จถึงปากน้ําหนาเมือง
สมุทรปราการ ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้แสดงถึงความจงรักภักดีตอกษัตริยของประชาชนชาวไทย
ดังเนื้อความตอไปนี้
“มวลพสกนิกรไทยทั่วประเทศตางไดรับความตื่นเตนโสมนัสใจอยางใหญหลวง เมื่อสดับขาววา
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระประมุขแหงชาติไทยจะเสด็จนิวัติกลับคืนประเทศไทย เพื่อพระราชทานเพลิง
พระบรมศพพระเชษฐาธิราช สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลลนเกลาลนกระหมอม ทางรัฐบาลไดออก
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คําแถลงการณแจงขาวเสด็จใหทราบทุกระยะ
นับตั้งแตสมเด็จพระจาอยูหัวออกจากนครโลซานแหง
สวิสเซอรแลนด ประชาชนพลเมืองที่เปยมดวยความจงรักภักดีในพระมหากษัตริยผูทรงคุณธรรมอันประเสริฐ
ตางนับวันรอเวลาเพื่อจะคอยชมพระบารมีของสมเด็จพระเจาอยูหัว ขาวการเสด็จกลับประเทศไทยจึงเปนขาว
สําคัญยิ่งในปนี้ และสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมดวยขาราชบริพารก็ไดเสด็จใกลประเทศไทยมาตามลําดับ
ถูกตองตามหมายกําหนดการ คณะพรรคสามเกลอของเราไดตื่นเตนสนใจในขาวนี้ยิ่งกวาใครๆ โดยเฉพาะ
คุณหญิงวาดไดสั่งใหเจาแหวออกกวานซื้อหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับที่มีขาวสมเด็จพระเจาอยูหัว หลังจาก
เรือพระที่นั่ง “ซีแลนเดีย” ไดรอนแรมขามมหาสมุทรอินเดียเดินทางมาถึงสิงคโปร คณะพรรค 4 สหายก็
เตรียมการเสด็จเปนงานใหญ เจาคุณประสิทธิ์ฯ เรียกผูดูแลอูเรือยนตของทานมาพบ และสั่งเตรียมเรือ “ลอง
ลม” ไวใหพรอม ซึ่งคณะพรรค 4 สหายจะเดินทางโดยทางเรือไปคอยรับเสด็จลนเกลาลนกระหมอมที่
จังหวัดสมุทรปราการ………………
“คุณลุงมารับเสด็จในหลวง หรือมาธุระคะ”
“หือ มารับเสด็จซีอีหนู ลุงเปนไพรฟาขาแผนดินของทาน เมื่อทราบวาทานจะนิวัติพระนคร ก็ตอง
มาเฝารับเสด็จ”…………….
“บะ ดีทีเดียว เจาคุณ ฉันนะจะตายก็ไมวา ขอใหไดเห็นพระองคทาน ไดชมพระบารมีสักครั้ง
เถอะ อยูนครสวรรคพบหนังสือพิมพฉบับไหนลงขาวเกี่ยวกับในหลวง ฉันขอยืมเขาอานหมด ประชาชน
พลเมืองทั้งประเทศลวนแตจงรักภักดีตอพระองคทานทั้งนั้น”………………
เจาสัวมองดูตัวเองแลวทําหนาเหมือนกับจะรองไห
“อั๊วตองไป เปยกก็ตองไป นั่งตากลมไปจงกวามังจะแหง อั๊วไมเคยเห็นวั่งเก123 อั๊วกาบไหวบูชา
ทั่งทุกวัง วังนี้ตองชมพระบารมีใหไล อั๊วเปงคนจีน เขามาพึ่งบรมโพธิสมพาง อั๊วตองกิตังูถูกไหม อา
เชย”…..…..
ณ บัดนี้ เรือพระที่นั่งทรงคือเรือรบหลวงศรีอยุธยาไดจอดอยูหนาปอมพระจุลจอมเกลาอยางสงา
ผาเผย ทหารประจําเรืออยูในสภาพเตรียมพรอมที่จะรับเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวและเรือ ต. 4 จอดอยู
ขางๆ นั่นเอง เตรียมตัวที่จะเชิญสมเด็จพระเจาอยูหัวจากเรือพระที่นั่งรอง ร.ล. สุราษฎร เรือตอรปโดใหญ
แหงราชนาวีไทย คณะพรรคสี่สหายเลือกเดินทางมารับเสด็จทางเรือก็เพื่อจะไดชมพระบารมีของลนเกลาลน
กระหมอมในระยะใกลชิด ถาหากวาจะขึ้นไปดูบนฝงแลว อยางไรเสียก็มองไมเห็นพระองคทาน เนื่องจากมี
ประชาชนลนหลาฟามือหลั่งไหลมาจากกรุงเทพฯ อยางไรก็ตาม คุณหญิงวาดไดสั่งใหคนรถของทานนํารถยนต
เกง 3 คัน เดินทางมาสมุทรปราการแลว และใหจอดคอยที่ทางแยกบางปู ขากลับคณะพรรคสี่สหาย จะ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถยนต เพื่อไปคอยเฝารับเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะที่เสด็จจาก
พระบรมมหาราชวังไปประทับ ณ พระราชวังจิตรลดารโหฐาน
123
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“ลองลม” ไมมีที่พอจะจอดได เพราะหนาเมืองสมุทรปราการมีเรือยนต เรือกลไฟ เรือแจว เรือ
พายนับจํานวนพันลําเต็มไปหมด ดังนั้นพลจึงสั่งใหนายคงนายทายเรือทําการทอดสมอหางจากฝงประมาณ 20
เมตร และตรงกับเรือพระที่นั่งศรีอยุธยาพอดี สามารถชมพระบารมีของพระประมุขแหงชาติไทยอยางถนัด
จนกระทั่ง ขบวนเรือพระที่นั่งรองแล นมาแลว ทามกลางเสียงไชโยโหรองของทวยราษฎรที่ถวายความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยของเขา แลวเรือพระที่นั่งกับขบวนเรือตามเสด็จก็เคลื่อนตอไป คณะพรรค 4
สหายตางถวายบังคมสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยความปรีดาปราโมทย เสียงไชโยดังกึกกองสองฝงฟากแมน้ํา
การเสด็จนิวัติพระนครยอมเปนสัญลักษณแหงความอบอุนใจของประชาชนทั้งชาติ คนแกคนเฒาน้ําตานอง
หนาแซซองถวายพระพร ภาพเหลานี้ ดร. ดิเรกกับนิกรไดถายภาพยนตไวจนหมดสิ้น ลุงเชยอิ่มอกอิ่มใจ
อยางยิ่งที่ไดชมพระบารมีแลว ขณะที่เรือพระที่นั่งผานไป นายเชยไดทรุดตัวนั่งเคียงคูกับคุณหญิงวาดกมลง
กราบถวายบังคม แลวลุงเชยก็สะทอนใจเมื่อเรือพระที่นั่งผานไป แกวิ่งเขามาหานายพัชราภรณหลานชายของ
แกซึ่งหนาที่เปนผูถือทายเรือ “ลองลม”…………..
“อือ ขาตื้นตันใจเหลือเกินอายหลานชาย ขอใหพระองคทรงพระเจริญยิ่งๆ เถิด”………….

ถนนพญาไทเงียบสงัด และถนนสายอื่นๆ ที่รถเกงทั้งสามคันแลนผานมาก็มีสภาพไมผิดอะไรกับ
นครราง ประชาชนไดพากันไปคอยเฝารับเสด็จชมพระบารมีสมเด็จพระเจาอยุหัวที่ถนนราชดําเนิน นับตั้งแต
พระบรมมหาราชวังจนกระทั่งถึงสวนจิตรลดา ประชาชนนับแสนแนนขนัด เบียดเสียดเยียดยัดกันทามกลาง
แสงแดดอันรอนแรงกลา เสียงประชาชนไชโยโหรองถวายพระพรดังแววมาตามลม นั่นคือความจงรักภักดี
ของพี่นองชาวไทยที่มีตอพระมหากษัตริยของเรา แลวกองพันทหารมาก็แยกไปทางนางเลิ้ง เสียงไชโยโหรอง
ของทวยราษฎรดังกึกกอง ตางแซซองรองสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระเจาอยูหัว พระประมุขแหงชาติไทย
รถพระที่นั่งแลนผานมาอยางแชมชา นิกรกับลุงเชยตางกัมศีรษะถวายบังคมและรองไชโยพรอมประชาชนที่ยืน
อยูรอบๆ น้ําตาของชายชราไหลคลอ ความโสมนัสอยางลนพนไดบังเกิดขึ้นแกลุงเชยที่แกไดมีโอกาสชม
พระบารมีสมเด็จพระเจาอยูหัวในระยะใกลชิดที่สุด ลุงเชยบีบมือนิกรแนน………..
“เออ ขาตาย ขาก็ไมเสียดายชีวิต ไดเห็นทูลกระหมอมแกวของขาแลว เจาประคูน ขอใหสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระเจริญเถิด ใครที่มันคิดรายหรือดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแมแตเพียงความนึกคิดทาง
จิตใจ ขอใหมันฉิบหายทั้งโคตรเถิด เจาประคูน”………….
ความจงรักภักดีอยางยิ่งของประชาชนที่มีตอพระมหากษัตริย มีนัยความหมายของการที่
ประชาชนยึดเหนี่ยวสถาบันกษัตริยเปนที่พึ่งทางจิตใจ แสดงถึงการขาดความมั่นคงในสังคม ประชาชนขาด
ความมั่นคงทางจิตใจไมมีที่ยึดเหนี่ยว เนื่องจากการเมืองมีแตการคอรัปชั่น ปฏิวัติ รัฐประหาร การใชความ
รุนแรงแยงชิงอํานาจและผลประโยชน การเกิดสงครามกลางเมือง การผยองอํานาจของตํารวจในยุคอัศวิน
ผยอง ทําใหประชาชนตองตื่นตระหนก วิตกกังวล หวาดกลัว ปราศจากความมั่นคงและที่ยึดเหนี่ยว จึงเกิด
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ความโหยหาอดีตโหยหาความสงบสุขความมั่นคงที่เคยไดสัมผัสแบบในอดีต นั่นคือ ความมั่นคงและสงบสุข
ของสังคมไทยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 แมระบอบการเมืองการปกครองจะเปนระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช แตประชาชนก็มีเสรีภาพในวิถีชีวิตสามารถดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติดวยความสงบ
การเมืองและสังคมมีความมั่นคงสงบสุข แตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การตอสูแยงชิงอํานาจเกิดขึ้นหลายครั้งหลานหน ทุกครั้งนํามาซึ่งความสูญเสีย ความเดือดรอน
ของประชาชน ประชาชนตองหวาดระแวงวิตกกังวลตลอดเวลา จึงหวนหาความสงบสุขที่เคยไดสัมผัสใน
อดีต พระมหากษัตริยซึ่งเปนสัญลักษณแหงยุคสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองอันสงบสุข จึงไดรับ
การหวนหาจากประชาชนและหวังจะยึดเปนที่พึ่งทางจิตใจ สถานภาพของสถาบันกษัตริยกลายเปนสถาบันที่
สูงสุดในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเสื่อมถอยลงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและตกต่ําลงถึง
ที่สุดภายหลังการปราบกบฏบวรเดช เปนการสูจุดสูงสุดเนื่องจากสถาบันอื่นๆ ตกต่ําลง
นอกจากที่ไดกลาวมาแลว ขอความในหนา 19 ความวา “ถูกละพี่เชย เรายังตองการพระ
มหากษัตริย ประเทศไทยจะตองมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จะ
ใชการปกครองแบบอื่น ประชาชนไมยอมเด็ดขาด” ยังแสดงถึงการตอตานระบอบคอมมิวนิสต โดยนํา
สถาบันพระมหากษัตริยมาเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับหลักการประชาธิปไตย ซึ่งไมมีความมั่นคงและ
ไดรับการยอมรับยึดมั่นจากประชาชนมากพอที่จะนํามาตอตานคอมมิวนิสตใหเปนผลสําเร็จ สถาบันกษัตริย
ซึ่งเปนจุดสูงสุดของสังคมไทยกลายเปนหลักยึดเหนี่ยวและไดรับความจงรักภักดีจากประชาชน จึงถูกนํามาใช
เปนเครื่องมือหนึ่งในการตอตานคอมมิวนิสตที่กําลังขยายตัวในประเทศ
การสังหารหมูกษัตริยและพระ
ราชวงศภายหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสูระบบคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียตทําใหประชาชนสลดใจและ
หวาดวิตกวาหากคอมมิวนิสตเขามาในประเทศจะเกิดเหตุการณเชนนั้นกับพระมหากษัตริยและพระราชวงศ
ไทย ซึ่งประชาชนไมอาจยอมรับและยินยอมใหเกิดขึ้นได
24. นุงลมหมฟา ดิเรกไดริเริ่มตั้งสมาคมอาบแดดขึ้นโดยชักชวนคณะพรรคทั้งหมดเขารวม
สมาคมและใชบานพัชราภรณนั่นเองเปนที่ดําเนินการสมาคม ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือ การเมือง
โลกสงครามเกาหลีกําลังดําเนินอยู และมีนัยประชดสภาผูแทนราษฎร รัฐบาลและคณะรัฐประหาร 2490
กลาวคือ ขอความที่วา “เหมือนอยางในสภาฯ เหมือนกันเอะอะยกมือไวเปนปลอดภัย และมีเงินใช” แสดงถึง
การซื้อเสียงซื้อตัว ส.ส. ในสภา หรือการใชกําลังอํานาจขมขู ใหลงมติตามที่รัฐบาลหรือคณะรัฐประหาร
ตองการ
โดยแลกกับผลประโยชนตอบแทนและหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง
ครอบครัว และผูใกลชิด ทําใหเกิดเผด็จการทางรัฐสภา ระบอบการเมืองการปกครองกลายเปนเผด็จการใน
คราบของประชาธิปไตย
25. จับผี เจาแหวขับรถไปเกิดอุบัติเหตุบริเวณโคงผีสิงระหวางทางไปบางปู เนื่องจากถูก
ผีหลอก สี่สหายและเจาคุณปจจนึกจึงวางแผนไปจับผี ภาพการเมืองในตอนนี้แสดงใหเห็นถึงยุครัฐตํารวจที่
ตํารวจมีแสนยานุภาพไมตางไปจากกองทัพ เชน ตํารวจมีหนวยรถถัง เปนตน
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26. สามเกลอคาฝน สี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ ริอานคาฝนเถื่อน โดยลงมือขนกันดวย
ตนเอง แตก็ถูกตรวจจับไดบนรถไฟ ภาพการเมืองในตอนนี้ก็คือ ในการเมืองระหวางประเทศ สงครามเกาหลี
กําลังดําเนินอยู สวนการเมืองในประเทศปรากฏการการทุจริต การคาฝนเถื่อนระบาดไปทั่วเนื่องจากมี
ขาราชการชั้นผูใหญและนักการเมืองสําคัญๆ อยูเบื้องหลัง
27. สูสิงโต คณะพรรคสี่สหายยกพลกันไปเที่ยวเขาดินวนา แตเกิดอุบัติเหตุสิงโตหลุดจากกรง
ทําใหกิมหงวนไดรับบาดเจ็บ
28. มนุษยกายสิทธิ์ ดิเรกคิดคนยาฉีดมหากําลังขึ้นใหมแทนของเกาที่สูญหายไประหวางสงคราม
และทดลองฉีดใหกิมหงวนจนสามารถปราบนักมวยปล้ําแชมเปยนจอมเกกมะเหรกเกเรเปนผลสําเร็จ
29. ดงดิบ ลุงเชยไดลายแทงขุมทรัพยมาจากทานพระครูวัดใกลบานจึงมาชวนสี่สหายและเจา
คุณปจจนึกเขาปารวมคนหา สามเกลอตอนนี้มีนัยในการประชดรัฐบาลในหนา 9 ความวา “เปลา ไมไดมา
เที่ยว คารถไฟมันถูกเมื่อไรละอีหมา รัฐบาลทานมีนโยบายลดคาครองชีพแบบเทคนิค ขึ้นคารถโดยสารมัน
ก็ไมอยากไปไหน ไมตองเสียเงินคาใชจาย ลุงมาบางกอกเที่ยวนี้มีธุระสําคัญเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองนับลาน”
จากขอความขางตนนับก็คือ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง คาครองชีพถีบตัวขึ้นสูงประชาชนไดรับความลําบาก
เดือดรอน รัฐบาลก็ประกาศจะชวยลดคาครองชีพใหกับประชาชน แตในทางกลับกันกลับขึ้นราคาคารถ
โดยสารสาธารณะ ทําใหคาครองชีพของประชาชนยิ่งสูงขึ้น
30. เด็กเปรต ปดเทอมลูกๆ ของสี่สหายกลับจาโรงเรียนประจํามาอยูบาน และกอความชุลมุน
วุนวายเชนเคย
31. เมื่อสมานถูกน็อค กิมหงวนไดน็อคเอาทสมาน ดิลกวิลาศนักมวยแชมเปยนโลก ซึ่งเปน
ครูมวยของเขาเองดวย
32. หลวงพอปาน คุณหญิงวาดปวยเปนไขมานานไมรูจักหายจนหมดปญญาของดิเรก พี่สาว
ของทานไดมาเยี่ยมไขและแนะนําใหทานรักษาทางพระโดยใชน้ํามนตของหลวงพอปานปรากฏวาหายขาด สี่
สหายจึงไปนมัสการหลวงพอถึงเมืองชลพรอมเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว
33. มามังกร คณะพรรคสี่สหายไดเขาหุนกันทํากิจการคอกมาแขงและสงมาเขาแขงขันในสนาม
ตางๆ
34. คางคาวผี คนสวนบานพัชราภรณตายเพราะถูกคางคาวผีดูดเลือด คณะพรรคจึงพยายาม
จะจับคางคาวผีตัวนั้นใหได
35. จอมขี้เมา สี่สหายไปในงานเลี้ยงแตงงานของมิตรสหายคนหนึ่ง และเมามายอยางเต็มที่
36. กระทิงเขาหัก สี่นางเกิดคลั่งไคลอยากเปนนักสูวัวกระทิงจึงเกณฑใหสี่สหายเปนวัวกระทิง
37. กินจุ นิกรและลุงเชยแขงขันกินจุกัน ภาพการเมืองในตอนนี้ไดสะทอนการเมืองระหวาง
ประเทศวาสงครามเกาหลีกําลังดําเนินอยู และดานการเมืองในประเทศนั้นปรากฏยูในขอความหนา 91-92
ลุงเชยชักสงสัย
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“เอ ก็อายงานรัฐธรรมนูญนะ เขางดมาปหนึ่งแลวไมใชหรือ”
“ครับ” กิมหงวนตอบ “ แตปนี้เขามีแน เขามีประกวดนางงามดวย ใครไดเปนนางสาวไทยจะได
ไปเที่ยวรอบโลก ไดรถยนตเกงใช 1 คัน ผมทราบวางานฉลองรัฐธรรมนูญปนี้ครึกครื้นที่สุด”
ชายชราขมวดคิ้วยน
“เขาฉลองฉบับไหนวะ อายหมาหงวน”
“เอ อายเรื่องนี้ผมเองก็ไมทราบเหมือนกันครับ จะฉบับใตตุมหรือฉบับที่อยูในพานผมบอกไมได
เขาฉลองฉบับไหนก็ชางเถอะครับ คุณลุงลงมาเที่ยวก็แลวกัน ผมรับรองจะพาคุณลุงเที่ยวใหสนุกทีเดียว”
สะทอนใหเห็นถึงการรัฐประหารที่ไดยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ฝายเสรีนิยมเปนผูรางและนําเอา
ฉบับที่ฝายทหารรางมาใชแทน เหตุที่เรียกวารัฐธรรมนูญใตตุมนั้น ก็เนื่องจากกอนวันทําการทํารัฐประหาร
พล.ท. หลวงกาจ หนึ่งในผูนําการรัฐประหารและเปนผูรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองซอนรัฐธรรมนูญนี้ไวใตตุม
แดงใสน้ําในบาน เพื่อปองกันไมใหฝายรัฐบาลคนพบ นอกจากที่กลาวมาแลวคําพูดของกิมหงวนยังสะทอน
ใหเห็นถึงการเสื่อมความนิยมตอแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งแตกตางจากยุคเบื้องแรกประชาธิปไตยที่
ประชาชนเชิดชูรัฐธรรมนูญและนิยมในแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมอยางมาก ทั้งนี้อาจเปนผลจาการเปลี่ยนแปลง
และยกเลิกรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ทําใหประชาชนเกิดความไมนิยมเชิดชูใน
รัฐธรรมนูญอีกตอไปโดยมองวาเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดงาย ไมมีความหมายไมมีความสําคัญอะไร การจัด
งานฉลองรัฐธรรมนูญก็คือการจัดงานรื่นเริงธรรมดาไมมีความหมายตอความคิดทางการเมืองของประชาชนอีก
ตอไป
38. นักปฏิวัติ สี่สหายเที่ยวเตรและเมามายกันอยางหนัก สี่นางจึงทําการสไตรคไมใหเขาบาน
39. พันธุอัศวิน ปดเทอมลูกๆ ของสี่สหายกลับมาอยูบาน และเจาแหวตองดูแลเปนพี่เลี้ยง
40. ขนมแมเอย สี่สหายเที่ยวเตรกันขนาดหนัก สี่นางจึงตอวาและดูหมิ่นวาหากไมมีมรดกพอ
แมคงเลี้ยงตัวไมรอด กิมหงวนและนิกรจึงตกลงใจจะพิสูจนตัวเอง สองสหายจึงทดลองทํามาหาเลี้ยงชีพดวย
การหาบขนมจีนและขนมหวานขาย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือ การเมืองระหวางประเทศ สงคราม
เกาหลีกําลังดําเนินอยู
41. สามเกลอเลานิทาน คืนที่อากาศรอนอบอาวผิดปกติคณะพรรคสี่สหายออกมาปูเสื่อนั่งตา
กลมและเลานิทานสูกันฟง ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือการคอรัปชั่นเห็นไดจากคําพูดของเจา
คุณปจจนึกฯ ในหนา 101 ความวา “แนนอน” เจาคุณปจจนึกฯ พูดหนาตาขึงขัง “การคอรัปชั่นสมัยนั้น ไม
ถึงกับร่ํารวยจนกระทั่งสามารถปลุกตึกใหญๆ อยูหรือซื้อรถเกงนั่งได” สวนในหนา 123 คําพูดกิมหงวนที่วา
“ถามันอยากไดสิทธิ์พิเศษผูมีบุตรมากกระมังครับ” สะทอนใหเห็นถึงยุคสรางชาติดวยการเพิ่มพลเมืองของ
จอมพล ป. มีการใหสิทธิพิเศษแกผูมีบุตรมากดวย
42. ซองขโมยเด็ก ลูกๆ ของสี่สหายถูกซองโจรแหงหนึ่งลักไปเรียกคาไถ สี่สหายกับเจาคุณ
ปจจนึกฯและเจาแหวจึงระดมพลพรรคไปเอาตัวลูกๆ คืนมา ภาพการเมืองในตอนนี้คือ ตํารวจในยุคอัศวิน
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ผยองมีการซอมผูตองหา เก็บตัว (ยิงทิ้ง) มีนัยลอเลียนระบบอัศวินของอธิบดีเผา นอกจากนั้นยังกระทบ
ถึงเรื่องกรณีการเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรีที่บางเขนอีกดวย
43. แดนมัจจุราช สี่สหายและเจาคุณปจจนึกไดรับสัมปทานจากรัฐบาลใหจัดทําเหมืองแรใน
จังหวัดแหงหนึ่งซึ่งหางไกลความเจริญและกฎหมาย หุนสวนทั้งหมดไดมอบหมายใหลูกพี่ลูกนองของดิเรกมา
เปนผูดูแลเหมือง เมื่อไดรับโทรเลขแจงวาพบแหลงแรมหาศาลสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกและเจาแหวจึงเดินทาง
มาดู และไดปะทะกับเสือรายขุนโจรชื่อดัง ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็เรียกและรับสินบนการทุจริต
คอรัปชั่นของขาราชการและนักการเมืองที่กระทํากันทั่วไป
44. ไปเกาหลี สี่สหายกับเจาแหวและเจาคุณปจจนึกไดเปนตัวแทนรัฐบาลและกองทัพไทย
เดินทางไปสังเกตการณสงครามระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต และเขารวมปฏิบัติการกับฝายโลกเสรีดวย
45. นรกในซีอูล รัฐบาลไทยไดตกลงที่จะสงทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลีและไดมีคําสั่งให
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกและเจาแหวเดินทางไปญี่ปุน เพื่อประสานงานกับกองทัพอเมริกันในเรื่องการสงทหาร
และทั้งหมดไดเขารวมปฏิบัติการกับกองทัพอเมริกัน แตพลาดทาถูกจับเปนเชลย
46. เชลยศึกสามเกลอ คณะพรรคสี่สหายถูกกักกันตัวอยูในคายเชลย และตองทนทุกขทรมาน
เปนอยางมาก จึงรวมมือกับเชลยอเมริกันคนอื่นๆ แหกคายหนีออกมาเปนผลสําเร็จ
ภาพสะทอนการเมืองจากตอนที่ 44 ถึง 46 ก็คือ การเมืองโลกยุคสงครามเย็นคือความขัดแยง
และการตอสูทางอุดมกาณระหวางเสรีนิยมและคอมมิวนิสต สวนการเมืองในประเทศนั้น มีขอความที่สะทอน
ภาพและนัยทางการเมืองหลายตอนดวยกัน ก็คือ ในหนา 12-13 จากตอนที่ไปเกาหลี ความวา
“ศึกเกาหลีเปนผลสะทอนใหประเทศไทยเราตองไดรับความกระทบกระเทือนในเรื่องเศรษฐกิจ
บางแลว” เจาคุณมหาสมุทรฯ พูดยิ้มๆ “ราคาเครื่องอุปโภคบริโภคเขยิบขึ้นทันที น้ํามันเชื้อเพลิงก็แพงขึ้นอีก
ราวยี่สิบหาเปอรเซ็นต ในเรื่องนี้เรานาจะตําหนิคุณหลวงโปลิศการฯ ที่ไมจัดการขั้นรุนแรงกับพวกพอคาหนา
เลือดที่เปนนักฉวยโอกาสโดยไมมีเหตุผล เพราะขณะนี้เสนทางลําเลียงทางทะเลไมไดรับภัยอันตรายอะไรเลย”
หลวงโปลิศการฯ ถูกตอวาก็ชักหนาเสีย
“ใตเทาเลนงานผมเขาใหแลว ตํารวจไมไดนิ่งดูดายเลยครับในเรื่องนี้ แตพวกพอคาหนาเลือดนะ
เต็มไปดวยเลหกระเท การจับคนเราตองมีหลักฐานเพียงพอคือจับใหมั่นคั้นใหตาย ตํารวจยุคนี้เปนตํารวจที่
เต็มไปดวยศีลธรรมและคุณธรรม เราจะจับเขางายๆ อยางไรขอรับ แตถาไดหลักฐานแนนอนผมก็เลนงาน
เลยโดยไมไวหนา ถาเปนตางดาวเรื่องมันก็ตองเนรเทศไปเทานั้น”
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
“ถาผมเปนคุณหลวง ผมจับไดตองซอมใหกระอักเลือดไปเลย เจาพวกพอคาหนาเลือดเหลานี้เลว
มาก”
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หลวงโปลิศการฯ หัวเราะ
“ระบบการซอมไมมีในกรมตํารวจแลวขอรับ ผมไดสั่งใหนายตํารวจอบรมผูใตบังคับบัญชาของ
เขาเสมอ ตํารวจตองยึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมมีความเมตตากรุณา เราตองการใหประชาชนเห็นวา
ตํารวจเปนเพื่อนที่ดีของเขา และเปนผูพิทักษสันติราษฎรจริงๆ”
ขอความขางตนสะทอนใหเห็นถึงสถานการณในประเทศวามีพอคาทําการกักตุนสินคา ทําใหราคา
สินคาถีบตัวสูงขึ้น โดยที่รัฐบาลโดยเฉพาะตํารวจไมอาจแกไขปญหาได และมีนัยความหมายในการประชด
ประชันการทํางานของตํารวจ เนื่องจากการเมืองไทยในขณะนั้นมีลักษณะเปนรัฐตํารวจ ตํารวจเปนเครื่องมือ
ของรัฐบาลในการดําเนินการปราบปรามดานตางๆ ตํารวจไดรับการสนับสนุนใหขยายบทบาททางการเมืองใน
ฐานะที่เปนเครื่องมือของรัฐบาล อธิบดีกรมตํารวจ คือ พล.ต.อ. เผา ไดนําระบบแบบอัศวินมาใชในการสราง
ฐานอํานาจและบริวารของตนในกรมตํารวจอยางไดผล
สวนขอความในหนา 35 ตอนไปเกาหลี ความวา พอเขาเขตพระนครหลวงฝนก็ขาดเม็ด ปอม
บินอยูในระยะสูง 2,000 เมตร มองแลเห็นพระนครในยามราตรีสวางไสวดวยแสงไฟและนีออน แตบาง
ตําบลก็มืดตึ๊ดตื๋อ เกี่ยวกับปญหาไฟฟาไมมีดับเวียนกันไป สะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของ
รัฐบาลในเรื่องการใหการบริการสาธารณะแกประชาชน
สวนขอความในหนา 49 ตอนไปเกาหลี ความวา คืนนี้เห็นจะบินไปไมไดครับทานอาจารยกับ
เจาหนาที่ประจําเครื่องบินจะตองพักนอนอยูที่นี่หนึ่งคืน ประเดี๋ยวผมจะจัดหาที่พักใหเรียบรอย แลวผมจะ
รายงานดวนไปใหเจาคุณประธานกรรมการสภาการสงครามทราบ เรื่องนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย อาจพาดพิงไปถึง
แนวที่หาก็ได เครื่องบินใหมเอี่ยมอยางนี้ไมนาจะมีอะไรชํารุดเสียหายเลย ผมจะตองตั้งกรรมการสอบสวนชาง
อากาศตลอดจนยามเฝาเครื่องบิน สะทอนใหเห็นภาพของยุคสงครามเย็น ที่จารชนของทั้งสองฝายออกสืบหา
ความลับของฝายตรงขามกันทั่วโลก
สวนขอความในหนา 57 ตอนไปเกาหลี ความวา กิมหงวนหัวเราะกาก หันมายิ้มกับ ดร. ดิเรก
“เฮย ทิ้งรมแลวโวย อายหมอนี่นาไปอยูเมืองไทยตอนเขาเลือกผูแทนกันทิ้งรมแนไปเลย” สะทอน
ภาพนักการเมืองผูแทนราษฎรในสภาฯ ที่บกพรองตอหนาที่ขาดการประชุมจนกระทั่งประชาชนรูกันทั่วไป
สวนในตอนนรกในซีอูล ขอความในหนา 105 ความวา อาเสี่ยวา “ไทยเกลียดคอมมิวนิสต เรา
เปนปรปกษตอลัทธินี้ แลวก็พวกทานรุกรานเกาหลีใตโดยไมเปนธรรม” สะทอนใหเห็นถึงการตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสตในประเทศไทย และความพยายามอางเหตุผลในการเขารวมสงครามเกาหลีใหประชาชนทั่วไป
สนับสนุน
และในตอนนรกในซีอูล ขอความในหนา 125-126 เปนการลอเลียนการเสียชีวิตของ 4
รัฐมนตรีที่บางเขน ความวา “คูซาน มานี่ นําตัวเชลยไทยทั้งหาคนนี้ไปขังรวมไวกับอีตาแกคนนั้น พรุงนี้
ขาพเจาจะสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง ถาหากวาไมยอมใหการที่เปนประโยชนแกฝายเราแลวก็เห็นจะตองซอมกัน
เปนการใหญละ บอกเขาใหรูดวยวา บอกทีเราอาจจะสงเขาไปเบนคาง”
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กิมหงวนถามขึ้นเบาๆ
“อะไรกันเบนคาง”
ไฮโจหัวเราะ
“เบนคางเปนตําบลที่เปลี่ยวแหงหนึ่งเต็มไปดวยทุงนาหางไกลจากหมูบาน เราเคยนําเชลยไปยิงทิ้ง
ที่เบนคางหลายคนแลว”
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอื๊อก
“เบนคางก็บางเขนนั่นเอง เอาจะเอายังไงกันก็เอาเถอะวะทีของลื้อแลว ลื้อฆาอั๊วตายอั๊วเปนผีอั๊ว
จะมาหักคอลื้อผาเถอะวะ หลอกใหตายหาเลย”
ในตอนเชลยศึกสามเกลอ หนา 22 ความวา “กระดิ่งทองใจเพชร อยากจะกินไขเปดมันก็ไมมี
พอควบคุมไขหายจากตลาด มันชางแสนประหลาดเมืองไทยเรานี้ รัฐบาลแพพอคาควบคุมราคาเปนไดดี”
เปนสิ่งที่แสดงถึงความไรประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการเรื่องการกักตุนสินคาและการขึ้นราคาสินคา
47. วายรายแหงนครหลวง พล กิมหงวนและดิเรก ถูกพอคาหนาเลือดคนหนึ่งปองรายหลาย
ครั้งหลายหน เนื่องจากเขาใหการสนับสนุนแกรัฐบาลดวยการลดราคาสินคา คณะพรรคสี่สหายจึงตองตอบ
โ
ต
เจาวายราย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ ความไรน้ํายาของรัฐบาลในการควบคุมราคาสินคาและ
การปราบปรามกักตุนสินคา ตามขอความในหนา 1 ความวา “พอคาหนาเลือดทั้งหลายนั้นยอมเปนนักฉวย
โอกาส พอสงครามเกาหลีเริ่มตน บรรดาเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนยารักษาโรคก็มีราคาสูงขึ้นทันที
น้ําตาลทรายขาดตลาด น้ํามันเบ็นซินขึ้นราคาอีก 20 เปอรเซ็นต สิ่งที่จําเปนในการครองชีพถูกกักตุนบาง
แลว รัฐบาลมิไดนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ เชิญพอคามาประชุมขอรองไมใหขึ้นราคาสินคา แตพอคาสวนมากเปน
พอคาหนาโลหิต จึงมีเลหเหลี่ยมกลอุบายรอยแปด อยางไรก็ตาม พอคาที่ดีมีอยูมาก เขาไดชวยเหลือใน
การครองชีพของประชาชน ไมพยายามขูดเลือดขูดเนื้อ พอคาที่ดีเหลานี้แหละ ถูกพอคาที่ชั่วทั้งหลายประกาศ
ตนเปนศัตรู” ภาพตอมาคือความไรน้ํายาของตํารวจในการที่จะใหความคุมครองประชาชนที่รวมมือกับรัฐบาล
จะเห็นไดจากการถูกปองรายและเสียชีวิตของพอคาที่ใหความรวมมือกับรัฐบาล ภาพที่ปรากฏอยูในตอนนี้อีก
ประการหนึ่งก็คือ สังคมและการเมืองไทยในยุคอัศวินผยอง และการลอเลียนระบบอัศวินของอธิบดีเผา เชน
ขอความดังตอไปนี้
“ก็ตมนะซี กู สิบตํารวจเอกแหวแหงกองปราบฯ รูจักไวเถอะ ลอแหวนอัศวินมาแลว 4 วง มอง
หนาหรือ เดี๋ยวพอซอมเลย” แลวเจาแหวก็หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ ชิดเทาตรงอยางแข็งแรง
“ผูการครับ กระผมขออนุญาตซอมผูตองหานิดหนอย”
“ไป พี่ชาย ไปขึ้นรถ วันนี้ลื้อมีเกียรติไดนั่งบูอิ๊คเกงเชียวโวย ไมตองกลัวการยิงทิ้ง อั๊วจะทํา
ตอเมื่อมีความจําเปน”
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กิมหงวนเดินเขามาหาอัศวินหนุมเขาคือ ร.ต.อ. สมบุญ สิงหเหล็กแหงกองปราบฯ เปนนาย
ตํารวจคนเดียวที่ไดแหวนอัศวินฝงเพชรถึง 3 วง แบงเมียไป 1 วง นองเมียอีก 1 วง และสวมอยูที่
นิ้วนางมือซายอีกหนึ่งวง
“มันทําอยางนี้มันลูบคมอัศวินเกินไป นี่ อาเสี่ยดูนิ้วผม ผมจะตองพยายามลาคนรายรายนี้ใหได
ถาสูละกอเปนยิงทิ้งเด็ดขาด พวกเรากําลังถูกเจานายตลอดจนหนังสือพิมพตําหนิติเตียนอยางรุนแรง ในเรื่อง
ที่อายตัววายรายลอบสังหารชีวิตพอคาสําคัญๆ”
นอกจากที่ไดกลาวมาแลวยังมีการลอเลียนกรณีการเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรีดังขอความในหนา
147-149 ดังนี้ เสียงเครื่องยนตถูกสตารทขึ้นทามกลางสายตาประชาชนเกือบ 100 คน เจาแหว
จัดแจงถอยหลังกลับรถ แลวหันมาถามเสี่ยหงวน
“ไปไหนครับ ผูกอง”
เสี่ยหงวนพลอยเปนบาไปกับเจาแหวดวย
“ไปบางเขน”
นายเปเย็นวาบไปหมดทั้งตัว บูอิ๊คเกงโกยอาวไปจากที่นั้น จอมนักเลงมองดูอาเสี่ยดวยสายตา
แสดงอาการวิงวอน
“งา กรุณาอยาพาผมไปยิงทิ้งเลยครับ”
อาเสี่ยหัวเราะ
“ก็ได แตแกตองยอมรับสารภาพตามตรงวาแกเปนผูขวางระเบิดหาง ศิวิลัยซพาณิชย และแก
ตองรับสารภาพวาใครเปนผูจางแก”
“โธ ผมไมรูเรื่องอะไรนี่ครับ ใหผมตายโหง”
กิมหงวนยกหลังมือขวาตบหนานายเปดังฉาด เขาเริ่มตนซอมผูตองหาแลว
“อายสัตว ประเดี๋ยวพอยิงทิ้งเลย ยังจะปากแข็งอีก แกควรจะคิดบางซิวาพฤติการณของแกนั้น
ไดทําลายชีวิตของเราทางออม แกเปนผูยิงนายเมงเปาและคุณหลวงภักดีฯ ตายใชไหมละ เขาตองตายเพราะ
เขารวมมือกับรัฐบาลชวยลดคาครองชีพของประชาชน แกโหดรายมาก แกเห็นแกเงินสินจางฆาคนโดยที่เขา
ไมไดรูเรื่องผิดพองหมองใจอะไรกับแก และคนที่ไมมีสวนรูเห็นอะไร เชนคนขายของหนาหาง ศิวิลัยซ
พาณิชย ก็ตองตายดวยความทารุณของแก”
เจาเปนั่งกมหนานิ่งเฉย 4 สหายชวยกันปลอบโยน ซักถามถึงผูจาง นายเปปฏิเสธวาเขาไมได
ฆาใครและไมเคยรัยจางทํางานเชนนี้ นิกรเดือดดาลขึ้นมาก็พูดกับเจาแหวดังๆ
“หมู ขับรถเร็วๆ หนอยเถอะวะ ปานนี้พวกที่จะเขาแยงผูตองหาคงไปซุมอยูแลว เร็วหนอย จะ
ไดตรงกับที่นัดหมายกันไว”
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บูอิ๊คเกงวิ่งไปราวกับลมพัด เจาเปเหงื่อแตกตัวสั่นงันงก เชื่อมั่นวา 4 สหายเปนตํารวจ รถเกง
คันงามแลนไปทางบางซื่อดวยความเร็วสูง กระโจนขามสะพานแดงตรงไปทางถนนประชาธิปตย แตพอผาน
คลองประปาเจาเปก็ยอมสารภาพเพราะความรักตัวกลัวตาย
“คุณครับ อยาเอาผมไปยิงทิ้งเลยครับ ผมยอมสารภาพแลว”
48. ผูดีผูราย สี่สหายเที่ยวเตรและสํามะเลเทเมากันอยางหนัก สี่นางจึงประชดประชันดวย
การออกเที่ยวเตรบาง สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ จึงปลอมตัวเปนโจรดักจี้เครื่องเพชรของสี่นาง ภาพ
การเมืองในตอนนี้ก็คือยุคอัศวินผยอง และยังมีการลอเลียนเรื่องการเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรีที่บางเขนดัง
ขอความตอไปนี้
ดิเรกวา “ถาหากวาในงานนั้นมีตํารวจละครับ ตํารวจเขาไมเลนงานพวกผมหรือ กวาจะรูเรื่องก็
ตองไปนอนกรงดีไมดีเขาเกิดยายที่คุมขังในเวลากลางคืน พวกผมก็แยเทานั้น”……………….
“หองขังที่กองไมมีที่วางครับ”
“ออ ถายังงั้นไปบางเขน ไปฝากขังไวที่นั่นกอน”
นิกรใจหายวาบ มองดูนายตํารวจหนุมดวยแววตาโหยละหอย
“นาย นายจา วันนี้วันอุโบสถวันศีลวันทานนะนาย อยาพาพวกผมไปบางเขนเลย พอเอยชื่อ
หัวใจผมก็แทบจะหยุดแลว”
49. เสือใบ นรซิงคพี่ชายนายภควานจันทรแขกยามของบานพัชราภรณ ไดมาขออาศัยอยูใน
บานพัชราภรณดวย แตเขามีอาชีพเปนนักยองเบา วันหนึ่งเขาออกทําการ เจาแหว กิมหงวน นิกร และเจา
คุณปจจนึกฯ จึงขอตามเขาไปสังเกตการณดวย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ การลอเลียนเรื่อง
การเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรี ดังขอความในหนา 154 ความวา “ลอมบานไวอยาใหหนีได เราตองจับมัน
ใหอยู จับสงไปขังโรงพักบางเขน” และในหนา 156 ความวา “กลัวซีครับ ฮือ ฮือ ประเดี๋ยวเขาจับไดเขาพา
ผมไปขังโรงพักบางเขน รับประทานคุณหมอกับคุณพลเกิดพาพรรคพวกไปดักแยงกลางทาง รับประทานเรา
ก็แยเทานั้น”
50. อภินิหารโยคี เจาคุณปจจนึกฯ ปวดทองอาการหนักจนดิเรกหมดความสามารถจะรักษา เจา
บาบูแขกยามจึงแนะนําใหคณะพรรคสี่สหายไปขอความชวยเหลือจากโยคีผูวิเศษ ซึ่งเดินทางมาจากอินเดีย
51. ตื่นทอง คณะพรรคสี่สหายไดแผนที่ลําธารทองคํามาจากพระธุดงครูปหนึ่ง จึงออกเดินปา
เพื่อคนหาลําธารทองคําตามแผนที่ที่ไดรับมา
52. ชางถายรูป สี่สหายอุตริจะเปนชางถายรูป เพราะชอบใจหญิงผูหนึ่ง
53. ลักเพศ นิกร ยักยอกเงินผลประโยชนของบิดาของเขาไปใชเปนจํานวนมาก เจาคุณวิจิตรฯ
โกรธนิกรเปนอยางยิ่ง จึงขอใหดิเรกผาตัดแปลงเพศนิกรใหเปนหญิงเพื่อใหเขารูสึกและใชเงินใหนอยลง
54. ตมพอตา นิกร ออกอุบายตมเจาคุณปจจนึกฯ โดยความรวมมือของเจาแหว
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55. ระบําโป สี่สหายไดเขาหุนกันรับซื้อกิจการระบําโปมาดําเนินการตอ เมื่อสี่นางไดทราบก็
แจงตํารวจจับ สามเกลอในตอนนี้มีกรณีการเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรีมาลอเลียนดังขอความในหนา 69
ความวา
“คนนั้นแหละคะ อาเสี่ยกิมหงวนเจาของโรงระบําโป นอกนั้นเปนผูรวมงาน จับเอาไปซีคะ ทาน
สารวัตร อยาใหเยี่ยม อยาใหประกัน และตอนดึกๆ ควรยายไปฝากขังที่บางเขน”
กิมหงวนทําตาปริบๆ มองดูเมียรักของเขาอยางเดือดดาล
“เมียทรยศ” อาเสี่ยตวาดลั่น “หนอย พาโปลิศมาจับผัว แลวมิหนําซ้ํายังยุใหยายที่คุมขัง
กลางดึก ฮึ ทรยศไดลงคอ”
56. ไขคน ดิเรกพยายามคนควาหาวิธีใหผูหญิงออกไขไดเหมือนกับเปดไก
57. เบื้องหลังการปลนทองรายใหญ คณะพรรคสี่สหายไดดําเนินการขนทองคําจํานวนมหาศาล
ของกิมหงวนกลับสูกรุงเทพฯ หลังจากไดนําไปซอนไวในถ้ําแหงหนึ่งในระหวางสงคราม
58. ศึกอสูร ลุงเชยไดปรอทสําเร็จมาจากพระธุดงครูปหนึ่งจึงเดินทางมาหาคณะพรรคสี่สหาย
เพื่อหาทางทดลองปรอท ทั้งหมดไดทดลองโดยนําไปใสปากยักษวัดพระแกว และยักวัดแจง ทําใหยักษสองวัด
เกิดการปะทะกันขึ้น ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือ ความแตกแยกแบงพวกพองกันในกลุมของผูมี
อํานาจทางการเมืองในขณะนั้นดังจะไดเห็นจากนัยความหมายบางประการที่ปรากฏอยูในเนอความหนา 8183 ความวา
“ลูกเอย อันสามัคคีธรรมนั้นยอมทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุขในหมูคณะและประเทศชาติ ชุมชน
ใดชาติใดขาดสามัคคีแลวชุมชนนั้นชาตินั้นก็ตองยอยยับพินาศฉิบหายเพราะตองทนทุกขทรมานจนกวาจะสิ้น
กรรมเกา”
“ลูกเอย อภัยใหกันเสียเถอะ เราเปนยักษดวยกันหนักนิดเบาหนอยก็ควรอโหสิกัน อยาลืมวาเจา
เปนคนชาติเดียวกัน ถามีใจอิจฉาริษยาตั้งหนาอาฆาตพยาบาทมุงหวังทําลายซึ่งกันและกันแลว ชาติยักษ
จะตองพินาศลมจมในไมชา เชนเดียวกับคนไทยและชาติไทยเรา ทุกวันนี้เรายังขาดความสามัคคีธรรม
มักจะถือเสียวา ตัวใครตัวมัน ใครโกยไดก็โกยเอาปราศจากหิริโอตัปปะ คือ ความละอายตอบาป ผูมี
อํานาจก็ใชอํานาจในทางที่ผิด ขมเหงรังแกผูนอย อันกอใหเกิดความเจ็บช้ําน้ําใจตั้งหนาตั้งตาพยาบาทอาฆาต
กัน หลวงพอยืนอยูในวัดอินทรยอมแลเห็นการกระทําตางๆ ชาติไทยจะไปไมรอดถาหากวาเราถือกกถือเหลา
คอยอิจฉาริษยากัน”
ภาพสะทอนการเมืองอีกประการหนึ่งในตอนนี้ก็คือ การขาดเสถียรภาพและความมั่นคงทางการ
เมืองในประเทศการปฏิวัติรัฐประหาร การจลาจลเกิดขึ้นบอยครั้ง ประชาชนหวาดวิตกตอวิกฤตการณใน
บานเมืองตลอดเวลา เมื่อมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้นก็จะคิดไวกอนวาเกิดการปฏิวัติหรือจลาจลขึ้น และมี
การกลาวถึงพาดพิงถึงเหตุการณในคราวเกิดกบฏแมนฮัตตัน ซึ่งฝายรัฐบาลไดใชเครื่องบินของกองทัพอากาศ
โจมตีเรือหลวงศรีอยุธยา ซึ่งฝายผูกอการใชเปนสถานที่จับกุมตัวจอมพล ป. พิบูลสงครามไว ดังจะเห็นได
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จากขอความในหนา 60-61 ความวา คืนวันนั้นเอง ประมาณ 20.00 น. เศษ ขณะที่คณะพรรค 4
สหายนั่งสนทนากันอยูในหองโถง ทุกคนก็สะดุงเฮือก เมื่อไดยินเสียงปนกลมือดังแววกังวานมาแตไกล
และหลังจากนั้นเสียงแตรไซเร็นของรถตํารวจก็ดังขึ้นหลายแหง
เจาคุณปจจนึกฯ มองดูหนาคณะพรรค 4 สหาย
“เกิดปฏิวัติกระมังโวย หรือมายก็จลาจล”
คุณหญิงวาดหนาซีดเผือด
“จะมีเครื่องบินมาทิ้งบอมบไหมคะนี่” ทานถามเสียงสั่นเครือ
เสียงปนดังขึ้นอีก คราวนี้เปนเสียงปนใหญเบา ซึ่งคงจะเปนปนใหญประจํารถถังหรือปนใหญ
ทหารราบ
“บึม บึม บึม”
แลวมีเสียงคนโหรองดังแววมาตามสายลม เสียงยวดยานพาหนะวิ่งขวักไขว
“ไมไดการแลวโวย” เจาคุณประสิทธิ์ฯ พูดละล่ําละลัก “เตรียมตัวพวกเรา อายแหว วิ่งออกไป
บอกอายบังใหปดประตูใหญหนาบาน คงจะเกิดจลาจลแนๆ หมูนี้ตํารวจเขาเตรียมพรอมบอยๆ ฟงซิ ยิงกัน
ใหญแลว”
รถตํารวจหลายคันเปดแตรไซเร็นแลนผานหนาบานพัชราภรณไป ไดยินเสียงไซเร็นดังถนัด
คุณหญิงวาดหนาซีดเผือดตามธรรมดาของคนมีบุญที่มีความกลัวการปฏิวัตจลาจลและสงคราม แมงามทั้ง 4
ซุบซิบวิพากษวิจารณกัน ลุงเชยทําหนาเลิ่กลั่ก
59. สามเกลอตะกละ นิกรจอมตะกละรับประทานของวางที่นันทาเตรียมไวเลี้ยงน้ําชาเพื่อนฝูงไป
จนหมดสิ้น นันทาจึงวางแผนแกเผ็ดนองชาย แตผูรับเคราะหรายกลับกลายเปนคุณหญิงวาด อาเสี่ยกิมหงวน
เจาคุณปจจนึกฯ และเจาคุณประสิทธิ์ แทน
60. นักสูกระทิง สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวไดเดินทางไปเที่ยวสงขลาและเขาชมกีฬา
ชนวัว ดวยความเมากิมหงวนและนิกรไดโออวดกับนายสนามกีฬาชนโควาเขาเปนนักสูวัวผูสามารถและยัง
ไดรับปากจะสูวัวใหชาวสงขลาชมเปนขวัญตาอีกดวย
61. บวกสี่ สี่สหายเที่ยวแตรกันขนาดหนักจนกระทั่งกิมหงวนและนิกรปวยเปนโรคผูหญิง สาม
เกลอในตอนนี้มีการลอเลียนการเมืองในเรื่องการเสียชีวิตของ 4 รัฐมนตรีดังขอความในหนา 62 ความวา
“เทานี้เองแกก็ตองสารภาพแกฉัน หมั่นไสนัก ฮึ่ม ประเดี๋ยวแมพาไปบางเขนเลย”
62. ย่ําแดนดาวราย ดิเรกและเจาแหวเดินทางไปเก็บเงินคารักษาพยาบาลจากคนไขรายหนึ่งแต
กลับถูกสามีของหลอนซึ่งเปนนักเลงใหญซอม สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯและเจาแหวจึงตองรวมมือกันปราบ
ดาวราย ภาพการเมืองที่ปรากฏในตอนนี้เมืองไทยในยุคอัศวินผยอง นักเลงอันธพาลและไดรับการสนับสนุน
จากตํารวจ นื่องจากตํารวจใชนักเลงอันธพาลเหลานี้ในกิจกรรมตางๆ มากมายที่ไมสามารถเปดเผยได
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63. แดนสวาท กรุงเทพฯ อากาศรอนจัด สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯและเจาแหวจึงเดินทางไป
ตากอากาศที่หัวหินและถูกหญิงสาวสองคนยกเคาทรัพยสินไปจนหมดตัว
64. สามเกลอบุกปา กิมหงวนเดินทางไปติดตอการคาที่ประเทศพมา แตเครื่องบินที่โดยสารไป
นั้นเกิดอุบัติเหตุตกลงกลางปา จ. ตาก คณะพรรคสี่สหายมั่นใจวากิมหงวนจะตองยังมีชีวิตอยู พล นิกร ดิ
เรก เจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวจึงออกเดินปาคนหากิมหงวน ภาพการเมืองในตอนนี้ก็คือการตอตาน
คอมมิวนิสต จะเห็นไดจากคําพูดของนิกรใน หนา 22 ความวา “ถากันไมตองออกคาใชจายในการเดินทาง
แลวจะขึ้นเขาลงหวยไปนรกหรือสวรรคกันไปทั้งสิ้น เวนแตไปประเทศรัสเซีย”
65. นักโตวาที กิมหงวนไดขึ้นโตวาทีการกุศล เพื่อหารายไดชวยเหลือกองทหารไทยในเกาหลี
ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้มีดังตอไปนี้
ประการแรก การคอรัปชั่น ดังจะเห็นไดจากขอความในหนา 29 ความวา “เงินเดือนไมพอ เราก็
ตองคอรัปชั่น กินจอบบาง กินเสียมบาง กินเสื้อผาบาง กินหินหินตะปู แลวแตจะมีทางไดกิน เราโกงมาทําไม
โกงมาใหเมีย หรือผูหญิงที่จะมาเปนเมียเรา ซึ่งประการหลังนี้แหละ มีความสําคัญยิ่งแกผูชายเปนนักหนา
เพียงแตหลอนทําหนาเศรา นัยนตาโศกๆ บอกวาหนูอยากไดรถเกงคะคุณอาคะ เ ทานี้เราก็หาทางโกงโดย
อาศัยตําแหนงหนาที่ของเรา เอาเงินมาประเคนใหหลอน” และขอความในหนา 55 ความวา “สวน
นักการเมืองลวนแตมีความสุขสนุกสบายดวยประการทั้งปวงเงินทองไหลมาเทมา เปนแสนลาน เพียงแต
กระดิกนิ้วเซ็นชื่อแกร็กเดียวก็สามารถซื้อรถเกงไดคันหนึ่งเปนอยางนอย”
ประการที่สอง อํานาจวาสนาและอภิสิทธิ์ของนักการเมือง ความไมมั่นคงในชีวิตและการงานซึ่ง
จะแปรผกผันไปตามความผันผวนและความไมมั่นคงทางการเมืองของประเทศ รวมทั้งความเหลวแหลก
เลวราย ขาดหลักการและอุดมการณของนักการเมือง ดังขอความในหลายๆ ตอนตอไปนี้ ในหนา 52
ความวา “นักการเมืองมีตําแหนงหนาที่ไมมั่นคงถาวรอะไรนัก ผิดกวาการคา ซึ่งถามีหางรานของตนเองแลว
โอกาสจะเลิกลมก็หาไดยากเหลือเกิน นักการเมืองวันนี้ใหญโตหรูหรา พรุงนี้อาจตองวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน ไม
มีใครกลารับรองสวัสดิภาพของตัวเอง เราอาจจะตองพลัดพรากจากลูกเมียไปอยูตางประเทศเมื่อใดก็ได เ รา
อาจถูกยิงตายเมื่อใดก็ไดเชนกัน” ในหนา 59-60 ความวา “นักการเมืองทํางานเปนเวลาตามเวลาราชการ
และอาจจะไปทํางานสายก็ได ถึงคราวประชุมก็ไมขึ้นประชุม เลนบิลเลียดเสียบางกินเหลาเสียบาง นั่งนินทา
กันบาง นั่งปรึกษากันถึงทางที่จะไดเงินมาใชบาง นี่แสดงวา นักการเมืองแสนสบายเขาประชุมยกมือแพลบ
เดียวไดเงินหมื่นหวานไปแลวยังรายไดพิเศษอีก ไมมีอาชีพอะไรที่จะร่ํารวยรวดเร็วกวารักการเมือง” หนา
65-66 ความวา “พอเปนนักการเมืองก็มั่งมีขึ้นอยางรวดเร็วนั้น เปนเพราะนานอํานาจและขาพเจาตองทํา
ตัวใหเขากับเหตุการณ ในทํานองรูรักษาตัวรอดเปนยอดดี คนอยางนายอํานาจและขาพเจาไมใชคนโกง แต
เมื่อคนอื่นเขากินและโกงกันอยางสะบั้นหั่นแหลก เขาเขาเมืองตาหลิ่วเราก็ตองหลิ่วตาตามขาพเจายอมรับวามี
เงินหลายลาน โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ของขาพเจา หาเงินมาเขากระเปาอยางคลองๆ เมื่อเปนเชนนี้ ก็
หมายความวา พวกพอคาดีกวานักการเมืองโดยไมตองสงสัย เพราะพอคาไมเคยไปเบงตบทรัพยใครๆ
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ข า พ เ จ า ค า น เ ท า นี้
ท า น
ผูฟงก็ตองวาเปนพอคาดีกวานักการเมืองไหมทาน นักการเมืองไมมีความแนนอนอะไร อาจจะถูกริบทรัพย
ติดคุกติดตารางเมื่อใดก็ได เราไมไดมีความสุขอันแทจริงเหมือนพวกพอคาซึ่งนอนตาหลับ ไมตอง
หวาดระแวงภัย ขาพเจาเห็นวาพอคาดีกวานักการเมืองแนๆ ซึ่งในไมชานี้ขาพเจาก็จะเปลี่ยนอาชีพเปนพอคา
แลว ขอใหขาพเจาไดกอบโกยอีกสัก 5-6 ลานกอน” หนา 69-70 ความวา “สวนนักการเมืองเต็มไปดวย
เกียรติหรูหรา ใครๆ ก็ตองนอบนอมยําเกรง ไดสิทธิพิเศษกวาพวกพอคาทุกประการขึ้นรถไฟก็ฟรี จะไปเที่ยว
ไหนก็มีคนคอยตอนรับ มีตํารวจอารักขาคุมครอง ดูหนังดูละครก็ไมเสียเงิน ดูมวยฟรี เพียงแตทําหนาดุๆ
เบงนิดหนอย แลวบอกนามใหคนเฝาประตูทราบ ก็สามารถจะพาวงศาคณาญาติของตนเขาไปดูการมหรสพ
หรือการกีฬาทุกชนิด สวนพอคามีแตทางเสียเสียโนนเสียนี่ยุบยับไดกําไรมากก็ตองหวานพระภูมิเจาที่ทํางาน
อาบเหงื่อตางน้ํามีผลกําไรเพียงเล็กนอย เ มื่อเปนเชนนี้ก็ยอมเห็นอยูแลววาเปนนักการเมืองดีกวาพอคาและ
ดีกวาอาชีพอื่นๆ รายไดมาก รายจายนอย มีคนเขาออกทางประตูหลังบานตลอดวัน” ขอความในหนา 6970 นอกจากแสดงถึงอภิสิทธิ์ของนักการเมืองแลวยังแสดงถึงการใหรับสินบนระหวางพอคา นักธุรกิจกับ
ขาราชการและนักการเมืองอีกดวย และในหนา 70 ยอหนาสุดทายยังไดแสดงถึงการขาดหลักการและ
อุดมการณทางการเมืองของนักการเมือง ดังขอความที่วา “นายฤทธิ์ ผูแทนราษฎรชั้นดีคนหนึ่งลุกขึ้นจาก
เกาอี้เดินสายอาดๆ ออกมากลางเวที เขาเปนนักการเมืองที่มีอิทธิพลยิ่ง เคยไลถีบคนมามากตอมากแลว
แตกอนปากโปงโฉงเฉงในสภา เดี๋ยวนี้เงียบกริบ เพราะมีบางสิ่งบางอยางอุดปากเขา” ในหนา 71-72
แสดงถึงการขาดความมั่นคงของสถานภาพนักการเมือง และคําพูดกรณีการเสียชีวิตของอดีต 4 รัฐมนตรีที่
บางเขน ดังขอความวา “นักการเมืองมีชีวิตอยางลอแหลม ความรุงเรืองของเราไมจีรังยั่งยืนเลย วันนี้ขาพเจา
เปนคนใหญโต แตพรุงนี้อาจจะตองนอนในหองขัง ลูกเมียรองไหฟูมฟาย และถาบังเอิญเคราะหหามยาม
รายถึงที่สุด ขาพเจาอาจจะถูกสงตัวไปบางเขนก็ได” ขอความในหนา 76 สะทอนใหเห็นถึงสัญญาปากเปลา
ของนักการเมืองที่เปนแตเพียงลมปากผานมาแลวก็ผานไป ความวา “ผมเปนนักการเมือง มิใชเปนไดงายๆ
กอนจะเขามาเปน ทานตองเหน็ดเหนื่อยในการวิ่งเตนขอคะแนนเสียง และตองโกหกใหสนิทวา ถาทานได
เปนผูแทนแลวทานจะทํายังโงนทํายังงี้ ครั้นเมื่อทานไดเปนแลวทานก็ตองทําตัวใหเดนในสภา ในหนา
หนังสือพิมพอีก ทานก็ตองเกกหนาใหสมกับที่ทานเปนนักการเมือง ซึ่งสิ่งเหลานี้จัดวาเปนศิลป”
ประการที่สาม การตอตานและปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต โดยใชการ entertain มาเปน
เครื่องมือในการทําสงครามแยงชิงประชาชน ดังขอความในหนา 47 ความวา “คณะกรรมการไดจัดใหมียี่เก
ปราบคอมมิวนิสต ออกมาแสดงฆาเวลาเกือบชั่วโมงจึงถึงเวลาโตวาที”
ประการที่สี่ ขอความในหนา 55-58 ความวา “สวนนักการเมืองลวนแตมีความสุขสนุกสบาย
ดวยประการทั้งปวงเงินทองไหลมาเทมา เปนแสนลาน เพียงแตกระดิกนิ้วเซ็นชื่อแกร็กเดียวก็สามารถซื้อรถ
เกงไดคันหนึ่งเปนอยางนอย”
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นายตํารวจนอกเครื่องแบบคนหนึ่ง ผุดลุกขึ้นยืนจากเกาอี้หนาเวที เดินปราดเขามาเกาะเวที ยก
มือชี้หนาเสี่ยหงวน
“คุณพูดยังงี้หมายความวากระไร คุณดูถูกรัฐบาลหรือ”
นายตํารวจนอกเครื่องแบบอีกคนหนึ่ง ซึ่งใหญกวานายตํารวจคนแรก รีบลุกเดินไปควาแขนนาย
ตํารวจคนแรกกลับมานั่งตามเดิม แลวกระซิบดุ
“เขาโตวาทีกันรูไหม แลวกันเสียชื่อตํารวจหมด นั่งฟงเฉยๆ ซี ถาคุณขืนเอะอะ ผมจะขังคุณ
เขาใจไหมคุณทํายังงี้ คุณกิมหงวนแกก็ตองชนะคุณอํานาจอยางไมมีปญหา”
ประชาชนคนดู สงเสียงจอกแจกจอแจแซดไปหมด กิมหงวนยืนทําตาปริบๆ จนกระทั่งทาน
รัฐมนตรีคนหนึ่งรองตะโกนขึ้น
“พูดตอไปครับ ไมตองกลัวอะไร คุณมีเสรีภาพในการพูดอยางเต็มที่ บุคคลยอมมีเสรีภาพใน
การพูด และการเขียนตามรัฐธรรมนูญ”
เสี่ยหงวนหนาจอยถอนหายใจเฮือกใหญ มองดู ฯพณฯ ทานดวยแววตาละหอย
“ผมมีเสรีภาพในการพูด แตตํารวจเขามีเสรีภาพในการจับนี่ครับ วา แลวนี่เราจะมาโตกันหาหอก
อะไร พอเริ่มพูดโปลิศก็จะเลนงานเสียแลว แตก็ดีเหมือนกันทานผูฟงจะไดซึมทราบวา พอคานะ แพเปรียบ
นักการเมืองดังจะเห็นไดงายๆ เชนนี้”
สะทอนใหเห็นถึงประเทศไทยในยุครัฐตํารวจ ประชาชนมีเสรีภาพตามลายลักษณอักษรที่ระบุไว
ในรัฐธรรมนูญเทานั้น แตในความเปนจริงทุกคนไมสามารถพูดเขียนหรือแสดงออกไดอยางเสรีเนื่องจากจะมี
ตํารวจนอกเครื่องแบบหรือตํารวจลับคอยสังเกตการณ ผูที่เปนปฏิปกษหรือไมเห็นดวยกับรัฐบาลจะถูกจับตาดู
หรือถูกเพงเล็งเปนพิเศษ
ประการที่หา ขอความในหนา 57-58 ความวา นายตํารวจนอกเครื่องแบบ ซึ่งมียศเปนพัน
ตํารวจโท ยกศอกขวาขึ้นตีคอตอนายตํารวจ ซึ่งมียศเปนรอยตํารวจตรีนอกเครื่องแบบดังพลั่ก
“เห็นไหม เห็นไหม คุณทีเดียวทําจุนจาน เปดโอกาสใหคุณกิมหงวนแกเลนงานคุณอํานาจ คอยดู
นะถาคุณอํานาจแพ ผมจะเลนงานคุณ คุณอํานาจจะยายมาเปนนายเราในไมชานี่แลวรูไหม”
นายตํารวจหนุมนอกเครื่องแบบ มองดูนายตํารวจแกอยางเกรงกลัว
“ก็ผูบังคับการ ทานสั่งใหผมมาคอยสังเกตการณนี่ครับ”
แสดงถึงสถานภาพของนักการเมืองสูงกวาขาราชการ ขาราชการตองเอาใจนักการเมือง เพราะ
นักการเมืองเปนผูมีอํานาจใหคุณใหโทษแกขาราชการได
ประการที่หก ขอความในหนา 50-51 ความวา บรรดานักการเมืองทั้งหลาย เปนสวนมากนั้น
ถึงแมจะมีเกียร ติ มีตําแหนงหนาที่ราชการใหญโต แตเขาก็ถูกประชาชนสาปแชงอยูเสมอ มีประชาชนเปน
สวนนอยที่นิยมชมชอบนักการเมือง ขอใหทานลองนึกถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเถิด ทําไม
ประชาชนไทยจึงนอนหลับทับสิทธิ์ ไมยอมไปลงคะแนนเลือกผูแทนของตน ไมใชเหตุอื่น เขาเอือมระอา
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นักการเมืองของเรานั่นเอง และขอความในหนา 58-59 ความวา นักการเมือง คือ อภิสิทธิ์ชน ที่ไดรับ
ความสะดวกสบายกวาพอคาดวยประการทั้งปวง ที่ทานผูเสนอวา นักการเมืองถูกเขาสาปแชงนั้น ก็เห็นจะ
เปนบางคน นักการเมืองที่ดี ใครๆ ก็ตองนับถือ การที่ประชาชนยอมนอนหลับทับสิทธิ์ ไมไปเลือก
ผูแทนราษฎรของตนนั้นไมไดหมายความวา ประชาชนยอมนอนหลับทับสิทธิ์เพราะเกลียดนักการเมือง
ประชาชนขี้ครานในเรื่องความเหลวแหลกของทะเบียนสํามะโนครัวตางหาก เปนตนวา คราวที่แลวมาขาพเจา
ไปเลือกผูแทน พอไปถึงหนวยเลือกตั้ง ก็เขาไปแสดงตัวกับเจาหนาที่ เจาหนาที่เขาบอกวาทะเบียน
สํ า ม ะ โ น ค รั ว บ า น ข า พ เ จ า มี แ ต น า ง
กิมหงวน ไทยแท นายกิมหงวนไมมี ขาพเจาเลยหมดสิทธิ์ เพราะทางทะเบียนทองถิ่นเขาแปลงเพศให
นอกจากนี้เตี่ยของขาพเจาซึ่งตายไปนานแลวยังมีชื่อปรากฏอยู หมายความวายังมีสิทธิ์เลือกตั้ง ประการ
สําคัญหนวยเลือกตั้งแทบทุกแหง ไมมีทางปองกันพลรมหรือไพไฟ ซึ่งยกพวกมาลงคะแนนกันเปนรอยๆ
เมื่อการเลือกตั้งเปนไปดวยความอยุติธรรม ประชาชนที่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยาง
แทจริง ก็เอือมระอา ยอมนอนหลับทับสิทธิ์ดีกวา
ทั้งหมดขางตนสะทอนใหเห็นการเลือกตั้งสกปรกความไมบริสุทธิ์ยุติธรรมในกระบวนการเลือกตั้ง
และความเบื่อหนายของประชาชนตอการเมืองการปกครองของประเทศ
และยังสะทอนใหเห็นถึงความ
บกพรองของงานทะเบียนราษฎร ซึ่งอาจเปนความบกพรองที่แทจริง หรืออาจเปนความบกพรองที่เจตนาจะให
เกิดเพราะเปนวิธีการโกงการเลือกตั้งอีกวิธีหนึ่ง เชน อาจมีพลรมมาลงคะแนนในนามของนางกิมหงวน ไทยแท
และเจาสัวกิมเบก็ได
ประการที่เจ็ด การพิจารณานักการเมืองไมไดดูที่ผลงานแตพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งแสดงถึงการขาดความรูความเขาใจทางการเมืองและความเสื่อมโทรมของสังคมที่ยึดถือวัตถุนิยมและ
เงินตราเปนหลักในการชี้ชัดคนดังขอความในหนา 49 ความวา “เสียงตบมือดังขึ้นกราวใหญ นายอํานาจ
นักการเมืองตัวยง เดินมาหยุดยืนหนาไมโครโฟนอยางสงาผาเผย ทานผูนี้กําลังมีอิทธิพล มีอํานาจราชศักดิ์
และมีทุกสิ่งทุกอยางที่นักการเมืองชั้นดีเขามีกัน คือ มีตึกอยูหรูหรา มีรถเกง มีเงินฝากธนาคารหลายลาน
และมีเมียเด็กๆ หลายคน”
ประการที่แปด ขอความในหนา 49 เราเปนประชาธิปไตย อํานาจยอมมาจากประชาชน มีนัย
ความหมายของการประชดประชัน เพราะประเทศไทยในขณะนั้นมีการเมืองการปกครองในระบอบเผด็จการ
เปนประชาธิปไตย แตเพียงลมปากหรือเปลือกนอก อํานาจมาจากปลายกระบอกปนและตีนตะขาบไมใชจาก
ประชาชน
ประการที่เกา ขอความในหนา 83 ความวา “เถาแกเขาจะเอาขาวสารออกนอกประเทศ ผมจะ
ชวยเขา” สะทอนใหเห็นถึงการพึ่งพาชวยเหลือกันระหวางพอคาและนักการเมือง ในกรณีลักลอบสงออก
ขาวสารซึ่งเปนสินคาควบคุมอยูในขณะนั้น
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66. สามเกลอชีกอ คุณหญิงวาดไดรับเปนผูอุปการะหญิงสาวกําพราที่นาสงสารคนหนึ่ง ซึ่งเปน
หญิงสาวรูปงาม สี่สหายตางพออกพอใจหลอนและรุมจีบหลอน
67. นักเลงใหญ สี่สหายไดชวยเหลือชายคนหนึ่งจากการถูกปองรายโดยนักเลงใหญและไมยอม
สง ตัวชายคนนั้นออกจากบานพัชราภรณ ทําใหนักเลงใหญโกรธแคนสี่สหายเป นอยางมากและไดจับตัว
คุณหญิงวาดไปกักขังเพื่อแลกเปลี่ยนตัวกับชายคนที่สี่สหายใหความชวยเหลือไว
68. สามเสือลางทุง คณะพรรคสี่สหายไดรวมหุนกันทําบริษัทภาพยนตอีกครั้งหนึ่ง แตก็ไม
ประสบความสําเร็จอีกเชนเคย
69. ตรวจราชการ ดิเรกตองการนํายาสมุนไพรพื้นบานมาทําการคนควาทดลอง จึงชวนเพื่อน
เกลอของเขากับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว เดินทางไปที่จังหวัดกันดารและหางไกลความเจริญแหงหนึ่ง
ซึ่งที่นี่คณะพรรคสี่สหายถูกเขาใจผิดวาเปนเจาใหญนายโตมาตรวจราชการ คณะพรรคสี่สหายจึงสวมรอยเปน
คณะผูตรวจราชการ
โดยรวมแลวเนื้อหาของสามเกลอในตอนนี้สะทอนภาพการเมืองและสังคมไทย
ดังตอไปนี้ คือ การคอรัปชั่นซึ่งแพรระบาดไปทั่วทั้งในระบบราชการและระบบการเมือง แมแตผูที่ตรวจสอบ
ควบคุมการทํางานของขาราชการก็ยังคอรัปชั่น ความประพฤติแบบผักชีโรยหนาของขาราชการ การประจบ
สอพลอเพื่อหวังความดีความชอบพิเศษของผูนอยตอผูใหญ อภิสิทธของผูมีอํานาจวาสนาและผูยิ่งใหญ
ทั้งหลายซึ่งใชอํานาจราชศักดิ์ที่มีอยูแสดงความยิ่งใหญอวดอํานาจอิทธิพลเหนือประชาชนทั่วไป การประชด
ประชันการทํางานของตํารวจในยุคอัศวินผยองเรื่องการซอมหรือยิงทิ้งผูตองหาและการใหการอุปถัมภแก
มิจฉาชีพจนผูกวางขวาง ผูยิ่งใหญ และผูมีอิทธิพลเต็มบานเต็มเมือง การปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นบอยๆ
จนสามารถนําขอหากบฏมายัดเยียดใหใครก็ไดเปนเรื่องปก ติและการใชขอหากบฏจนเปนปกตินี้ยังสะทอนให
เห็นถึงการเมืองการปกครองของประเทศซึ่งเปนเผด็จการในคราบประชาธิปไตยไดอีกดวย โดยขอหากบฏเปน
เครื่องมือของรัฐบาลในการกําจัดปฏิปกษคูแขงทางการเมือง ความหวาดระแวงไมไววางใจกันระหวางผูมี
อํานาจทางการเมืองทั้งหลายและการคานอํานาจชิงไหวชิงพริบระหวางกัน การที่ขาราชการวางตัวเปนเจานายอยู
เ
ห
นื
อ
ประชาชนไมไดวางตัวเปนขาราชการกับประชาชน ซึ่งตางก็เปนพลเมืองของรัฐเทาเทียมกันสะทอนถึงความไม
เสมอภาคกันในสั งคมอันผิดไปจากหลักประชาธิปไตยที่รัฐบาลไดประกาศวาเปนอุดมการณ หลักในการ
ปกครองประเทศ และยังปรากฏการการลอเลียนเรื่องแสงเฮากวงของจอมพล ป.พิบูลสงครามและหลวง
วิจิตรวาทการอีกดวย
70. เกิดสําเพ็ง กิมหงวนไดแตงอัตตชีวประวัติของตนเองออกมาเปนหนังสือชื่อ “เกิดสําเพ็ง”
สามเกลอในตอนนี้ปรากฏภาพการเมืองไทยยุคอัศวินผยอง ดังคําพูดลอเลียนของดิเรกในหนา 6 ความวา
“ออไรน ออไรน ควรจะเปนอยางนั้น สุภาษิตอินเดียบทหนึ่งกลาวไววา ทะราวะกินหนา อาตุอุม ปะราวดี กะ
โหฮินดู แปลเปนไทยวา ไมมีอะไรภายใตดวงอาทิตยที่ตํารวจไทยทําไมได” แลวดิเรกก็ขมวดคิ้วยน “โน โนๆ
แปลผิดไป แปลวา หลายๆ คนทํางานไดสําเร็จผลเร็วกวาคนๆ เดียว” สวนขอความในหนา 20 ซึ่งเปน
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ขอเขียนของกิมหงวน แสดงถึงการคอรัปชั่นและการชวยเหลือกันระหวางพอคาและขาราชการ ความวา “เตี่ย
ขาพเจาเปนพอคาสําคัญที่มีอิทธิพลในวงการคา และเปนซาเฮียอั้งยี่คณะมังกรเขียว สวนคุณตาเปนอธิบดี
กรมกรมหนึ่ง มีหนาที่ซื้อของตางๆ ใหทางราชการใชปหนึ่งหลายลานบาท เตี่ยพยายามสงของกํานัลไปให
คุณตาเสมอๆ บางทีก็วานใหลุงของขาพเจา (เจาสัวกิมไซ) ไปหาคุณตาขาพเจาเอาเงินไปใหครั้งละไมต่ํากวา
10 ชั่ง คุณตาขาพเจาแลเห็นเงินก็ตาโต เพราะตามปกติทานบูชาเงินเปนพระเจา ใชตําแหนงหนาที่ราชการ
ตบทรัพยพอคาประชาชนจนร่ํารวยมีบานและที่ดินมากมาย เมื่อคุณตาไดรับบรรณาการจากเตี่ยบอยๆ คุณตา
ก็คอยๆ หายชิงชังเตี่ย ลืมเรื่องที่เตี่ยลักพาแมขาพเจาหนีมาจากบาน อนุญาตใหเตี่ยไปหาได ตั้งแตนั้น
มาเตี่ยขาพเจาก็ไดรับเหมาสงของใชใหทางราชการในกรมที่คุณตาเปนเจากรม พอตากับลูกเขยไดรวมกันทํา
การคอรัปชั่นโดยไมมีใครขัดขวาง ขาพเจาวาการคอรัปชั่นนี้เปนมานานแลว”
71. จอมเบง สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวออกจากบานมาเที่ยวพักผอนในวัน
อาทิตย นิกรจึงแสดงความสามารถในการเบงขึ้นรถฟรี เที่ยวฟรี เนื้อหาของสามเกลอในตอนนี้สะทอนให
เห็นถึงภาพผูยิ่งใหญ ผูมีอิทธิพลเต็มบานเต็มเมือง โดยเฉพาะคนในเครื่องแบบทั้งทหารและตํารวจจะมี
อภิสิทธิ์มากมาย
72. เมืองฮาเร็ม (แขกเมือง) สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกและเจาแหว เดินทางไปรวมงานฉลอง
วันเกิดของทานมหาราชาจันทรกุมารที่อินเดีย ภาพการเมืองของตอนนี้จะเห็นไดจากคําพูดของดิเรกใน
หนา 10 แสดงใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของรัฐบาลในการใหบริการสาธารณแกประชาชน ความวา
“ตรงกันขามครับ กัลกัตตาใหญโตกวากรุงเทพฯ ตั้งหลายเทา ความเจริญทางดานวัตถุก็ดีกวา
กรุงเทพฯ เปนนครที่ใหญมาก รองจากนิวเดลฮี ซึ่งเปนเมืองหลวงของอินเดียในปจจุบันนี้ กัลกัตตามีถนน
หนทางสวยงาม น้ําประปาไหลโกรกตลอกวัน ไฟฟาสวางจาไมมีกะปริดกะปรอยอยางบานเรา บานเมืองเปน
ระเบียบเรียบรอยมีพลเมืองหนาแนนยิ่งกวากรุงเทพฯ แตวาผมไปกัลกัตตาหลายปมาแลวนะครับเดี๋ยวนี้คง
เจริญมากขึ้น” และในเนื้อความหนา 24-25 ความวา
“ที่เมืองนี้น้ําประปาไฟฟาบริบูรณดีหรือทาน” นิกรพูดภาษาอังกฤษตะกุกตะกักเต็มทน
นายตํารวจหนุมพยักหนา
“กัลกัตตามีน้ําประปาใชทุกบาน ไหลแรงมากทีเดียว เปดทิ้งไวเพียง 2 นาทีเทานั้นน้ําทวมเลย”
นิกรจุปาก
“ถายังงั้นแพเมืองขาพเจา เปดทิ้งไวตั้งแตหัวค่ํายันสวางไดน้ําครึ่งปบพอดี แลวไฟฟาละทาน”
“โอ คืนนี้ทานจะเห็นเอง พอตกค่ําไฟสวางจาทั้งเมืองเหมือนกลางวัน มดตัวเล็กๆ กัดกันใน
ระยะหางจากเราตั้ง 100 เมตร ยังมองเห็นถนัด ไฟฟากัลกัตตาไมมีเสียไมมีดับ คากระแสไฟก็ถูกมาก
คิดเปนเงินไทยยูนิตละ 2 สตางคเทานั้น ใช 10 ยูนิตแถม 2 ยูนิต ถาใช 50 ยูนิตขึ้นไปแถมหลอดไฟ
หนึ่งดวง และถาใชถึง 100 ยูนิต แถมสลากกินแบงหนึ่งฉบับ”
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และขอความในหนา 12 แสดงใหเห็นถึงการคอรัปชั่นที่ระบาดไปทั่วบานทั่วเมืองของประเทศ
ไทย ความวา “เอ ถายังงั้นคนใหญคนโตของอินเดียเขาคงไมคอรัปชั่นเหมือนทานผูยิ่งใหญในเมืองเราหรอก
นะ เขาจึงเจริญกาวหนาเร็ว ของเราไมวาจะทําอะไรมันโกงกันซะเรื่อย”
ดิเรกหัวเราะ
“ชวยไมได ประเทศชาติไมใชของกันคนเดียว”
73. เผชิญเสือผาด สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเดินทางไปเพชรบุรี เนื่องจาก
กิมหงวนตองไปตรวจตราการคาของเขา แตขากลับคณะพรรคกลับถูกเสือรายจับตัวเรียกคาไถ โดยพวกโจร
ปลอยใหนิกรและเจาแหวเปนผูไปเบิกเงินมาไถตัวพรรคพวกที่เหลือ
74. นาคแก ลุงเชยเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อบวชและไดชักชวนเจาคุณปจจนึกฯ รวมบวชดวย
คณะพรรคสี่สหายจึงจัดเตรียมงานบวชใหแกทานผูใหญทั้งสอง ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ไดสะทอน
ใหเห็นถึงกรณีกบฏแมนฮัตตันในวันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2494 คือ ขอความในหนา 2 ความวา คนขับ
สามลอหัวเราะหึๆ
“คุณลุงรูไหมครับวา กรุงเทพฯ กําลังอยูในระหวางการใชกฎอัยการศึกตํารวจกับทหารเขา
รักษาการณตลอดคืน นี่ก็ยังไมสวางดี คุณลุงเดินทอมๆ ไปคนเดียว เขาเห็นเขาก็ตองเขาใจวาคุณลุงเปน
แนวที่หาตะครุบตัวเอาไปโรงพักหามเยี่ยมหามประกัน คุณลุงก็แยเทานั้น”
ลุงเชยทําตาปริบๆ แกนึกไดวา เมื่อวันที่ 29 คือวันศุกรท่ีแลวมานี่มีการจลาจลเกิดขึ้นที่
กรุงเทพฯ ที่นครสวรรคลือกันใหแซดวาทางบางกอกรบกันจนกระทั่งเลือดไหลทวมถนน ทางรัฐบาลได
ประกาศกฎอัยการศึกและทําการปราบปรามกบฏไดราบคาบอยางรวดเร็ว และหนา 3 ความวา “ฮะ ฮะ เห็น
เมื่อคราวเกิดการจลาจลรบกันพวกเรามีใครไดรับ
หนาลูกหลานพี่นองพรอมกันยังงี้มันชื่นใจเหลือเกิน
อันตรายบางหรือเปลา อยูนครสวรรคฟงแตวิทยุเปนหวงพวกเราจนนอนไมหลับ”
พลวา “พวกเราปลอดภัยครับคุณลุงแตมีกระสุนตกในบานเราหลายนัดเหมือนกัน เลนเอาตองวิ่ง”
75. โซโรแสดํา คณะพรรคสี่สหายไดเหตุการณฆาตกรรมกันอยางอุกอาจกลางเมือง นิกรจํา
หมายเลขทะเบียนรถของคนรายได คณะพรรคจึงทําตัวเปนนักสืบหาคนรายกัน ภาพการเมืองในตอนนี้ก็คือ
การปราบปรามและตอตานลัทธิคอมมิวนิสต เนื่องจากสมาคมลับที่คณะพรรคสี่สหายรวมมือกับตํารวจในการ
ปราบปรามนั้นคือ พลพรรคของลัทธิคอมมิวนิสต และนาจะเปนคอมมิวนิสตสายจีนแดงดวย เนื่องจาก
สมาชิกของสมาคมสวนใหญเปนคนจีน
76. วันจลาจล คุณหญิงวาดและสี่นางกอการจลาจลยึดอํานาจภายในบานพัชราภรณ ภาพ
การเมืองในตอนนี้คือ เปนการลอเลียนทางการเมืองไทยที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารบอยครั้ง ฝายใดชนะก็จะ
จับกุมผูแพตั้งกรรมการศาลพิเศษหรือศาลทหารสอบสวนตัดสินลงโทษกันและตองมีการจับกุมผูที่รัฐบาลไม
พอใจในคราวเดียวกันดวย การจลาจลในบานพัชราภรณครั้งนี้เปนการลอเลียนกบฏแมนฮัตตันคือ คณะ
ผูกอการไดจับกุมตัวเจาคุณประสิทธิ์ฯ ตอหนาแขกเหรื่อของบานไปไวที่เกาะลอยกลางน้ําและใชที่นั่นเปน
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กองบัญชาการ เหมือนกับที่คณะกูชาติจับกุมตัวจอมพล ป. ตอหนาตอตาแขกบานแขกเมือง ไปไวบนเรือ
หลวงศรีอยุธยา ซึ่งลอยลําอยูกลางแมน้ําและใชเรือหลวงศรีอยุธยาเปนกองบัญชาการ คณะผูกอการไดเขายึด
โรงสูบน้ําและถังน้ําประปา รวมทั้งโรงจําหนายไฟฟาภายในบาน สวนคณะกูชาติไดเขายึดการไฟฟาและ
โทรศัพทวัดเลียบ เจาคุณประสิทธิ์ตองลอยคออยูในสระน้ํา วายน้ํามาเขาฝงเหมือนกับจอมพล ป. ตอง
ลอยคออยูในแมน้ําเจาพระยาวายน้ํามาขึ้นฝง ฯลฯ นอกเหนือจากการลอเลียนเรื่องกบฏแมนฮัตตันแลว ก็มี
ภาพของการตอตานคอมมิวนิสตของรัฐบาล มีทั้งการกวาดลางจับกุมและการสรางภาพรายใหกับลัทธิ
คอมมิวนิสต ดังขอความในหนา 53 ความวา “ไมได ๆ ๆ” นันทาขัดขึ้น “ธงแดงหมายถึงคอมมิวนิสต ดีไม
ดีตํารวจเขาจะเลนงานเราเขา” และขอความในหนา 70 ความวา “อื้อฮือ รับประทานลงโทษแบบ
คอมมิวนิสตเชียวนะครับ ตายแลวยังขุดเอาศพขึ้นมายิงอีก” นอกจากสองกรณีที่กลาวมาแลวยังมีขอความที่
กลาวถึงเหตุการณกบฏแมนฮัตตันดังขอความในหนา 83 ความวา โรคเสนประสาทไดกําเริบขึ้นตอนกลางคืน
วันที่ 29 มิถุนายน เสียงปนที่ยิงกันหูดับตับไหม ทําใหคุณอาหญิงของแกอกสั่นขวัญแขวน กระปากระเปอ
77. เสือแคน กิมหงวนถูกทํารายโดยนักเลงคนหนึ่ง ทําใหบริวารของกิมหงวนเจ็บแคนแทนเขา
และตางแกแคนใหกิมหงวนจนนักเลงคนนั้นตองหลบหนีออกจากพระนคร กอนไปเขาไดสงจดหมายให
กิมหงวนตามไปตอสูกับเขาตัวตอตัว กิมหงวนจึงชวนเพื่อนเกลอของเขากับเจาคุณปจจนึกและเจาแหวออก
ติดตามนักเลงคนนั้นตามคําทา
78. หุนผี เจาคุณปจจนึกฯ ถูกขมขูและลอบทําราย ดิเรกจึงวางกับดักจับตัวคนรายและใช
หุนยนตของเขาเขาชวยดวย ภาพการเมืองในตอนนี้สะทอนยุครัฐตํารวจ ตํารวจเปนกําลังสําคัญของรัฐบาลจึง
ไดรับการสนับสนุนจนกระทั่งมีกําลังและแสนยานุภาพไมตางจากกองทัพและมีการลอเลียนระบบอัศวินของ
อธิบดีเผา ดังขอความในหา 10 ความวา “ขางลางมีตํารวจคอยคุมครองพอตั้งหลายสิบคน อัศวินก็มี
อัศเพลสและตํารวจหญิงก็มี รถเกราะเรียงรายรอบบาน” คําวาอัศเพลสเปนการนําศัพทในวงการมัาแขงมา
ลอเลียนระบบอัศวินของอธิบดีเผา กลาวคือ ในการแขงมา มาที่ชนะเลิศเขาเสนชัยเปนที่หนึ่งจะถูกเรียกวา
เขาวิน สวนที่เขาเสนชัยเปนที่สองจะถูกเรียกวาเขาเพลส ดังนั้น นายตํารวจคนใดยังไมไดเปนอัศวินก็จะถูก
ลอเลียนวาเปนอัศเพลสไปกอน
79. รับเสด็จ 2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จนิวัติพระนคร ภายหลังการเสด็จไปรักษา
พระเนตรยังตางประเทศ คณะพรรคสี่สหายของเราก็ไปรอรับเสด็จดวยเชนกัน ภาพและนัยทางการเมืองของ
สามเกลอในตอนนี้ไมตางไปจากตอนรับเสด็จ 1 ก็คือ ภาพและนัยความหมายของความจงรักภักดี ซึ่ง
ขอความที่แสดงความจงรักภักดีตอกษัตริยของประชาชนชาวไทย มีดังตอไปนี้ “ลุงเชยเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ
เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระประมุขแหงชาติไทยที่เสด็จกลับจากสวิสเซอรแลนดมารวมทุกข
สุขกับประชาราษฎรของพระองคทานดังที่พระองคไดเคยมีพระราชดํารัสวา ถาประชาชนไมทิ้งขาพเจา ขาพเจา
จะทิ้งประชาชนไดอยางไร ความทุกขเข็ญความเดือดรอนนานาประการจะตองสิ้นสุดลง เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวอันเปรียบประดุจรวมโพธิ์ทองเสด็จกลับมาบริหารราชการแผนดินดวยพระองคเองในคราวนี้
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ความจงรักภักดีของประชาชนพลเมืองทั้งประเทศทําใหเขาละทิ้งการงานเดินทางเขามากรุงเทพฯ เพื่อรับเสด็จ
จอมกษัตริยของเขา ขบวนรถไฟทุกสายเรือเมลและรถยนตโดยสารเดินทางไกล มีประชาชนซึ่งเปนไพรฟา
ขาแผนดินของพระองคทานแนนขนัด เขามาพักแรมกันตามโรงแรม หรือตามบานญาติพี่นอง บางก็ไมมีที่
พักยอมลําบากกรากกรํา อันแสดงถึงจิตใจที่เปยมลนดวยความจงรักภักดีของเขา………….
เออระเหยลอยมา
ตัวฉันลอยมาจากบานไกล
ดวยความภักดีตอจอมกษัตริย
เสด็จนิวัติกลับเมืองไทย
พวงเจาเอยมาลัย
ถึงคราวชาติไทยจะรมเย็นเอย
ตาแกไดแลเห็น 2 ฟากถนนประดับประดาดวยธงไตรรงคขนาดใหญ เตรียมรับประบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่จะเสด็จมาถึงในวันพรุงนี้แลว ลุงเชยก็นึกปลาบปลื้มใจที่รัฐบาลกับประชาชนพลเมืองมีความ
จงรักภักดีพระมหากษัตริยอยางลนเหลือ มันเปนวันสําคัญแหงประวัติศาสตรของชาติไทยอีกวันหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ประประมุขแหงชาติไทยไดเสด็จนิวัติพระนคร และจะทรง
ประทับรวมทุกขสุขกับประชาราษฎรของพระองคทานตลอดไป บรรดาพสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย เมื่อไดสดับ
ขาวเสด็จกลับตางพากันตื่นเตนยินดีเตรียมตัวตอนรับพระมหากษัตริยอันเปนที่สักการะบูชาของเขา ดังจะ
เห็นไดจากชาวชนบททั้งหลายที่พากันหลั่งไหลเดินทางเขากรุงเทพฯ นับจํานวนแสน และวันนั้นเอง พออรุณ
เบิกฟา กรุงเทพมหานครก็มีการเคลื่อนไหวกันอยางคึกคัก ตามถนนหนทางมีประชาชนหญิงชายเนืองแนน
ผิดปกติ โดยเฉพาะถนราชดําเนินไดประดับธงไตรรงคผืนใหญสะบัดพลิ้วคูกับธงมหาราช บางแหงตอนสี่แยก
สําคัญเชนสะพานผานฟาลีลาศ ไดมีซุมสวยสดงดงามขององคการบริษัทแหงหนึ่ง บรรยากาศตอนเชาวันนั้น
เต็มไปดวยความสดชื่น
ประชาชนพระนครและธนบุรีตางไดสดับขาวการเสด็จพระราชดําเนินของ
พ
ร
ะ
บ
า
ท
ส
ม
เ
ด็
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พระเจาอยูหัวจากทางวิทยุกระจายเสียงตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับสมเด็จพระบรมราชินี
พรอมดวยเจาฟาหญิงพระราชธิดาและขาราชบริพารไดเสด็จจากเรือพระที่นั่งมิโอเนียลงสูเรือยนตกองทัพเรือ
และเสด็จประทับเรือพระที่นั่ง “แมกลอง” มุงตรงเขาสูกรุงเทพฯ ในตอนสายวิทยุกระจายเสียงไดแจงการ
เสด็จของพระองทานใหประชาชนทราบทุกระยะไป
พอตกเที่ยง บริเวณทาราชวรดิษฐก็ลนหลามดวย
ประชาชนนับหมื่นซึ่งพากันมาคอยตอนรับและชมพระบารมีของพระมหากษัตริยของเขา ทุกคนตองอดทนตอ
ความรอนแรงของแสงอาทิตย และตองเบียดเสียดเยียดยัดรอคอยขบวนเรือพระที่นั่งปลอยใหเวลาลวงพนไป
ดวยความกระสับกระสาย………….
“ใครๆ ก็อยากมารับสุเหล็กในหลวง วั่งเกทั่งมีบุงวากซูหนามาก คงจีนไทยนับถูทั้งนั้น จริงไม
จริง”
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“จะ ไพรฟาขาแผนดินก็ตองเคารพบูชาทาน เจาสัวเปนจีนเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร อุตสาห
มารับเสด็จนับวาเจาสัวทําถูกแลว”………….
เรือหลวงแมกลองแหงราชนาวีอันเปนเรือพระที่นั่งกําลังแลนเอื่อยๆ เขาจอดเทียบทา ทามกลาง
เสียงอาณาประชาราษฎรไชโยโหรองถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดังอยูตลอดเวลา และแลวแตร
วงก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แถวทหารกองเกียรติยศกระทําวันทยาวุธ
บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีไดเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งแลว
แวดลอมดวยขาราชบริพาร ราชองครักษและตํารวจหลวง งามสงาไมผิดอะไรกับดาวลอมเดือน ทามกลาง
เสียงแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประชาชนตางไชโยโหรองถวายพระพรเซ็งแซ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงเครื่องยศฉลองพระองคจอมพลเรือ
ลุงเชยกระพุมมือขึ้นประนมระหวางอก
“เจาคุณเอย เปนบุญตาของลูกแหๆ ที่ไดเห็นพระองคทาน ตอนี้ไปบานเมืองคงจะรมเย็นเปนสุข
สืบไปแลว ขอใหพระองคทรงพระเจริญเปนมิ่งขวัญของชาติและประชาชนคนไทยตลอดกาลนานเถิด”
เจาสัวกิมไซพึมพําเบาๆ
“ทรงพระจิเริง ทรงพระจิเริง”
ประชาชนไมมีใครสนใจกับสิ่งแวดลอม สายตาทั้งหมดจองมองไปที่พระองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินี ทุกคนตางชื่นชมโสมนัสที่ไดชมพระบารมีอยางใกลชิด การเสด็จนิวัติ
คราวนี้เปรียบเสมือนฝนทิพยหลั่งลงมาทั่วผืนแผนดินไทย ประชาราษฎรคงจะรมเย็นเปนสุขในพระบารมีและ
พระมหากรุณาธิคุณ บานเมืองจะสิ้นสุดความยุงยากในคราวนี้ พล นิกร กิมหงวน ดร. ดิเรก และเจาแหวกับ
ลุงเชยพากันเดินมาทางทาพระจันทรผานหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเมืองลัดตัดตรงมาสนามหลวง
ประชาชนลนหลามมืดฟามัวฝน ทุกคนเปยมลนดวยความจงรักภักดีในพระมหากษัตริยของเขายอมสละเวลา
และการงานมาคอยเฝา……….
หลัง จากนิก รชําระคากว ยเตี๋ย วให เจ ก เสร็ จเรียบร อยแลวประชาชนริมสนามหลวงนับตั้ ง แต
พระบรมมหาราชวังเรื่อยมา ก็มีการเคลื่อนไหวกันอยางผิดปรกติ วิ่งสับสนอลหมานผานไปมา แสดงวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยุหัวและสมเด็จพระราชินีจะเสด็จแลวทางดานสะพานผานพิภพประชาชนเฮโลเขาไป
กลางถนนเนืองแนน เจาหนาที่ตํารวจและทหารหามไมไหว ไมมีอํานาจสิ่งใดที่จะมาทําลายความจงรักภักดีของ
ประชาชนที่มีตอพระมหากษัตริยอันประเสริฐของเขาได เสี่ยหงวนจูงมือลุงเชยพาเดินไปจากที่นั้น 3 สหาย
และเจาแหวติดตามไปดวย ในเวลาเดียวกันนี้เอง เสียงไชโยโหรองก็ดังกังวานมาจากประตูวิเศษไชยศรี
เรื่อยมา พระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสดจกลับพระราชวังสวนจิตรลดาแลว โดย
ขบวนรถยนตพระที่นั่ง มีรถจักรยานยนตและรถจิ๊ปของตํารวจทําหนาที่พิทักษรักษาพระองคอยางแข็งแรง
ติดตามดวยรถพระที่นั่งรองและขาราชบริพารในขบวนเสด็จ
“ทรงพระเจริญ ไชโย ไชโย ขอใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเจริญ”
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กลุมประชาชนเบียดเสียดรวนกันเพื่อจะชมพระบารมีใหใกลชิด ขบวนเสด็จตองหยุดชะงักเพราะ
ประชาชนนับหมื่นเขามาหอมลอม จนกระทั่งรถโฆษณากระจายเสียงตองประกาศของรองเพื่อนรวมชาติที่
จงรักภักดีใหเปดทางให คราวนี้ 4 สหายก็พลัดกัน ดร. ดิเรกกับพลถูกคนเบียดออกไปจนถึงกลางถนน
ราชดําเนิน เจาแหวพลัดไปทางหนึ่งลุงเชยไมยอมปลอยมือนิกรกับเสี่ยหงวน แกจับแขนไวคนละขางเมื่อถูก
เขาเบียดเซไปเซมา ในที่สุดขบวนเสด็จผานสายตาไป ผูคนลนหลามมองดูลานตาไปหมด ทั้งนี้ ยอมแสดง
ใหเห็นวาประชาชนคนไทยลวนแตจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยของตน นอกจากภาพความจงรักภักดีของ
ประชาชนที่มีตอพระมหากษัตริยแลว” ขอความที่ผูเขียนไดเนนไวนั้นแสดงถึงความเขาใจผิดของประชาชน
ทั่วไปในเรื่องที่กษัตริยจะทรงบริหารราชการแผนดินดวยพระองคเอง ซึ่งในทางที่ถูกตองแลว กษัตริยทรง
เปนพระประมุขของชาติ แตเรื่องการบริหารประเทศแลวเปนของรัฐบาล พระมหากษัตริยทรงใหคําแนะนํา
ปรึกษาเทานั้น
81. วันสงกรานต เนื่องในวันสงกรานตคณะพรรคสี่สหายทั้งหมดรวมกันทําบุญ และเลนน้ํา
สงกรานตกันในบานพัชราภรณ
82. นักวิทยาศาสตร ดร. ดิเรกไดพบกับนักวิทยาศาสตรชั้นเซียนคูแขงคนสําคัญของเขาแตดิเรก
ก็สามารถเอาชนะนักวิทยาศาสตรผูนั้นไดอุบายของนิกรและความชวยเหลือของกิมหงวน สรางความโกรธเคือง
ใหกับนักวิทยาศาสตรผูนั้นมาก เขาจึงสงหุนยนตประดิษฐกรรมของเขามาที่บานพัชราภรณ เพื่อทํารายดิเรก
สามเกลอในตอนนี้มีการพูดถึงลิเกปราบคอมฯ วากําลังเปนที่นิยม สะทอนภาพของการปราบปรามและ
ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศไทย และการใชมหรสพเปนเครื่องมือในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่ง
เปนการเผยแพรอุดมการณทางการเมืองผานการ Entertain อีกครั้งหนึ่ง ดังคําพูดของนิกรในหนา 31 ความ
วา นิกรเอื้อมมือเขี่ยแขนชายชรา “แตถาหากวาคุณลุงจะหัดลิเกไวปราบคอมมิวนิสตบางละกอ สมัครกับผม
ไดนะครับ”
สวนขอความในหนา 36-37 สะทอนใหเห็นถึงการปดแขงปดขาชิงดีชิงเดนกันของนักการเมืองและ
ผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้น ความแตกแยกขัดแยงกันในทางการเมือง ทุกคนตางกอบโกยผลประโยชน
ใสตน โดยคิดวาชาติไมไดเปนของตนคนเดียว ความวา “ดิเรกสั่นศีรษะ
“ไมไดๆ ๆ ๆ กันจะตองลบเหลี่ยมดอกเตอรตุยจนกวาเขาจะยอมออนนอม ยูคิดดูซิ คนไทย
เราน ะ น อ ยคนนั ก ที่ จ ะชื่ น ชมในความดี ข องผู อื่ น ที่ มี อ าชี พ เช น เดี ย วกั น แม ก ระทั่ ง ในสภาอั น มี เ กี ย รติ
นักการเมืองของเรายังคอยปดแขงปดขากัน สาดสีใสกัน ใครไมไดโกงหรือยังไมมีโอกาสโกงก็แหกปากตะโกน
โพนทนาวานายคนนั้นรับประทานจอบ นายคนนี้รับประทานเสียม นายคนนั้นรับประทานขาวสาร พอตัวไดโกง
บางก็พยายามปดแขงปดขาคนอื่นๆ เพื่อตนจะกินคนเดียว กันก็เชนเดียวกัน ถาหากวาดอกเตอรตุยมีวิชา
ความรูเหนือกันแลวชื่อเสียงของกันมันก็ดอยลงไป เพราะฉะนั้นกันจะตองหาทางเฆี่ยนดอกเตอรตุยใหยอย
ยับ”
“ถาคนไทยทุกคนมีความคิดเหมือนอยางแก ชาติของเราก็ลมจมแน”
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“ไมทราบ ชาติไมไดเปนของกันคนเดียวนี่หวาสมัยนี้ตัวใครก็ตัวใคร มือใครยาวสาวไดสาวเอา มือ
ใครสั้นอดแดก”
นอกจากนี้คําพูดของกิมหงวนในหนา 49 ความวา “ซอรี่ ผมเปนคนไทย ไซแอมมิส ทอค ไมเชื่อ
คุณลองไปถามพวกญี่ปุนดูก็ได วิสัยคนฉลาดยอมเปลี่ยนคําพูดไดเสมอ”
สํานวนไซแอมมิส ทอค แสดงถึงคําประนามของญี่ปุนที่มีตอไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ง
เมื่อญี่ปุนแพสงครามไทยก็ประกาศวาการประกาศสงครามของไทยตอยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปนโมฆะทันที
เปนการพูดจากลับกลอกชนะไหนเขาดวยชวยกระพือ
82. เปดขันลิงไข ทานเจาคุณและคุณหญิงประสิทธิ์ไดสรางสวนสัตวไวบนที่ดินเปลาหลังบาน
พัชราภรณ คณะพรรคสี่สหายจึงรวมมือกันหาสัตวตางๆ มาไวที่สวนสัตวบานพัชราภรณ โดยเฉพาะสัตวที่
นิกรหามาเลี้ยงแปลกประหลาดเปนที่สุด เปดขันไดเหมือนไกและลิงออกไขได ภาพการเมืองในตอนนี้ปรากฏ
ภาพของการตอตานคอมมิวนิสต การทุจริตคอรัปชั่นของขาราชการและนักการเมืองดังขอความในหนา 4
ความวา “ฟงยี่เกตอตานคอมมิวนิสต แตถาเปนผูยิ่งใหญก็มักใชเวลาวางนั่งนับธนบัตร หรือตรวจดูบัญชี
ยอดเงินฝากธนาคารทั้งในและนอกประเทศ” และขอความในหนา 21 ความวา “อันที่จริง เราถือกันไปเอง
เหี้ยเปนสัตวโลกชนิดหนึ่ง จําพวกตะกวดหรือจระเข ถาเราไมถือเราเลี้ยงไวก็ไมเห็นจะเปนอะไร ผมมองไม
เห็นเลยวา สัตวชนิดนี้มันเลวทรามต่ําชาตรงไหน ไมเคยทําอะไรใหใครเดือดรอนไมเคยคอรัปชั่นหรือกระทํา
ทุจริตใดๆ เปนสัตวเลื้อยคลานก็ทํามาหากินไปตามประสาสัตว เฮอ หัวอกเหี้ยไมมีใครเห็น หากคนเกลียด
กลัวมัน โดยไมมีเหตุผล สวนมนุษยที่เลวยิ่งกวาเหี้ย แตมีเงิน ใครๆ ก็ยกยองเคารพนับถือ ทั้งๆ ที่มันใช
ตําแหนงและหนาที่คอรัปชั่น เบงและขมขูประชาชน ใชอํานาจเปนธรรม กอบโกยเงินเขากระเปาทุกวิถีทางที่
ถูกที่ควร มนุษยจําพวกนี้เรานาจะเกลียดกลัวใหยิ่งกวาเหี้ยเปนไหนๆ”
83. มนุษยวิเศษ ดิเรกคิดคนยาฉีดชนิดหนึ่งขึ้นมามีสรรพคุณทําใหผูถูกฉีดมีกําลังมหาศาลและ
อยูยงคงกะพัน รวมทั้งประดิษฐเสื้อไอพน ซึ่งผูสวมใสเสื้อตัวนี้จะสามารถทําการเหาะเหินเดินอากาศได และ
เขาไดขอใหกิมหงวนเปนผูทดลองประดิษฐกรรมของเขา ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือการตอตานและ
ปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต มีการสงเสริมใหแสดงลิเกโดยเนื้อรองและบทเจรจาตางๆ นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การตอตานและสรางภาพรายใหกับคอมมิวนิสต โดยจะเห็นไดจากคําพูดของดิเรกในหนา 12 ความวา
“ดีทีเดียว ขอใหแกชวยกันหนอยเถอะวะ เพื่อเห็นแกประเทศชาติของเรา กันมั่นใจวาเราอาจจะ
ถูกคอมมิวนิสตรุกรานไดทุกเมื่อ ลําพังอาศัยพวกยี่เกอยางเดียวปราบมันไมไหว มันตองใชกําลังทหารอัน
เขมแข็งทั้ง 3 ทัพ” และขอความในหนา 83-84 มีการกลาวถึงเหตุการณในการปราบกบฏแมนฮัตตัน ความวา
“แลวกัน เจาคุณประธานไมนาพูดอยางนี้เลย กองทัพอากาศเลิกไดหรือครับ เพราะสําคัญที่สุด
ดูแตคราวกบฏซี กองทัพอากาศของเราไดแสดงความสามารถอาจหาญอยางนาชม เรือรบลําเบอเริ่มยังจมได
งายๆ นานับถือเหลือเกิน จิกหัวยิงกราดปนกลอยางนี้เด็ดขาดเลยพวกกบฏลมตายเปนใบไมรวง เกงมาก
ทีเดียว ประชาชนชมเชยสดุดีทั่วประเทศ”
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“จริงครับ” ทานเจาคุณตลุมบอนๆ เห็นดวยทหารอากาศของเราทิ้งระเบิดแมนมาก ตูมๆ ๆ ๆ
คลังน้ํามันไฟไหม เรือจม”
และขอความที่ผูเขียนไดเนนเปนพิเศษไวนั้นมีนัยในการประชดประชัน เนื่องจากเหตุการณกบฏ
แมนฮัตตันไดสรางความตื่นตระหนกและหวาดกลัวใหประชาชนเปนอยางมาก ทั้งยังสรางความเดือดรอนและ
การตองสูญเสียชีวิตและทรัพยสินทั้งของราชการ อันเปนทรัพยสินของแผนดินและของประชาชนทั่วไปอีกเปน
จํานวนมาก รวมทั้งเรือหลวงศรีอยุธยา ซึ่งเปนเรือธงหลักของกองทัพเรือ อันเปนแสนยานุภาพทางทะเลลํา
สําคัญของไทย
84. อวสานเจาคุณวิจิตร สามเกลอในตอนนี้เจาคุณวิจิตรฯ บิดาของนิกรไดลมปวยและถึงแกชวี ติ
ในที่สุด
85. หมัดเพชฌฆาต กิมหงวนและนิกรขึ้นชกมวยในนัดพิเศษเพื่อหาเงินบํารุงกองทัพ ภาพ
การเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือการตอตานและปราบปรามคอมมิวนิสต ดังขอความในหนา 53 ความวา
ไชโย รั้วของประเทศกําลังโหว คอมมิวนิสตใกลบานเราขามาแลว จงชวยกันสรางรั้วบานของทาน ดวยการ
ไปดูมวยครั้งสําคัญยิ่ง และในหนา 59-60 ความวา “อาเสี่ยครับ ที่อาเสี่ยวา สํานวนใบปลิวมวยผมเหมือนกับ
ใ
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ยี่ เ กน ะ ถู ก แล ว ผมไม ป ฏิ เ สธเพราะผมตั้ ง ใจเขี ย นเป น ใบปลิ ว แบบยี่ เ ก เพื่ อ ให ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ
สถานการณของประเทศชาติเราในปจจุบัน อาเสี่ยคงจะทราบดีแลววาขณะนี้นาฏดนตรีหรือยี่เกของเรากําลังมี
ความสําคัญยิ่งเพียงใดภัยจากคอมมิวนิสตจะพนไปได ดวยยี่เกนี่แหละครับ งา ผมจะรองใหฟง”
แลวนิกรก็รองออกแขกเสียงลั่นหอง
“เหลเรเฮฮา เอาวาฮังเลเลเล พวกเราชาวไทยไมเอาคอมมิวนิสต ถาหากเขามาประชิดแผลงฤทธิ์
อวดไทย พวกเราจะสู จะกอบกูชาติไว ใหชาติพนภัย เอาวา คนไทยสีไมแดง”
คราวนี้อาเสี่ยเพงอันยิ้มออกมาได พยักหนาชาๆ
“จริง จริงครับ ยี่เกมีความสําคัญมาก ถึงกับมีการแสดงยี่เกปราบคอมมิวนิสต ชิงรางวัลถวย
ทองในวิทยุกระจายเสียง”
86. พระลอตามแมว กิมหงวนและนิกรถูกหญิงสาวสองนางทําเสนห โดยใชแมวลงคุณไสยมา
ยั่วยวนสองเกลอใหตามไปจนถึงบานสองสาวพี่นอง และใหรักหลงสองพี่นองจนลืมลูกเมียที่บาน
87. เดชผีดิบ คณะพรรคสี่สหายตองเผชิญกับผีดิบดูดเลือด ซึ่งอาศัยอยูในบานหลังหนึ่งในซอย
เดียวกันกับบานพัชราภรณ นวลละออและประไพถูกหลอกลวงจนตองอยูในอันตรายเกือบถึงชีวิต
88. เที่ยวรัฐธรรมนูญ 2495 งานฉลองรัฐธรรมนูญ ประจําป 2495 สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ก็
ยั ง คงเที่ ย วเตร แ ละดื่ ม สุ ร าขนาดหนั ก เช น ทุ ก ป ที่ ผ า น ภาพการเมื อ งที่ ป รากฏอยู ใ นตอนนี้ ก็ คื อ การให
ความสําคัญกั บรัฐธรรมนูญลดนอยลง แมจะมีก ารจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญอยางยิ่งใหญเชนเดิม แต
เปาหมายและวัตถุประสงคหลักของการจัดงานก็เปลี่ยนแปลงไป แตเดิมนั้นจัดขึ้นเพื่อเชิดชูและใหความสําคัญ
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รัฐธรรมนูญเปนหลัก ทั้งยังเปนการประกาศชัยชนะของฝายเสรีนิยมเหนือฝายนิยมเจา เปนการจัดงานเพื่อ
เผยแพรอุดมการณทางการเมืองระบอบใหมแกประชาชน รวมทั้งยังเปนการจัดงานรื่นเริงสนุกสนานเพื่อชวงชิง
ประชาชนจากระบอบการเมืองเกาใหประชาชนยอมรับและนิยมยกยองในระบอบใหมแทน แตจากเนื้อความใน
สามเกลอตอนนี้ จะเห็นไดวาการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญเปนการจัดไปตามหนาที่เชนเดียวกับการจัดงานรื่น
เริงประจําปทั่วๆ ไป เปนการจัดงานขึ้นเพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดออกรานแสดงสินคาตางๆ
เพื่อหารายไดเขาหนวยงาน ประชาชนที่ไปเที่ยวงานตางก็เที่ยวงานเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเทานั้น ไมไดให
ความสนใจตอการเมืองการปกครองของประเทศ ไมไดใหความสนใจความสําคัญหรือความนิยมยกยองเชิดชู
ตอรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ก็อาจเปนผลมาจากการที่รัฐธรรมนูญเปนเพียงกระดาษที่จะฉีกทิ้งทําลายเมื่อใดก็ได
เปนการไมใหความสําคัญตอรัฐธรรมนูญในฐานะหลักสําคัญในการปกครองประเทศอีกตอไป
89. มวยหมู คืนวันสงทายปเกาตอนรับปใหม สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวออกไป
เที่ยวเตรเฮฮากันและไปเกิดมวยหมูกับนักเลงโตกลุมหนึ่ง สามเกลอในตอนนี้สะทอนภาพของการคอรัปชั่นดัง
ขอความในหนา 80 ความวา “พวกพอคาใหญๆ ก็เตรียมเคกและของขวัญอันมีคา สําหรับไปใหทานผูมีอํานาจ
วาสนาสามารถชวยใหตนกอบโกยเงินเขากระเปาเพียงแตเซ็นชื่อแกร็กเดียว” สวนขอความในหนา 83 “แสดง
ถึงความไรประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะแกประชาชน” ความวา “พอพลบค่ํา แสงไฟฟาบาน
พัชราภรณ ก็สวางไสวราวกับกลางวัน ถึงแมไฟฟาที่อื่นจะดับๆ เปดๆ แตบานพัชราภรณ มีเครื่องกําเนิด
ไฟฟาขนาด 5 กิโลวัตตทําไฟใชไดเอง เหมือนกับรานคาทองแถวเยาวราชที่เยยการไฟฟาใหไดอาย” และ
ขอความในหนา 88 สะทอนภาพที่การเมืองไทยเกิดการปฏิวัติรัฐประหารบอยครั้ง ดังขอความวา “สิ้นสุดกันที
สําหรับปแหงความยุงยากเดือดรอนที่พวกเราไดผจญกับมันมา คืนนี้หลังจาก 24.00 น. ก็จะขึ้นศักราชใหม
แลว ขาพเจาขอใหเปนศักราชแหงความสุขหางไกลจากกลิ่นไอของดินปนหรือเสียงลอรถตีนตะขาบ” และ
สุดทายขอความในหนา 91 ความวา “วา” เจาสัวคราง “เกายอด ยี่สิบยอดมันสูสามยอดอีมายลาย สามยอดอี
นั่งรถจี๊ปสีแลงๆ ไปทางหนายๆ ใครๆ ก็ตองกัวอี ไมกัวเยียะโลงปนกงอา ยิงเปยงๆ นากัวจินๆ” สะทอนยุค
อัศวินผยอง ซึ่งสรางความหวาดหวั่นใหกับประชาชนทั่วไป และประเทศไทยเปนรัฐตํารวจ ตํารวจมีอาวุธ
สงครามไวใชไมตางจากทหาร
90. เปรตวัดหงส คนเฝาสวนที่พระประแดงของเจาคุณประสิทธิ์ลมปวยลง เนื่องจากถูกผีหลอก
คณะพรรคสี่สหายจึงออกไปพิสูจนความจริงและปราบผีกัน ขอความในหนา 21 ความวา “หลายตอหลายคน
เขาใจผิดคิดวาคณะพรรคสี่สหายเปนพนักงานฝายปกครองมาตรวจทองที่บางคนที่อวดรูดีก็ทึกทักวา เจา
คุณปจจนึกฯ เปนรัฐมนตรีคนหนึ่งของคณะรัฐบาลชุดรัฐประหารนี้” สะทอนใหเห็นวารัฐบาลในขณะนั้นมา
จากคณะรัฐประหาร
91. สามกษัตริย สี่สหายเที่ยวเตรหนักเกินไป สี่นางโกรธแคนมากถึงกับขอแยกทาง สี่สหายจึง
จําตองรับปากวาจะเลิกเที่ยวเตรอยูกับเหยาเฝากับเรือนไมออกไปไหนนอกจากไปทํางานเทานั้น อยูบานเฉยๆ
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ไมมีอะไรทํา สี่สหายจึงตองหาวิธีการแกเบื่อตางๆ นาๆ ภาพการเมืองในตอนนี้ปรากฏอยูในขอความในหนา
12 สะทอนใหเห็นถึงการปราบปรามตอตานลัทธิคอมมินิสต โดยใชลิเกเปนสื่อในการเผยแพรความคิดใหกับ
ประชาชน ความวา “จะเลนจะหัวอะไรกัน ใหมันเปนเรื่องเปนราวกันดีกวาวะ เลนยี่เกกันเถอะพวกเรา หัด
เอาไวเผื่อบางทีปหนาเรามีโอกาส เราจะไดสงคณะยี่เกของเราเขาประกวดชิงถวยทองคําของ ฯพณฯ ทาน
นายกทางวิทยุกระจายเสียง………….”
เหเฮ เฮเฮ…..เฮเหเฮ เฮเฮเห
จําปจําปากระดังงาอุตตะพิด
คอมมิวนิสตมีพิษเหลือใจ
ถารุกเขามาเมื่อไร
เปนตองไดไฟทกับพวกยี่เก
92. วันซวย คุณหญิงวาดไดรับการทายทักจากหมอดูผูหนึ่งวาจะตองประสบกับเคราะหรายแต
หลังจากนั้นจะมีโชคดี ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้ก็คือลิเกปราบคอมมิวนิสตกําลังเสื่อมความนิยม
เนื่องจากรัฐบาลไมพอใจลิเกและหันไปใหการสนับสนุนแกลําตัดแทน ดังขอความในหนา 22 ความวา “แกเกง
คะ แตกอนนี้ชอบรองยี่เก พอทราบขาววาทางราชการเขาเขมนพวกยี่เกคิดจะสนับสนุนลําตัดนิกรแกก็รอง
ลําตัดทุกคืน เพลงฉอยก็ไดนะคะ งา พอกร วาเพลงฉอยใหคุณปาฟงหนอยซีหลาน คุณปาทานจะไดจําเอา
ไปรองถวายเสด็จ”
93. พันธุดุ คณะพรรคสี่สหายไดรับเชิญจากรัฐบาลใหเปนคณะกรรมการองคการที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการหนึ่ง และดิเรกไดคิดคนยาฉีดชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อแกไขความโหดเหี้ยมและจิตใจของ
อาชญากรใหกลายเปนผูมีแตความสุภาพเรียบรอย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้สะทอนสภาพความ
เสื่อมโทรมทางศีลธรรม จริยธรม และวัฒนธรรมของประเทศ และภาพการฟนฟูวัฒนธรรมในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. ครั้งที่สอง เปนการพลิกบทบาททางการเมืองเพื่อหาความสนับสนุนจากประชาชน เนื่องจากใน
ขณะนั้นจอมพล ป. เกิดความขัดแยงกับคณะรัฐประหาร 2490 ซึ่งเปนศูนยอํานาจของรัฐบาลจอมพล ป. ครั้ง
ที่สอง ดังขอความตอไปนี้
“ผลสะทอนของสงครามทําใหศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวโลกเสื่อมทรามลงอยาง
นาอนาถ มนุษยบูชาเงินเปนพระเจา มนุษยดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อใหไดเงินมา ซึ่งเมื่อครั้งกอนการเงินไดมา
อยางไรเกียรติไมมีใครปรารถนา ครั้งบัดนี้ปจจุบันนี้ขอใหไดเงินมาเปนใชได เพราะสังคมไมไดคํานึงถึง
เกียรติ สังคมอาแขนรับแตคนมีเงิน เมื่อมีเงินก็มีคนเคารพนับหนาถือตา อดีตของคนคนนั้นจะเปนอายกุย
สารเลว นักตมหรือโจรก็ไมมีใครรังเกียจเขา สถิติของคดีอาญาเพิ่มขึ้น พลเมืองดีกลายเปนพลเมืองเสียและ
พลเมืองที่เสียอยูแลวก็เลวลงไปอีก ศีลธรรมและวัฒนธรรมเสื่อมทรามลงไปทุกวัน ปลน จี้ ฉุดคราอนาจาร
เบง ถือ อํานาจเปนธรรม ประทุษรายตอรางกาย เปนขาวประจําวันในหนาหนังสือพิมพ สวัสดิภาพของ
ประชาชนคนเดินถนนแทบจะไมมีเสียเลย ตามโรงมหรศพสถานที่หยอนใจทั้งหลายเต็มไปดวยพวกกุย พวก

175
อาชญากรที่มีเงิน รัฐบาลมิไดนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ไดพยายามทุกประการที่จะฟนฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมให
ดํารงอยูโดยยกฐานะสภาวัฒนธรรมขึ้นเปนกระทรวง เพื่องานสําคัญเกี่ยวกับจิตใจประชาชนทางดานนี้
นอกจากนี้ยังมีองคการฟนฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมของชาติไทยอีกแผนกหนึ่งมีอักษรยอวา “อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.”
ซึ่งเปนตัวอักษรยอที่คอนขางยาวสักหนอย ทางการไดเชิญขาราชการชั้นผูใหญ พอคาคหบดีทั้งหลายที่เปน
บุคคลสําคัญเขารับตําแหนงเปนกรรมการขององคการนี้ กรรมการทั้งหมดมี 50 ทาน และเปนคนไทยที่พูด
ภาษาไทยไดชัดเจนลวนๆ นโยบายขององคการนี้มีหนาที่อบรมจิตใจประชาชนพลเมืองใหมีศีลธรรมและ
วั ฒ นธรรมอัน ดี ง าม นอกจากนี้ ยั ง มี ห นา ที่ ค น คว า หาเหตุ ผ ลแหง ความเสื่อ มทรามในด า นศีล ธรรมและ
วัฒนธรรมดวย องคการนี้เปนองคการอิสระไมไดขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรม ผลสะทอนของสงครามทําให
ประชาชนเปนสวนมากทําลายศีลธรรมอันดีงาม และไมสนใจตอวัฒนธรรมประจําชาติ ทุกวันนี้ตามถนน
หนทางยอมเต็มไปดวยพวกนักเลงอันธพาล ซึ่งคนเหลานี้ พึงพอใจในความชั่ว มีจิตใจกักขละหยาบชา
ประพฤติทุจริตผิดกฎหมาย ชอบลักขโมยนับตั้งแตลักเล็กขโมยนอยจนกระทั่งลักใหญขโมยใหญ ชอบจี้ ชอบ
ปลน ทั้งๆ ที่ตนเองไมไดเปนอาชญากรมาแตกอนเลย ที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากคาของการครองชีพสูงขึ้น
ตามลําดับ”
94. ประกวดคนหัวลาน คณะพรรคสี่สหายไดรวมมือกันจัดงานวันเกิดใหกับเจาคุณประสิทธิ์ฯ
โดยในงานจะมีการประกวดคนหัวลานดวย
95. วิมานใหม กิมหงวนและนวลละออไดซื้อที่ดินปลูกบานหลังใหมใหญโตหรูหรากวาเดิมและ
มอบใหกับทานเจาคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาด เพื่อตอบแทนพระคุณที่ทานทั้งสองไดเอื้ออารีครอบครัวไทย
แทราวกับลูกหลานของทานเองมานับสิบป คณะพรรคสี่สหายทั้งหมดจึงยายไปอยูบานใหม ภาพการเมืองที่
ปรากฏอยูในตอนนี้คือ การปราบปรามและตอตานการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต โดยใชการละเลน
พื้นบานคือลิเกและลําตัดเปนเครื่องมือในการเผยแพรอุดมการณของฝายรัฐบาล เปนการทําสงครามแยงชิง
ประชาชนโดยผานการ Entertain ซึ่งสามเกลอในตอนนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงยุคลิเกปราบคอมมิวนิสตเริ่ม
เสื่อมความนิยมลง เนื่องจากรัฐบาลไมพอใจลิเกและหันไปใหการสนับสนุนแกลําตัดแทน ดังเนื้อความใน
หลายๆ หนา ดังนี้ “ลุงเชยแตงสากลหรูหราผัดหนาขาววอก แกตั้งใจมาในงานขึ้นบานใหมของคณะพรรคสี่
สหายและจะมาพักอยูที่นี่สักสี่วันแลวก็จะกลับนครสวรรค สวนกลองรํามะนาที่เอามาดวยนั้นเปนสมบัติ
ดั้งเดิมของลุงเชย แกซื้อไวเพียง 4 บาทเทานั้นเมื่อ 40 ป ที่แลวมานี้ ลุงเชยไดทราบวาขณะนี้รัฐบาลจะ
สนับสนุนฟนฟูลําตัดเปนการใหญ เพื่อใหนักลําตัดปราบคอมมิวนิสตแทนยี่เกตอไป จึงอุตสาหหอบกลอง
รํามะนาของแกมาดวย เขาใจวาคงขายไดอยางนอยสองรอยบาท เพราะกลองรํามะนาเดี๋ยวนี้หายาก เนื่องจาก
ชางทํากลองหาไมไดนั่นเอง…………..
“รัฐบาลทานการุณ จะอุดหนุนพวกลําตัด พวกยี่เกคงถูกคัดออกจากกรมโฆษณาฯ ทานวารอง
ยืดยาวแสดงบทบาทนอกเรื่อง ทานก็เลยขุนเคืองถึงกับบอกศาลา เปดโอกาสใหพวกผมโตคารมกันเลน
คอมมิวนิสตคงจะเผน เออเอย ปราบใหเห็นทันตา เปกพอ”………….
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“คอมมิวนิสตเปนยังไง ผมก็ไมรูจัก รูแตวาเปนพรรคชักธงแดงหรูหรา มีเครื่องหมายคอนเคียว
ไมมีใครเกี่ยวของดวย เปนลัทธิเฮงซวยที่ระบาดเขามาอันที่จริงไมนากลัวคนไทยเรารูตัว คอมมิวนิสตไมดีเรา
ตางพากันเบือนหนา เราคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ใจบริสุทธิ์เบิกบาน เราอิ่มหนําสําราญ เออเอย ทั้งอาหาร
และขาวปลาเปกพอ”……..…..
“ความรมเย็นเปนสุข ถากลายเปนความทุกขรอน คอมมิวนิสตคงรีบจร แทรกแซงแยงเขามา
หากรัฐบาลแกไขปราบโจรผูรายและนักเบง กวาดลางพวกนักเลง ใหหมดสิ้นพารา ประชาชนทั้งหลาย หญิง
ชายชาวไทยไมตองหวาดระแวงภัย คงสบายทุกหยอมหญา คอมมิวนิสตคอมมูหนอย ปลอยใหมันเขามาเถิด
คงถูกไทยไลตะเพิดเออเอย เพราะเราไมนําพา เปกพอ”
ขอความที่เนนไวนอกจากแสดงถึงการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงความ
เสื่อมโทรมของประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และไดเสนอแนะแนวทางใหรัฐบาลเรงปราบอันธพาลและ
อิทธิพลมืด แ กไขปญหาและเรงพัฒนาประเทศ เพื่อตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต
สวนขอความในหนา12 และ 25 สะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพของรัฐในการจัดการดาน
การบริการสาธารณูปโภคแกประชาชนความวา
“นี่คือเครื่องทําไฟของเรา” เสี่ยหงวนพูดยิ้มๆ “เราไมจําเปนจะตองวิตกอะไรในเรื่องไฟฟาดับๆ
เปดๆ หรือแสงริบหรี่เหมือนผีกระสือ เพราะเรามีเครื่องทําไฟของเราเอง เปนเครื่องแบบใหมที่เดินเงียบกวา
เครื่องกําเนิดไฟฟาทุกชนิด”
คุณหญิงวาดกลาวถามขึ้น
“แลวน้ําประปาละพอหงวน”
อาเสี่ยเดินตรงไปที่อางลางหนาเปดกอกประปาทันที น้ําไหลผานทอออกมาคอนขางแรง
“น้ํากับไฟของเราตอไวเสร็จเรียบรอยแลวครับ แตถาน้ําไหลกะปริบกะปรอย มันก็เปนเรื่องที่
ดิเรกจะตองเปนผูแกไข”
“ออไรน ออไรน” นายแพทยหนุมรับรอง “ไอสามารถทําใหน้ําประปาไหลกะปริบกะปรอยไหล
โกรกเลยไมยากเย็นอะไร”………….
คณะพรรคสี่สหายหัวเราะหึๆ ไปตามกัน ทันใดนั้นเองไฟฟาทุกดวงก็ดับพรึ่บ ทําใหบริเวณบาน
พัชราภรณ มืดตื๋อเหมือนกับอยูในถ้ํา
“เฮย ดิเรก” เจาคุณปจจนึกฯ รองเรียกนายแพทยหนุม “ไปติดเครื่องทําไฟของเราทีซิ หนอย นึก
วาวันนี้ไฟไมดับ ดันดับจนได”
เสียงของแขกตะโกนกันโหวกเหวกถามหาเจาภาพ หนุมๆ สาวๆ หัวเราะตอกระซิกกันพอใจที่
ไฟดับแขกผูใหญพากันเดินเขามาหาเจาภาพ
“เจาคุณคุณหญิงอยูไหน ลาละครับ ไฟมันดับหมดสนุกแลว”
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ขอความในหนา 20 แสดงถึงเมืองไทยยุคอัศวินผยองมีการลอเลียนระบบอัศวิน การเมืองยุค
อํานาจมืด มีการขมขูทํารายรางกายหรือสังหารคูแขงและฝายตรงขามดังขอความตอไปนี้
“ฯพณฯ ทานขอรองใหคุณลุงเลนลําตัด ไมรองถูกจับไปซอมผมไมรูนะ คุณลุงมองดูซิ ลวนแต
นายพลนายพันอัศวินอัศเพลสทั้งนั้น”…….………
“วาไงลําตัด จะเลนหรือไมเลน ถาไมเลนบอกมา”
อาเสี่ยแกลงทําตาโต
“เร็ว คุณลุง รัฐมนตรีทานดุแลวประเดี๋ยวโดนจับไปซอมผมชวยไมไดนะจะบอกให รัฐมนตรีคน
นี้ทานดุมาก”
ลุงเชยกลืนน้ําลายเอื๊อก
“เอ็งอยาขูขาใหมากนักเลยวะ อายหมาหงวน เทานี้ขี้ขาก็ขึ้นไปอยูบนหัวขมองหมดแลว ก็ไหน
เขาลือกันวาเดี๋ยวนี้ไมมีการซอมแลวไมใชหรือ”
นิกรเสริมขึ้น
“เขาเพิ่งออกกฎใหมเมื่อวานนี้เองแหละครับ อนุญาตใหซอมไดอยางแตกอน สวนการยิงทิ้งทํา
ไดสุดแลวแตกรณี”
นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีการกลาวถึงสภาพความเสื่อมโทรมของประเทศ ความวา “ผมเห็นวา
วัฒนธรรม และศีลธรรมของเรา มันเปนเรื่องนาเศรา มันเสื่อมลงทุกเวลา สวัสดิภาพประชาชนคนเดินถนน
ทั้งหลาย ออกจากบานมีหวังตายดวยอายรถมอเตอรคาร อีกทั้งปลนจี้บี้ขยํา มักจะพร่ําเพรื่อมันชางเบื่อแสน
เบื่อมันชางเหลือระอา ไปทางไหนใหหวาดเกรงพวกนักเลงอันธพาลคอยเกะกะระรานประหัตประหารกันซึ่งหนา
เต็มไปดวยคนเกง ลวนแตเบงกาม โอวาแผนดินสยาม เออเอย หลังสงครามก็หมดทา เปกพอ”
96. สุริยะกุมาร ดิเรกไดรับการยกยองเปนพระสหายของมหาราชาอินเดียพระองคหนึ่งและคณะ
พรรคสี่สหายก็เคยเดินทางไปรวมงานฉลองวันเกิดของทานมหาราชามาแลว คราวนี้สุริยะกุมารโอรสของทาน
มหาราชาไดเดินทางมาพักผอนที่ประเทศไทย คณะพรรคสี่สหายจึงใหการตอนรับอยางเต็มที่
97. ขโมยศพ เจาสัวกิมไซลุงของกิมหงวนไดเสียชีวิตลง หลังจากจัดงานศพอยางหรูหรา
สมเกียรติ กิมหงวนก็เก็บศพลุงของเขาไวในฮวงซุยตามประเพณีจีน แตแลวศพของเจาสัวก็ถูกวายรายกลุม
หนึ่งขโมยไปเพื่อเรียกคาไถจากกิมหงวน ภาพการเมืองในตอนนี้สะทอนยุคผูยิ่งใหญเต็มบานเต็มเมืองใช
อํานาจและอิทธิพลมืดมาคุกคามประชาชนทั่วไป และแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ดังขอความตอไปนี้
“จะดีอะไรคะคุณหมอยางเขาหนาฝนแลว พวกขาประจําหายหนาไปหมด พวกนักเบงทวีขึ้น
มาถึงก็อวดอางอิทธิพล พูดแลวดิฉันหมดศรัทธาที่จะหากินอยางนี้ ชางไมเห็นใจกันบางเลย ตัวฟรีก็ไมวาจะ
พาเพื่อนฝูงมาฟรีอีก”
พลวา “การคาอยางนี้ตองอดทนหนอย เรื่องเบงสมัยนี้เปนของธรรมดา มึงเบงกูเบงเบงเขาหา
กัน แลวก็อายการเบงนี่แหละทําใหคนที่ไมมีอิทธิพลคือคนธรรมดาอยางเราๆ ไมยอมใหความรวมมืออะไรกับ
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พวกเบงผูมีอิทธิพลเหลานั้นเลยแมแตหนาเราก็ไมอยากจะมองเพราะกลัวจะมีเรื่อง นี่แหละสามัคคีธรรมของ
ชาติไทยเราจึงไมดีเหมือนชาติอื่น ใครถูกกดขี่ขมเหงรังแกคนนั้นก็เจ็บช้ําน้ําใจผูกใจเจ็บ อายคนที่ขมเหงเขา
ไดก็ใชอิทธิพลขมขูเรื่อยๆ ไป ฉันวาเปนเรื่องที่รัฐบาลควรจะรีบเรงแกไขอยายอมใหมีการเบงเกิดขึ้นได”
ถนอมเห็นพองดวย
“นั่นนะซีคะ คนไทยดวยกันไมนาจะใชอิทธิพลขมเหงรังแกกันเลย ผูที่มีอํานาจถาใชพระคุณควบ
พระเดชใครๆ ก็ยกยองเคารพนับถือ เดี๋ยวนี้นะ คนที่เขาเปนผูดีจริงๆ ไมใครกลาจะยางกรายออกจากบาน
หรอกคะ จะมาเที่ยวหาความเพลิดเพลินบางก็กลัวมีเรื่อง เมื่อคืนวันพุธที่แลวทานผูยิ่งใหญคนหนึ่งมาเที่ยว
ที่นี่เกิดหมั่นไสพวกอาเสี่ยกลุมหนึ่งเลยควักปนออกมายิงขึ้นฟาสองสามนัด เลนเอาอกสั่นขวัญแขวนไปตาม
กัน”
98. เสือสเปญ คณะนักสูวัวจากสเปญไดมาเปดแสดงสูวัวในประเทศไทยและประกาศหาผูกลา
หาญชาวไทยมารวมสูวัวดวย ซึ่งกิมหงวนและนิกรของเราก็ไดสมัครแขงขันสูวัวในครั้งนี้ สามเกลอในตอนนี้มี
ขอความซึ่งเปนการประชดประชันทานผูยิ่งใหญและผูมีอํานาจราชศักดิ์ในการเมืองไทยหลายๆ คน ที่คอรัปชั่น
ทุจริตรับสินบนจนร่ํารวย ขนเงินไปฝากธนาคารตางประเทศ และซื้อบานซื้อที่ดิน เตรียมพรอมที่จะหลบหนี
การปฏิวัติรัฐประหารออกนอกประเทศ ดังขอความในหนา 57 ดังนี้ กิมหงวนสั่นศีรษะ
“ไม ไ ด ข าจะเอาไปใช เ มื อ งผี มี เงิ นอยูใ นกระเปา สี่พั น เทา นั้น จะเอาไปใหย มบาลสั ก สามพั น
ความผิดขนาดตกกระทะทองแดงจะไดเปลี่ยนเปนโทษสถานเบา เขาโจษกันวาเดี๋ยวนี้ยมบาลมีเงินฝากแบงก
เมืองนอกตั้งรอยลานแลวซื้อที่ดินไวที่ตางประเทศหลายแหง ถาพวกนรกปฏิวัติเมื่อไรแกก็หนีไปอยูเมืองนอกมี
เงินนอนกินตลอดชีวิต”
99. สามเกลอยวนยาเหล สี่สหายไปรวมงานแตงงานของมิตรสหายคนหนึ่งและถูกดูหมิ่นวารําวง
ไดไมงดงามถูกตองตามระเบียบแบบแผน สี่สหายจึงเริ่มหัดรําวงกันเปนการใหญ ภาพการเมืองตอนนี้ก็คือการ
จัดการการบริการสาธารณูปโภคของรัฐบาลไมมีประสิทธิภาพดังขอความตอไปนี้
“เงินทองมากมายพี่จะใหหนู
แมวาน้ําประปามันกระปริบกระปรอย
ไฟฟาดับบอยๆ พี่ไมรับรู
เพราะธุระไมใชเรื่องไฟเรื่องน้ํา
โอวาแมงามขําจงเอ็นดู”
100. วัวดุ สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวไปสงสหายคนหนึ่งเดินทางไปตางประเทศ ขา
กลับสี่สหายตองเผชิญกับวัวตัวหนึ่งอาละวาดอยูกลางถนน ภาพการเมืองในตอนนี้สะทอนภาพอภิสิทธิ์ของ
นักการเมืองดังขอความในหนา 119 ดังนี้ “ถูกปรับเทาไรละ”
“รับประทานไมถูกหรอกครับ รับประทานผมโกหกโปลิศเขาวาจะรีบไปรับทานรัฐมนตรีที่ทาเรือ
คลองเตย รับประทานตํารวจเขาก็เลยบอกผมวาเร็ว ไปเร็ว เดี๋ยวทานจะคอย เลยรอดตัวไดรับประทานรถ
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คาดิลแล็คเกงอยางนี้ คนธรรมดาก็ไมใครมีใครขี่ตํารวจเขาถึงเชื่อ แลวรับประทานวันนั้นผมแตงตัวเสียหลอ
เลย”
101. ศาลาเฉลิมมิตร คณะพรรคสี่สหายไดรวมมือกันสรางโรงภาพยนตขนาดใหญหรูหราขึ้นมา
102. สามเกลอสมาคมคนขอทาน คณะพรรคสี่สหายไดชวยเหลือขอทานและวณิพกกลุมหนึ่งตั้ง
สมาคมขอทานขึ้นมา และคณะพรรคไดรวมเปนกรรมการดวย ภาพการเมืองที่ปรากฏอยูในสามเกลอตอนนี้
ก็คือ ภาพการคอรัปชั่นและอภิสิทธิ์ของนักการเมืองดังขอความในหนา 100-101 ความวา “บางคนไมมีวิชา
ความรูอะไรโชควาสนาชวยใหเปนใหญเปนโต มีรถเกงขี่ มีตึกใหญๆ อยู เงินทองไหลมาเทมา เรื่องโชคมนุษย
เอาแนไมไดหรอกครับ ผมเองวันนี้เปนขอทานแตปหนาผมอาจจะไดเปนผูแทนราษฎรก็ไดหากวาพวกผมสง
ผมเขาสมัครผูแทน ผมเชื่อวาอยางไรเสียขอทานนับหมื่นในกรุงเทพฯ ก็คงจะตองลงคะแนนเสียงใหผมและผม
ก็ไดเปนผูแทน มีบานหลวงอยูอยางโกหราน ขี่เรือบินไปดูงานเมืองนอก มีเงินหมื่นเงินแสนเงินลาน ลูกเมีย
สุขสบายไปตามกัน”
103. ทองทองสมุทร คุณหญิงวาดไดรับซื้อเครื่องเพชรจากสหายของทานที่กําลังเดือดรอนขณะ
เดินทางกลับเกิดอุบัติเหตุทําใหเรือลมกลางน้ํา เครื่องเพชรของทานจมลงสูกนแมน้ําดิเรกจึงตองประดิษฐ
เรดาหคนหาสมบัติเพื่อนําเพชรกลับคืนมาใหทาน
104. จอมอภินิหาร นิกรหายออกจากบานไป 7 วัน โดยไมมีใครทราบวาเขาไปไหน แตเมื่อนิกร
กลับมาเขากลายเปนจอมไสยเวทยและมีลูกศิษยมาขึ้นกับเขามากมาย
105. แรงโลกีย กิมหงวนและนิกรหายออกจากบานไปเปนเวลา 3 วัน เนื่องจากเที่ยวเตรจนเลย
เถิดเกินไป ทําใหนวลละออและประไพเขาใจผิดวาสองสหายแอบไปมีภรรยานอย จึงไปหาหมอไสยศาสตร
เพื่อทําเสนหจนเกือบตกหลุมพรางของหมอเสนหคนนั้น ภาพการเมืองในตอนนี้ปรากฏอยูในคําพูดของนิกร
ความวา “ไมใชเรื่องการเมืองนา ถาการเมืองขาไมเอาธุระไมใช” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมตื่นตัวไมสนใจ
ทางการเมืองของประชาชน ซึ่งนาจะเปนผลมาจาก บรรยากาศทางการเมืองไมเอื้ออํานวย ความขัดแยงและ
การใชความรุนแรงตอกัน ความวุนวายทางการเมือง และความเดือดรอนที่ประชาชนไดรับจากเรื่องดังกลาว
106. นางกะเทย เพื่อนเกาของเจาคุณปจจนึกฯ ทานหนึ่งไดฝากฝงเด็กของทานใหมาหาเจา
คุณปจจนึกฯ เพื่อของานทํา ซึ่งเจาคุณปจจนึกฯ ก็รับไวเปนคนรับใชในบานพัชราภรณ แตที่จริงแลวชาย
หนุมคนนี้เปนหญิงสาวตางหาก
107. ภาพยนตมหัศจรรย คณะพรรคสี่สหายไดรวมกันถายทําภาพยนตอีกครั้งหนึ่งหลังจาก
ประสบความลมเหลวมาแลวหลายครั้ง
108. เพื่อนบานใหม ที่ดินขางบานพัชราภรณมีผูมาปลูกบานอยูแลว และเพื่อนบานใหมก็เขากับ
คณะสี่สหายไดดี ทั้งสองบานมีโบราณวัตถุที่เหมือนกันราวเปนของชิ้นเดียวกัน คือ หงสหยก ทั้งสองบาน
ตองเผชิญกับการขมขูซื้อหงสหยกจากวายรายกลุมหนึ่ง ภาพการเมืองในตอนนี้คือการคอรัปชั่น ซึ่งมีผลให
สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงดังขอความในหนา 27 ความวา “ยาขนานนี้ถาฉีดเขาไปในตัวใครแลวคนๆ นั้น
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จะไมยอมกินสินบนฉอราษฎรบังหลวง หรือใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตอีกเลย เพราะคุณภาพของยาจะ
ชวยใหจิตใจของผูนั้นบริสุทธิ์ รักความดีเกลียดความชั่ว ดร. ดิเรก เชื่อวาถาขาราชการยุติการคอรัปชั่นได
เด็ดขาดแลวบรรดาเครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาต่ําลงทันที เพราะพอคาไมตองเสียเงินเบี้ยใบรายทางอยาง
ทุกวันนี้”
109. บากับบอ กิมหงวนและนิกรไปดูแลเก็บคาเชาตึกแถวอันเปนทรัพยสินของนิกร สองสหาย
ไปพู ด จาดู หมิ่ น แพทย โ บราณเขาจึ ง ถู ก หลอกให กิ นยาทํ า ลายประสาทสองสหายจึง กลายเปนคนไม มีส ติ
คุณหญิงวาดและคณะพรรคจึงไปขอขมาแพทยทานนั้น แพทยทานนั้นจึงใหอภัยและรักษาสองสหายจนหาย
เปนปกติ
110. ปาชาผีดิบ เจาแหวไปสูบกัญชาในกวนกัญชาแหงหนึ่ง และเกิดเรื่องวิวาทกับนักเลงที่นั้น
คืนวันนั้นเองเจานักเลงคนนั้นถูกยิงตาย เจาแหวถูกตํารวจจับเพราะมีพยานหลายคนยืนยันวาเจาแหวเปนคน
ยิง ดิเรกจึงใชวิชาวิทยาศาสตรเขาชวยเหลือเจาแหว
111. เกษานําสมัย เจาคุณปจจนึกไดตั้งรานบารเบอรขึ้นมาและกิมหงวนถูกเขาใจผิดวาเปนชาง
ตัดผม เขาจําตองตัดผมใหลูกคาชาวภารตผูหนึ่ง
112. ประชาธิปไตย คุณหญิงวาดไดไปฟงการไฮดปารคที่สนามหลวงและเกิดความประทับใจ
มากจึง นํามาใชใ นบานพัช ราภรณ โดยอนุญาตใหคนในบานกล าวไฮดปารควิ พากวิ จารณทานกั บเจาคุ ณ
ประสิทธิ์ฯ เจาคุณปจจนึกฯ และลูกหลานของทานได ภาพรวมของตอนประชาธิปไตยนี้เปนการเหน็บแนม
จอมพล ป. พิบูลสงครามที่เดินทางไปเยี่ยมเยียนนานาประเทศอยางเปนทางการและเห็นการไฮดปารค การ
อภิปรายกันในเรื่องตางๆ ของประชาชนใน Town hall ก็นํากลับมาใชในประเทศไทยบาง แตพอถูกตําหนิ
ติเตียนวิพากษวิจารณโดยประชาชนจํานวนมากก็ทนไมไดสั่งยกเลิก เปนการแสดงอํานาจของตนเองตอ
ประชาชน พอใจจะใหก็ให ไมพอใจก็ริบคืน ทําตามความตองการและความพอใจของตนเองเปนหลัก
นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงความตื่นตัวและการเรียกรองที่จะมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เมื่อ
รัฐบาลเปดโอกาสใหก็มีการแสดงออกกันเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ขอความในหนา 2 สะทอนใหเห็นวาคน
ไ
ท
ย
ภายใตระบอบเผด็จการก็มีการเรียกรองเสรีภาพและความเสมอภาค อันมีนัยของการเชิดชูประชาธิปไตยและ
เรียกรองใหรัฐบาลรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังขอความวา
“เออ นั่นแหละ นักไฮดปารคคนหนึ่งเขาพูดวาระบบศักดินาควรจะยกเลิกอยางเด็ดขาด มนุษย
ทั้งหลายควรจะมีเสรีภาพและมีความเสมอภาคเทากัน ขาพเจาฟงดูแลวก็รูสึ กเลื่อมใสอยางยิ่ ง ฉะนั้น
นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขาพเจ าจะใหสิทธิ์อิสระแกทุก คนในบาน ขาพเจาจะไมถือวาขาพเจ าเป นนาย
ขาพเจาจะถืองานในหนาที่ของทานเทานั้น ทุกคนไมตองพินอบพิเทาขาพเจา ไมตองเกรงกลัวขาพเจาอีก
ขาพเจายินดีใหเปดไฮดปารคในบานขาพเจา ใครไมชอบใจขาพเจา หรือเจาคุณประสิทธิ์หรือลูกหลานของ
ขาพเจาก็เชิญพูดวิพากษวิจารณไดเต็มที่”……..
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“นั่นนะซีลูก แมจะตองรับฟงเสียงทั้งหลายเหมือนกับรัฐบาลรับฟงเสียงของประชาชน บาน
พัชราภรณ ก็เทากับประเทศเล็กๆ คุณพอของแกเปนพระเจาแผนดิน และแมเปนพระราชินี”
ขอความบางสวนในหนา 2 และ 3 สะทอนใหกฎ กติกา มารยาทบางประการในการพูดไฮดปารค
ในสมัยนั้น ดังขอความตอไปนี้
“ หามเดินขบวน”
“ตามระเบียบใหพูดเพียง 18.00 น. เทานั้น”
“อาว พูดใหสุภาพหนอยซิปาอิ่ม พูดกูพูดมึงสมควรละหรือ อยาทําใหสถาบันไฮดปารคนี้ตอง
เสื่อมเสียเกียรติหนอยเลย”
ขอความในหนา 6 และ 7 มีนัยความหมายในการประชดประชันเหน็บแนมจอมพล ป. ในการใช
อํานาจของตนตอประชาชนคือพอใจก็ให ไมพอใจก็ริบคืน และสะทอนใหเห็นถึงความคิดเห็นตอการเมืองใน
ขณะนั้นของนายควง อภัยวงศ อดีตนายกรัฐมนตรี ดังขอความตอไปนี้
“ทุกคนฟงทางนี้ ขาพเจาคุณหญิ งวาด ประสิทธิ์นิติศาสตร ผู ยิ่งใหญในบาน พัชราภรณ ได
อนุญาตใหพวกทานเปดไฮดปารค ก็เพื่อตองการใหพวกทานไดมีอิสระอันแทจริงตามวิถีทางของประชาธิปไตย
เทาที่ไฮดปารคดําเนินมาเปนเวลาหนึ่งสัปดาหที่ผานมานี้ขาพเจาไดเฝาสังเกตดูอยางใกลชิด ในที่สุดขาพเจาก็
เห็นวา การอนุญาตใหมีไฮดปารคไมกอใหเกิดผลดีแกขาพเจาแมแตนอย ตรงกันขามขาพเจากลับไดรับความ
เสียหาย ขาพเจาถูกพวกทานประณามอยางรุนแรง ทําใหขาพเจาตองเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและหมดความยิ่งใหญ
ไปมาก ดัง นั้น ขอประกาศใหทราบทั่วกันวา นับตั้งแตนี้เปนตนไปภายในบานของเราจะใชระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการเหมือนเชนเดิม คืออํานาจสูงสุดเปนของขาพเจาแตเพียงผูเดียว ใครจะทุกขยาก
เดือดรอนอยางไรขาพเจาไมรับรู ใครอยูไดก็อยูไป ใครอยูไมไดก็ยายไป เ ลนดาขาบอยๆ อยางนี้ฟงไมไดโวย
ไฮดปารคตวักตะบวยเลิกลมกันที แตไหนๆ ขาสั่งใหเลิกแลว ใครมีอะไรจะพูดกับขาวามา ถึงแมจะลวงเกิน
ขาบาง ขาก็จะอภัยให”
เงียบกริบ บรรดาคนใชชายหญิงไดแตทําตาปริบๆ ไปตามกัน ในที่สุดเจาแหวก็เผลอตัวหัวเราะ
ออกมาดังๆ
คุณหญิงวาดทําตาเขียวแลวเอ็ดตะโรลั่น
“หัวเราะอะไร อายเปรต”
เจาแหวหรือ “อายเปรต” ของคุณหญิงทําหนาเหยเกชอบกล
“รับประทานกระผมขันครับ”
“ขันอะไร” คุณหญิงตวาด
“รับประทานขันที่คุณหญิงสั่งเปดไฮดปารคแตแลวไมกี่วันก็สั่งปดครับ”
“นั่นนะหรือเปนเรื่องขบขันของแก”
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“ครับรับประทานยิ่งคิดก็ยิ่งขันครับ รับประทานกระผมขอยืมคําพูดของคุณควงอดีตนายกมาพูด
สักหนอย ประชาธิปไตยของคุณหญิงเหมือนกับวาคุณหญิงขังพวกเราไวในโอง รับประทานคุณหญิงนั่งทับฝา
โองไว”
คุณหญิงยิ้มออกมาได
“อือ พูดเถอะ ขาไมโกรธเอ็งหรอก แลวยังไง”
“รับประทานคุณหญิงกลัวพวกเราหายใจไมออกก็ลุกขึ้นจากฝาโอง แลวเปดโองออกใหพวกเรา
ขึ้นมาหายใจ รับประทานแลวคุณหญิงก็ปดฝาโองกระโดดขึ้นไปนั่งบนโองตามเดิม รับประทานนี่แหละครับ
สถาบันไฮดปารค ประชาธิปไตยจอมปลอม”
คุณหญิงหัวเราะงอหาย
“เออ เอ็งจะทําไมขา ขามีอํานาจ ขาจะทําอะไรก็ได” พูดจบทานก็เดินไปจากที่นั่น
113. ศัตรูนอกพิภพ จานผีจากโลกพระอังคารไดลงจอดในเมืองสําคัญๆ ของประเทศตางๆ
พรอมกันทั่วโลก รวมทั้งพระนครและอีกหลายจังหวัดของไทย ดิเรกไดใชอาวุธพิเศษอันเปนประดิษฐกรรม
ของเขาสรางความเสียหายใหแกจานผี และไดชวยมนุษยชาวดาวอังคารที่ไดรับบาดเจ็บไวคนหนึ่ง ภาพ
การเมืองที่ปรากฏอยูในตอนนี้คือภาพของกรมตํารวจในยุคอัศวินผยอง ซึ่งตํารวจมีแสนยานุภาพไมยิ่งหยอน
ไปกวากองทัพ และภาพความชํานาญและการเตรียมพรอมของกองทัพที่พรอมจะเขายึดจุดยุทธศาสตร
สําคัญๆ ทั่วพระนคร อันเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการคุมเชิงกันระหวางอธิบดีเผากับจอมพลสฤษดิ์ และการ
เตรียมพรอมที่จะรับมือกับการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเกิดขึ้นบอยๆ ดังขอความตอไปนี้
“ณ บัดนี้ ทหารทุกหนวยทุกเหลาในพระนครและธนบุรี ตลอดจนกองทัพอากาศของเราไดอยูใน
สภาพเตรียมพรอมแลว ทหารเหลานี้ไดรับคําสั่งใหเคลื่อนกําลังออกจากที่ตั้งของตนอยางรวดเร็วฉับพลัน
และแยกยายกระจายกําลังกันไปทั่วพระนครและธนบุรี เขายึดจุดยุทธศาสตรและสถานที่สําคัญตางๆ เชน
กรมไปรษณียโทรเลข สถานีรถไฟกรุงเทพฯ สะพานพระพุทธยอดฟา การไฟฟา การรถไฟ ตามสี่แยกตางๆ มี
รถถังของกองพลยานเกราะและของตํารวจยานยนตตั้งจังกา พรอมดวยปนกลหนักเครื่องยิงระเบิดของทหาร
ราบ ทหารเหลานี้ไดรับคําสั่งใหตอตานราชศัตรู ซึ่งเดินทางมาจากโลกพระอังคาร ทามกลางความสับสน
อลหมานของเหลาราษฎรและทหารตํารวจ ไฟฉายของกองพันไฟฉายและจากเรือรบตางๆ ซึ่งจอดอยูในลํา
แมน้ําเจาพระยาตางฉายขึ้นสูอากาศ”
114. ตลุยฮาเร็ม สี่สหายและเจาแหวไดลักลอบเขาไปในฮาเร็มของเจาชายแขกพระองคหนึ่ง จน
ถูกเจาชายจับได
115. ตุกตาวิเศษ เจาคุณปจจนึกฯ ไดขอรองใหดิเรกสรางภรรยาเทียมใหทาน เนื่องจากทาน
กระดากที่จะมีภรรยาตอนแก ดิเรกจึงประดิษฐตุกตายางชนิดพิเศษขนาดเทาคนจริง สามารถเคลื่อนไหวและ
พูดไดดวยกลไกไฟฟาในตัวใหทาน สามเกลอไดทราบเขาจึงขอใหดิเรกประดิษฐใหเขาบาง สี่สหายกับเจาแหว
และเจาคุณปจจนึกฯ จึงพากันมีภรรยาเทียม
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116. อินทรีผยอง (นักเลงใหญ) สี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ ไดรวมกันดําเนินกิจการไนทคลับ
แตกิจการของสี่สหายก็ถูกรบกวนจากอันธพาลเจาถิ่นผูมีอิทธิพล สี่สหายจึงตองปราบอันธพาลเพื่อกิจการของ
เขา ภาพการเมืองในสามเกลอตอนนี้สะทอนใหเห็นภาพที่ตํารวจใหการอุปถัมภนักเลงอันธพาล ทําใหผูมี
อิทธิพลและผูกวางขวางเต็มบานเต็มเมือง และมีนัยในการประชดประชันการทํางานของตํารวจที่บอกวามีการ
ปราบปรามผูกวางขวาง แตจริงๆ แลวเปนการปราบปรามแตปาก
117. อิทธิฤทธิ์น้ํามันพราย (นางนาคพระโขนง) นิกรไดทดลองน้ํามันพรายโดยนําไปปายผูหญิง
สาวๆ ตามสี่แยกตางๆ วันรุงขึ้นบานพัชราภรณก็เกิดความโกลาหล เพราะมีหญิงสาวนับรอยคนมารอขอความ
รักและขอแตงงานกับนิกรนับรอยคน ดิเรกทึ่งในอิทธิฤทธิ์ของน้ํามันพรายจึงคิดจะหาน้ํามันพรายมาทดลอง
ทางวิทยาศาสตร
118. พมารําขวาน สี่สหายถูกแมเสือทั้งสี่ซอมใหญ และสไตรคไมใหเขาหอง เนื่องจากเที่ยวเตร
มากเกินไป กิมหงวนจึงชักชวนเพื่อนเกลอของเขาหาเชาบานเพื่อใชเปนสโมสรหยอนใจ เปนการประชดแมเสือ
ทั้งสี่ บังเอิญบานที่กิมหงวนไปเชานั้นอยูติดกับบานของนักธุรกิจชาวพมาที่มีลูกสาวสวยมาก สี่สหายจึงตอง
ลงสนามแขงขันกันทางความรักอีกครั้งหนึ่ง ภาพการเมืองในตอนนี้คือมีขอความบางขอความสะทอนใหเห็นวา
การปฏิวัติรัฐประหารนาจะเกิดขึ้นบอยครั้ง เมื่อประชาชนไดยินเสียงปนหรือเห็นความเคลื่อนไหวในพระนคร
ผิดปกติก็จะมองวาคลายกับเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ดังขอความในหนา 26 ความวา “บางทีอยูๆ ก็มีเสียง
ปนดังขึ้น เสียงไชโยโหรอง คลายกับมีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร”
119. หมาแสนรู นิกรไปฟงการไฮดปารคที่สนามหลวง และพบสุนัขแสนรูชวยเจาของเลนกลอยู
เขาชอบใจจึงขอซื้อสุนัขตัวนั้น ภาพการเมืองในตอนนี้แสดงใหเห็นวาการเมืองในขณะนั้นเปนชวงที่จอมพล ป.
พิบูลสงครามอนุญาตใหมีการไฮดปารคที่สนามหลวง

