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คำานำา

เนืี�องด้ิวิยการแพรร่ะบาดิโรคติิดิเชื�อไวิรสัโคโรนีาสายพันีธุใ์หม ่
๒๐๑๙ ทีำาให้มหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติรไ์ม่อาจ้จั้ดิกิจ้กรรมรำาล่ก ๗๖ ปี ี
วัินีสันีติิภิาพไทีย ได้ิอยา่งเชน่ีทีี�เคยดิำาเนิีนีการมาเป็ีนีปีระจ้ำาทีกุปี ีอยา่งไร
ก็ดีิ เพื�อเปี็นีการรำาล่กถ่งวีิรกรรมของขบวินีการเสรไีทีย และเผืยแพร ่
เรื�องราวิว่ิาด้ิวิยการรกัษิาสันีติิภิาพและเอกราชของชาติิไทีย มหา-
วิิทียาลัยธรรมศิาสติรจ่์้งจั้ดิให้มกีารพมิพห์นัีงสือทีี�ระล่กข่�นีเชน่ีเดิิม

ทัี�งนีี� เพราะวัินีสันีติิภิาพไทีย ขบวินีการเสรไีทีย และมหา-
วิิทียาลัยธรรมศิาสติร ์เกี�ยวิพันีกันีอย่างแนีบแน่ีนีในีทีางปีระวัิติิศิาสติร ์
เพราะหัวิหน้ีาขบวินีการเสรไีทีย คือ ผืู้ปีระศิาสน์ีการของมหาวิิทียาลัย
วิิชาธรรมศิาสติรแ์ละการเมอืง ซึ่่�งไดิใ้ชพ้ื�นีทีี�หลายส่วินีของมหาวิิทียาลัย 
ในีปีฏิิบัติิการสำาคัญทีี�ทีำาให้ปีระเทีศิของเราพ้นีจ้ากการเปี็นีปีระเทีศิแพ้
สงคราม เมื�อสงครามโลกครั�งทีี� ๒ ยติุิลง ไมว่่ิาจ้ะเปี็นีกองบัญชาการลับ 
ทีี�ฝึกึพลพรรคเสรไีทีย รวิมถ่งใชเ้ปีน็ีทีี�กักกันีเชลยศ่ิกสัมพนัีธมติิรบางส่วินี

การทีี�มหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติรจั์้ดิงานีรำาล่กและตีิพิมพ์หนัีงสือ 
ทีี�ระล่กเนืี�องในีวัินีสันีติิภิาพไทียต่ิอเนืี�องมาทีุกปีีนัี�นี ก็เพื�อรำาล่กถ่งการ
ปีฏิิบัติิหน้ีาทีี�รบัใช้ชาติิ การพิทัีกษ์ิปีกปี้องเอกราชและอธิปีไติยของ
ขบวินีการเสรไีทียในีสงครามโลกครั�งทีี� ๒ ทีี�มีท่ีานีผู้ืปีระศิาสน์ีการเป็ีนี
หัวิหน้ีา และเพื�อให้ผู้ืคนีรว่ิมสมัยเห็นีถ่งควิามสำาคัญของการปีระกาศิ
สันีติิภิาพไทีย ทีี�นีายปีรดีีิ พนีมยงค์ ผืูส้ำาเรจ็้ราชการแทีนีพระองค์สมเด็ิจ้
พระเจ้้าอยู่หัวิอานัีนีทีมหิดิล ปีระกาศิเมื�อวัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘  
รวิมทัี�งเพื�อให้เรื�องราวิปีระวัิติิศิาสติรก์ารเมืองไทียในีสมัยนัี�นีได้ิรบัการ
จ้ดิจ้ำาสืบสานีสู่อนีชุนีต่ิอไปี



7คำ�นำ�

คำาว่ิา “สันีติิภิาพ” ไม่ได้ิหมายถ่งเพียง “ช่วิงเวิลาทีี�ปีลอดิจ้าก 
สงคราม” เท่ีานัี�นี หากแต่ิหมายถ่ง “สภิาพทีี�คนีกลุ่มต่ิาง ๆ  ในีสังคม
สามารถอยู่รว่ิมกันีได้ิด้ิวิยควิามสงบสุข” ด้ิวิยเช่นีกันี ในีสังคมปีระชา- 
ธปิีไติยทีี�ถือควิามหลากหลายเปี็นีควิามงาม ถือควิามแติกต่ิางว่ิาทีำาให ้
เกิดิการเติิบโติและพัฒนีา ก้าวิหน้ีา เราต้ิองเกื�อหนีุนีให้สันีติิภิาพ 
ถือกำาเนิีดิข่�นีทัี�งในีระดัิบปีัจ้เจ้กชนีและระดัิบสังคมโดิยส่วินีรวิม ผื่านี
กระบวินีการแลกเปีลี�ยนีเรยีนีรูกั้นีอย่างมีวิุฒิภิาวิะและมีวิิจ้ารณญาณ 
จ้นีถักทีอกลายเปีน็ีปีญัญารว่ิมรวิมหมูข่องสังคม

แต่ิสันีติิภิาพก็ไม่ใช่ของฟรทีีี�จ้ะได้ิมาง่าย ๆ  เป็ีนีสิ�งทีี�ต้ิองแลกมา  
แปีลว่ิา ทีุกคนีต้ิองยอมทีี�จ้ะยกควิามสงบสุขของสังคมโดิยรวิมเหนืีอ
ปีระโยชน์ีส่วินีตินี ต้ิองยอมอดิทีนีอดิกลั�นีและเข้าใจ้ควิามแติกต่ิางของ
เพื�อนีมนีษุิยด้์ิวิยกันี อาจ้มหีลักปีฏิิบัติิอยู ่๒ ขอ้ ทีี�ทีำาให้สันีติิภิาพเกิดิข่�นี
ได้ิ ก็คือ การมุง่กระทีำาในีสิ�งทีี�คาดิหวัิงให้ผืูอื้�นีกระทีำาติอบต่ิอตินีเอง ขณะ
เดีิยวิกันี ก็ละเว้ินีการกระทีำาในีสิ�งทีี�ไมป่ีรารถนีาให้ผืูอื้�นีกระทีำาติอบ

เหนืีอสิ�งอื�นีใดิ สันีติิภิาพเกิดิข่�นีเมื�อเราทีกุคนีมใีจ้เมติติาปีรารถนีา 
ใหผ้ืูอื้�นีเปีน็ีสขุ เหน็ีอกเห็นีใจ้และเอื�ออาทีรต่ิอกันีจ้นีเปีน็ีวัิติรปีฏิิบติัิ อดิทีนี
อดิกลั�นีต่ิอควิามเห็นีทีี�แติกต่ิาง ให้อภัิยต่ิอกันีเพื�อให้สังคมเดิินีต่ิอไปี 
ขา้งหน้ีา สันีติิภิาพทีี�เราทีกุคนีปีรารถนีาก็ยอ่มจ้ะเกิดิข่�นีไดิใ้นีท้ีายทีี�สดุิ

ในีโอกาส ๗๖ ปีีวัินีสันีติิภิาพไทีย ขอฝึากให้เราทีกุคนีตัิ�งมั�นีทีี�จ้ะ
อยู่รว่ิมกันีอย่างสงบสขุบนีควิามต่ิาง ย่ดิหลักมนีษุิยธรรมและขันีติิธรรม
เปี็นีทีี�ตัิ�ง ไม่ใช่เพียงเพื�อหมู่ชนีในีรุน่ีเรา หรอืบรรพชนีในีรุน่ีก่อนี หากยัง
ผืนีวิกควิบรวิมถ่งอนีชุนีรุน่ีหลังจ้ากนีี� ทีี�จ้ะถือกำาเนิีดิเกิดิข่�นีในีอนีาคติด้ิวิย 
ทัี�งนีี� ก็เพื�อทีี�จ้ะทีำาใหค้วิามหมายของคำาว่ิา “ชาติิ” เกิดิข่�นีได้ิอยา่งแท้ีจ้รงิ

(รองศาสตราจ้ารย ์เกศิน่ วิฑรูช้าติ)
อธกิารบดีิมหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติร์
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หนัีงสือทีี�ระล่กสำาหรบัวิาระครบรอบ ๗๖ ปีี วัินีสันีติิภิาพไทียในี
ปีีนีี� นีอกจ้ากการถอดิเทีปีคำากล่าวิเปีิดิงานีของพลเอก สรุยทุีธ ์จ้ลุานีนีท์ี 
ปีระธานีในีพิธ ีและปีาฐกถาพิเศิษิในีวิาระ ๗๕ ปีี วัินีสันีติิภิาพไทีย โดิย 
ดิร.จ้รยิวั์ิฒน์ี สันีติะบตุิร อดีิติเอกอัครราชทีตูิไทีย ณ กรุงเบอรลิ์นี ซึ่่�งเป็ีนี 
บันีท่ีกการจั้ดิงานีในีปีีทีี�ผื่านีมา ณ ลานีปีรดีีิ พนีมยงค์ มหาวิิทียาลัย
ธรรมศิาสติรแ์ล้วิ อีกส่วินีหน่ี�งของเล่มทีี�นีำามาตัิ�งเป็ีนีชื�อรองของหนัีงสือ
เล่มนีี� คือ เนืี�อหาเกี�ยวิกับภิาพยนีติรเ์รื�อง “พระเจ้้าช้างเผืือก” ในีโอกาส
ครบ ๘๐ ปีแีห่งการฉายรอบปีฐมทัีศิน์ี

โดิยเนืี�อหาและภิาพปีระกอบในีส่วินีทีี�เกี�ยวิข้องกับ “พระเจ้้า
ช้างเผืือก” นีี� ส่วินีหน่ี�งได้ิรบัควิามอนีุเคราะห์มาจ้ากหอภิาพยนีติร ์
(องค์การมหาชนี) จ่้งขอขอบคณุไว้ิ ณ โอกาสนีี� ไม่ว่ิาจ้ะเปี็นีข้อวิิจ้ารณ์
ทีี�มีต่ิอภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�จ้ากปีัญญาชนีทัี�งในีและต่ิางปีระเทีศิ เอกสาร
จ้ดิหมายเหติขุองนีายปีรดีีิ พนีมยงค์ เกี�ยวิกับ “พระเจ้้าชา้งเผือืก” ซึ่่�งเพิ�ง
ค้นีพบ และสรุปีกิจ้กรรมภิาพยนีติรส์นีทีนีา “๘๐ ปีี พระเจ้้าช้างเผืือก”  
ทีี�จั้ดิข่�นี ณ หอภิาพยนีติร ์เมื�อวัินีทีี� ๔ เมษิายนี ๒๕๖๔

นีอกจ้ากนีี� ยังได้ินีำาบทีควิามเก่าของศิาสติราจ้ารย์พิเศิษิ  
ดิร.ชาญวิิทีย์ เกษิติรศิิร ิ ผืู้มีควิามผืูกพันีกับ “พระเจ้้าช้างเผืือก” มา
อย่างยาวินีานี มาตีิพิมพ์ใหม่อีกครั�ง พรอ้มด้ิวิยทัีศินีะของนีายกษิิดิิศิ  
อนัีนีทีนีาธร ทีี�เรยีบเรยีงข่�นีจ้ากการอภิิปีรายในีกิจ้กรรมภิาพยนีติรส์นีทีนีา 
ดัิงกล่าวิขา้งต้ินี
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สำาหรบัภิาพปีระกอบในีส่วินีงานี ๗๕ ปีี วัินีสันีติิภิาพไทีย ได้ิรบั
ควิามอนีเุคราะห์มาจ้ากฝ่ึายสื�อสารองค์กร มหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติร ์ 
จ่้งขอขอบคณุไว้ิ ณ โอกาสนีี�

และขอขอบคณุ ดิร.จ้รยิวั์ิฒน์ี สันีติะบตุิร เปีน็ีพเิศิษิ ทีี�กรุณาแกไ้ข
เพิ�มเติิมปีาฐกถาในีหัวิข้อ “เอกราชและการปีระกาศิสันีติิภิาพ” มาให้ 
อย่างละเอียดิ ซึ่่�งแสดิงให้เห็นีอย่างชัดิเจ้นีถ่งแนีวิคิดิสันีติิภิาพของนีาย 
ปีรดีีิ พนีมยงค์ และการลงมอืทีำางานีเพื�อใหไ้ด้ิมาซึ่่�งเอกราชและสันีติิภิาพ
ของไทีย

ถ้าหนัีงสือเล่มนีี�จ้ะมปีีระโยชน์ีอยูบ่า้งทีี�ทีำาใหต้ิระหนัีกว่ิา “ชยัชนีะ
แห่งสันีติิภิาพนัี�นี มิได้ิมีชื�อเสียงบันีลือนีามน้ีอยไปีกว่ิาชัยชนีะแห่ง
สงครามแต่ิอยา่งใดิ” ก็นัีบว่ิาหนัีงสือเล่มนีี�ได้ิสนีองคณุนีายปีรดีีิ พนีมยงค์  
ผืูป้ีระพนัีธแ์ละผืูอ้ำานีวิยการสรา้งภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� และหวัิหน้ีาขบวินีการ 
เสรไีทีย ติามสมควิรแล้วิ

(นายกษิดิศ อนนัทนาธร)
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ครบ ๒๒ ปีแีห่งการถ่งแก่อนิีจ้กรรม
ของนีายปีว๋ิย อ่�งภิากรณ์





๘
ทศวรรษ

“พระเจ้า้ช้า้งเผืือก”
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๘๐ ปีี “พระเจ้้าช้้างเผืือก”
สารสันติิภาพเหนือกาลเวลา

และเรื่องราวที่ยังรอ
การปีะติิดปีะติ่อให้สมบูรณ์

เมธากลุ ช้าบญั

เมื�อวัินีทีี� ๔ เมษิายนี ๒๕๖๔ หอภิาพยนีติร ์(องค์การมหาชนี) 
รว่ิมกับ สถาบันีปีรดีีิ พนีมยงค์ จั้ดิฉายมรดิกภิาพยนีติรข์องชาติิเรื�อง 
“พระเจ้้าช้างเผืือก” เนืี�องในีวิาระครบรอบ ๘๐ ปีี วัินีแรกฉาย พรอ้ม 
สนีทีนีาหลังชมภิาพยนีติรกั์บ ศิาสติราจ้ารยพ์เิศิษิ ดิร.ชาญวิิทีย ์เกษิติรศิิร ิ 
นัีกวิิชาการด้ิานีปีระวัิติิศิาสติรแ์ละทีี�ปีรก่ษิามูลนิีธิปีรดีีิ พนีมยงค์,  
กษิิดิิศิ อนัีนีทีนีาธร กรรมการบรหิารสถาบันีปีรดีีิ พนีมยงค์ และ ชลิดิา  
เอื�อบำารุงจิ้ติ ผู้ือำานีวิยการหอภิาพยนีติร ์ในีกิจ้กรรมภิาพยนีติรส์นีทีนีา 
“๘๐ ปี ีพระเจ้้าชา้งเผือืก”

“พระเจ้้าชา้งเผือืก” เปีน็ีภิาพยนีติรเ์สียง ขาวิ-ดิำา อำานีวิยการสรา้ง
และเขียนีเรื�องโดิย ปีรดีีิ พนีมยงค์ ซึ่่�งได้ินีำาเหติุการณ์ในีปีระวัิติิศิาสติร ์
คือ สงครามชา้งเผืือกและสงครามยทุีธหัติถี มาผืูกเป็ีนีเรื�องราวิระหว่ิาง 
พระเจ้้าจั้กราแห่งอโยธยากับพระเจ้้าหงสา แม้จ้ะแสดิงโดิยนัีกแสดิง
ไทียทัี�งหมดิ แต่ิทีุกตัิวิละครในีล้วินีพูดิภิาษิาอังกฤษิ โดิยมีจุ้ดิปีระสงค์
สำาคัญ คือ เพื�อเผืยแพรแ่นีวิคิดิเรื�องสันีติิภิาพให้แก่นีานีาปีระเทีศิ 
ในีช่วิงทีี�สงครามโลกครั�งทีี� ๒ กำาลังคุกรุน่ี รวิมถ่งแสดิงเจ้ตินีารมณ์ว่ิา  
คนีไทียกลุ่มหน่ี� งไม่เห็นีด้ิวิยกับลัทีธิชาติินิียมของผืู้นีำารัฐบาลไทีย 
ในีขณะนัี�นี ทีี�กำาลังนีำาพาปีระเทีศิเขา้สู่สงคราม โดิยภิาพยนีติรไ์ด้ิออกฉาย



14 ๗๕ ปี วันสันติภาพไทย

รอบปีฐมทัีศิน์ี พรอ้มกันี ๓ ปีระเทีศิ คือ ไทีย สิงคโปีร ์และสหรฐัอเมรกิา  
เมื�อวัินีทีี� ๔ เมษิายนี ๒๔๘๔

“พระเจ้้าช้างเผืือก” นัีบเปี็นีภิาพยนีติรไ์ทียขนีาดิยาวิทีี�เก่าแก่
ทีี�สุดิ ทีี�ยังคงหลงเหลืออยู่อย่างครบสมบูรณ์ ปีัจ้จุ้บันี ฟิล์มภิาพยนีติร์
และสิ�งเกี�ยวิเนืี�องต่ิาง ๆ  ของ “พระเจ้้าช้างเผืือก” ได้ิรบัการอนีรุกัษ์ิอยู่ทีี� 
หอภิาพยนีติร ์ (องค์การมหาชนี) และได้ิรบัการปีระกาศิข่�นีทีะเบียนี 
ใหเ้ป็ีนีหน่ี�งในีมรดิกภิาพยนีติรข์องชาติิชดุิแรก เมื�อปี ี๒๕๕๔

กิจ้กรรมภิาพยนีติรส์นีทีนีาในีโรงภิาพยนีติรศ์ิาลาศีินิีมา
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“พระเจ้้าช้้างเผืือก ออกฉายครั�งแรกทีี�โรงหนัีงศิาลาเฉลิมกรุง 
เมื�อวัินีทีี� ๔ เมษิายนี ๒๔๘๔ ผืมเกิดิเมื�อวัินีทีี� ๖ พฤษิภิาคม ๒๔๘๔  
พระเจ้้าช้้างเผืือก ลงโรง ๑ เดืิอนี กับอีก ๒ วัินีก่อนีผืมเกิดิ พระเจ้้า
ช้้างเผืือก อายุ ๘๐ ผืมก็อายุ ๘๐” ศาสตราจ้ารย์พิเศษ ดร.ช้าญวิทย ์ 
เกษตรศิริ กล่าวิถ่งควิามเกี�ยวิเนืี�องกันีโดิยบังเอิญระหว่ิางตินีกับ
ภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� และได้ิเล่าย้อนีไปีว่ิา ตินีได้ิรบัชมภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� 
ครั�งแรกเมื�อปีี ๒๕๑๕ ทีี�กรุงปีารสี ปีระเทีศิฝึรั�งเศิส เกิดิควิามรูส่้ก 
ตืิ�นีเต้ินีและปีระทัีบใจ้เปี็นีอย่างมาก จ่้งเขียนีจ้ดิหมายมาบอกเล่ากับ  
สุชาติิ สวัิสดิิ�ศิร ี บรรณาธกิาร สัังคมศาสัตร์ป์ร์ทัิัศน์์ จ้ากนัี�นี สุชาติิ 
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ได้ินีำาเรื�องราวิมาตีิพิมพ์ลงในีวิารสารดัิงกล่าวิ คนีไทียจ่้งได้ิรูจั้้กกับ 
ภิาพยนีติร ์ “พระเจ้้าช้างเผืือก” อีกครั�ง หลังจ้ากทีี�เลือนีหายไปีจ้าก 
ควิามทีรงจ้ำาพรอ้ม ๆ  กับการลี�ภัิยทีางการเมืองของปีรดีีิ พนีมยงค์  
จ้นีนีำามาสู่การกลับมาฉายในีปีระเทีศิไทียอีกหลายครั�งในีวิาระต่ิาง ๆ  
และชาญวิิทีย์ก็มักจ้ะไดิไ้ปีข้องเกี�ยวิกับการฉายในีแต่ิละครั�งอยู่เสมอ ๆ   
เชน่ีเดีิยวิกับในีโอกาสนีี�

ชาญวิิทีย์ได้ิชวินีมองภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�ปีระกอบกับบรบิทีโลกว่ิา 
เมื�อปี ี๒๔๘๔ สงครามโลกครั�งทีี� ๒ ได้ิอบุติัิข่�นีแล้วิในีทีวีิปียโุรปี และเมื�อ 
พิจ้ารณาภิาพยนีติรที์ี�ออกมาในีช่วิงนัี�นีจ้ะพบว่ิา “พระเจ้้าช้างเผืือก”  
เปี็นีหนัีงรว่ิมรุน่ีกับภิาพยนีติรเ์รื�อง “The Great Dictator” (๒๔๘๓)  
ทีี�มีเนืี�อหาล้อเลียนี อดิอล์ฟ ฮิิติเลอร ์ จ้อมเผืด็ิจ้การแห่งนีาซึ่ี หน่ี�งในี 
ผืูก่้อสงครามโลกครั�งทีี� ๒, “Gone with the Wind” (๒๔๘๒) ภิาพยนีติร์
ดัิดิแปีลงจ้ากบทีปีระพันีธใ์นีชื�อเดีิยวิกันี ทีี�มฉีากหลังเปี็นีทีางติอนีใต้ิของ
สหรฐัอเมรกิาในีช่วิงเวิลาสงครามการเมือง และเรื�อง “The Wizard of 
Oz” (๒๔๘๒) “พ่อมดมหััศจ้รรย์์แหั่งออซ ข่�นีต้ินีฉายออกมาเป็ีนีหนัีง
ขาวิดิำา พอนีางเอกโดิเรทีีไปีถ่งดิินีแดินีของพ่อมดิออซึ่หนัีงเปีลี�ยนีเป็ีนีสี  
นีางเอก พระเจ้้าช้้างเผืือก (ไอรนีี นีีลเสนี) บอกว่ิา พระเจ้้าช้้างเผืือก  
เปี็นีหนัีงสีด้ิวิย แต่ิผืมก็ยงัไมม่หีลักฐานีนีะ” ชาญวิิทียก์ล่าวิเสรมิถ่งเกรด็ิ 
ทีี�ตัิวิเองได้ิรบัรูม้า

และเมื�อย้อนีกลับมาทีี�บรบิทีภิายในีปีระเทีศิ ไม่เพียงแต่ิปีรดีีิ  
พนีมยงค์ เท่ีานัี�นี ทีี�สรา้งภิาพยนีติรอ์อกมาเพื�อเปีน็ีเครื�องมอืทีางการเมอืง 
หากแต่ิจ้อมพล ปี. พบิลูสงคราม ก็ได้ิสรา้งภิาพยนีติรอ์อกมาด้ิวิยเชน่ีกันี 
โดิยในีปีี ๒๔๗๘ ขณะดิำารงติำาแหน่ีงรฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงกลาโหม  
ได้ิสรา้งภิาพยนีติรเ์รื�อง “เลือดิทีหารไทีย” ภิายหลังการปีราบกบฏิบวิรเดิช 
ได้ิ ๒ ปีี และในีปีี ๒๔๘๕ ได้ิสรา้งภิาพยนีติรเ์รื�อง “บ้านีไรน่ีาเรา” แต่ิ
ปีจั้จ้บุนัีฟิล์มของภิาพยนีติรทั์ี�งสองเรื�องนีี�ไมม่หีลงเหลือแล้วิ
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นีอกจ้ากนีี� ชาญวิิทีย์ให้ควิามเห็นีว่ิา การทีี� “พระเจ้้าช้างเผืือก”  
ได้ิออกฉายรอบปีฐมทัีศิน์ี พรอ้มกันี ๓ ปีระเทีศิในีปีี ๒๔๘๔ นัี�นี เปี็นี 
ควิามตัิ�งใจ้ของ ปีรดีีิ พนีมยงค์ ทีี�ต้ิองการปีระกาศิใหโ้ลกรูว่้ิา ปีระเทีศิไทีย 
เปี็นีปีระเทีศิทีี�รกัสันีติิและเปี็นีกลาง ดัิงนัี�นี จ่้งถือว่ิาภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� 
ได้ิทีำาหน้ีาทีี�ชว่ิยรกัษิาไว้ิซึ่่�งเอกราชของปีระเทีศิไทียเมื�อครั�งต้ิองเผืชญิภัิย 
ในีสงครามโลกครั�งทีี� ๒

ด้ิานี กษิดิศ อนันทนาธร กล่าวิว่ิา ตินีได้ิดิู “พระเจ้้าช้างเผืือก”  
ครั�งแรกเมื�อปีี ๒๕๕๔ ทีี�หอภิาพยนีติร ์และเมื�อได้ิชมแล้วิรูส่้กว่ิา เรื�องนีี�
เปี็นีภิาพยนีติรส์งครามย้อนียุคทีี�ผืิดิแผืกไปีจ้ากภิาพจ้ำาของหนัีงในีแนีวิ
เดีิยวิกันีพอสมควิร เชน่ี การปีราศิจ้ากฉากสู้รบอันีหวืิอหวิา การวิางแผืนี
สงครามทีี�ตืิ�นีเต้ินี น่ีาระท่ีกใจ้ เป็ีนีต้ินี ผื่านีไปี ๑๐ ปีี เมื�อกลับมารบัชม 
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อีกครั�ง ก็ตืิ�นีเต้ินีด้ิวิยเห็นีรายละเอียดิต่ิาง ๆ  อันีนัีบเปี็นีการมองมุมใหม ่ 
เช่นี การยืนีเข้าเฝ้ึาฯ พระมหากษัิติรยิ์ในีท้ีองพระโรงโดิยไม่มีการหมอบ
คลานี การนีำาเสนีอฉากรอ้งเพลง ฉากรบัปีระทีานีอาหาร หรอืการ 
เปีิดิเรื�องด้ิวิยภิาพของกรุงเทีพฯ ในีภิาพยนีติรนี์ี� ทัี�งทีี�เนืี�อเรื�องว่ิาด้ิวิย 
ยคุสมยัเมื�อ ๔๐๐ ปีทีีี�แล้วิ

“แน่ีนีอนี เราเขา้ใจ้ว่ิา มนัีต้ิองการพดูิปีระเด็ินีเรื�องสันีติิภิาพ เรื�อง
ต่ิอต้ิานีสงคราม แต่ิว่ิาในีรายละเอียดิปีลีกย่อยเรารูส่้กว่ิา มันีไม่ค่อย 
สมเหติสุมผืลในีบางอยา่งเวิลาเราดิ ูทีำาไมต้ิองมฉีากแบบนีี� ทีำาไมไมม่ฉีาก
แบบนัี�นี” กษิิดิิศิกล่าวิ

กษิิดิิศิเห็นีว่ิา “พระเจ้้าชา้งเผืือก” เปี็นีภิาพยนีติรที์ี�มปีีระเด็ินีทีาง 
การเมอืงอยา่งชดัิเจ้นี “ผืมอยากจ้ะเน้ีนียำาว่ิา นีี�เปีน็ีหนัีงทีี�ต้ิองการสื�อสาร 
วิาระทีางการเมอืงอยา่งชดัิเจ้นีมาก ๆ  เพราะว่ิามนัีไมม่ปีีระโยชน์ีอะไรเลย 
ทีี�อยูดี่ิ ๆ  ต้ิองเปีิดิฉากปีระเทีศิไทียในีปีี ๒๔๘๔ ให้ดูิ เพราะว่ิาหนัีงพดูิถ่ง
เรื�อง ๔๐๐ ปีก่ีอนี เพราะฉะนัี�นีการทีี�ฉายปีระเทีศิไทียในีปัีจ้จ้บุนัีก่อนีฉาย
ปีระเทีศิไทียในีอดีิติ ผืมเข้าใจ้ว่ิา นีี�คือสารทีี�ต้ิองการสื�อว่ิา ปีระเทีศิไทีย
หน้ีาติาเป็ีนียงัไงให้สังคมโลกรูจั้้ก”

และเมื�อพิจ้ารณาภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�โดิยละเอียดิแล้วิจ้ะพบว่ิา 
ปีรดีีิ พนีมยงค์ ได้ิเชื�อมสิ�งเก่ากับสิ�งใหม่ คือ เรื�องราวิยุทีธหัติถีในีสมัย 
กรุงศิรอียธุยามาเชื�อมกับวัิฒนีธรรมรว่ิมสมยัหลาย ๆ  อยา่ง เพื�อแสดิงให้
เห็นีถ่งควิามเปี็นีอารยะของปีระเทีศิไทีย จ้ดุิยืนีทีางการเมืองในีสงคราม 
ทีี�ยด่ิมั�นีในีสันีติิภิาพ ติลอดิจ้นีการสอดิแทีรกคติิปีระชาธปิีไติย การคำาน่ีง
ถ่งควิามสุขสมบูรณ์ของราษิฎรเป็ีนีหลัก และคุณธรรมของพระมหา- 
กษัิติรยิ์ ผ่ืานีฉากต่ิาง ๆ  ในีเรื�อง ซึ่่�งถ่งแม้จ้ะผื่านีกาลเวิลามากว่ิา ๘๐ ปี ี
แต่ิสารในีภิาพยนีติรย์งัคงทัีนีสมยัมาจ้นีถ่งปีจั้จ้บุนัี

ขณะทีี� ช้ลิดา เอื�อบำารุงจิ้ต ออกตัิวิก่อนีว่ิา โดิยปีกติิแล้วิในีฐานีะ
ของหอภิาพยนีติร ์ ผืู้ทีี�จ้ะต้ิองมาพูดิถ่ง “พระเจ้้าช้างเผืือก” คือ โดิม  
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สารสันติภาพเหนือกาลเวลา

สุขวิงศ์ิ อดีิติผืู้อำานีวิยการหอภิาพยนีติร ์ (องค์การมหาชนี) ชลิดิา
ถือว่ิาโดิมเป็ีนีผืู้นีำาแสงสว่ิางมาสู่ภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� และเป็ีนีผืู้สนัีบสนีนุี
ภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�อย่างแท้ีจ้รงิ โดิยมักจ้ะคอยแนีะนีำาให้ทีุกคนีได้ิรูจั้้ก  
จ้นีบางครั�งตินีแอบคิดิว่ิา โดิมพูดิเกินีจ้รงิไปีหรอืไม่ แต่ิสุดิท้ีายตินีก็ได้ิ
พสิจู้น์ีด้ิวิยติาของตัิวิเอง

“ครั�งแรกทีี�ได้ิดิู ติอนีนัี�นีเพิ�งเรยีนีจ้บแล้วิก็มาช่วิยงานีอนีุรกัษ์ิ  
ติอนีนัี�นีเราก็ยังถือว่ิาค่อนีข้างเด็ิก แต่ิด้ิวิยควิามเป็ีนีนัีกเรยีนีภิาพยนีติร ์
เราก็เห็นีว่ิา หนัีงเรื�องนีี�ในีแง่มุมมองของภิาพยนีติร ์มีหลายอย่างทีี�เรา 
ไม่เคยเห็นีในีหนัีงไทียเรื�องอื�นี ๆ  ในีเรื�องของการถ่ายทีำาหลาย ๆ  อย่าง  



ทีี�เรารูส่้กว่ิามคีวิามเปีน็ีสากล ทีี�เรารูส่้กท่ี�งไดิใ้นีแงนั่ี�นี ในีแงป่ีระวัิติิศิาสติร ์
เราอาจ้จ้ะไมไ่ด้ิรูม้าก” ชลิดิากล่าวิ

สำาหรบัแงม่มุของการอนีรุกัษ์ิภิาพยนีติร ์ชลิดิา เอื�อบำารุงจิ้ติ เล่าว่ิา  
“พระเจ้้าชา้งเผือืก” เปีน็ีภิาพยนีติรที์ี�หอภิาพยนีติรไ์ด้ินีำามาบูรณะมากครั�ง 
ทีี�สุดิ เพราะหลายปีีทีี�ผื่านีมา ได้ิทียอยพบสำาเนีาฟิล์มภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� 
หลายฉบบั และมขีนีาดิ ควิามยาวิ หรอืรายละเอียดิทีี�ต่ิางกันี โดิยเฉพาะ 
ฉบบัล่าสดุิ เปีน็ีฟิล์มเนีกาติิฟ ๓๕ มม. ทีี�ได้ิจ้ากครอบครวัิ “ปีรดีีิ-พนูีศิขุ”  
ซึ่่�งใกล้เคียงกับต้ินีฉบับมากทีี�สุดิ แต่ิมีจ้ำานีวินีไม่ครบ และเส้นีเสียง
เสื�อมสภิาพ ทีำาให้ต้ิองใช้เวิลาในีการบูรณะอีกพอสมควิร นีอกจ้ากนีี�
ในีกระบวินีการแต่ิละครั�งก็จ้ะค้นีพบเรื�องราวิใหม่ ๆ  ใหไ้ด้ิปีระหลาดิใจ้ 
อยูเ่สมอ เชน่ี ครั�งนีี�ทีี�ไดิไ้ปีค้นีคว้ิาเอกสารทีี�หอจ้ดิหมายเหติธุรรมศิาสติร ์ 
ซึ่่�งมทีีี�ทีำาการชั�วิคราวิ ณ หอสมดุิปีรดีีิ พนีมยงค์ หอสมดุิแหง่มหาวิิทียาลัย 
ธรรมศิาสติร ์เพื�อเติรยีมจั้ดิกิจ้กรรม ก็ได้ิพบจ้ดิหมายเหติทีุี�สำาคัญต่ิาง ๆ   
โดิยเฉพาะบันีท่ีกข้อบกพรอ่งของ “พระเจ้้าช้างเผืือก” ซึ่่�งเขียนีโดิยปีรดีีิ 
เอง ทีำาใหไ้ด้ิติอบคำาถามหลายอย่างทีี�ค้างคาใจ้มานีานี ชลิดิาจ่้งเห็นีว่ิา 
ภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�ยังคงรอคอยการค้นีพบสิ�ง ๆ  ใหม่ ๆ  เพื�อปีะติิดิปีะต่ิอ 
เรื�องราวิใหอ้อกมาสมบูรณ์

“ภิาพยนีติรก็์ถือว่ิาเป็ีนีจ้ดิหมายเหติอุยา่งหน่ี�ง แต่ิว่ิาควิามสำาคัญ
ของจ้ดิหมายเหติุนัี�นีเปี็นีชิ�นีส่วินีทีี�จ้ะทีำาให้การเข้าใจ้ปีระวัิติิศิาสติร์
สมบูรณ์มากข่�นี แล้วิทีุกอย่างก็มาบรรจ้บกันีในีวัินีนีี�อย่างปีระหลาดิ”  
ชลิดิากล่าวิ

แกไ้ขเล็กน้ีอยจ้ากทีี�เผืยแพรค่รั�งแรกในี
https://fapot.or.th/main/news/748

เมื�อวัินีทีี� ๓๐ เมษิายนี ๒๕๖๔
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แกะรอย “พระเจ้้าช้้างเผืือก”

ศาสตราจ้ารยพ์เิศษ ดร. ช้าญวิทย ์เกษตรศิริ

เมื�อปีระมาณ พ.ศิ. ๒๕๑๕ ในีขณะทีี�ผืมกำาลังเรยีนีหนัีงสืออยู่ทีี�
อเมรกิานัี�นี ผืมบังเอิญแวิะไปีทีี�รา้นีหนัีงสือแพรากอนี ในีเมืองนิีวิยอรค์ 
ทีี�นัี�นีผืมได้ิหนัีงสือมาเล่มหน่ี�ง ชื�อ King of the White Elephant ทีี�ผืม
ซึ่ื�อหนัีงสือเล่มนีี�มา ก็เพราะเห็นีว่ิา พมิพโ์ดิยโรงพมิพม์หาวิิทียาลัยวิิชา- 
ธรรมศิาสติรแ์ละการเมอืง ตัิ�งแต่ิ พ.ศิ. ๒๔๘๔ และก็มรูีปีปีระกอบอยา่ง
สวิยงาม

ทีี�สำาคัญทีี�สดุิ ก็คือ หนัีงสือเล่มนีี�เขยีนีโดิยนีายปีรดีีิ พนีมยงค์ อดีิติ
ผู้ืสำาเรจ็้ราชการแทีนีพระองค์ อดีิตินีายกรฐัมนีติร ี และรฐับุรุษิอาวิุโส 
ทีี�สำาคัญของเมอืงไทีย

หลังจ้ากนัี�นีอีกหลายปีี ผืมก็ไม่เคยให้ควิามสนีใจ้กับ “พระเจ้้า
ช้างเผืือก” นัีก จ้นีกระทัี�งปีระมาณปีี พ.ศิ. ๒๕๑๕ ผืมผื่านีไปีทีี�กรุง
ปีารสี สมยันัี�นี ท่ีานีปีรดีีิ ซึ่่�งได้ิลี�ภัิยทีางการเมอืงในีปีระเทีศิจี้นี นัีบตัิ�งแต่ิ 
ภิายหลังการรฐัปีระหาร ๒๔๙๐ นัี�นี ได้ิย้ายไปีพำานัีกทีี�กรุงปีารสี ตัิ�งแต่ิ 
พ.ศิ. ๒๕๑๓ เป็ีนีต้ินีมา ปีรากฏิว่ิา ท่ีานีปีรดีีิได้ิก๊อบปีี�หนัีง “พระเจ้้า 
ชา้งเผือืก” ทีี�ติกค้างอยูที่ี�สถานีทีตูิไทียในีสวีิเดินี ท่ีานีปีรดีีิได้ินีำาหนัีงเรื�อง
นีี�มาตัิดิต่ิอใหมเ่ปีลี�ยนีจ้ากเดิิมทีี�เปีน็ี ๓๕ มม. เปีน็ี ๑๖ มม. และยอ่เรื�อง
ลงจ้ากปีระมาณ ๒ ชั�วิโมง เหลือ ๑ ชั�วิโมง

ท่ีานีปีรดีีิได้ินีำาหนัีง “พระเจ้้าช้างเผืือก” ออกฉายให้คนีไทีย 
ในีปีารสีชมกันี เมื�อได้ิดิหูนัีงครั�งนัี�นี ผืมก็ตืิ�นีเต้ินีมาก เพราะเปี็นีหนัีงเก่า 
ทีี�ไมเ่คยดิมูาก่อนี ผืมตืิ�นีเต้ินีกับฉากทัีพชา้งและสงครามยทุีธหัติถีระหว่ิาง
พระเจ้้าจั้กรากับพระเจ้้าหงสา ตืิ�นีเต้ินีกับบทีหนัีงทีี�ผืู้แสดิงคนีไทียเจ้รจ้า
กันีเป็ีนีภิาษิาอังกฤษิ และทีี�จ้ำาได้ิ ก็คือ นีางเอกในีหนัีง ซึ่่�งเป็ีนีอดีิติ
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นัีกศ่ิกษิาธรรมศิาสติรส์มัยสงครามโลกครั�งทีี� ๒ นัี�นี เธอสวิยมาก มีคนี
บอกว่ิา เธอเป็ีนีดิาวิธรรมศิาสติร ์เคยเป็ีนีนีางงามบุปีผืาชาติิ เธอชื�อไพลินี 
นิีลรงัษีิ (ปีจั้จ้บุนัีเธอแต่ิงงานีมลีกู ๘ คนี และใชน้ีามสกลุ นิีติยวิรรธนีะ)

เมื�อผืมดิูหนัีง “พระเจ้้าช้างเผืือก” ทีี�กรุงปีารสี และเกิดิควิาม
ปีระทัีบใจ้ ก็เลยเขียนีบทีควิาม “พระเจ้้าช้างเผืือก” ลงพิมพ์ในีวิารสาร 
สัังคมศาสัตร์ป์ร์ทัิัศน์์ ปีทีีี� ๑๐ ฉบบัทีี� ๑๑ (พฤศิจิ้กายนี ๒๕๑๕) ในีสมยั
ทีี� สุชาติิ สวัิสดิิ�ศิร ี เป็ีนีบรรณาธกิารเครางาม ผืมเข้าใจ้ว่ิา “ดิูเหมือนี 
ผืู้ปีระพันีธ์เรื�อง (นีายปีรดีีิ พนีมยงค์) จั้บพงศิาวิดิารกรุงศิรอียุธยา 
ติอนีสงครามช้างเผืือกมาผืสมกับติอนีพระนีเรศิวิรชนีช้างกู้อิสรภิาพ 
ผืลออกมากลายเปี็นีเรื�อง พระเจ้้าช้้างเผืือก ซึ่่�งเปี็นีจิ้นีตินีาการและ 
ควิามบนัีดิาลใจ้ของผืูป้ีระพนัีธเ์อง เปีน็ีเสมอืนีหน่ี�งตีิควิามหมายใหมข่อง
เรื�องเก่า ... สิ�งนีอกเหนืีอไปีจ้ากนีี� เหน็ีจ้ะเปีน็ีว่ิา หนัีงเรื�องนีี�น่ีาจ้ะถือได้ิว่ิา
เปี็นีเอกสารปีระวัิติิศิาสติรที์ี�สะท้ีอนีให้เห็นีควิามคิดิทีางการเมอืงภิายในี
และการเมอืงระหว่ิางปีระเทีศิของผืูอ้ำานีวิยการสรา้งเปีน็ีอยา่งดีิ”

ไพลินี นิีติยวิรรธนีะ ในีวัิยสาวิ กับเมื�อ พ.ศิ. ๒๕๕๔
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ผืมเสียดิายว่ิา เมื�อครั�งเขียนีบทีควิามนัี�นี มิได้ิมีโอกาสสอบถาม
รายละเอียดิจ้ากท่ีานีปีรดีีิเอง และข้อมูลบางอย่างทีี�เขียนีไปีก็ผืิดิพลาดิ
ไมน้่ีอย

จ้นีกระทัี�งในีปีี ๒๕๒๓ คณุสลัุกษิณ์ ศิิวิรกัษ์ิ นัีกวิิพากษ์ิวิิจ้ารณ์
สังคมคนีสำาคัญ ได้ิแจ้้งว่ิา สยามสมาคมจ้ะจั้ดิฉายหนัีง “พระเจ้้า 
ช้างเผืือก” ออกสู่มหาชนีอีก นัีบเปี็นีครั�งแรกในีระยะเกือบ ๔๐ ปีี และ
ต้ิองการทีี�จ้ะให้ผืมช่วิยกล่าวินีำาหนัีงก่อนีการฉาย เพื�อช่วิยให้ผืู้ชมเข้าใจ้
ภิมูหิลังทีางปีระวัิติิศิาสติร์

ดัิงนัี�นี ผืมจ่้งเริ�มแกะรอย “พระเจ้้าช้างเผืือก” และก็ได้ิรบั 
ควิามรว่ิมมือ ข้อมูล ควิามคิดิเห็นีมากมาย ผืมเริ�มต้ินีด้ิวิยการถามไถ่
จ้ากคณุสวัุิฒน์ี วิรดิิลก ถามถ่งตัิวิพระเอกและนีางเอก คณุสวัุิฒน์ีเองก็ 
บอกว่ิา ควิามจ้ำาเรื�องนีี�เลือนีลางมาก เพราะสมัยนัี�นียังเปี็นีเด็ิกหนีุ่มอยู ่
แต่ิการสอบถามเรื�องก็โยงไปีให้ผืมได้ิติิดิต่ิอกับคณุปีระจ้วิบ อัมพะเศิวิติ 
ผืูต้ิรวิจ้การสำานัีกเรง่รดัิพฒันีา กระทีรวิงมหาดิไทีย โยงไปีถ่งคณุปีระจ้วิบ 
บุนีนีาค แห่งธนีาคารแห่งปีระเทีศิไทีย และท้ีายทีี�สุดิทีี�ทีำาให้เรื�องราวิ
กระจ่้างข่�นี ก็คือ คณุไวิวิิทีย ์ไวิทียพทัิีกษ์ิ

คณุไวิวิิทียแ์สดิงเป็ีนีแม่ทัีพชา้งของกองทัีพพระเจ้้าหงสา และได้ิ
ช่วิยให้ผืมสามารถติิดิต่ิอกับคุณสุวัิฒน์ี นิีลรงัษีิ แห่งบรษัิิทีกมลสุโกศิล  
ซึ่่�งแสดิงเป็ีนีสมุหราชมณเฑีูยร และท้ีายทีี�สุดิผืมก็ได้ิพบ “พระเจ้้า 
ชา้งเผือืก” คือ คณุเรอเนี โกดิาที นีอกจ้ากนีี�ผืมก็ยงัได้ิขอ้มลูเพิ�มเติิมจ้าก
คณุปีาล พนีมยงค์ (บตุิรชายของท่ีานีปีรดีีิ) อีกด้ิวิย

บุคคลต่ิาง ๆ  ทีี�ผืมได้ิสอบถาม (ส่วินีใหญ่ใช้ทีางโทีรศัิพท์ี) นัี�นี 
มีอายุปีระมาณ ๕๐ กว่ิาไปีจ้นีถ่งกว่ิา ๗๐ ปีีแล้วิ หลายท่ีานีคิดิอยู่นีานี
ก่อนีจ้ะติอบคำาถาม หลายท่ีานีหวินีกลับไปีน่ีกถ่งอดีิติครั�งโน้ีนี หลายท่ีานี 
จ้ดิจ้ำาสมัยโน้ีนีด้ิวิยควิามตืิ�นีเต้ินี ชื�นีชม อาลัยอาวิรณ์ บางครั�งก็เผืย 
ให้เหน็ีถ่งปีญัหาการบา้นีการเมอืงในีสมยันัี�นีด้ิวิย ผืมต้ิองขอขอบคณุทีี�ได้ิ
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ชว่ิยใหแ้กะรอย “พระเจ้้าชา้งเผือืก” มา ณ ทีี�นีี�ด้ิวิย ส่วินีการตีิควิามและ
ควิามผืดิิพลาดิ ถ้าจ้ะมผีืมขอรบัเปีน็ีควิามผืดิิชอบของผืมเอง

“พระเจ้้าช้างเผืือก” คงลงมือถ่ายทีำาปีระมาณปีี ๒๔๘๒ หรอื 
๒๔๘๓ สมัยนัี�นีท่ีานีปีรดีีิดิำารงติำาแหน่ีงรฐัมนีติรคีลังในีรฐับาลชุดิแรก 
ของจ้อมพล ปี. พิบูลสงคราม (๒๔๘๑-๘๗) การถ่ายทีำาคงจ้ะใช้เวิลา 
ปีระมาณ ๑ ปีี ฉากวัิงของพระเจ้้าจั้กรานัี�นีใช้บรเิวิณวัิดิพระศิรรีตัินี-
ศิาสดิาราม ส่วินีฉากวัิงของพระเจ้้าหงสาใช้พิพิธภัิณฑ์ูสถานีแห่งชาติิ 
พระนีคร

สำาหรบัฉากภิายในีสถานีทีี� สรา้งฉากข่�นีทีี�โรงถ่ายของทีหารอากาศิ
ทีี�ทีุ่งมหาเมฆ และทีี�ทีุ่งมหาเมฆนีี�ก็ใชเ้ปีน็ีทีี�อัดิเสียงในีฟิล์มด้ิวิย มผีืูก้ล่าวิ
ว่ิาบางครั�งทีุลักทีุเลมาก เพราะโรงถ่ายและโรงอัดิเสียงสมัยนัี�นี มีรูรั�วิ  
มตีิุ๊กแกรอ้ง บางครั�งต้ิองเอาผืา้ไปีอดุิรูรั�วิ และไล่ติุ๊กแกกันี

ฉากสำาคัญติอนีทัีพชา้ง ปีรากฏิว่ิาถ่ายทีี�ปีา่แดิง จั้งหวัิดิแพร ่ท่ีานี
ปีรดีีิยกขบวินีโดิยรถไฟไปีทีี�นัี�นีและก็สรา้งฉากตัิ�งทัีพและการคล้องช้าง 
ติลอดิจ้นีฉากสงครามยุทีธหัติถี ฉากทัีพช้างอันีน่ีาตืิ�นีเต้ินีได้ิช้างงาม 
จ้ำานีวินีมาก ทัี�งนีี�โดิยควิามรว่ิมมอืของชาวิแพรช่ื�อ เจ้้าวิงศ์ิ แสนีศิิรพินัีธ ์
(ซึ่่�งต่ิอมาเป็ีนีผืูแ้ทีนีราษิฎรสมยัสงครามโลกครั�งทีี� ๒)

คุณไวิวิิทีย์ ผู้ืแสดิงเป็ีนีแม่ทัีพพม่า เล่าให้ฟังว่ิาเกิดิมาก็ไม่เคย 
ขี�ชา้ง น่ีากลัวิมาก กลัวิจ้ะติกชา้ง แล้วิชา้งทีี�วิิ�งติามมาขา้งหลังจ้ะเหยยีบ
ติาย ส่วินีคุณเรอเนี ผู้ืแสดิงเปี็นีพระเจ้้าจั้กรา ก็บอกว่ิา ขี�ช้างนีี�มันียาก 
บางทีีขนีชา้งมนัีแทีงก้นีเอา

ปีระเด็ินีทีี�น่ีาสนีใจ้ของการหาตัิวิผู้ืแสดิง ก็คือ ผืู้แสดิงฝึ่ายชาย
ระดัิบนีำาส่วินีใหญม่าจ้ากโรงเรยีนีอัสสัมชญั หลายคนีเปีน็ีครู (มาสเติอร)์ 
มาก่อนีและสามารถพูดิภิาษิาอังกฤษิได้ิ โรงเรยีนีอัสสัมชัญมีครูทีาง
แผืนีกภิาษิาอังกฤษิและภิาษิาฝึรั�งเศิส ผู้ืทีี�เก่งภิาษิาอังกฤษิถูกจั้ดิให้ 
อยูฝ่่ึายพระเจ้้าจั้กรา ส่วินีพวิกภิาษิาฝึรั�งเศิสอยูท่ีางฝ่ึายพระเจ้้าหงสา
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สำาหรบัทีหารราบทีหารเลวินัี�นี นัีกศ่ิกษิาธรรมศิาสติรจ์้ำานีวินีมาก
เขา้รว่ิมแสดิง แน่ีนีอนีนีางเอก ก็คือ ดิาวิธรรมศิาสติร ์คณุไพลินี นิีลรงัษีิ  
(เดิิมชื�อไอรนีี นีีลเสนี เธอมีเชื�อสายเดินีมารก์) เธอเปี็นีนัีกเรยีนีเติรยีม 
ม.ธ.ก. รุน่ี ๓

ทีี�น่ีาสนีใจ้อีกอย่างหน่ี�ง คือ ฉากการรบและการฟันีดิาบนัี�นี  
คณุจ้ำาลอง อ่างแก้วิ อดีิติครูพลศ่ิกษิาโรงเรยีนีอำานีวิยศิิลปี ์ได้ินีำานัีกเรยีนี
สัก ๑๐๐ คนี มารว่ิมแสดิงด้ิวิย และมีคณุสมัย เมษิมานี ซึ่่�งปีัจ้จ้บุันีเปี็นี 
หวัิหน้ีาสำานัีกดิาบพทุีธไธสวิรรค์ เปีน็ีผืูช้ว่ิยฝึกึซึ่อ้มการฟันีดิาบ

ดิเูหมือนีว่ิา “พระเจ้้าช้างเผืือก” จ้ะรวิบรวิมบุคคลทีี�มีชื�อเสียงในี
วิงการต่ิาง ๆ  ของไทียไว้ิมากมายเหลือเกินี จ้ากการแกะรอยของผืมนัี�นี 
เราทีราบว่ิา ท่ีานีปีรดีีิเปีน็ีผืูอ้ำานีวิยการสรา้งในีนีามของ “ปีรดีีิโปีรดัิ�กชั�นี” 
และท่ีานีมีส่วินีกำากับการแสดิง คัดิตัิวิแสดิง นีอกจ้ากนีี�ก็ยังมีผืู้เข้ารว่ิม 
กำากับการแสดิงอีก เชน่ี คณุสัณห ์วิสธุาร  คณุสดุิใจ้ สวุิรรณทัีติ

ผู้ืชมจ้ะเห็นีว่ิา การถ่ายทีำานัี�นีงดิงามมาก มุมกล้องฉากช้าง  
รอยยิ�มของนีางเอก เปี็นีฝีึมือของคุณปีระสาที สุขุม ซึ่่�งได้ิเรยีนีวิิชา 
การถ่ายภิาพมาจ้ากอเมรกิา

และทีี�น่ีาสนีใจ้ ก็คือ ดินีติรปีีระกอบจ้ะเป็ีนีทีำานีองไทีย บรรเลง
ด้ิวิยเครื�องดินีติรตีิะวัินีติก มผีืูค้วิบคมุสำาคัญ คือ พระเจ้นีดิรุยิางค์

ฉากสุดิท้ีายทีี�จ้ะเปี็นีแฮิปีปีี� เอนีดิิ�ง ทีี�นีางเอกถามพระเอกว่ิา Are 
you happy, Sire? และพระเอกติอบว่ิา Terribly happy my dear นัี�นี 
จ้ะมเีพลง “อโยธยาคู่ฟา้” อันีเปีน็ีเพลงขวัิญใจ้ของชาวิธรรมศิาสติรข์่�นีนีำา
ก่อนีทีี�พระเอกและนีางเอกจ้ะเดิินีหายลับไปีในีปีราสาทีกรุงอโยธยา

เรื�อง “พระเจ้้าช้างเผืือก” เปี็นีปีระหนี่�งเทีพนิียายหรอืนิียาย 
อิงปีระวัิติิศิาสติร ์ท่ีานีปีรดีีิใชเ้ค้าโครงของสงครามชา้งเผือืกและสงคราม
ยุทีธหัติถี แต่ิตีิควิามใหม่ในีแง่ทีี�ว่ิา พระเจ้้าจั้กราแห่งอโยธยาเปี็นี 
ธรรมราชา สนีพระทัียในีควิามทีกุขส์ขุของราษิฎร ปีระเพณีทีี�ล้าหลัง เชน่ี 
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นีายปีรดีีิ พนีมยงค์ ในีโรงถ่าย “พระเจ้้าชา้งเผือืก”
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การต้ิองรบัสนีมถ่ง ๓๖๕ คนีนัี�นีก็ไมท่ีรงรบั ส่วินีพระเจ้้าหงสาเป็ีนีทีรราช 
ต้ิองการสงคราม มนีีโยบายรุกรานี ดัิงนัี�นี เมื�อเกิดิสงคราม พระเจ้้าจั้กรา
ก็ท้ีาพระเจ้้าหงสาชนีช้างตัิวิต่ิอตัิวิ ไม่ต้ิองใหไ้พรท่ีหารบาดิเจ็้บล้มติาย 
พระเจ้้าจั้กราถือว่ิาเปี็นีควิามขัดิแย้งระหว่ิางกษัิติรยิ์ต่ิอกษัิติรยิ์ การทีำา
สงครามมิได้ิต้ิองการพิชิติสงครามในีควิามหมายเก่า มิต้ิองการทีำาลาย
ชีวิิติราษิฎร แต่ิต้ิองการสันีติิภิาพแก่มวิลมนีษุิย์ และเรื�องก็จ้บลงด้ิวิย 
การทีี�อโยธยามสัีนีติิภิาพ พระเอกและนีางเอกก็รกักันีอยูกั่นีด้ิวิยควิามสขุ

คำาถามทีี�น่ีาจ้ะถาม ก็คือ ทีำาไมท่ีานีปีรดีีิ ซึ่่�งขณะนัี�นีเปี็นีรฐัมนีติรี
คลังและต่ิอมาเปี็นีผืู้สำาเรจ็้ราชการแทีนีพระองค์ เปี็นีรฐับุรุษิอาวิโุส และ
เปีน็ีนีายกรฐัมนีติร ีถ่งกลายเปีน็ีผืูอ้ำานีวิยการสรา้งภิาพยนีติร์

คำาติอบจ้ะต้ิองพจิ้ารณาสถานีการณ์การเมอืงภิายในีและภิายนีอก
ในีสมยันัี�นี

สิ�งทีี�เหน็ีชดัิมากในียคุนัี�นี คือ การก้าวิข่�นีสู่อำานีาจ้ของจ้อมพล ปี. 
พิบูลสงคราม ซึ่่�งเปี็นีผู้ืก่อการคนีหน่ี�งทีี�ทีำาการเปีลี�ยนีแปีลงการปีกครอง  
๒๔๗๕ จ้อมพล ปี. เปี็นีนีายกรฐัมนีติรคีรั�งแรก พ.ศิ. ๒๔๘๑ เมื�ออายุ
ได้ิ ๔๑ ปีี จ้อมพล ปี. ดิำารงติำาแหน่ีงรฐัมนีติรกีลาโหม มหาดิไทีย และ 
การต่ิางปีระเทีศิด้ิวิย จ้อมพล ปี. เปี็นีผู้ืรเิริ�มของการปีกครองโดิยระบบ 
ทีหารในีเมืองไทียเป็ีนีบุคคลแรกทีี�นีำาคำาว่ิา “ผืู้นีำา” มาใช้กับระบบ
การเมอืงไทีย ทีำานีองเดีิยวิกับระบบนีาซึ่ขีองฮิติิเลอร ์หรอืระบบฟาสซึ่สิม์
ของอิติาลี

ในีสมยัดัิงกล่าวิสงครามโลกครั�งทีี� ๒ เกิดิข่�นีในียโุรปี และสงคราม
ระหว่ิางจี้นีกับญี�ปีุ่นีก็รุนีแรงในีเอเชยี บรรยากาศิทัี�วิไปีต่ิงเครยีดิ ปัีญหา
ของสงครามและสันีติิภิาพเปีน็ีปีญัหาใหญ่

ในีสมัยรฐับาลจ้อมพล ปี. พิบูลสงคราม ชุดิแรก (๒๔๘๑-๘๗) 
รฐับาลไทียมนีีโยบายลัทีธชิาติินิียมรุนีแรงทัี�งภิายในีและภิายนีอก ภิายในี
ปีระเทีศิ จ้อมพล ปี. สรา้งบรรยากาศิทีี�จ้ะทีำาให้คนีไทียเชื�อว่ิา กำาลัง 
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อยู่ในียุคใหม่ เปีลี�ยนีวัินีชาติิจ้ากวัินีเฉลิมพระชนีมพรรษิาเป็ีนีวัินีทีี�  
๒๔ มิถุนีายนี (เพื�อระล่กถ่งการเปีลี�ยนีแปีลงการปีกครอง ๒๔๗๕) 
เปีลี�ยนีชื�อปีระเทีศิจ้ากสยามเปี็นีปีระเทีศิไทีย รฐับาลชักชวินีและบังคับ
ให้ปีระชาชนีแต่ิงกายสากล (ติะวัินีติก) รายการทีางวัิฒนีธรรมทีางวิิทียุ
และละคอนีมีเนืี�อหาทีี�เปี็นีลัทีธิชาติินิียมรุนีแรง เช่นี รายการสนีทีนีา 
นีายมั�นี-นีายคง (ของสังข์ พัธโนีทัีย) โดิยกรมโฆษิณาการ รายการ 
ละคอนีของหลวิงวิิจิ้ติรวิาทีการ เชน่ี “เลือดิสพุรรณ” “เจ้้าหญงิแสนีหวีิ” 
และ “น่ีานีเจ้้า” ฯลฯ

ทีางด้ิานีเศิรษิฐกิจ้รฐับาลมีนีโยบายเศิรษิฐกิจ้ชาติินิียม พยายาม
ผืลักดัินีคนีเชื�อจี้นีออกจ้ากวิงการธุรกิจ้ และพยายามให้คนีไทียเข้ามา 
มบีทีบาทีมากข่�นี

ทีี�สำาคัญทีี�สุดิในีกรณีนีี� คือ นีโยบายการต่ิางปีระเทีศิของรฐับาล 
จ้อมพล ปี. พิบูลสงคราม ก็มีลักษิณะลัทีธชิาติินิียมรุนีแรง ในีขณะนัี�นี
ฝึรั�งเศิสกำาลังอ่อนีแอมาก รฐับาลจ้อมพล ปี. เล็งนีโยบายต่ิางปีระเทีศิ
ไปีทีี�อินีโดิจี้นีของฝึรั�งเศิส และผืลทีี�สุดิก็เกิดิการเรยีกรอ้งดิินีแดินีทีี�
ปีระเทีศิไทียถือว่ิาสญูเสียไปีตัิ�งแต่ิสมยัรชักาลทีี� ๕

เริ�มแรกรฐับาลจ้อมพล ปี. พิบูลสงคราม เรยีกรอ้งให้ฝึรั�งเศิส
ปีรบัปีรุงพรมแดินีระหว่ิางไทียกับลาวิและกัมพชูา แต่ิเมื�อกองทัีพเยอรมนัี
บุกฝึรั�งเศิส และปีารสียอมจ้ำานีนีเมื�อเดืิอนีมิถุนีายนี ๒๔๘๓ ในีขณะ
เดีิยวิกันีญี�ปีุน่ีก็เริ�มเคลื�อนีจ้ากจี้นีเขา้สู่อินีโดิจี้นี ระหว่ิางกันียายนี ๒๔๘๓ 
- กรกฎาคม ๒๔๘๔ รฐับาลจ้อมพล ปี. ก็เคลื�อนีทัีพเข้าสู่อินีโดิจี้นีของ
ฝึรั�งเศิส การรบระเบิดิข่�นีในีปีี พ.ศิ. ๒๔๘๓ มีการหยุดิยิงในีปีี ๒๔๘๔ 
และไทียกับฝึรั�งเศิสก็ติกลงกันีด้ิวิยการไกล่เกลี�ยและบีบบังคับของญี�ปีุ่นี
ในีปีเีดีิยวิกันีนัี�นี

ผืลของวิิกฤติการณ์อินีโดิจี้นี ทีำาให้รฐับาลไทียได้ิดิินีแคนีจ้ากลาวิ 
คือ ไซึ่ยะบุรแีละจ้ำาปีาศัิกดิิ� จ้ากกัมพูชา คือ เสียมเรยีบและพระติะบอง 
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นีโยบายต่ิางปีระเทีศินีี�ทีำาใหร้ฐับาลจ้อมพล ปี. พบิลูสงคราม ได้ิรบัควิาม
สนัีบสนีนุีมาก และหลวิงพบิลูสงครามก็เลื�อนียศิเปีน็ีจ้อมพลในีระยะนีี�

นีี�เปี็นีจุ้ดิหัวิเลี�ยวิหัวิต่ิอของนีโยบายต่ิางปีระเทีศิไทีย กล่าวิคือ 
จ้ะทีำาให้ปีระเทีศิไทียเปีลี�ยนีจ้ากการสนัีบสนีุนีฝึ่ายโลกติะวัินีติก โดิย
เฉพาะอย่างยิ�งฝึ่ายอังกฤษิ) มาอยูใ่นีวิงจ้รและอิทีธพิลของญี�ปีุ่นีแน่ีนีอนี 
ฝึรั�งเศิสไม่พอใจ้มาก แต่ิก็ทีำาอะไรไม่ได้ิ ส่วินีอังกฤษิและสหรฐัอเมรกิา
ก็ไม่พอใจ้ เพราะต่ิางต้ิองการ “สถานีะเดิิม” ในีเอเซีึ่ย ต้ิองการสกัดิกั�นี
ญี�ปีุน่ี

จ้ดุิหวัิเลี�ยวิหวัิต่ิอนีี�ทีำาใหไ้ทียเขา้สู่วิงจ้รของญี�ปีุน่ี และเมื�อสงคราม
แปีซึ่ฟิิคระเบดิิข่�นี ญี�ปีุน่ีโจ้มตีิเพริล์ฮิารเ์บอร ์และบกุปีระเทีศิไทียเมื�อวัินีทีี�  
๘ ธันีวิาคม ๒๔๘๔ ในีเวิลาเดืิอนีกว่ิา ๆ  ต่ิอมารฐับาล จ้อมพล ปี.  
พิบูลสงคราม ก็รว่ิมกับญี�ปีุ่นีเต็ิมทีี�ด้ิวิยการปีระกาศิสงครามกับอังกฤษิ 
และอเมรกิา ในีวัินีทีี� ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕

นีี�คือบรรยากาศิของการเมืองภิายในีและภิายนีอก และรฐับาล
จ้อมพล ปี. พิบูลสงคราม ก็มีนีโยบายลัทีธชิาติินิียมรุนีแรง ปัีญหาของ
สงครามหรอืสันีติิภิาพเป็ีนีปัีญหาใหญ่ ปีระเทีศิไทียปีระสบปัีญหาว่ิาจ้ะ
รกัษิาควิามเปี็นีกลางไวิไ้ด้ิอย่างไร ด้ิานีของ จ้อมพล ปี. โอนีเอียงเข้าไปี
ในีวิงจ้รญี�ปีุ่นีมากข่�นีทีุกทีี ๆ  จ้นีในีทีี�สุดิก็เข้ารว่ิมกับฝึ่ายอักษิะเต็ิมทีี� 
(ส่วินีหน่ี�งก็เพราะควิามเต็ิมใจ้ แต่ิอีกส่วินีหน่ี�งก็เพราะถูกบีบบังคับโดิย
สถานีการณ์)

นีายปีรดีีิ พนีมยงค์ อยู่ในีฐานีะทีี�มีควิามเห็นีติรงกันีข้ามกับ 
สภิาพการณ์เช่นีนัี�นี นีายปีรดีีิเปี็นีผืู้ก่อการ ๒๔๗๕ ถ้าเรากล่าวิว่ิา 
จ้อมพล ปี.พิบูลสงคราม เป็ีนีผืู้นีำาของคณะราษิฎรฝ่ึายข้าราชการทีหาร 
(ในีสมัยก่อนีสงครามโลกครั�งทีี� ๒) นีายปีรดีีิก็เป็ีนีผืู้นีำาของคณะราษิฎร
ฝึ่ายข้าราชการพลเรอืนี ทัี�งสองท่ีานีรว่ิมมือกันีมาในีระยะแรก แต่ิเมื�อ
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สงครามโลกครั�งทีี� ๒ ใกล้เข้ามา ก็เห็นีควิามแติกต่ิางในีด้ิานีควิามคิดิ
และนีโยบายของท่ีานีทัี�งสองได้ิชดัิเจ้นียิ�งข่�นี

นีายปีรดีีิ พนีมยงค์ เปี็นีผืู้นีำาฝึ่ายข้าราชการพลเรอืนีทีี�มิได้ิมีส่วินี
สำาคัญในีนีโยบายลัทีธชิาติินิียมรุนีแรงหรอืในีวิิกฤติการณ์อินีโดิจี้นี นีาย
ปีรดีีิทีำาอะไรนีอกจ้ากงานีในีติำาแหน่ีงรฐัมนีติรคีลัง คำาติอบ ก็คือ ท่ีานี
เขยีนีหนัีงสือ พร์ะเจ้้าช้้างเผืือก และก็สรา้งหนัีง นีายปีรดีีิคงเหน็ีชดัิแล้วิ
ว่ิา ปัีญหาของสงครามหรอืสันีติิภิาพเปีน็ีปีญัหาใหญ ่นีโยบายของจ้อมพล 
ปี. พิบูลสงคราม จ้ะทีำาใหไ้ทียติกอยู่ในีวิงจ้รของญี�ปีุ่นีและนีำาไทียเข้าสู่
ควิามขดัิแยง้กับติะวัินีติก

ดัิงนัี�นี การสรา้ง “พระเจ้้าช้างเผืือก” ก็เปี็นีควิามพยายามทีาง
ด้ิานีวัิฒนีธรรมการเมืองทีี�แสดิงถ่งควิามคิดิของนีายปีรดีีิ พนีมยงค์ ทีี� 
ไมเ่หน็ีด้ิวิยกับนีโยบายลัทีธชิาติินิียมรุนีแรงระบบการปีกครองทีหาร และ
วิิกฤติการณ์อินีโดิจี้นี

น่ีาสนีใจ้ว่ิานีายปีรดีีิ พนีมยงค์ เลือกใช้ภิาษิาอังกฤษิสำาหรบั
หนัีงสือและหนัีงครั�งนีี� (ทัี�ง ๆ  ทีี�ท่ีานีเปีน็ีนัีกเรยีนีฝึรั�งเศิส) น่ีาเชื�อว่ิา นีาย
ปีรดีีิเล็งไปีทีี�ผืูช้มระดัิบนีานีาชาติิ โดิยเฉพาะอยา่งยิ�งในีติะวัินีติก (อังกฤษิ 
และอเมรกิา)

กล่าวิโดิยย่อ “พระเจ้้าช้างเผืือก” เป็ีนีหนัีงทีี�สะท้ีอนีควิามคิดิ
ของนีายปีรดีีิในีแง่ของการชี�ปีัญหาของสงครามและสันีติิภิาพ ในีแง่ของ 
การต่ิอต้ิานีลัทีธทิีหาร ในีแง่ของการแสดิงให้ฝ่ึายสัมพันีธมิติรเห็นีว่ิา 
อย่างน้ีอยในีขณะทีี�รฐับาลจ้อมพล ปี. มีนีโยบายลัทีธชิาติินิียมรุนีแรง  
ก็ยงัมผีืูน้ีำาไทียกลุ่มหน่ี�งทีี�ไมเ่หน็ีด้ิวิยกับนีโยบายนัี�นี

และน่ีาสนีใจ้อยา่งยิ�ง คือ เมื�อปีระเทีศิไทียเขา้สู่สภิาพสงครามกับ
อังกฤษิและอเมรกิานัี�นี นีายปีรดีีิก็เริ�มจั้ดิตัิ�งขบวินีการเสรไีทียในีปีระเทีศิ 
เพื�อต่ิอต้ิานีญี�ปีุ่นีและรว่ิมมือกันีสัมพันีธมิติร ขบวินีการเสรไีทียช่วิยให้
ไทียรอดิพ้นีจ้ากสภิาพของปีระเทีศิแพ้สงครามภิายหลังทีี�สงครามโลก 
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ครั�งทีี� ๒ สิ�นีสุดิลง “พระเจ้้าช้างเผืือก” ก็ได้ิมีบทีบาทีช่วิยงานีของ
ขบวินีการเสรไีทียไมน้่ีอย

“พระเจ้้าชา้งเผือืก” ฉายทีี�ศิาลาเฉลิมกรุง เมื�อ พ.ศิ. ๒๔๘๔ ก่อนี
สงครามแปีซึ่ฟิิค คือ ก่อนีญี�ปุ่ีนีบกุไทีย หนัีงเรื�องนีี�ได้ิรบัการต้ิอนีรบัอยา่ง
แน่ีนีขนัีดิ ผืูช้มคนีไทียคงตืิ�นีเต้ินีเนืี�อเรื�องอิงปีระวัิติิศิาสติรที์ี�พสิดิาร และ
ตืิ�นีเต้ินีหนัีงไทียทีี�พดูิอังกฤษิ แต่ิแน่ีนีอนีชาวิต่ิางปีระเทีศิก็ได้ิรบัขา่วิสาร
ทีี�นีายปีรดีีิพยายามบอกผ่ืานีสื�อวัิฒนีธรรมอันีนีี�

มีคนีกล่าวิว่ิา “พระเจ้้าช้างเผืือก” ไปีฉายต่ิางปีระเทีศิด้ิวิย เช่นี  
ทีี�ฟิลิปีปีินีส์ และคุณแดิง คุณะดิิลก ทีี�นีายปีรดีีิลักลอบส่งออกไปีกับ 
ชุดิเสรไีทียของคุณสงวินี ติุลารกัษ์ิ ไปีเมืองจี้นี ไปีอังกฤษิ และไปีถ่ง 
สหรฐัอเมรกิาในีทีี�สุดิ คุณแดิง คุณะดิิลก ให้ข้อมูลว่ิาในีสมัยนัี�นี  
ม.ร.วิ.เสนีีย์ ปีราโมช เป็ีนีอัครราชทีตูิไทียอยู่ทีี�วิอชิงตัินี และเป็ีนีหัวิหน้ีา
ขบวินีการเสรไีทียในีอเมรกิาด้ิวิย เมื�อคุณแดิงไปีถ่งวิอชิงตัินี เมื�อ  
พ.ศิ. ๒๔๘๗ ในีระหว่ิางสงครามนัี�นี ได้ิจั้ดิฉาย “พระเจ้้าช้างเผืือก”  
ใหข้า้ราชการอเมรกัินีปีระมาณ ๔๐๐ คนีดิู

ผืมขอจ้บรายการแกะรอย “พระเจ้้าช้างเผืือก” ด้ิวิยการอ้าง 
ขอ้ควิามจ้ากคำานีำาของนีายปีรดีีิ พนีมยงค์ ในีหนัีงสือเล่มนัี�นีว่ิา (นีายปีรดีีิ 
เขยีนีเป็ีนีภิาษิาอังกฤษิ ผืมขอถอดิควิามเปีน็ีภิาษิาไทีย)

“น่ี่�คืือเรื�องราวสมยั์โบราณทางตะวันี่ออก เมื�อช้าติต่าง ๆ  จั้บอาวธุ
ขึ้้�นี่มา เมื�อตนี่ได้รบับญัช้าจ้ากกษััตรยิ์ข์ึ้องตนี่ ด้วย์สาเหัตทุ่�ไมส่ามารถจ้ะ
รบัร้ �ได้ เว้นี่แต่จ้ะได้รบัคํืาสั�งมา ช้าติต่าง ๆ  ในี่ปััจ้จุ้บันี่ท่�ได้รบัแสงสว่าง 
จ้ากสมเด็จ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้้า ได้ตระหันัี่กถ้งคืวามโง่เขึ้ลาขึ้องช้นี่
รุน่ี่ก่อนี่ตนี่ และได �ให้ัอภััย์กับลืมเรื�องเส่ย์ และผ้้ืถ้กรุกรานี่ ผ้้ืรุกรานี่  
ผื้้พิชิ้ต และผื้้พ่าย์แพ้ทั�งหัลาย์ได้จั้บมือกันี่ด้วย์คืวามรกัฉัันี่ท์พ่�น้ี่อง เพื�อ
สรา้งสรรค์ืปัระโย์ช้น์ี่รว่มกันี่ขึ้องมนี่ษุัย์ช้าติ

“ในี่ดินี่แดนี่แหั่งน่ี่�อันี่ม่ช้้างอดุมดกดื�นี่ ช้้างเผืือกสง้ส่งเหันืี่อชั้�นี่ใด  
และปัระช้าช้นี่ก็สรรเสรญิ ‘พระเจ้้าช้้างเผือืก’ กษััตรยิ์ผ์ื้ก้ล้าหัาญขึ้องตนี่  
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พระองค์ืทรงนี่ามจั้กรา พระองค์ืไม่ปัรารถนี่าคืวามโอ่อ่าแหั่งราช้สํานัี่ก 
แต่ทรงอทิุศพระองค์ืต่อคืวามผืาสกุขึ้องปัระเทศช้าติ พระองค์ืต่อส้้อย์า่ง
กล้าหัาญ แต่พระองค์ืรกัสันี่ติภัาพ และเรื�องน่ี่�ก็ขึ้ออุทิศให้ัสันี่ติภัาพ 
เพราะสันี่ติภัาพมชั่้ย์ช้นี่ะไมย่์ิ�งหัย่์อนี่ไปักว่าสงคืราม”

เขยีนีเมื�อ พ.ศิ. ๒๕๒๓ ไมท่ีราบว่ิาตีิพมิพค์รั�งแรกทีี�ใดิ
โดิยคัดิมาจ้ากหนัีงสือ วััน์ “ปร์ดีีี พน์มยงค์” ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑

หน้ีา ๗๔-๘๕
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ศาสติร์พระเจ้้าจ้ักรา
กับสารที่ “พระเจ้้าช้้างเผืือก” สื่อ

กษิดิศ อนนัทนาธร

เมื�อวัินีทีี� ๔ เมษิายนี ทีี�ผื่านีมา เปี็นีวิาระครบรอบ ๘๐ ปีีแห่งการ
ฉายรอบปีฐมทัีศิน์ีของภิาพยนีติรเ์รื�อง “พระเจ้้าช้างเผืือก” บทีปีระพันีธ ์
ของนีายปีรดีีิ พนีมยงค์ ซึ่่�งจั้ดิสรา้งโดิย PRIDI PRODUCTION ในี 
บรรยากาศิของสงครามโลกครั�งทีี� ๒ ทีี�เริ�มต้ินีข่�นีแล้วิบนีโลกใบนีี�

หลังจ้ากนัี�นีเพียง ๘ เดืิอนี ญี�ปีุ่นีบุกไทีย สงครามโลกครั�งทีี� ๒  
ก็แผ่ืมาถ่งปีระเทีศิไทีย ก่อนีทีี�จ้ะสงบลงในีวัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ 
โดิยทีี�ไทียยังรกัษิาเอกราชเอาไวิไ้ด้ิ เพราะการทีำางานีของขบวินีการ 
เสรไีทียทีี�มนีีายปีรดีีิเปีน็ีหวัิหน้ีานัี�นีเอง

เมื�อกล่าวิถ่ง “พระเจ้้าช้างเผืือก” มักน่ีกกันีถ่งจุ้ดิยืนีในีทีาง
สันีติิภิาพ เพราะเปีน็ีปีระเด็ินีหลักทีี�ผืูส้รา้งเขยีนีไว้ิทัี�งในีหนัีงสือและเกริ�นี
ไวิใ้นีติอนีต้ินีของเรื�อง แต่ิหากพิเคราะห์ต่ิอไปีแล้วิ จ้ะเห็นีได้ิว่ิามีสาร 
อีกหลายปีระการทีี�นีายปีรดีีิไดิใ้ส่ควิามหมายไวิใ้หผ้ืูช้มได้ิขบคิดิ

ในีวิาระ ๘๐ ปีีของการฉาย “พระเจ้้าช้างเผืือก” จ่้งขอนีำาเสนีอ 
ศาสตรพ์ระเจ้้าจั้กรา ใหค้นีรว่ิมสมยัได้ิชว่ิยกันีสืบสานี รกัษิา และต่ิอยอดิ

จุดยืนทางการเมืองในยามสงคราม

ภิาพยนีติรเ์รื�อง “พระเจ้้าช้างเผืือก” เป็ีนีการนีำาปีระวัิติิศิาสติร ์
ยุคอยุธยามาดัิดิแปีลงผืสมจิ้นีตินีาการข่�นีใหม่ โดิยสรา้งพระเจ้้าจั้กรา 
ข่�นีมาจ้ากเรื�องราวิของสมเด็ิจ้พระมหาจั้กรพรรดิิ กษัิติรยิซ์ึ่่�งมชีา้งเผืือกในี 
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รชัสมยัถ่ง ๗ เชอืก จ้นีได้ิรบัการขนีานีพระนีามว่ิา พระเจ้้าชา้งเผือืก ผืูท้ีรง
เคยกระทีำายทุีธหตัิถีกับพระเจ้้าแปีรในีปีระวัิติิศิาสติรม์าแล้วิ

โดิยในีเรื�องนีี� กำาหนีดิให้พระเจ้้าจั้กราเปี็นี “ยุวิกษัิติรยิ์” และเน้ีนี
ใหพ้ระเจ้้าจั้กราเปี็นีตัิวิแทีนีของพระมหากษัิติรยิซ์ึ่่�งกล้าหาญ แต่ิรกัสันีติิ 
(โปีรดิสังเกติว่ิา เวิลานัี�นีสมเด็ิจ้พระเจ้้าอยู่หัวิอานัีนีทีมหิดิลก็ทีรงเปี็นี 
“ยวุิกษัิติรยิ”์ ของชาติิเชน่ีเดีิยวิกันี)

เรื�องย่อของภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� คือ พระเจ้้าหงสา ผืู้มีควิาม
ทีะเยอทีะยานีและปีระสงค์จ้ะทีำาลายอโยธยา ได้ิอ้างเรื�องขอช้างเผืือก
จ้ากพระเจ้้าจั้กราเปี็นีเหติ ุและเมื�อทีรงปีฏิิเสธ จ่้งรุกรานีเขา้มาทีางเมอืง  
“กานีบุร”ี พระเจ้้าจั้กราก็ออกรบต่ิอตีิกับอรริาชศัิติรู โดิยไม่ปีระสงค์ให้
อาณาราษิฎรต้ิองล้มติาย จ่้งกระทีำายุทีธหัติถีกับพระเจ้้าจั้กราจ้นีได้ิรบั
ชยัชนีะ

 แต่ิควิามแติกต่ิางของเรื�อง “พระเจ้้าช้างเผืือก” กับภิาพยนีติร์
สงครามในีเวิลาต่ิอมานัี�นีมีหลายปีระการ เช่นี ปีกติิสงคราม “ไทียรบ
พม่า” มักจ้ะพูดิถ่งควิามขัดิแย้งระหว่ิาง ๒ ฝ่ึายเพียงอย่างเดีิยวิ แต่ิ
ในีเรื�องนีายปีรดีีิได้ิพูดิเรื�องสงครามโลกในีเวิลานัี�นี ผื่านีการแต่ิงเรื�อง
ทีางปีระวัิติิศิาสติร ์ทีี�สำาคัญคือ การทีี�เน้ีนีในีเรื�องว่ิา เมื�อพระเจ้้าหงสา 
มีพระเจ้้าโมกุลแห่งอินีเดีิยหนีนุีหลังแล้วิ ก็จ้ะสามารถแผ่ืขยายอำานีาจ้
เข้ามายังอโยธยาได้ิ ในีควิามหมายว่ิาเป็ีนีบรบิทีของการเมืองในีระดัิบ
ภิมูภิิาค-โลก ทีี�เพิ�มมติิิมากกว่ิาเพยีงหงสากับอโยธยา

และมีหลายต่ิอหลายครั�งทีี�พระเจ้้าจั้กรามักทีรงปีรารภิว่ิา  
“มิตรภัาพจ้ะม่คืุณค่ืาอะไร ถ้ามันี่เปั็นี่อุปัสรรคืขึ้วางกั�นี่คืวามทะเย์อ-
ทะย์านี่” (หน้ีา ๒๒๕)
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พระเจ้้าจั้กรา
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ชีวิตอาณาราษฎร

ในีเรื�องนีี� พระเจ้้าจั้กราได้ิแสดิงให้เห็นีโดิยติลอดิว่ิา พระองค์ 
ไม่ปีระสงค์ใหไ้พรฟ่้าต้ิองเดืิอดิรอ้นีจ้ากภัิยของสงคราม เมื�อถ่งจุ้ดิทีี�
สามารถจ้ะยุติิการเข่นีฆ่ากันีได้ิ พระองค์ก็ใช้วิิธเีปี็นีฝึ่ายทีรงช้างไปีหา
พระเจ้้าหงสา เพื�อขอทีำายุทีธหัติถี เป็ีนีการสู้กันีตัิวิต่ิอตัิวิเพื�อยุติิปีัญหา 
เพราะศัิติรูของพระเจ้้าจั้กรา คือ พระเจ้้าหงสา พระองค์เดีิยวิเท่ีานัี�นี มใิช่
ราษิฎรชาวิหงสา

ดัิงนัี�นี เมื�อเอาชนีะพระเจ้้าหงสาได้ิแล้วิ จ่้งทีรงปีล่อยราษิฎร 
ชาวิหงสาให้เดิินีทีางกลับมาติุภิูมิ โดิยมิได้ิเบียดิเบียนีบีฑูาปีระการใดิ  
ดัิงมพีระบรมราโชวิาทีควิามติอนีหน่ี�งว่ิา

“ขึ้อใหั้คืรั�งน่ี่�เปัน็ี่บทเรย่์นี่สําหัรบัพวกเจ้้า บทเรย่์นี่สําหัรบัพวกเรา 
ทุกคืนี่ อย์่าใหั้ต้องถ้กบังคัืบขึ้ับขึ้่�เช่้นี่วัวคืวาย์อ่กเลย์ ... จ้งเล่าขึ้านี่ให้ั 
ลก้หัลานี่ขึ้องเจ้้าฟังัถ้งเรื�องในี่วันี่น่ี่� เรื�องขึ้องกษััตรย์ิ์ต่อกษััตรย์ิ์ทรงกระทํา
ย์ทุธหััตถ่กันี่เพื�อย์ติุกรณ่พิพาท เพื�อว่าอนี่ชุ้นี่รุน่ี่หัลังจ้ะได้รบัร้แ้ละกําชั้บ
ผื้้นํี่าขึ้องตนี่ใหั้กระทําเย์่�ย์งน่ี่�บ้าง หัากพวกเขึ้าจํ้าต้องต่อส้้กันี่ ด้วย์ 
วิถ่ทางน่ี่�เท่านัี่�นี่ จ้้งจ้ะทําให้ัช้นี่ทั�งผืองในี่โลกได้รอดพ้นี่จ้ากสงคืราม 
อันี่ไรป้ัระโย์ช้น์ี่ และคืวามทกุขึ้ท์รมานี่ท่�ไมจํ่้าเปัน็ี่เลย์” (หน้ีา ๓๒๕)

และ “ทหัารแห่ังหังสา! เก็บอาวุธขึ้องพวกเจ้้า แล้วกลับไปั 
บา้นี่เมืองขึ้องเจ้้า ขึ้อจ้งมสั่นี่ติสขุึ้เถิด” (หน้ีา ๓๒๖)

นีอกจ้ากนีี� ยงัมอีีกฉากหน่ี�งทีี�น่ีาสนีใจ้มาก คือ เมื�อพระเจ้้าหงสา
จ้ะเกณฑ์ูไพรพ่ลมารบกับอโยธยา ได้ิเสด็ิจ้ออกพระระเบียงเพื�อปีระกาศิ
ข่าวิการทีำาสงครามให้พสกนิีกรได้ิรบัทีราบ มีชายสงูอายุคนีหน่ี�ง ลกุข่�นี
แล้วิกล่าวิอยา่งเด็ิดิเดีิ�ยวิว่ิา

“พสกนิี่กรต่างเหันืี่�อย์ล้าจ้ากการทําสงคืรามไปัทั�วทกุคืนี่ ในี่ช่้วิต
ขึ้องขึ้้าพระพุทธเจ้้าได้ถ้กสั�งใหั �ไปัทําสงคืรามกว่าสิบหันี่ และคืรั�งน่ี่�เพื�อ
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ชายชราชาวิหงสา แสดิงโดิย หลวิงวิิลาศิปีรวัิิติร (เหลี�ยม วิินีทีพุราหมณกลุ)
ผู้ืปีระพนัีธ ์ควัามไม่พยาบาทั นีวินิียายเรื�องแรกของไทีย
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ช้้างเผืือกเพ่ย์งเชื้อกเด่ย์ว ข้ึ้าพระพุทธเจ้้าร้ส้้กเชื้�อมั�นี่เหัลือเกินี่ว่า สิ�งท่�
พระองค์ืม่พระราช้ปัระสงค์ืใหัพ้วกขึ้า้พระพทุธเจ้้าไปัตาย์เพื�อใหั �ได้มานัี่�นี่ 
ย์อ่มสามารถได้มาด้วย์วิธก่ารเจ้รจ้าโดย์สันี่ติ” (หน้ีา ๒๖๗)

ชายผืู้นัี�นีได้ิรบัพระราชทีานีหอกจ้ากพระเจ้้าหงสา พุ่งติรงไปีปีัก
อกทีี�หวัิใจ้ เปีน็ีการปีลิดิชพีทัีนีทีี

คติทางประชาธิปไตย

เมื�อพระเจ้้าหงสาปีลิดิชีพพสกนิีกรของตินีเองด้ิวิยควิามโกรธ
เกรี�ยวิแล้วินัี�นี มพีระราชดิำารสัชดัิเจ้นีว่ิา “คํืาสั�งขึ้องข้ึ้า คืือ กฎหัมาย์สง้สดุ
ย์ิ�งกว่าอื�นี่ใด” (หน้ีา ๒๖๘)

คติิทีางการเมอืงเชน่ีนีี� ติรงกันีขา้มกับพระเจ้้าจั้กราทีีเดีิยวิ
ดัิงในีติอนีต้ินีเรื�อง เมื�อสมุหราชมณเฑีูยรเสนีอว่ิา พระเจ้้าจั้กรา

ควิรปีฏิิบัติิติามโบราณราชปีระเพณีในีการมีพระมเหสี ๓๖๕ คนี แต่ิ
พระเจ้้าจั้กราทีรงปีฏิิเสธ โดิยยกสถานีการณ์ทีี�หงสาอาจ้มาบดิขยี�อโยธยา
ได้ิทีกุเมื�อ สมควิรทีี�จ้ะหาชา้ง ๓๖๕ เชอืกไวิใ้ชง้านีมากกว่ิานัี�นี พระองค์
ทีรงถามควิามเหน็ีของเสนีาพฤฒามาติยที์ี�อยูใ่นีมหาสมาคม ณ ทีี�แหง่นัี�นี 
โดิยต่ิางก็พากันีโค้งกายถวิายควิามเคารพ และเห็นีด้ิวิยทีุกปีระการ  
คงมแีต่ิสมหุราชมณเฑีูยรผืูเ้ดีิยวิทีี�ไมเ่หน็ีด้ิวิย

ดัิงนีี�แล้วิ พระเจ้้าจั้กราจ่้งตัิดิสินีว่ิา “ในี่เมื�อบรรดาเสนี่าบด่ 
ส่วนี่ใหัญ่ต่างเหั็นี่ช้อบท่�จ้ะจั้บช้้างก่อนี่ เราก็คืวรเตรย่์มใหั้พรอ้มสําหัรบั
การนัี่�นี่” (หน้ีา ๒๒๖)
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พระเจ้้าหงสา
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ความเป็นอารยะ/ศิวิไลซ์

ในีปีระเด็ินีควิามเปี็นีอารยะ หรอืควิามศิิวิิไลซึ่์ของปีระเทีศิไทีย
ต่ิอสายติาชาวิโลกนัี�นี ไม่เพียงแต่ิในีส่วินีเนืี�อหาทีี�จ้ะได้ิกล่าวิถ่งต่ิอไปี
นีี�เท่ีานัี�นี แต่ิทีี�อยากติราไวิใ้นีเบื�องต้ินี คือ เรื�องการถ่ายทีำาภิูมิปีระเทีศิ 
ควิามอุดิมสมบูรณ์ของปี่าไม้ วิิถีชีวิิติของผู้ืคนี นีาฏิศิิลปี์ ดินีติร ี โดิย
เฉพาะเพลงปีระกอบภิาพยนีติร ์ทีี�พระเจ้นีดิรุยิางค์นีำาเพลงดินีติรไีทียเดิิม
มาเรยีบเรยีงแล้วิบรรเลงออกมาอยา่งไพเราะ ฟงัไดิโ้ดิยไมล้่าสมยั

ปีระเด็ินีสำาคัญทีี�พระเจ้้าจั้กราในีเรื�องนีี�แสดิงให้เห็นี คือ “ทรง
แก �ไขึ้เปัล่�ย์นี่แปัลงขึ้นี่บธรรมเน่ี่ย์มต่าง ๆ  ให้ัสอดคืล้องกับพระราช้-
อัธย์าศัย์ท่�เรย่์บง่าย์และสมถะ กล่าวได้ว่า ในี่ขึ้ณะท่�คืวามต้องการจ้ะ
เปัล่�ย์นี่แปัลงระเบ่ย์บขึ้นี่บธรรมเน่ี่ย์มเริ�มเกิดขึ้้�นี่ในี่ปัระเทศตะวันี่ตก 
นัี่�นี่ แผ่ืนี่ดินี่ไทย์โดย์พระเจ้้าแผ่ืนี่ดินี่เองได้ทรงเริ�มเคืลื�อนี่ไหัวเพื�อการ 
เปัล่�ย์นี่แปัลงในี่แบบเด่ย์วกันี่แล้ว แผ่ืนี่ดินี่ไทย์จ้้งเริ�มม่การปัฏิิร้ปั
ขึ้นี่บธรรมเน่ี่ย์มปัระเพณ่หัลาย์ ๆ  อย์่างท่�เหัมาะสม โดย์พระเจ้้าแผื่นี่ดินี่
ทรงเปั็นี่ผื้้นํี่า ในี่เวลาเด่ย์วกันี่กับการเปัล่�ย์นี่แปัลงท่�เกิดขึ้้�นี่ในี่ตะวันี่ตก” 
(หน้ีา ๒๑๒-๒๑๓)

ในีภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� นีายปีรดีีิได้ิยด่ิถือ “ปีระกาศิเปีลี�ยนีธรรมเนีียม 
ใหม่” ของพระบาทีสมเด็ิจ้พระจุ้ลจ้อมเกล้าเจ้้าอยู่หัวิอย่างเครง่ครดัิ  
ดัิงพระบรมราชโองการ ควิามว่ิา

“ธรรมเน่ี่ย์มท่�หัมอบคืลานี่กราบไหัว �ในี่ปัระเทศสย์ามน่ี่� เหันี่ว่า 
เปันี่การกดขึ้่�แก่กันี่แขึ้งแรงนัี่ก ... ธรรมเน่ี่ย์มท่�หัมอบคืลานี่นัี่�นี่ ใหัเ้ปัล่�ย์นี่
อิรยิ์าบถเปันี่ย์ืนี่เปันี่เดินี่ ธรรมเน่ี่ย์มท่�ถวาย์บังคืมแลกราบไหัว้นัี่�นี่ ใหั้
เปัล่�ย์นี่เปันี่ก้มส่สะ ธรรมเน่ี่ย์มท่�ย์ืนี่ท่�เดินี่แลก้มส่สะน่ี่�ไช้ �ได้เหัมือนี่กับ
ธรรมเน่ี่ย์มท่�หัมอบคืลานี่ถวาย์บังคืมแลกราบไหัว้”

โดิยจ้ะเห็นีได้ิว่ิา ติลอดิภิาพยนีติรนี์ี�ทัี�งเรื�อง มีแต่ิธรรมเนีียมเดิินี 
ยนืี และก้มศีิรษิะเท่ีานัี�นี



47ศาสตร์พระเจ้าจักรา กับสารที่ “พระเจ้าช้างเผือก” สื่อ



48 ๗๕ ปี วันสันติภาพไทย



49ศาสตร์พระเจ้าจักรา กับสารที่ “พระเจ้าช้างเผือก” สื่อ

พระราชาผู้ประเสริฐ

สมหุราชมณเฑีูยรในีเรื�องนีี� ซึ่่�งเปี็นีผืู้เรง่รดัิให้พระเจ้้าจั้กราปีฏิิบัติิ
ติามโบราณราชปีระเพณีทีี�จ้ะทีรงมีมเหสีเทีวีิ ๓๖๕ องค์นัี�นี ได้ิกล่าวิ
สรรเสรญิพระมหากษัิติรยิข์องเขาเมื�อจ้บเรื�องว่ิา “พระองค์ืทรงรกัปัระเทศ
กับช้้างขึ้องพระองค์ืมากกว่าคืวามคิืดท่�จ้ะมพ่ระมเหัส่ ๓๖๖ องค์ื!” (หน้ีา 
๓๓๘)

โดิยในีติอนีจ้บเรื�องพระเจ้้าจั้กราได้ิเลือก เรณู ธิดิาของสมุห- 
ราชมณเฑีูยร เป็ีนีพระราชินีีเพียงพระองค์เดีิยวิ โดิยไม่มีเบี�ยหวัิดิ เงินีปี ี 
หรอืพระติำาหนัีกส่วินีพระองค์ (หน้ีา ๓๓๑)

จ้ากนัี�นี พระราชนีิีเรณูได้ิทีลูพระเจ้้าจั้กรา ควิามว่ิา “ถ้งหัมอ่มฉัันี่ 
จ้ะเปั็นี่เพ่ย์งราชิ้น่ี่กิตติมศักดิ� ก็ขึ้อให้ัหัม่อมฉัันี่ได้ท้ลว่า การเล่�ย์งด ้
นี่างสนี่มทั�ง ๓๖๕ นี่างนัี่�นี่ จ้ะเปัน็ี่การสิ�นี่เปัลืองพระราช้ทรพัย์อ์ย์า่งมาก 
พระราช้ทรพัย์์เหัล่าน่ี่�คืวรจ้ะนํี่าไปัใช้ �ในี่การส่งเสรมิคืวามกินี่ด่อย์้่ด่ใหั้แก่
ปัระช้าราษัฎรแ์ละคืวามรุง่เรอืงขึ้องปัระเทศมากกว่า” (หน้ีา ๓๓๒)

และ “ถ้งสงคืรามจ้ะย์ติุ เราก็ย์งัต้องการใช้้ช้้างจํ้านี่วนี่มากไม่เพย่์ง
แต่สําหัรบักองทัพเท่านัี่�นี่ แต่สําหัรบังานี่ในี่ป่ัาด้วย์เพคืะ อ่กอย่์างหัน้ี่�ง  
พวกช้้างน่ี่�เปั็นี่สัตว์น่ี่ารกันี่ะเพคืะ หัม่อมฉัันี่ช้อบมันี่ ... ใต้ฝ่่าละอองธุล่
พระบาทน่ี่าจ้ะทรงนํี่าพระราช้ทรพัย์ไ์ปัใช้้จ่้าย์ในี่การเล่�ย์งดช้้้างทั�งหัลาย์” 
(หน้ีา ๓๓๓)

พระเจ้้าจั้กราทีรงเห็นีพ้องด้ิวิยกับพระราชินีีของพระองค์ ทีรง
ชื�นีชมว่ิา “ท่�รกัขึ้องฉัันี่ การณ์จ้ะเปั็นี่ไปัตามท่�เธอบอกมา แต่เธอต้อง 
ช่้วย์ฉัันี่ ดเ้ธอจ้ะเปัน็ี่คืนี่เด่ย์วท่�เขึ้า้ใจ้ฉัันี่ ย์ิ�งมองเธอ ฉัันี่ยิ์�งช้อบเธอ” (หน้ีา 
๓๓๓-๓๓๔)

และยกจ้ากติำาแหน่ีงพระราชนีิีกิติติิมศัิกดิิ�ใหเ้ปีน็ีพระราชนีิีตัิวิจ้รงิ
ของพระองค์ ดัิงควิามติอนีหน่ี�งว่ิา “เธอจ้ะมาเปัน็ี่ราชิ้น่ี่ขึ้องฉัันี่ไหัม เปัน็ี่
ราชิ้น่ี่ตัวจ้รงิขึ้องฉัันี่” (หน้ีา ๓๓๔)
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เรณู
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ตั๋วช้าง (เผือก)

พระเจ้้าจั้กราได้ิแสดิงศิาสติรข์องพระองค์ไวิใ้ห้ปีรากฏิแล้วิ  
ถ่งควิามเป็ีนีพระมหากษัิติรยิผ์ืูท้ีรงพระคณุอันีปีระเสรฐิ ผืูร้กัปีระเทีศิชาติิ
และควิามสขุของราษิฎรยิ�งกว่ิาควิามสขุส่วินีพระองค์

แม้จ้ะเป็ีนีพระมหากษัิติรยิ์ทีี�วิิเศิษิถ่งเพียงนัี�นี แต่ิก็น่ีาสงสาร
พระองค์อยู่ไม่น้ีอย หากชีวิิติของพระองค์จ้ะมีพระราชินีีเพียงพระองค์
เดีิยวิทีี�เขา้ใจ้พระองค์ท่ีานี (“ดเ้ธอจ้ะเปัน็ี่คืนี่เด่ย์วท่�เข้ึ้าใจ้ฉัันี่”)

ท้ีายทีี�สดุินีี� จ่้งขอเชญิชวินีผืูอ่้านีบทีควิามนีี� รบัชมภิาพยนีติรเ์รื�อง  
“พระเจ้้าช้างเผืือก” ทีี�อาจ้เห็นีศิาสติรพ์ระเจ้้าจั้กราในีมุมมองทีี�แติกต่ิาง 
ออกไปีจ้ากผืู้เขียนีก็เป็ีนีได้ิ ซึ่่�งรบัชมได้ิฟรทีีาง YouTube ของหอ-
ภิาพยนีติร ์โดิยมไิด้ิต้ิองม ี“ตัิ�วิชา้ง (เผือืก)” แต่ิอยา่งใดิ

แกไ้ขเล็กน้ีอยจ้ากทีี�เผืยแพรค่รั�งแรกในี
https://www.the101.world/the-king-of-the-white-elephant/

เมื�อวัินีทีี� ๑๘ เมษิายนี ๒๕๖๔

บรรณานกุรม
• ปีระกาศิธรรมเนีียมใหม ่จ้ลุศัิกราช ๑๒๓๕
• ปีรดีีิ พนีมยงค์. พร์ะเจ้้าช้้างเผืือก. นีครปีฐม: หอภิาพยนีติร ์

(องค์การมหาชนี), ๒๕๕๘.
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จากต่างประเทศและปัญญาชนไทยในอดีต

ข้อวิจ้ารณ์ถึง “พระเจ้้าช้้างเผืือก”
จ้ากติ่างปีระเทศ 

และปีัญญาช้นไทยในอดีติ

ก้อง ฤทธิ�ด่ และ พทุธพงษ์ เจ่้ยมรตัตัญญูู

สถานีะของภิาพยนีติรเ์รื�อง “พระเจ้้าช้างเผืือก” ในีปีัจ้จุ้บันีนัี�นี  
ถือเป็ีนีมรดิกภิาพยนีติรเ์รื�องสำาคัญของชาติิ ทัี�งในีแง่การเปี็นีภิาพยนีติร์
ไทียทีี�เก่าแก่ทีี�สุดิเท่ีาทีี�หลงเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์ เปี็นีผืลงานีการสรา้ง 
ของปีรดีีิ พนีมยงค์ รฐับรุุษิอาวิโุสและผืูน้ีำาการเปีลี�ยนีเปีลี�ยนีการปีกครอง
ของไทีย และทีี�สำาคัญทีี�สุดิ คือ เปี็นีภิาพยนีติรไ์ทียทีี�สรา้งข่�นีด้ิวิย
อุดิมการณ์อันีเปี็นีอุดิมคติิสูงสุดิในีปีระวัิติิศิาสติร ์ นัี�นีคือการปีระกาศิ
สันีติิภิาพแก่โลกและมนีษุิยชาติิ

อยา่งไรก็ติาม กว่ิาทีี�คณุค่าของ “พระเจ้้าชา้งเผือืก” จ้ะกลายเป็ีนี
ทีี�ปีระจั้กษ์ิ ต้ิองผืา่นีการพสิจู้น์ีด้ิวิยกาลเวิลาอันียาวินีานี หลักฐานีซึ่่�งเปีน็ี
ข้อวิิจ้ารณ์ต่ิาง ๆ  ถ่งภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� จ่้งปีรากฏิให้เห็นีอยู่เสมอในีอดีิติ 
โดิยเฉพาะในีแง ่“ศิิลปีะภิาพยนีติร”์

หลักฐานีชิ�นีแรกสุดิ เกิดิข่�นีตัิ�งแต่ิทีี� “พระเจ้้าช้างเผืือก” ออก
ฉายครั�งแรกเมื�อวัินีทีี� ๔ เมษิายนี ๒๔๘๔ พรอ้มกันี ๓ ปีระเทีศิ คือ ไทีย 
สิงคโปีร ์ และสหรฐัอเมรกิา โดิยทีี�อเมรกิานัี�นีเข้าฉายทีี�โรง Belmont  
นีครนิีวิยอรก์ ซึ่่�งหนัีงสือพิมพ์ The New York Times ในีติอนีนัี�นี  
ได้ิลงขา่วิถ่งภิาพยนีติร ์“พระเจ้้าชา้งเผือืก” ถ่ง ๒ วัินีติิดิกันี

วัินีแรก คือ ฉบับวัินีศิุกรที์ี� ๔ เมษิายนี ในีหนี้า Amusements 
มีข่าวิปีระกาศิใต้ิคำาพาดิหัวิว่ิา Of Local Origin เนืี�อข่าวิสั�นี ๆ  พูดิถ่ง
การจั้ดิฉายรอบปีฐมทัีศิน์ีของภิาพยนีติร ์“พระเจ้้าช้างเผืือก” หรอื “The 
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King of the White Elephant” โดิยขอ้มลูบอกว่ิานีี�เปีน็ีหนัีง “dramatic 
feature” (หรอืหนัีงยาวิทีี�มนัีีกแสดิง) เรื�องแรกทีี�ผืลิติในีปีระเทีศิไทีย (ซึ่่�ง
เปี็นีขอ้มลูทีี�ไมถ่กูต้ิอง เนืี�องจ้ากภิาพยนีติรเ์รื�องยาวิเรื�องแรกของไทียนัี�นี
สรา้งข่�นีในี พ.ศิ. ๒๔๗๐) และการฉายรอบปีฐมทัีศิน์ีโลกในีคืนีวัินีนีี� จ้ะ
มขี่�นีทีี�โรง Belmont Theatre โดิย ม.ร.วิ.เสนีีย ์ปีราโมช อัครราชทีตูิไทีย
ปีระจ้ำาสหรฐัฯ จ้ะเขา้รว่ิมงานีด้ิวิย

ต่ิอมาในีวัินีเสารที์ี� ๕ เมษิายนี หนัีงสือพิมพ์ The New York 
Times ตีิพิมพ์บทีวิิจ้ารณ์ภิาพยนีติร ์ “The King of the White 
Elephant” เขียนีโดิย บอสลี� โครวิเธอร ์นัีกวิิจ้ารณ์หนัีงคนีสำาคัญของ
อเมรกิา ใต้ิคำาพาดิหัวิว่ิา Made in Siam เปี็นีบทีวิิจ้ารณ์สั�นีควิามยาวิ 
๓ ยอ่หน้ีา ทีี�ออกไปีในีทีางติิติิงคณุภิาพของหนัีง โดิยมเีนืี�อหาครา่วิ ๆ  ว่ิา

“น่ี่�คืือขึ้องแปัลกน่ี่าขัึ้นี่ คืวามน่ี่าสนี่ใจ้อย่์างเด่ย์วอย์้่ตรงท่�เปั็นี่
หันัี่งขึ้นี่าดย์าวเรื�องแรกท่�สรา้งในี่ปัระเทศไทย์ (หัรอืสย์าม) The King 
of the White Elephant ออกฉัาย์เมื�อคืืนี่น่ี่�ท่�โรง Belmont และก็ตาม
คืาดหัวังท่�เราพ้งม่ต่อหันัี่งเรื�องแรกขึ้องปัระเทศใด ๆ  ก็ตาม หันัี่งม่คืวาม
หัย์าบและเหัน็ี่ได้ว่าเล่ย์นี่แบบหันัี่งเรื�องอื�นี่ ๆ  ใช้้นัี่กแสดงท้องถิ�นี่พด้ภัาษัา
อังกฤษัแบบแข็ึ้ง ๆ  แต่เสน่ี่หั์ขึ้องหันัี่งก็อย์้่ท่�คืวามไรเ้ด่ย์งสาขึ้องมันี่เอง  
ตัวหันัี่งราวกับมาช้้าไปั ๒๕ ปัี ย์กเว้นี่เพ่ย์งแต่ว่าหันัี่งเรื�องน่ี่�ม่เส่ย์งพ้ด 
เส่ย์งวิจ้ารณ์ท่�เราพ้งม่ต่อหันัี่ง คืือ ทําไมศิลปัินี่ช้าวสย์ามจ้้งเล่ย์นี่แบบ
ฮอลล่วด้ในี่การพ้ดถ้งปัระเทศตัวเอง ทําไมพวกเขึ้าถ้งเอาเรื�องราวพื�นี่ ๆ  
ขึ้องการเปัน็ี่อรกัินี่ระหัว่างกษััตรยิ์โ์บราณสององค์ื องค์ืหัน้ี่�งเปัน็ี่ผื้ร้กัสันี่ติ 
และนิี่ย์มช้มช้อบในี่ช้้าง อ่กองค์ืเปั็นี่นัี่กเลงท่�ช้อบรงัแกผื้้อื�นี่ ทําไมถ้ง 
เล่าเรื�องน่ี่�ด้วย์การใส่ฉัากต่อส้้และไล่ล่าราวกับหันัี่งคืาวบอย์อเมรกัินี่ 
เอาล่ะ พวกเขึ้าใช้้ช้้างส้้กันี่แทนี่ท่�จ้ะเปั็นี่ม้า นัี่�นี่ก็ทําให้ัด้น่ี่าตื�นี่เต้นี่และ
น่ี่าสนี่ใจ้ใช้ �ได้ แต่ทําไมหันัี่งท่�สรา้งในี่สย์ามจ้้งไม่แสดงคืวามเปัน็ี่ท้องถิ�นี่  
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จ้ะแสดงเปัน็ี่ละคืรใบ �ไปัเลย์ก็ย์งัได้ และทําให้ัแตกต่างจ้ากสต้รสําเรจ็้ขึ้อง
ฮอลล่วด้ไปัเลย์”

นีี�เปี็นีบทีวิิจ้ารณ์ทีี�ติรงไปีติรงมาแบบติะวัินีติก ซึ่่�งอาจ้จ้ะไม่เขา้ใจ้
บรบิทีของหนัีง และไม่ทีราบถ่งสารสำาคัญทีี�ปีรดีีิ พนีมยงค์ ต้ิองการสื�อ
ถ่งแนีวิคิดิสันีติิภิาพและการให้อภัิย เพื�อยับยั�งการต่ิอสู้ฟาดิฟันีในีช่วิง
สงครามโลกครั�งทีี� ๒ ซึ่่�งในีขณะนัี�นีอาจ้ยังดิูเป็ีนีเรื�องไกลตัิวิของคนี
อเมรกัินี และเปีน็ีหนัีงทีี�สรา้งออกมาโดิยหวัิงใหเ้ผืยแพรกั่บคนีทีกุชาติิทีกุ
ภิาษิา ไมใ่ชแ่ค่กับคนีไทีย แต่ิในีขณะเดีิยวิกันี ไมน่่ีาแปีลกใจ้ทีี�นัีกวิิจ้ารณ์
อเมรกัินีจ้ะติิเตีิยนีหนัีงบนีพื�นีฐานีของคุณภิาพงานีสรา้งและมาติรฐานี
การเล่าเรื�อง เพราะหนัีงอเมรกัินีในียุคเดีิยวิกันีและยุคก่อนีหน้ีา เติิบโติ
เปีน็ีอตุิสาหกรรมทีี�เขม้แขง็ และมหีนัีงคลาสสิกระดัิบโลกออกมามากมาย 
เช่นี “Gone With the Wind” หรอื “Wizard of Oz” ซึ่่�งไปีไกลกว่ิา 
หนัีงสยามในีแงง่านีสรา้ง

อีกเหติุผืลหน่ี�งซึ่่�งยังไม่อาจ้ยืนียันีได้ิอย่างชัดิเจ้นี แต่ิมีควิาม 
เปี็นีไปีได้ิว่ิา “พระเจ้้าชา้งเผืือก” ฉบับทีี�เผืยแพรใ่นีอเมรกิานัี�นี อาจ้ไมใ่ช่
ฉบับสมบูรณ์ซึ่่�งยาวิ ๑๐๐ นีาทีี เพราะหลักฐานีจ้ากรายงานีในีนิีติยสาร 
Variety ระบวุ่ิา ภิาพยนีติรที์ี�ฉายนัี�นียาวิ ๖๖ นีาทีี และภิายหลังได้ิมกีาร
ค้นีพบฟิล์มภิาพยนีติร ์“พระเจ้้าชา้งเผืือก” ในีฉบับทีี�มคีวิามยาวิเพยีง ๕๓ 
นีาทีี ซึ่่�งใกล้เคียงกับขอ้มลูทีี�ระบุดัิงกล่าวิ ภิาพยนีติรฉ์บับนีี�แติกต่ิางจ้าก
ฉบับสมบูรณ์ ตัิ�งแต่ิไติเติิลเรื�อง หลายฉากถูกตัิดิออกไปี รวิมทัี�งดินีติร ี
ทีี�เปีลี�ยนีไปีเกือบจ้ะทัี�งเรื�อง ซึ่่�งได้ิลดิทีอนีคณุค่าของภิาพยนีติรล์งไปีอยา่ง
น่ีาเสียดิาย และอาจ้เป็ีนีสาเหติหุน่ี�งทีี�ทีำาให้เกิดิคำาดิหูมิ�นีจ้ากนัีกวิิจ้ารณ์
ต่ิางชาติิ

ในีเมอืงไทีย แมจ้้ะไมพ่บบทีวิิจ้ารณ์เรื�อง “พระเจ้้าชา้งเผือืก” อยา่ง
เป็ีนีทีางการ เมื�อครั�งออกฉายทีี�โรงภิาพยนีติรศ์ิาลาเฉลิมกรุง เมื�อ พ.ศิ. 
๒๔๘๔ แต่ิอีก ๖ ปี ีต่ิอมา ส. ธรรมยศิ นัีกปีรชัญาและนัีกเขยีนีผืูย้ิ�งใหญ ่
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ทีี�สุดิคนีหน่ี�งของไทีย ได้ิเขียนีบทีวิิจ้ารณ์หนัีงเรื�อง “แอนีนีากับพระเจ้้า 
กรุงสยาม” หรอื “Anna and the King of Siam” ในีปี ีพ.ศิ. ๒๔๙๐ โดิย
ชื�นีชมผืลงานีจ้ากฮิอลลีวิูดิเรื�องนีี�ว่ิาเป็ีนี “เรื�องทีี�มีค่าเรื�องหน่ี�ง ควิรฉาย
ติามโรงเรยีนีชั�นีสงูและมหาวิิทียาลัยทัี�วิไปี” ในีติอนีหน่ี�งเขาได้ิกล่าวิเทีียบ
ถ่งภิาพยนีติรไ์ทีย โดิยยกตัิวิอยา่งถ่ง “พระเจ้้าชา้งเผือืก” ว่ิา

“หััวขึ้อ้ท่�ขึ้อกล่าว ณ ท่�น่ี่� คืือ ทําไมเราสามารถทนี่ทานี่กันี่ได้ท่�ส่ง
เรื�องท่�สิ�นี่ทางศิลปัะอย์่างท่�สดุเช่้นี่เรื�อง ‘พระเจ้้าช้้างเผืือก’ ออกไปัแสดง
ถ้งต่างปัระเทศได้? ทําไมจ้้งไม่ร้ส้้กละอาย์แก่ใจ้ในี่การอดกลั�นี่ อวด
คืวามน่ี่าอดสเ้ช่้นี่นัี่�นี่เล่า? ขึ้้าพเจ้้าดห้ันัี่งหัลาย์รอ้ย์หัลาย์พันี่เรื�อง เกือบ
กล่าวได้ว่าเปัน็ี่คืนี่หัน้ี่�งท่�ดถ้้งหัลง เพราะเปัน็ี่มหัาวิทย์าลัย์ท่�ใหัค้ืวามร้ส้้ก
น้ี่กคิืดต่างๆ แก่ขึ้้าพเจ้้ามากมาย์ หันัี่งไทย์บางเรื�องไม่ผืิดหัรอืเลวไปักว่า

นีายแสนี ธรรมยศิ ม.ร.วิ.เสนีีย ์ปีราโมช
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ละคืรช้าติช้าตร ่ เราก็ย์ังอุตส่าห์ัเส่ย์สตางค์ืไปัด้กันี่ได้ด้วย์คืวามเศรา้
สลด ศิลปันิี่ในี่เมอืงไทย์ก็เปัน็ี่ท่�ร้ทั้�วกันี่ว่า อย์้ใ่นี่วงแคืบเพย่์งไร และเท่าท่� 
ดํารงกันี่อย์้่ได้ทุกวันี่น่ี่� ได้เปั็นี่สภัาพท่�ปัราศจ้ากอุปัการะและแหั้งแล้ง 
กันี่อย่์างไรในี่สาย์ตาโลก?”

คำาวิิจ้ารณ์อันีรุนีแรงของ ส. ธรรมยศิ อาจ้จ้ะพอเปี็นีมาติรวัิดิ
อณุหภิมูคิวิามรูส่้กทีี�คนีไทียบางส่วินีมต่ีิอ “พระเจ้้าชา้งเผือืก” ในีเวิลานัี�นี  
นีอกจ้ากนีี� ปีัญญาชนีไทียซึ่่�งมีควิามเกี�ยวิข้องกับ “พระเจ้้าช้างเผืือก” 
โดิยติรงอย่าง ม.ร.วิ.เสนีีย์ ปีราโมช ผืู้เปี็นีเสมือนีทีูติผู้ืนีำา “พระเจ้้า 
ชา้งเผือืก” ไปีเผืยแพรใ่ห้คนีอเมรกัินีรูจั้้ก ในีฐานีะอัครราชทีตูิไทียปีระจ้ำา
สหรฐัอเมรกิาในีเวิลานัี�นี ม.ร.วิ.เสนีีย์ได้ิกล่าวิถ่ง “พระเจ้้าช้างเผืือก” ไว้ิ 
เมื�อปีระมาณ พ.ศิ. ๒๕๓๒ ในีหนัีงสือ ชี้วัลิิขิิต ทีี�มลัีกษิณะเป็ีนีบนัีท่ีกชวิีิติ
ยอ้นีหลังจ้ากวัิย ๘๔ ปี ีให้ลกูหลานีได้ิอ่านี ควิามว่ิา

“คืวามคิืดขึ้องผ้้ืม่อํานี่าจ้ในี่เมืองไทย์ เช่้นี่ ปัรด่่ บางท่ก็ช้อบกล 
ระหัว่างปั้เ่ปัน็ี่ทต้ท่�อเมรกิา ปีั ๒๔๘๔ ก่อนี่สงคืราม ปัรด่่ส่ง ปัระสาท สขุึ้มุ  
นํี่าภัาพย์นี่ตร ์พระเจ้้าจั้กรา ไปัฉัาย์ท่�นิี่วย์อรค์ื ก่อนี่นัี่�นี่เราได้ดกั้นี่ มภ่ัาพ
คืนี่กินี่ขึ้้าวด้วย์มืออย่์างสกปัรก พระเอก พระเจ้้าจั้กรารบช้นี่ะพระเจ้้า 
หังสาบนี่หัลังช้้าง เพราะหังสาเมาเหัล้า ก่อนี่ขึ้้�นี่ช้้างปัีนี่ตก ๆ  ปั้่เหั็นี่ว่าแย์ ่ 
ไม่คืวรฉัาย์ แต่พ้ดไม่ออกเพราะคืณุปัระสาท ลก้น้ี่องปัรด่่ ย์ืนี่ยั์นี่ว่าขึ้อง
แกด่ เช่้าโรงภัาพย์นี่ตรท่์�นิี่วย์อรค์ืได้ราว ๗-๘ วันี่ เจ้้าขึ้องโรงภัาพย์นี่ตร์
เลิกสัญญา ไม่ย์อมใหั้ฉัาย์ต่อ เพราะไม่ม่คืนี่ด้ เส่ย์ชื้�อโรงภัาพย์นี่ตร ์ 
ก็ทํานี่องเด่ย์วกันี่ท่�ปัรด่่แต่งเคืรื�องแบบทหัารเรอื ติดหันี่วดเคืรานํี่าทหัาร
เรอืย์ด้วังหัลวงจ้นี่คืนี่จํ้าได้”

แต่ิอย่างทีี�ผู้ืทีี�ศ่ิกษิาปีระวัิติิศิาสติรก์ารเมืองไทียทีราบกันีดีิว่ิา 
ม.ร.วิ.เสนีีย ์ปีราโมช และ ปีรดีีิ พนีมยงค์ นัี�นี มขีอ้ขดัิแยง้กันีมายาวินีานี 
แมจ้้ะอยูร่ว่ิมขบวินีการเสรไีทียด้ิวิยกันีในีชว่ิงสงครามโลกครั�งทีี� ๒ ก็ติาม 
ซึ่่�งอาจ้มผีืลถ่งทัีศินีคติิต่ิอ “พระเจ้้าชา้งเผือืก” ดัิงทีี�ได้ิบนัีท่ีกไว้ิ
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ปีฏิิเสธไม่ได้ิว่ิา “พระเจ้้าช้างเผืือก” เปี็นีภิาพยนีติรที์ี�ได้ิรบัการ
สรา้งข่�นีในีบรบิทีพเิศิษิ การพจิ้ารณาภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�จ่้งจ้ำาต้ิองนีำาบรบิที
แวิดิล้อมเข้ามามีส่วินีรว่ิมอย่างไม่อาจ้หลีกเลี�ยง ไม่ว่ิาจ้ะเปี็นีแง่มุมทีาง
ปีระวัิติิศิาสติรห์รอืองค์ปีระกอบทีางการเมอืง โดิยขอ้วิิจ้ารณ์เหล่านีี�เปี็นี
เพยีงด้ิานีหน่ี�งของเหรยีญทีี�ปีรากฏิใหเ้หน็ีปีฏิิกิรยิาทีี�เกิดิข่�นีในีอดีิติเท่ีานัี�นี 
ปีจั้จ้บุนัี หอภิาพยนีติรไ์ด้ิอนีรุกัษ์ิภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� และนีำาออกเผืยแพรใ่ห้
ได้ิชมทัี�ง ๒ ฉบับ ซึ่่�งนัีบเปี็นีเครื�องมอืทีี�ดีิทีี�สดุิทีี�จ้ะให้คนีรุน่ีหลังได้ิพิสจู้น์ี
คณุค่าของ “ชา้งเผือืก” แห่งภิาพยนีติรไ์ทียเรื�องนีี�ด้ิวิยตัิวิเอง

แกไ้ขเล็กน้ีอยจ้ากทีี�เผืยแพรค่รั�งแรกในี
https://fapot.or.th/main/news/258

เมื�อวัินีทีี� ๑๗ เมษิายนี ๒๕๖๓

อ้างอิง
• หนัีงสือพมิพ ์The New York Times ฉบบัวัินีทีี� ๔ และ ๕ เมษิายนี พ.ศิ. ๒๔๘๔
• บทีควิามเรื�อง “The King of the White Elephant and I พระเจ้้าช้างเผืือก 

สามญัภิาพยนีติรเ์พื�อชาติิไทียและมนีษุิยชาติิ” โดิยขา้พเจ้้าเอง (https://www.
fapot.or.th/main/information/article/view/253)

• หนัีงสือ ชี้วิัตแลิะผืลิงาน์ สั. ธร์ร์มยศ โดิย อสิธารา พ.ศิ. ๒๕๕๑
• บทีควิามเรื�อง “การหลอมควิามหลากหลายเพื�อจุ้ดิมุ่งหมายเดีิยวิกันีของ

ขบวินีการเสรไีทีย” โดิย กษิิดิิศิ อนัีนีทีนีาธร ในีนิีติยสาร ปาจ้าร์ยสัาร์ กันียายนี-
พฤศิจิ้กายนี ๒๕๕๕
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“ภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�จ้ะน่ีาดิูเพียงไรก็ติาม แต่ิถ้ามิใช่เพราะควิามคิดิและไหวิพรบิ
ของผืู้สรา้งแล้วิ พระเจ้้าจั้กราหรอืพระเจ้้าช้างเผืือกจ้ะไม่มีอำานีาจ้และอิทีธิพล 
มากเท่ีาทีี�มอียู ่ติลอดิเวิลาทีี�ทีำาภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� ผืูส้รา้งคงจ้ะได้ิรำาล่กอยูท่ีกุขณะว่ิา  
จ้ะต้ิองทีำาใหพ้ระเจ้้าชา้งเผือืกเป็ีนีภิาพยนีติรที์ี�สามารถแสดิงให้ทัี�วิโลกชมได้ิ”

จ้ากเรื�อง “พระเจ้้าชา้งเผืือก” ในี ท่ัองเทีั�ยวัสััปดีาห์์
ปีทีีี� ๔ ฉบบัทีี� ๑๖ วัินีเสารที์ี� ๑๙ เมษิายนี พ.ศิ. ๒๔๘๔

(จ้ากการค้นีคว้ิาของคณุบารม ีสมาธปิีญัญา)
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อ่านจ้ดหมายนำาฉาย 
“พระเจ้้าช้้างเผืือก”

และบันทึกข้อบกพร่องของภาพยนติร์
โดย ปีรีดี พนมยงค์

ขณะลี้ภัยในจ้ีน

พทุธพงษ์ เจ่้ยมรตัตัญญูู

ในีชว่ิงระหว่ิางเติรยีมจั้ดิกิจ้กรรม “๘๐ ปีี พระเจ้้าชา้งเผืือก” เมื�อ
วัินีเสารที์ี� ๔ เมษิายนีทีี�ผื่านีมา ทีีมงานีหอภิาพยนีติร ์อันีปีระกอบด้ิวิย 
โดิม สขุวิงศ์ิ ชลิดิา เอื�อบำารุงจิ้ติ และผืูเ้ขยีนี ได้ิมโีอกาสไปีค้นีคว้ิาเอกสาร
เกี�ยวิกับภิาพยนีติรเ์รื�อง “พระเจ้้าชา้งเผือืก” ทีี�ทีายาทีของปีรดีีิ พนีมยงค์ 
ผืูส้รา้งภิาพยนีติร ์มอบให้แก่หอจ้ดิหมายเหติ ุมหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติร ์
ซึ่่�งทีำาใหไ้ด้ิพบหลักฐานีทีี�นีำาไปีสู่ขอ้มลูใหม ่ๆ  เกี�ยวิกับ “พระเจ้้าชา้งเผือืก” 
จ้ำานีวินีหน่ี�ง

หน่ี�งในีหลักฐานีชิ�นีสำาคัญนัี�นี คือ สำาเนีาจ้ดิหมายทีี� ปีรดีีิ พนีมยงค์  
เขียนีข่�นี ขณะลี�ภัิยทีางการเมืองอยู่ทีี�สาธารณรฐัปีระชาชนีจี้นี เมื�อปี ี
พ.ศิ. ๒๔๙๙ เนืี�อควิามในีจ้ดิหมายกล่าวิถ่งการส่งฟิล์มภิาพยนีติรเ์รื�อง 
“พระเจ้้าช้างเผืือก” ไปีให้คณะกรรมการสันีติิภิาพจี้นีพิจ้ารณาจั้ดิฉาย
ให้ปีระชาชนีจี้นีได้ิชม โดิยปีรดีีิได้ิเล่าถ่งเหติุผืลในีการสรา้ง ซึ่่�งขณะนัี�นี 
ผื่านีไปีแล้วิราวิ ๑๖ ปีี และกล่าวิเชื�อมโยงถ่งสถานีการณ์ทีางการเมือง
ของโลกในียุคต้ินีของสงครามเย็นี รวิมถ่งได้ิแนีบบันีท่ีกข้อบกพรอ่งของ
ภิาพยนีติรที์ี�เขาได้ิค้นีพบด้ิวิยตินีเองในีขณะนัี�นี

ก่อนีหน้ีานีี� เราทีราบแต่ิเพียงว่ิา “พระเจ้้าช้างเผืือก” เคยจั้ดิฉาย
ในีปีระเทีศิไทีย สหรฐัอเมรกิา และสิงคโปีร ์ในีรอบปีฐมทัีศิน์ี เมื�อเดืิอนี
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เมษิายนี พ.ศิ. ๒๔๘๔ และทีี�ฟิลิปีปีินีส์ ในีปีีเดีิยวิกันี จ้ากบันีท่ีกของ 
ดิำารหิ์ โปีรเทีียรณ์ รวิมทัี�งฉายทีี�ปีระเทีศิฝึรั�งเศิส เมื�อ พ.ศิ. ๒๕๑๕ จ้าก
ขอ้เขยีนีของชาญวิิทีย ์เกษิติรศิิร ิซึ่่�งทีำาใหค้นีไทียรุน่ีหลังได้ิรูจั้้ก “พระเจ้้า 
ช้างเผืือก” และเป็ีนีจุ้ดิเริ�มต้ินีให้เกิดิการจั้ดิฉายอีกหลายครั�งในีกาล 
ต่ิอมา แต่ิการมีอยู่ของเอกสารจ้ดิหมายเหตุิฉบับนีี� ทีำาให้ทีราบเพิ�มเติิม 
ว่ิา มีควิามพยายามจั้ดิฉายภิาพยนีติรเ์รื�องนีี�ทีี�ปีระเทีศิจี้นีด้ิวิย และอาจ้
รวิมไปีถ่งฮิ่องกง ทีี�เปี็นีสถานีทีี�เริ�มต้ินีในีการลักลอบนีำาฟิล์มเขา้มาในีจี้นี  
รวิมทัี�งยังพบว่ิา นีอกจ้ากภิาพยนีติรฉ์บับเต็ิมซึ่่�งยาวิ ๑๐๐ นีาทีี และ
ฉบบัสั�นียาวิ ๕๓ นีาทีี ทีี�อยูใ่นีคลังอนีรุกัษ์ิของหอภิาพยนีติร ์ยงัมอีีกฉบับ
หน่ี�งติามทีี�ระบุในีจ้ดิหมาย ซึ่่�งถูกตัิดิทีอนีบางฉากออกไปีเล็กน้ีอยจ้าก
ภิาพยนีติรฉ์บบัเต็ิม

และทีี�น่ีาสนีใจ้อย่างยิ�ง คือ ท่ีามกลางข้อเขียนีติำาหนิีและชื�นีชม  
“พระเจ้้าช้างเผืือก” ทีี�มีอยู่จ้ำานีวินีมาก บันีท่ีกข้อบกพรอ่งทีี�แนีบท้ีายมา
พรอ้มกับจ้ดิหมายฉบับนีี� ได้ิถือเป็ีนีการค้นีพบขอ้วิิจ้ารณ์ภิาพยนีติรเ์รื�องนีี� 
โดิยตัิวิผืูส้รา้ง คือ ปีรดีีิ พนีมยงค์ เองเปีน็ีครั�งแรก

เนืี�องในีวัินีปีรดีีิ พนีมยงค์ ๑๑ พฤษิภิาคม หอภิาพยนีติรจ่์้งขอ 
นีำาข้อควิามในีจ้ดิหมายและบันีท่ีกดัิงกล่าวิมาลงให้ผืู้ทีี�สนีใจ้ได้ิอ่านี  
ซึ่่�งไมเ่พยีงแต่ิจ้ะหวัิงให้เป็ีนีต้ินีธารในีการศ่ิกษิาและชว่ิยต่ิอเติิมเรื�องราวิ
ของ “ชา้งเผือืก” แหง่วิงการหนัีงไทียให้สมบรูณ์เท่ีานัี�นี หากแต่ิยงัต้ิองการ 
ใหเ้หน็ีถ่งควิามคิดิและการวิิจ้ารณ์เพื�อทีบทีวินีตินีเองของผืูส้รา้ง อันีเปีน็ี 
ลักษิณะสำาคัญทีี�มักจ้ะได้ิพบอยู่เสมอจ้ากข้อเขียนีต่ิาง ๆ  ของปีรดีีิ  
พนีมยงค์
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นีายปีรดีีิ ขณะอำานีวิยการสรา้ง ทีี�จั้งหวัิดิแพร่
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นครกวางตุ้้�ง
วนัท่ี่� ๑๘ กันยายน ๑๙๕๖

ท่ี่านเล่ี่�ยวซัันซ่ั�อ ท่ี่�นับถ่ือ

ด้�วยในปีี ค.ศ. ๑๙๔๐ อันเปีนสมััยท่ี่�สงครามัได้�เกิด้ข้ึ้�นแลี่�วในย้โรปี
แลี่ะม่ัท่ี่าท่ี่ท่ี่�จะขึ้ยายล้ี่กลี่ามัเปีนสงครามัโลี่กครั�งท่ี่�สองนั�น ขึ้�าพเจ�าโด้ย
ความัช่่วยเหล่ี่อขึ้องเพ่�อนในปีระเที่ศไที่ยได้�จัด้ทํี่าภาพยนตุ้ร์ม่ัเส่ยงคําพูด้
เปีนภาษาอังกฤษให�ช่่�อเร ่�องวา่ “พระเจ�าช่�างเผ่ือก” ตุ้ามัใจความัในหนังส่อ
ท่ี่�ขึ้�าพเจ�าเปีนผูื�แตุ่้งโด้ยอาศัยเค�าความัตุ้อนหน้�งในปีระวัติุ้ศาสตุ้ร์ขึ้อง
ไที่ย เม่ั�อ ๔๐๐ ปีีกว่ามัาแลี่�ว. สาระสําคัญขึ้องเร ่�องนั�น ค่อ การคัด้ค�าน
สงครามัแลี่ะส่งเสรมิัสันติุ้ภาพดั้งปีรากฏในคํานําท่ี่�เปีนตัุ้วอักษรในตุ้�นเร ่�อง
ขึ้องภาพยนตุ้รดั์้งน่�

“เร ่�องน่�เปีนนิยายขึ้องกษัตุ้รย์ิองค์หน้�งซ้ั�งครองอาณาจักร์  

“อโยธยา” เม่ั�อ ๔๐๐ ปีีมัาแลี่�ว. เขึ้าป้ีองกันอาณาจักร์ขึ้องเขึ้าด้�วยด้าบ 
ขึ้องเขึ้าเองแลี่ะเส่�ยงช่่วติุ้เพ่�อเพ่�อนร่วมัช่าติุ้ขึ้องเขึ้า ในดิ้นแด้นน่�ม่ัช่�าง
มัากมัาย ช่�างเผ่ือกได้�รบัความัยกย่องม่ัเก่ยรติุ้กวา่สัตุ้วทั์ี่�งหลี่ายแลี่ะราษฎร 
ได้�ยกย่องกษัตุ้รย์ิผูื�เปีนวรีช่นขึ้องเขึ้าว่า “พระเจ�าช่�างเผ่ือก” เขึ้าม่ัช่่�อว่า  
“จักรา”. เขึ้าไม่ัช่อบความัฟุ้้้งเฟุ้้อแห่งราช่สํานักขึ้องเขึ้า เขึ้าได้�อ้ทิี่ศตุ้น 
ทัี่�งหมัด้เพ่�อความัผืาส้ขึ้แห่งช่าติุ้ขึ้องเขึ้า. เขึ้ารบอย่างกลี่�าหาญแตุ้่เขึ้ารัก
สันติุ้ภาพแลี่ะนิยายเร ่�องน่�อ้ทิี่ศให�แด่้สันติุ้ภาพ”.

ภาพยนตุ้รเ์ร ่�องน่�ได้�แสด้งถ้ืงธรรมัช่นะอธรรมัแลี่ะฝ่่ายท่ี่�ถูืกร้กราน
ช่นะผูื�ร้กราน. ความัรับผิืด้ช่อบขึ้องสงครามัร้กรานตุ้กอยู่แก่ผูื�ปีกครอง
ปีระเที่ศคนเด่้ยว มิัใช่่ตุ้กอยู่แก่ราษฎรซ้ั�งถูืกผูื�นําบังคับมัารบ. ฝ่่ายช่นะ
ได้�เตุ่้อนให�ราษฎรทัี่�งสองปีระเที่ศม่ัความัเขึ้�าใจด่้ตุ่้อกันแลี่ะอวยพรให�
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สันติุ้ภาพพ้งบังเกิด้ข้ึ้�นแก่ราษฎรทัี่�งสองปีระเที่ศรวมัทัี่�งช่าติุ้ทัี่�งหลี่าย 

ในโลี่กด้�วย.
นอกจากสาระสําคัญท่ี่�เก่�ยวแก่สันติุ้ภาพดั้งกล่ี่าวแลี่�ว ภาพยนตุ้ร์

เร ่�องน่�ได้�แสด้งถ้ืงวฒันธรรมับางปีระการขึ้องไที่ยแลี่ะแสด้งถ้ืงบที่บาที่ขึ้อง
ช่�างจํานวนมัาก.

ขึ้�าพเจ�าเห็นว่า ปัีจจ้บันน่�ราษฎรไที่ยคัด้ค�านกล่้ี่มัร้กรานอันม่ั
จักรวรรดิ้�นิยมัอเมัรกัินเปีนหัวหน�าท่ี่�จะก่อสงครามัครั�งใหม่ั แลี่ะราษฎร
ไที่ยม่ัความัปีรารถืนาอย่างแรงกลี่�าท่ี่�จะส่งเสรมิัมิัตุ้รภาพแลี่ะความัเขึ้�าใจ
ด่้กับราษฎรจ่น รวมัทัี่�งการไปีมัาหาสู่แลี่ะการแลี่กเปีล่ี่�ยนวัฒนธรรมั
ซ้ั�งกันแลี่ะกัน. แตุ่้ขึ้ณะน่�ราษฎรไที่ยยังม่ัอ้ปีสรรคขึ้ัด้ขึ้วาง เน่�องจากถูืก
จักรวรรดิ้�นิยมัอเมัรกัินแลี่ะลีู่กสม้ันย้ด้ครองปีระเที่ศไที่ยอยู่ จ้งมิัอาจ 
เดิ้นที่างมัาปีระเที่ศจ่นได้�สด้วก. ขึ้�าพเจ�าจ้งเห็นว่าแมั�ภาพยนตุ้รเ์ร ่�องน่�จะได้� 
ทํี่าไว�หลี่ายปีีมัาแลี่�วก็ตุ้ามั แตุ่้สาระสําคัญขึ้องเร ่�องเปีนการส่งเสรมิั 
สันติุ้ภาพซ้ั�งเปีนอ้ด้มัการณ์ท่ี่�ไม่ัม่ัวนัเส่�อมัสูญ แลี่ะการแสด้งถ้ืงวฒันธรรมั 

บางอย่างขึ้องไที่ยซ้ั�งยังคงม่ัอยู่ จ้งอาจรับใช่�อ้ด้มัการณ์สันติุ้ภาพแลี่ะ
ความัปีราถืนาขึ้องราษฎรดั้งกล่ี่าวแลี่�วได้�บ�างตุ้ามัสมัควร แก่สภาพการณ์
ขึ้องราษฎรไที่ยในขึ้ณะน่�

ด้�วยเหตุ้้ดั้งกล่ี่าวแลี่�วขึ้�าพเจ�าจ้งขึ้อส่งภาพยนตุ้ร์เร ่�องน่�มัายังท่ี่าน 
เพ่�อความักร้ณาที่่านมัอบให�แก่คณะกรรมัการสันติุ้ภาพจ่น. ภาพยนตุ้ร์
น่�ม่ัขึ้�อบกพร่องหลี่ายอย่าง แตุ้่ถื�าท่ี่านแลี่ะคณะกรรมัการนั�น พิจารณา
เห็นว่าสมัควรท่ี่�จะฉายให�ราษฎรจ่นช่มัแลี่�ว ขึ้�าพเจ�าขึ้อยกลิี่ขึ้สิที่ธิ�ให�แก่ 
คณะกรรมัการนั�นอย่างเต็ุ้มัท่ี่� ซ้ั�งคณะกรรมัการนั�นจะจัด้ทํี่าเปีนภาษาจ่น
แลี่ะปีรบัปีร้งแก�ไขึ้ตุ้ามัท่ี่�เห็นสมัควรท้ี่กปีระการ.

พร�อมักับจด้หมัายฉบับน่� ขึ้�าพเจ�าขึ้อมัอบ (๑) บันท้ี่กใจความั
ย่อขึ้องภาพยนตุ้ร์เร ่�องนั�น ๑ ฉบับ. (๒) บันท้ี่กขึ้�อบกพรอ่งเท่ี่าท่ี่�ปีรากฏ
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แก่ขึ้�าพเจ�าในขึ้ณะน่� ๑ ฉบับ. (๓) หนังส่อท่ี่�ขึ้�าพเจ�าแตุ่้ง ๑ เล่ี่มั.  
(๔) ภาพพิมัพ์จากรูปีเข่ึ้ยนแสด้งการรบบนหลี่ังช่�างในสมััยโบราณ  
๑ แผ่ืน. (๕) ภาพยนตุ้ร์เร ่�อง พระเจ�าช่�างเผ่ือก ๑๑ มั�วน.

ขึ้อแสด้งความันับถ่ืออย่างยิ�ง
(นายปีรด่ี้ พนมัยงค์)
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บันทึกข้อบกพร่อง
(๑) ความับกพร่องที่ั�วไปีมั่อยู่มัาก ซั้�งเน่�องจากความัคิด้ลี่�าหลี่ัง

หลี่ายอย่างขึ้องขึ้�าพเจ�า ที่่�เปีนผืู�แตุ้่งเร ่�องแลี่ะเปีนผืู�จัด้ที่ําภาพยนตุ้ร์เร ่�องน่�. 
อย่างไรก็ตุ้ามัสาระสําคัญแห่งความัปีราถืนาขึ้องขึ้�าพเจ�าก็ค่อ การคัด้ค�าน
สงครามัแลี่ะส่งเสรมิัสันตุ้ิภาพ.

 (๒) ผูื�แสด้งภาพยนตุ้ร ์เปีนเพ่�อนท่ี่�มิัได้�เคยม่ัอาช่่พในที่างแสด้ง
ภาพยนตุ้ร์มัาก่อน เหตุ้้ฉนั�นการแสด้งจ้งบกพร่องหลี่ายอย่าง. ส่วนเที่ฆนิค 
ในการถื่ายภาพแลี่ะในการอัด้เส่ยงนั�น แมั�ผูื�ปีฏิบัติุ้งานจะเปีนเจ�าหน�าท่ี่� 
เที่ฆนิคโด้ยฉะเพาะก็ตุ้ามั แตุ่้ใน ค.ศ. ๑๙๔๐ นั�น เที่ฆนิคยังลี่�าหลัี่งกว่า
ปัีจจ้บันน่�มัาก.

(๓) โด้ยฉะเพาะฟิุ้ล์ี่มัภาพยนตุ้ร์ช้่ด้ท่ี่�ส่งมัาน่� ม่ัขึ้�อบกพร่องหลี่าย
อย่างมัากกว่าตุ้�นฉบับเดิ้มั. ทัี่�งน่�ขึ้อช่่�แจงว่า ตุ้�นฉบับเดิ้มันั�นเก็บไว�ใน
ปีระเที่ศไที่ย ซ้ั�งม่ัความัยากลี่ําบากท่ี่�จะนําออกจากปีระเที่ศไที่ยเพ่�อส่ง
เขึ้�ามัาในปีระเที่ศจ่น. ช้่ด้ท่ี่�ส่งมัาน่�เปีนช้่ด้ท่ี่�ขึ้�าพเจ�าขึ้อให�เพ่�อนท่ี่�ฮ่่องกง
จัด้การ เอาค่นมัาจากผูื�ท่ี่�ลัี่กลี่อบเอามัายังฮ่่องกง. ผูื�ลัี่กลี่อบได้�โอนกัน
ตุ่้อไปีหลี่ายม่ัอ แลี่ะได้�ทํี่าการตัุ้ด้ที่อนฟิุ้ล์ี่มับางตุ้อนออกจากตุ้�นฉบับเดิ้มั  
เช่่น (ก) ตัุ้ด้ตุ้อนหน้�งในฉากระบํา (ขึ้) ตัุ้ด้ตุ้อนหน้�งในฉากร�องเพลี่ง  

(ค) ตัุ้ด้ตุ้อนหน้�งขึ้องฉากส้ด้ที่�ายท่ี่�จักราจะเล่ี่อกราชิ่น่. แมั�ที่างศิลี่ปีะจะ
ขึ้าด้ไปีบ�างจากตุ้�นฉบับเดิ้มั แตุ้่ส่วนท่ี่�ยังเหล่ี่ออยู่ก็ยังคงแสด้งถ้ืงศิลี่ปี
เหล่ี่านั�นได้�. สิ�งสําคัญท่ี่�ส้ด้ก็ค่อ การคัด้ค�านสงครามัแลี่ะส่งเสรมิัสันติุ้ภาพ 
กับการแสด้งถ้ืงวฒันธรรมัขึ้องไที่ยกับบที่บาที่ขึ้องช่�างยังคงม่ัอยู่ตุ้ามัเดิ้มั.

(๔) ขึ้�าพเจ�าหวังว่า คณะกรรมัการสันติุ้ภาพจ่นแลี่ะเจ�าหน�าที่่�
ภาพยนตุ้ร์จ่นคงจะพบขึ้�อบกพร่องอ่กหลี่ายอย่าง แลี่ะคงจะพิจารณาช่่วย
แก�บกพร่องที่ั�งหลี่ายตุ้ามัที่่�เห็นสมัควรด้�วย.

ปรดีี พนมยงค์
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แกไ้ขเล็กน้ีอยจ้ากทีี�เผืยแพรค่รั�งแรกในี
https://fapot.or.th/main/news/755

เมื�อวัินีทีี� ๑๑ พฤษิภิาคม ๒๕๖๔

หมายเหต:ุ ขอ้ควิามในีจ้ดิหมายและบนัีท่ีกคงรูปีแบบการสะกดิติาม 
ต้ินีฉบับทีี�หอภิาพยนีติรค้์นีพบในีหอจ้ดิหมายเหติุ มหาวิิทียาลัย
ธรรมศิาสติร ์



รับช้ม “พระเจ้้าช้้างเผืือก” ได้ฟรี
ทาง YouTube: Film Archive Thailand 
(หอภาพยนติร์)

ควิามยาวิ ๑๐๐ นีาทีี
บรษัิิทีสรา้ง: ปีรดีีิ โปีรดัิกชนัี

ผืูก้ำากับ: สัณห ์วิสธุาร
เนืี�อเรื�อง: ปีรดีีิ พนีมยงค์

ผืูก้ำากับภิาพ: ปีระสาที สขุมุ
บนัีท่ีกเสียง: ชาญ บนุีนีาค

กำากับศิิลปี:์ ม.จ้.ยาใจ้ จิ้ติรพงศ์ิ
ลำาดัิบภิาพ: บำารุง แนีวิพานิีช

นัีกแสดิง: เรณู กฤติยากร, สวัุิฒน์ี นิีลเสนี และหลวิงศิรสีรุางค์
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กิจ้กรรมรำาลึก๗๕ ปีี
วันสันติิภาพไทย
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คำากล่าวเปีิดงาน
พลเอก สรุยทุธ ์จ้ลุานนท์

ท่ีานีเสรไีทีย ทีายาที เอกอัครราชทีูติ ท่ีานีผืู้แทีนีสถานีเอกอัคร-
ราชทีตูิ คณาจ้ารย ์นัีกศ่ิกษิา ท่ีานีผืูม้เีกียรติิ และสื�อมวิลชนีทีกุท่ีานี

เปี็นีทีี�ทีราบกันีดีิว่ิา เมื�อวัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ นีายปีรดีีิ  
พนีมยงค์ ผู้ืสำาเรจ็้ราชการแทีนีพระองค์ สมเด็ิจ้พระเจ้้าอยู่หัวิอานัีนีที-
มหิดิล ได้ิปีระกาศิสันีติิภิาพ อันีเป็ีนีผืลสืบเนืี�องมาจ้ากปีฏิิบัติิการรบัใช้
ชาติิของขบวินีการเสรไีทียในีสงครามโลกครั�งทีี� ๒ ส่งผืลให้ปีระเทีศิไทีย
ไม่ต้ิองติกเป็ีนีฝ่ึายแพ้สงคราม ปีระเทีศิไทียไม่ถูกย่ดิครอง และดิำารง
ควิามเปีน็ีเอกราชมาได้ิจ้นีถ่งทีกุวัินีนีี�
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วิางดิอกไม ้ณ ปีระติิมานีสุรณ์ขบวินีการเสรไีทีย (จ้ำาลอง)
ลานีปีรดีีิ พนีมยงค์ 
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ห้วิงเวิลาสงครามโลกครั�งทีี� ๒ ในีปีระเทีศิไทีย ตัิ�งแต่ิวัินีทีี� ๘ 
ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ ถ่งวัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ขบวินีการเสรไีทียทีี�มี
นีายปีรดีีิ พนีมยงค์ เปี็นีหัวิหน้ีา ไดิใ้ช้มหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติรเ์ปี็นี
ศินูียก์ลางบัญชาการลับ ติิดิต่ิอปีระสานีงานีกับสัมพนัีธมติิร และเสรไีทีย 
ทัี�งในีปีระเทีศิและต่ิางปีระเทีศิ กล่าวิได้ิว่ิา มหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติร ์ 
ทัี�งในีด้ิานีกายภิาพ และบุคลากรในีชว่ิงเวิลาดัิงกล่าวิ มส่ีวินีในีการพทัิีกษ์ิ
ปีกปีอ้งรกัษิาเอกราชอธปิีไติยของชาติิอยา่งกล้าหาญ

ต่ิอมาในีปี ี๒๕๓๘ เมื�อคณะรฐัมนีติรไีด้ิมมีติิใหวั้ินีทีี� ๑๖ สิงหาคม 
เปี็นีวัินีสันีติิภิาพไทีย ได้ิมีการจั้ดิงานีวัินีสันีติิภิาพไทีย ณ มหาวิิทียาลัย
ธรรมศิาสติร ์ต่ิอเนืี�องมาทีกุปีี และปีีนีี�ครบรอบ ๗๕ ปีี วัินีสันีติิภิาพไทีย 
และการสิ�นีสดุิสงครามโลกครั�งทีี� ๒

ผืมจ่้งขอเชิญชวินีทีุกท่ีานี น้ีอมรำาล่กถ่งคุณูปีการของขบวินีการ
เสรไีทีย ขอให้ถือเปี็นีแบบอย่างทีี�ควิรยกยอ่งและอทิุีศิตินีให้กับอิสรภิาพ
ของปีระเทีศิไทีย และสันีติิภิาพของโลก ในีโอกาสนีี�ขอเชิญท่ีานีผู้ืมี
เกียรติิทีกุท่ีานี ณ ทีี�นีี� รว่ิมกันีวิางชอ่ดิอกไม ้ณ ปีระติิมานีสุรณ์ขบวินีการ
เสรไีทีย (จ้ำาลอง) เพื�อเปี็นีสัญลักษิณ์ในีการรว่ิมกันีสรา้งสันีติิภิาพของ
ปีระเทีศิไทีย และสันีติิภิาพของโลกอยา่งยั�งยนืีติลอดิไปี ขอบคณุครบั

รบัชมขา่วิการจั้ดิงานี ๗๕ ปีี วัินีสันีติิภิาพไทีย 
ได้ิทีาง YouTube: Thammasat University
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(บนี) ม.ร.วิ.สายสวัิสดีิ ธดิิา ม.จ้.ศิภุิสวัิสดิิ�วิงศ์ิสนิีที สวัิสดิิวัิตินี
(ล่าง) นีางสาวิสดุิา บตุิรนีีายปีรดีีิ พนีมยงค์
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คณะทีตูิานีทุีตูิทีี�มารว่ิมงานี
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การปีาฐกถาพเิศิษิ หวัิขอ้
“China’s Perspective on the Free Thai Movementand World Peace”
โดิย Mr.Yang Xin
อปุีทีตูิรกัษิาการแทีนีเอกอัครราชทีตูิสาธารณรฐัปีระชาชนีจี้นีปีระจ้ำาปีระเทีศิไทีย
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 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“เอกราช้และการปีระกาศสันติิภาพ”

ดร.จ้รยิวั์ฒน ์สันตะบตุร 

สวัิสดีิครบัทีกุ ๆ  ท่ีานี
ก่อนีอื�นีผืมต้ิองขอบคุณมหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติรที์ี�ได้ิเชิญผืม 

มาพูดิในีวัินีนีี� ทีำาให้ผืมได้ิมาติอบแทีนีบุญคุณของผู้ืทีี�ผืมเห็นีว่ิาม ี
คุณปีระโยชน์ีต่ิอชาติิ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งเสรไีทีย และผืู้นีำาเสรไีทีย คือ 
ท่ีานีอาจ้ารยป์ีรดีีิ พนีมยงค์ และต้ิองขอขอบคณุใหผ้ืมได้ิมโีอกาสกลับมา 
สู่วิงวิิชาการอีกครั�ง ไดิไ้ปีค้นีคว้ิาหนัีงสือ และขอบคณุอาจ้ารยช์าญวิิทีย ์ 
เกษิติรศิิร ิเพราะผืมไปียมืหนัีงสือหลายเล่มจ้ากมมุหนัีงสือทีี�ท่ีานีบรจิ้าค 
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ให้หอสมุดิปีรดีีิ พนีมยงค์ หอสมุดิแห่งมหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติร ์ มา 
ค้นีคว้ิาเพิ�มเติิม สำาหรบัเนืี�อหาสาระส่วินีใหญ่ของปีาฐกถานีี� ผืมเอามา
จ้ากวิิทียานิีพนีธป์ีรญิญาเอกของผืม เรื�อง “Thai Foreign Policy 1932-
1946” ทีี�ทีำาเมื�อ ๔๐ ปีมีาแล้วินีะครบั

ในีหว้ิงเวิลาแห่งสงครามโลกครั�งทีี� ๒ กว่ิาทีี�พวิกเราจ้ะได้ิสันีติิภิาพ 
มานัี�นีไม่ใช่เรื�องง่าย วัินีปีระกาศิสันีติิภิาพต่ิอสัมพันีธมิติร คือ วัินีทีี� 
๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ใจ้ควิามว่ิา สงครามครั�งนัี�นีเปี็นีโมฆะ และไทีย
กลับสู่สถานีะเดิิม ก่อนีวัินีทีี�ญี�ปีุ่นีรุกรานีไทีย คือ ก่อนีวัินีทีี� ๘ ธนัีวิาคม 
๒๔๘๔ โดิยกฎหมายทีี�มีผืลปีฏิิปีักษ์ิต่ิอสหรฐัอเมรกิา บรเิตินีใหญ่ และ 
เครอืจั้กรวิรรดิิ จ้ะถกูพจิ้ารณายกเลิก ควิามเสียหายจ้ากกฎหมายเหล่านัี�นี  
ไทียจ้ะชดิใชใ้หโ้ดิยชอบธรรม จ้ะส่งคืนีดิินีแดินีทีี�ไทียได้ิมาหลังวัินีทีี�  
๘ ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ จ้ะมีการเจ้รจ้าเรื�องอื�นี ๆ  ต่ิอไปี เพราะฉะนัี�นีกล่าวิ
ได้ิว่ิา เมื�อวัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ เราได้ิปีระกาศิมสัีนีติิภิาพแล้วิ และ 
การรว่ิมสงครามเป็ีนีโมฆะ แต่ิสิ�งเหล่านีี�ไม่ใช่ว่ิาปีระเทีศิใดิปีระเทีศิหน่ี�ง
อยู่ ๆ  ก็จ้ะมาปีระกาศิแล้วิทีุกฝ่ึายจ้ะยอมรบั เพราะฉะนัี�นี ควิามสำาคัญ 
อยูที่ี�ว่ิา สันีติิภิาพนีี�ได้ิมาอยา่งไร และสันีติิภิาพเฉย ๆ  สำาหรบัผืม ไมน่่ีาจ้ะ
มคีวิามหมายอะไร ถ้าเราไมม่เีอกราชและอธปิีไติยของชาติิอยูด้่ิวิย เพราะ
ฉะนัี�นี สองเรื�องนีี�ก็จ้ะเปีน็ีควิามสำาคัญเรื�องเดีิยวิกันีสำาหรบัผืม

เอกราชของชาติ

ผืมขอเริ�มจ้ากหลัก ๖ ปีระการของคณะราษิฎร เมื�ออภิิวัิฒน์ีปีี 
๒๔๗๕ ข้อแรก คือ “จ้ะรกัษิาควิามเปี็นีเอกราชทัี�งหลาย เช่นี เอกราช 
ในีทีางการเมอืง ในีทีางการศิาล ในีทีางเศิรษิฐกิจ้ของปีระเทีศิไวิใ้ห้มั�นีคง” 

เรื�องการรกัษิาสันีติิภิาพและเรื�องของเอกราช โดิยเฉพาะทีาง
ศิาลและทีางเศิรษิฐกิจ้นัี�นี มีทีี�มาตัิ�งแต่ิเราถูกบังคับให้ทีำาสัญญาทีี�ไม่
เสมอภิาคต่ิาง ๆ  เชน่ี สนีธสัิญญาเบาว์ิรงิทีี�ท่ีานีคงรูจั้้กกันีดีิ ปีระเทีศิไทีย  
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(สยาม) ได้ิพยายามทีี�จ้ะแกไ้ขและปีรบัปีรุงกฎหมายของเราให้ทัีนีสมัย
มากข่�นีมาติลอดิ เพื�อทีี�จ้ะแก้ปีัญหาสิทีธิสภิาพนีอกอาณาเขติทีาง 
การศิาล โดิยพระเจ้้าบรมวิงศ์ิเธอ กรมหลวิงราชบุรดิีิเรกฤทีธิ� ได้ิเป็ีนีผืูเ้ร ิ�ม
อบรมรากฐานีการศ่ิกษิานิีติิศิาสติร ์ปีรบัปีรุงกฎหมายไทียและการศิาล
ให้เจ้รญิก้าวิหน้ีาทัีดิเทีียมอารยปีระเทีศิ ท่ีานีพยายามวิางรากฐานี แต่ิก็
ยังได้ิแค่วิางรากฐานีในีการทีี�จ้ะเดิินีต่ิอ ต่ิอมาเมื�อคณะราษิฎรอภิิวัิฒน์ี
แล้วิ ในีชว่ิงต้ินี หลังปีี ๒๔๗๗ เปีน็ีต้ินีไปี โดิยเฉพาะในีรฐับาลทีี�มพีระยา
พหลพลพยุหเสนีาเป็ีนีนีายกรฐัมนีติร ีได้ิพยายามแก้ปีระมวิลกฎหมาย 
วิิธพีิจ้ารณาควิามแพ่งและอาญา ปีระมวิลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรรพ ๕ และ ๖ ในีขณะเดีิยวิกันีบางปีระเทีศิก็ยังคงมีสิทีธทีิี�จ้ะผืูกขาดิ
สินีค้าต่ิาง ๆ  ของเรา นัี�นีก็คือควิามไมเ่สมอภิาคทีางเศิรษิฐกิจ้ ซึ่่�งจ้ะกล่าวิ
ต่ิอไปี

เมื�อท่ีานีอาจ้ารย์ปีรดีีิเปี็นีรฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงมหาดิไทีย  
ท่ีานีได้ิพยายามผืลักดัินีสิ�งเหล่านีี�จ้นีกระทัี�งสำาเรจ็้ออกมา แต่ิก็ไม่ได้ิทีำา
เพียงคนีเดีิยวิ คงมีคนีอื�นีช่วิยด้ิวิยหลายคนี ท่ีานีเห็นีว่ิา เรื�องเอกราชนีี�
เปี็นีเรื�องสำาคัญ นีอกจ้ากควิามเปี็นีอยูที่ี�เปี็นีสขุของปีระชาชนีแล้วิ ท่ีานีก็
มุง่ในีเรื�องนีี� 

ต่ิอมาในีปี ี๒๔๗๙ ท่ีานีอาจ้ารยป์ีรดีีิเป็ีนีรฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิง
การต่ิางปีระเทีศิ แทีนีพระยาศิรเีสนีา จ่้งได้ิถือโอกาสว่ิาจ้ะต้ิองแก้ 
สนีธิสัญญา นีโยบายหลักทีี�ท่ีานีปีรดีีิพยายามจ้ะผืลักดัินี คือ สยาม
ต้ิองการเป็ีนีมติิรกับทีกุปีระเทีศิ ไมต้่ิองการเป็ีนีศัิติรูกับชาติิอื�นีใดิ ซึ่่�งไมไ่ด้ิ 
เป็ีนีเพียงคำาพูดิเฉย ๆ  ท่ีานีได้ิอ้างถ่งพระพุทีธศิาสนีาและศิาสนีาครสิต์ิ
ด้ิวิยทีี�ว่ิา “อย่าทีำาแก่ผืู้อื�นีในีสิ�งทีี�ไม่อยากให้ผืู้อื�นีกระทีำาแก่ตินี” ควิาม 
ขอ้นีี�อ่านีรายละเอียดิไดิใ้นีหนัีงสือ โมฆสังคร์าม ของท่ีานี

ในีการแกไ้ขสนีธสัิญญา จ้ดุิใหญ ่คือ ต้ิองไมใ่ห้ต่ิางชาติิมขีอ้อ้าง 
ได้ิว่ิา กฎหมายไทียมรูีโหว่ิ มรีอยรั�วิ มคีวิามไมเ่สมอภิาค ควิามไมย่ติุิธรรม  
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กล่าวิคือ ถ้าเราแก้กฎหมายต่ิาง ๆ  ให้เปี็นีปีระมวิลกฎหมายทีี�ถกูต้ิอง ทัี�ง
แพง่ อาญา และกฎหมายวิิธพีจิ้ารณาควิามอยา่งยติุิธรรมและชดัิเจ้นีแล้วิ  
ต่ิางปีระเทีศิซึ่่�งได้ิบังคับว่ิาจ้ะต้ิองให้คนีของตัิวิข่�นีศิาลของตินีทีี�เราเรยีก
กันีว่ิา “สิทีธสิภิาพนีอกอาณาเขติทีางด้ิานีการศิาล” ก็จ้ะไมม่ขีอ้อ้างใดิ ๆ  
ได้ิว่ิา ศิาลเราไมย่ติุิธรรม เพราะฉะนัี�นี เมื�อเวิลาเหมาะสมแล้วิ ท่ีานีเขา้มา 
เปี็นีรฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงการต่ิางปีระเทีศิแล้วิ ก็ได้ิเริ�มการเจ้รจ้า 
บนีพื�นีฐานีของควิามพรอ้มด้ิานีกฎหมาย 

อน่ี�ง ขออธบิายเพิ�มเติิมว่ิา ในีการเจ้รจ้านีี� ภิายหลังท่ีานีได้ิเขียนี
ขอบคุณพระองค์เจ้้าวิรรณไวิทียากร ซึ่่�งเปี็นีทีี�ปีรก่ษิากระทีรวิงการ 
ต่ิางปีระเทีศิ เปี็นีพิเศิษิ โดิยท่ีานีบอกว่ิาไม่ไดิใ้ห้ทีี�ปีรก่ษิาทีี�เปี็นีคนี 
ต่ิางปีระเทีศิ ซึ่่�งช่วิงนัี�นี คือ นีายโดิลแบร ์ทีี�ปีรก่ษิาชาวิอเมรกัินี เข้ามา
รว่ิมในีการเจ้รจ้าหลัก เพราะว่ิาเขาเปี็นีคนีต่ิางชาติิ แต่ิก็ให้เขาไปีเจ้รจ้า
ในีเรื�องทีี�ไมเ่กี�ยวิกับปีระเทีศิหลัก ๆ  และใหไ้ปีชว่ิยในีเรื�องอื�นี ๆ  

หลักวิิธีการ: พอดีิผืมอยู่ในีกระทีรวิงต่ิางปีระเทีศิ ผืมจ่้งสนีใจ้
เรื�องหลักวิิธกีารเจ้รจ้าเปี็นีพิเศิษิ ท่ีานีเจ้รจ้าเปี็นีกลุ่มพรอ้ม ๆ  กันีไปีเลย 
มีเงื�อนีไขเดีิยวิกันี บนีพื�นีฐานีของควิามเท่ีาเทีียม และผืลปีระโยชน์ีรว่ิม
ต่ิางติอบแทีนีหรอืถ้อยทีีถ้อยปีฏิิบัติิ และเสนีอให้เปี็นีแบบเดีิยวิกันีหมดิ 
สนีธสัิญญาฉบับใหม่จ้ะต้ิองเริ�มจ้ากควิามเท่ีาเทีียมกันีหมดิทีุกปีระเทีศิ 
ฉะนัี�นี ก็จ้ะไมม่ใีครได้ิเปีรยีบใคร หรอืสามารถเรยีกรอ้งมากกว่ิาใคร

วิิธปีีฏิิบัติิ คือ ท่ีานีส่งหนัีงสือยกเลิกสนีธสัิญญาเดิิมเป็ีนีทีางการ
ก่อนีเลย เมื�อ ๕ พฤศิจิ้กายนี ๒๔๗๙ และให้มผีืลบงัคับใชใ้นี ๑ ปีถัีดิไปี 
ใครจ้ะบอกเลิกก่อนีนัี�นีก็ไม่ว่ิา แต่ิหนัีงสือยกเลิกนีี�แจ้้งแล้วิว่ิาทีุกอย่าง
พรอ้มทีี�จ้ะเริ�มเจ้รจ้า เมื�อส่งหนัีงสือยกเลิกสนีธสัิญญาเดิิมแล้วิ ก็ส่งรา่ง
สนีธสัิญญาใหม่ให้เลย โดิยส่งให้ทีี�รฐับาลปีระเทีศินัี�นี ๆ  โดิยติรง เวิลา
เจ้รจ้า ท่ีานีจ้ะเลือกให้ปีระเทีศิทีี�สำาคัญ ๆ  มาเจ้รจ้าทีี�กรุงเทีพฯ เปี็นีหลัก 
ไมอ่ยา่งนัี�นีเขาก็เรยีกทีตูิเราไปีสั�ง ซึ่่�งก็จ้ะมแีต่ิเสียเปีรยีบ ท่ีานีอัครราชทีตูิ 
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ของเราก็คงจ้ะไปีถูกตีิหัวิอยู่ต่ิางปีระเทีศิ นีี�เปี็นีวิิธีดิำาเนิีนีนีโยบาย 
ต่ิางปีระเทีศิ 

ท่ีานีอ่านีสถานีการณ์โลกแล้วิว่ิา ขณะนัี�นีเป็ีนีอย่างไร ผู้ืทีี�กำาลัง
จ้ะรุง่ข่�นีมามีอำานีาจ้ใหม่ กำาลังจ้ะเป็ีนีดิาวิดิวิงเด่ินีในีภิูมิภิาค คือ ญี�ปีุ่นี  
ในีขณะเดีิยวิกันีฝึรั�งเศิสกำาลังเพลี�ยงพลำา กำาลังจ้ะถูกบีบมาก รวิมถ่ง 
ได้ิรบัควิามเสียหายจ้ากสงครามด้ิานียุโรปี เมื�อเราเริ�มทีี�จ้ะเจ้รจ้ากับ
ฝึรั�งเศิสหรอืกับอังกฤษิ ซึ่่�งก็ไม่ได้ิอยู่ในีฐานีะทีี�ดีินัีก เพราะทีำาสงคราม
อยู่ในียุโรปี ควิามสนีใจ้ในีภิูมิภิาคนีี�ก็น้ีอยลง แค่พยายามรกัษิาสถานีะ
ของตินีก็ยากแล้วิ ทีำาให้ทัี�งสองปีระเทีศินีี�ต่ิางอยู่ในีฐานีะทีี�ลำาบาก เราก็
พยายามทีี�จ้ะเจ้รจ้าพรอ้มกันีทัี�งอังกฤษิ ฝึรั�งเศิส อเมรกิาซึ่่�งกำาลังเริ�มรุง่ 
และญี�ปีุน่ี 

อเมรกิาไม่ค่อยมีปีัญหา เพราะเขายังไม่ได้ิมีผืลปีระโยชนี์ในี
ปีระเทีศิไทียและภิมูภิิาคนีี�มากมายนัีกในีชว่ิงนัี�นี อังกฤษิกับฝึรั�งเศิสเขาม ี
ผืลปีระโยชน์ีมาก เขาก็พยายามจ้ะรกัษิาผืลปีระโยชน์ีและควิามได้ิเปีรยีบ
ทีี�เขาบงัคับเอาจ้ากเรามาติลอดิ ส่วินีญี�ปีุน่ีนีี�ผืลปีระโยชน์ีต่ิางไปีอีกอยา่ง
หน่ี�ง คือ เขาอ้าง “เอเชียนิียม” และอยากจ้ะไล่พวิกเจ้้าอาณานิีคมนีี� 
ออกไปีจ้ากภิูมิภิาคใหไ้ด้ิเพื�อเปี้าปีระสงค์อะไรก็แล้วิแต่ิ เราก็อ่านีออก  
และนีำามาใช้ปีระโยชน์ีในีการเจ้รจ้าต่ิอรอง เพราะต่ิางคนีต่ิางแย่งกันี 
ทีี�จ้ะเป็ีนีปีระเทีศิแรกทีี�จ้ะได้ิลงนีามกับไทีย การเป็ีนีปีระเทีศิแรกทีี�เจ้รจ้า
และลงนีามสำาเรจ็้ (kudos) มันีทีำาให้ดิูเป็ีนีผืู้มีอำานีาจ้และดิูดีิ อันีนีี�เปี็นี
วิิธกีารหน่ี�งทีี�ได้ิผืลในีการต่ิางปีระเทีศิของท่ีานีอาจ้ารย์ปีรดีีิ และในีทีี�สดุิ
เราก็สามารถใหท้ีกุปีระเทีศิลงนีามได้ิหมดิ การติกลงนีี�ทีำาใหไ้ทียมสีภิาพ
ทีี�เปี็นีเอกราชทีางด้ิานีการศิาลโดิยแท้ี และในีการเจ้รจ้านีี� นีอกจ้าก
ยกเลิกควิามไมทั่ีดิเทีียมด้ิานีการศิาลแล้วิ เราก็ยกเลิกการเอาเปีรยีบด้ิานี
เศิรษิฐกิจ้ด้ิวิย จ้ากเดิิมทีี�บางปีระเทีศิมีสิทีธผิืูกขาดิโภิคภัิณฑ์ูบางชนิีดิ 
จ้ากนีี�ไทียเองต่ิางหากทีี�จ้ะเปีน็ีผืูก้ำาหนีดิว่ิาจ้ะผูืกขาดิสินีค้าอะไร อยา่งไร 
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ต่ิอมาในีเดืิอนีธนัีวิาคมปีี ๒๔๘๑ (ค.ศิ. ๑๙๓๘) จ้อมพล ปี.  
พิบูลสงคราม เปี็นีนีายกรฐัมนีติร ี อาจ้ารย์ปีรดีีิ ซึ่่�งในีรฐับาลเดิิมเป็ีนี
รฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงการต่ิางปีระเทีศิ กำาลังหันีมาพยายามจ้ะเจ้รจ้า
เรื�องดิินีแดินีต่ิาง ๆ  หลังมสีนีธสัิญญาเสมอภิาคกันีแล้วิก็จ้ะเจ้รจ้า รวิมทัี�ง 
เรื�องของเขาพระวิิหาร ซึ่่�งท่ีานีเหน็ีว่ิาควิรจ้ะเจ้รจ้ามากกว่ิาไปีรบแยง่ชงิกันี  
อันีนัี�นีก็เปี็นีสิ�งทีี�ท่ีานีคิดิว่ิาจ้ะทีำาต่ิอ แต่ิท่ีานีได้ิรบัการขอรอ้งให้มาเปี็นี
รฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงการคลัง เพราะไม่มีใครรบั เรื�องเขติแดินีก็เลย 
พบัไปี จ้ากนัี�นีท่ีานีก็ไมไ่ด้ิมโีอกาสติามเรื�องนัี�นีต่ิออีก 

เมื�อมาอยู่ทีี�กระทีรวิงการคลัง เพื�อให้เห็นีว่ิา ปีระเทีศิไทียมี
เอกราชจ้รงิ จ่้งบำารุงพื�นีฐานีด้ิานีเศิรษิฐกิจ้ของปีระเทีศิ เรื�องใหญ่ ๆ  ก็มี
เรื�องปีระมวิลกฎหมายรษัิฎากร คือ ทีำาให้ภิาษีิทัี�งหลายเขา้มาเปี็นีหมวิดิ 
เปีน็ีหมูเ่รยีบรอ้ยชดัิเจ้นีอ้างอิงได้ิ

ท่ีานีได้ิยกเลิกภิาษีิทีี�นีาซึ่่�งเปี็นีภิาษีิทีี�ทีำาให้ชาวินีาเสียเปีรยีบมาก 
ต้ิองเสียภิาษีิ เสียอะไรต่ิออะไรเยอะแยะ อันีนีี�ก็ต้ิองไปีดิวู่ิามรีายละเอียดิ 
อย่างไรบ้าง เมื�อยกเลิกภิาษีิทีี�นีาแล้วิสิ�งทีี�ได้ิมาทีดิแทีนีเพื�อทีำาให ้
งบปีระมาณเราสมดิลุข่�นี ก็คือ การได้ิรบัภิาษีิจ้ากการค้ากับต่ิางปีระเทีศิ
มากข่�นี เพราะเราเลิกใหสิ้ทีธผิืกูขาดิแล้วิ ดัิงนัี�นี ภิาษีิทีางการค้าระหว่ิาง
ปีระเทีศิเราก็จ้ะได้ิเต็ิมเมด็ิเต็ิมหน่ีวิย มากข่�นีเยอะ เนืี�องจ้ากผืูที้ี�ทีำาการค้า
ในีช่วิงนัี�นี ส่วินีใหญ่เปี็นีคนีต่ิางชาติิ เช่นี คนีจี้นี ญี�ปีุ่นี อังกฤษิ ฝึรั�งเศิส 
ซึ่่�งเคยได้ิเปีรยีบ ติอนีนีี�ไม่สามารถจ้ะเรยีกให้เก็บภิาษีิเพียงรอ้ยชักสาม 
แต่ิต้ิองเป็ีนีไปีติามปีระมวิลรษัิฎากรของไทียว่ิา รอ้ยละเท่ีาไหรใ่นีสินีค้า
แต่ิละชนิีดิ และไทียก็มสิีทีธเิต็ิมทีี�ทีี�จ้ะไมข่ายสินีค้านัี�นี ๆ  ได้ิ เชน่ี นีำาติาล 
กระดิาษิ ดีิบกุ บหุรี� นีำามนัี ขา้วิ หรอือะไรก็แล้วิแต่ิ 

ในีชว่ิงเดีิยวิกันีนีี�สิ�งทีี�ติามมา คือ ท่ีานีได้ิตัิ�งสำานัีกงานีธนีาคารชาติิ 
เพื�อให้เห็นีว่ิา การเงินีการคลังของไทียต้ิองเปี็นีของไทียจ้รงิ ๆ  ไม่ใช่ให ้
ผู้ือื�นีหรอืธนีาคารต่ิางชาติิมากำาหนีดิ ไม่ใช่เปี็นีไปีติามสนีธสัิญญาเดิิม  
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นีี�คือสิ�งทีี�ชี�ชดัิว่ิา เราเป็ีนีเอกราชทีางด้ิานีการเงนิีและการศิาลแล้วิ เรื�องนีี�
ทีี�ปีรก่ษิาต่ิางชาติิ คือ นีายดิอลล์ ชาวิอังกฤษิ ก็พยายามคัดิค้านี เพราะ
ธนีาคารอังกฤษิจ้ะเสียการควิบคมุด้ิานีการเงนิีไปี 

ในีช่วิงรฐับาลพระยาพหลฯ ระหว่ิางทีี�ท่ีานียังเป็ีนีรฐัมนีติรต่ีิาง-
ปีระเทีศิ อาจ้ารยป์ีรดีีิก็ได้ิเริ�มผืลักดัินีเรื�องการเปีน็ีกลางของปีระเทีศิไทีย 
ซึ่่�งต่ิอมาก็มี Neutrality Act แต่ิการเปี็นีกลาง ท่ีานีก็ได้ิอธิบายในี 
ภิายหลังว่ิา ไม่ได้ิหมายควิามว่ิาเปี็นีการอยู่เฉย ๆ  ระหว่ิางควิามผืิดิและ
ควิามถูก (neutral but not indifferent) ต้ิองพิจ้ารณาให้ดีิ ๆ  ว่ิา ถ้า 
คนีทีี�ถูกต้ิองถูกรงัแก เราวิางเฉย ก็เท่ีากับเราเข้ากับผืู้ทีี�รงัแก ก็ต้ิองคิดิ 
ให้ดีิ ๆ  ว่ิาควิรจ้ะหนีุนีใคร เราต้ิองเปี็นีผืู้เลือกข้างเอง ไม่ใช่ถูกบังคับ  
ในีเมื�อเรามเีอกราช เราก็เลือกว่ิาจ้ะทีำาอยา่งไร แล้วิเราจ้ะให้ควิามสมดิลุ
ระหว่ิางปีระเทีศิมหาอำานีาจ้ต่ิาง ๆ  ได้ิอยา่งไร 

การเปี็นีกลางนีี�ไม่ใช่เรื�องใหม่ ล้นีเกล้ารชักาลทีี� ๖ ทีรงพระราช- 
นิีพนีธ์ไวิใ้นีเรื�อง “ธรรมาธรรมะสงคราม” ซึ่่�งนัี�นีก็เปี็นีฐานีอันีหน่ี�งทีี�
พระองค์ท่ีานีได้ิปีระกาศิสมัยสงครามโลกครั�งทีี� ๑ เพราะรูว่้ิามีใคร 
มารุกรานีใครโดิยไม่เปี็นีธรรม ก็ต้ิองเข้าข้างผู้ืทีี�ถูกรุกรานี แต่ิจ้นีบัดินีี�  
ผืมก็ยงัไมเ่คยเห็นีทีี�ไหนีรุกรานีโดิยเปีน็ีธรรมเลยนีะครบั 

ในีช่วิงทีี�ท่ีานีเปี็นีรฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงการคลัง ท่ีานีเน้ีนีเรื�อง
ควิามเป็ีนีกลาง ได้ิเขียนีหนัีงสือและสรา้งเป็ีนีภิาพยนีติรเ์รื�อง “พระเจ้้า
ชา้งเผืือก” ข่�นีมา ซึ่่�งปีระกาศิในีติอนีจ้บไว้ิว่ิา “ชยัชนีะแห่งสันีติิภิาพมไิด้ิ
มชีื�อเสียงบันีลือนีามน้ีอยไปีกว่ิาชยัชนีะแหง่สงคราม” ทีำาไมท่ีานีต้ิองเขยีนี
เปี็นีภิาษิาอังกฤษิ ก็เพื�อทีี�จ้ะบอกให้ปีระเทีศิอื�นี ๆ  ได้ิรบัทีราบเอาไว้ิว่ิา  
คนีไทียเวิลานัี�นีคิดิอยา่งไร จ้ะเป็ีนีวิิธกีารหรอือะไรก็แล้วิแต่ิ นีี�คือสิ�งทีี�มนัี
เกิดิข่�นี เพราะฉะนัี�นี ในีวัินีทีี� ๕ กันียายนี ๒๔๘๒ ได้ิมปีีระกาศิพระบรม- 
ราชโองการให้ปีฏิิบัติิติามควิามเป็ีนีกลาง ติามมา เพื�อจ้ะยืนียันีว่ิาเรา
วิางตัิวิอยา่งไร และแล้วิเหติกุารณ์มนัีก็คับขนัีเขา้เรื�อย ๆ
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สงคราม

แม้ว่ิาไทียลงนีามสนีธสัิญญาไม่รุกรานีซึ่่�งกันีและกันีกับฝึรั�งเศิส  
อังกฤษิ และญี�ปีุน่ี ทัี�ง ๓ ปีระเทีศิพรอ้มกันีในีวัินีทีี� ๑๒ มถินุีายนี ๒๔๘๔ 
แต่ิฝึา่ยทีี�ท่ีานีอาจ้ารยป์ีรดีีิเรยีกว่ิา แสนียานิียมหรอือำานีาจ้นิียมในีปัีจ้จ้บุนัี 
(militarism) ก็ไดิโ้น้ีมเอียงเขา้ขา้งญี�ปีุน่ีข่�นีเรื�อย ๆ  โดิยมขีอ้มลูว่ิา คราวิ
หน่ี�ง จ้อมพล ปี. ได้ิพดูิกับนีายโติรโิก้ ซึ่่�งเปีน็ีทีตูิทีหารญี�ปีุน่ีว่ิา สิ�งทีี�นีายวินิีช  
ปีานีะนีนีท์ี พูดิกับทีูติทีหาร คือ สิ�งทีี�จ้อมพล ปี. ปีรารถนีา ก็เหมือนีกับ
เป็ีนี commitment บางอย่างว่ิา ถ้าญี�ปีุ่นีทีำาอะไรในีภิูมิภิาคแล้วิ ท่ีานี 
ก็คงจ้ะเห็นีด้ิวิย แต่ิอันีนีี�ต้ิองไปีดิจู้าก source ของทีางญี�ปีุน่ีใหม้ากกว่ิานีี�
ว่ิา มนัีเปีน็ีจ้รงิหรอืเปีล่า และล่กซึ่่�งเพยีงใดิ เพราะมกีารอ้างว่ิา จั้กรพรรดิิ
ญี�ปีุ่นีเคยรบัสั�งว่ิา ไม่ให้ทีำาการ (รุก) หากไทียไม่เห็นีพ้องด้ิวิย ดัิงนัี�นี  
คำาพูดิว่ิาเห็นีติามนีายวินิีช ซึ่่�งใกล้ชิดิกับจ้อมพล ปี. และกับญี�ปีุ่นีมาก  
ก็คงเป็ีนีสัญญาณทีี�ญี�ปีุน่ีต้ิองการนัี�นีเอง

พวกท่านี่ไม่ต้องเชื้�อสิ�งท่�ผืมพ้ดนี่ะคืรบั ท่านี่ไปัหัาขึ้้อม้ลเอาเอง 
ดว่้ามันี่ม่เหัตมุ่ผืลไหัม แล้วก็ไปัดว่้า มันี่ม่เอกสารอะไรซ้�งจ้ะอ้างอิงตาม
น่ี่�หัรอืไม่ แล้วถ้าเอกสารท่�ท่านี่เจ้อไม่ตรงกับท่�ผืมพ้ด กรุณาให้ัผืมทราบ
บา้งนี่ะคืรบั ผืมจ้ะได้ผืดิพลาดน้ี่อย์ลง หัรอืจ้ะพด้งา่ย์ ๆ  คืือโงน้่ี่อย์ลง ยิ์นี่ด่
เสมอนี่ะคืรบั ไม่จํ้าเปั็นี่ต้องเชื้�อเลย์ เอาไปัคิืดและค้ืนี่หัาคืวามจ้รงิกันี่ 
เอาเองนี่ะคืรบั

จ้ากช่วิงนีี�ก็เกิดิสงครามอินีโดิจี้นีข่�นี ไทียเห็นีว่ิา ฝึรั�งเศิสกำาลัง 
เสียเปีรยีบ ก็จ้ะไปียด่ิเอาดิินีแดินีในีอินีโดิจี้นีซึ่่�งฝึรั�งเศิสยด่ิไปีจ้ากไทียคืนี  
ผืมเชื�อว่ิา ญี�ปีุน่ีก็คงยยุงใหท้ีำาอยา่งนัี�นี ในีทีี�สดุิเราก็รบกับฝึรั�งเศิส คงรบ
กันีไมไ่ดิใ้หญโ่ติมโหฬารนัีกหนีา เพราะพอเราเพลี�ยงพลำา ญี�ปีุน่ีก็กระโดิดิ
เข้ามาเป็ีนีคนีกลางเจ้รจ้าไกล่เกลี�ย สัญญาสงบศ่ิกใหไ้ปีเซึ่็นีกันีบนีเรอื
ปีระจั้ญบานีของญี�ปีุ่นีทีี�ทีอดิสมออยู่ในีอ่าวิไซึ่่ง่อนี ถ่งติอนีนีี�ก็เห็นีได้ิว่ิา 
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อิทีธพิลของญี�ปีุ่นีคืบมาขนีาดิไหนี ติอนีนัี�นีไทียได้ิดิินีแดินีมาส่วินีหน่ี�ง  
แต่ิก็ไมไ่ด้ิมาทัี�งหมดิติามทีี�ปีรารถนีา และฝึรั�งเศิสก็เจ็้บแค้นีไทีย แต่ิฝึา่ย
ทีี�ได้ิมากสดุิ คือ ญี�ปีุน่ี 

ในีเรื�องนีี� อาจ้ารยป์ีรดีีิเคยเล่าไว้ิว่ิา ท่ีานีไมค่่อยเห็นีด้ิวิยเลยทีี�จ้ะ
ต้ิองไปีรบราฆา่ฟนัี เราควิรจ้ะใชวิ้ิถีทีางทีี�เปีน็ีสันีติิ โดิยใชวิ้ิถีทีางกฎหมาย
เขา้ว่ิา จ้ะเอาดิินีแดินีจ้ากฝึรั�งเศิสก็ต้ิองเจ้รจ้า โดิยทีี�ต้ิองอ้างว่ิา ฝึรั�งเศิส
ย่ดิดิินีแดินีเหล่านัี�นีไปี เพื�อเป็ีนีดิินีแดินี protectorate หรอืดิินีแดินีในี 
ควิามคุ้มครอง แต่ิในีเมื�อฝึรั�งเศิสไมส่ามารถ protect ไมอ่ยูใ่นีฐานีะทีี�จ้ะ 
สามารถปีกปีอ้งคุ้มครองพวิกนีี�ได้ิแล้วิ ก็ควิรจ้ะคืนีดิินีแดินีเหล่านัี�นีใหผ้ืูที้ี� 
เคยเป็ีนีเจ้้าของอยู่ แต่ิข้อเสนีอนีี�ก็ติกไปีในีคณะรฐัมนีติร ี ไม่มีทีางได้ิ  
เพราะว่ิาติอนีนัี�นีลัทีธแิสนียานิียมเปี็นีใหญ่ข่�นีมาแล้วิ ไม่สามารถฉดุิรั�ง 
ได้ิแล้วิ 

จ้นีถ่งวัินีทีี� ๘ ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ ทีี�ญี�ปีุน่ีจ้ะบุกเขา้มา ชว่ิงนัี�นีรฐับาล
มโีทีรเลขไปีถามอังกฤษิ ถามอเมรกิา เขาก็ติอบมาว่ิา “defend yourself” 
ถ้าเกิดิว่ิาถูกบุก เขาไม่สามารถให้อาวิุธหรอือะไรเข้ามาในีไทียเพื�อทีี�จ้ะ
ต่ิอสูไ้ด้ิ เพราะเกรงว่ิา ถ้าญี�ปีุ่นีย่ดิ ญี�ปีุ่นีก็จ้ะใช้อาวิุธเหล่านีี�เปี็นีหอก 
ทิี�มแทีงเขาต่ิอไปี 

เมื�อญี�ปีุ่นีบุกเข้าไทียในีวัินีทีี� ๘ ธันีวิาคม ได้ิมีการทีำาข้อติกลง
กันีว่ิา (๑) ญี�ปีุ่นีเข้ามาในีปีระเทีศิไทียได้ิ แต่ิว่ิาห้ามรุกไปีมากกว่ิานัี�นี  
(๒) ทีหารญี�ปีุ่นีต้ิองไม่อยู่ในีกรุงเทีพฯ และ (๓) ญี�ปีุ่นีจ้ะไม่ขออะไร 
เพิ�มเติิม แต่ิเมื�อถ่งวัินีทีี� ๑๒ ธนัีวิาคม ได้ิมเีหติกุารณ์ต่ิอเนืี�อง คือ จ้อมพล 
ปี. พิบูลสงคราม ในีนีามของรฐับาลขณะนัี�นี ไดิไ้ปีลงนีามสนีธสัิญญา 
รว่ิมรุกรว่ิมรบกับญี�ปีุน่ีทีี�ในีวัิดิพระศิรรีตัินีศิาสดิาราม อันีนีี�ก็คือเราเอาขา
เขา้ไปีรว่ิมกับญี�ปีุน่ีขา้งหน่ี�งแล้วิ 

ในีชว่ิงเดีิยวิกันี เมื�อญี�ปีุน่ีรุกรานีเขา้มาแล้วิ ทีางญี�ปีุน่ีเริ�มมาบีบเรา 
เรื�องการเงินี จ้ะขอยืมเงินีเพื�อใชใ้นีการสงคราม อาจ้ารย์ปีรดีีิในีฐานีะ 
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รฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงการคลังก็ยืนียันีว่ิา ถ้าจ้ะขอยืมเงินี ก็ให้ผืูก 
หูทีองเอาไว้ิทีี�คลังญี�ปีุ่นี ไม่เช่นีนัี�นีถ้าอยากจ้ะใช้เป็ีนีเงินีทีี�รุกรานี ก็ให้
พมิพ ์invasion note หรอืว่ิาเงนิีสำาหรบัผืูย้ด่ิครอง เมื�อเลิกสงครามจ้ะได้ิ
ยกเลิกกันีไปีเลย ไมต้่ิองยุง่ แต่ิถ้าจ้ะมาขอยมืเงนิีใหผ้ืกูหูทีอง (earmark) 
ไว้ิทีี�ญี�ปีุ่นีว่ิาทีองส่วินีไหนีเปี็นีของไทีย ซึ่่�งทีำาให้หลังสงครามแล้วิ เราได้ิ
ทีองบางส่วินีกลับคืนีมา เพราะเมื�อสัมพันีธมิติรเขาไปีย่ดิ มันี earmark 
ไว้ิแล้วิว่ิามันีไม่ใช่ของญี�ปีุ่นี ทีางญี�ปีุ่นีก็ไม่ค่อยพอใจ้ทีี�อาจ้ารย์ปีรดีีิ 
ขดัิขวิาง จ่้งพยายามผืลักดัินีทีางรฐับาลจ้อมพล ปี. ให้อาจ้ารยป์ีรดีีิข่�นีไปี
เปีน็ีผืูส้ำาเรจ็้ราชการแทีนีพระองค์ เพื�อออกจ้ากการเปีน็ีรฐัมนีติร ีและหมดิ
อำานีาจ้สั�งการต่ิาง ๆ

วัินีทีี� ๑๖ ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ สภิามมีติิให้นีายปีรดีีิ พนีมยงค์ ข่�นีไปี 
เปีน็ีผืูส้ำาเรจ็้ราชการ และคนีใกล้ชดิิก็ถกูยา้ยด้ิวิย เชน่ี นีายดิิเรก ชยันีาม  
รฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงการต่ิางปีระเทีศิ ถูกปีรบัไปีเปี็นีทีูติอยู่ทีี�ญี�ปีุ่นี  
ซึ่่�งทีีแรกท่ีานีไมค่่อยอยากไปี แต่ิเมื�อหารอืกับนีายปีรดีีิแล้วิก็เหน็ีชอ่งทีาง 
ทีี�อาจ้จ้ะเปี็นีคุณ จ่้งยอมไปี นีายวิิลาศิ โอสถานีนีท์ี อธบิดีิกรมปีระชา- 
สัมพนัีธข์ณะนัี�นี ก็เป็ีนีอีกคนีหน่ี�งทีี�ต้ิองออกจ้ากติำาแหน่ีง แล้วิเอาคนีอื�นี
ทีี�เอื�อต่ิอญี�ปีุน่ีเขา้มาแทีนี 

ในีวัินีทีี� ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ รฐับาลไทียไปีอีกก้าวิหน่ี�ง โดิยการ
ปีระกาศิสงครามกับฝึ่ายสัมพันีธมิติร กับอังกฤษิ เครอืจั้กรภิพ และกับ
อเมรกิาด้ิวิย นีี�เปี็นีจุ้ดิทีี�รฐับาลไทียหันีเข้าหาญี�ปีุ่นีเต็ิมตัิวิ และต่ิอต้ิานี
สัมพนัีธมติิร เขา้สู่สงครามเปีน็ีทีางการ

ขบวนการเสรีไทย

การก่อตัิ�งขบวินีการต่ิอต้ิานีการรุกรานีเกิดิข่�นีในีเย็นีวัินีทีี� ๘ 
ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ ทีี�บ้านีท่ีานีอาจ้ารย์ปีรดีีิ ถนีนีสีลม เมื�อท่ีานีกลับจ้าก
ไปีปีระชุมคณะรฐัมนีติร ีมีเพื�อนีฝูึงหลายคนี มารอคอยอยู่ทีี�บ้านี เช่นี 
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คุณจ้ำากัดิ พลางกูร, หลวิงบรรณกรโกวิิที, คุณเตีิยง ศิิรขิันีธ,์ คุณถวิิล 
อุดิล ฯลฯ ซึ่่�งส่วินีใหญ่ คือ แกนีนีำาของเสรไีทียในีเวิลาต่ิอมา ทีุกคนี 
มาด้ิวิยควิามเสียใจ้ว่ิา ไทียยอมให้ญี�ปีุ่นีผื่านีแดินี หลังการหารอืแล้วิ 
ไม่เห็นีด้ิวิยกับสิ�งทีี�เกิดิข่�นี คนีกลุ่มนีี�จ่้งรว่ิมกันีตัิ�งขบวินีการเพื�อต่ิอต้ิานี
การย่ดิครองโดิยญี�ปีุ่นี ทีุกคนีทีี�ไปีรว่ิมหารอืในีวัินีนัี�นีได้ิติกลงด้ิวิยว่ิา
พรอ้มสละทีรพัย์สินีหรอือะไรก็แล้วิแต่ิเพื�อกู้ปีระเทีศิชาติิ โดิยยกให้
อาจ้ารยป์ีรดีีิเป็ีนีหวัิหน้ีาขบวินีการ

ปีระเด็ินีแรกทีี�คิดิจ้ะทีำา คือ อยากจ้ะให้ออกไปีตัิ�งรฐับาลพลัดิถิ�นี 
ใหอ้ยูห่า่งไปีจ้ากกรุงเทีพฯ ก็สนีใจ้ว่ิาทีางเหนืีอจ้ะทีำาไดิไ้หม อาจ้ารยป์ีรดีีิ
ปีรก่ษิากับ ม.ล.กร ีเดิชาติิวิงศ์ิ ซึ่่�งดิแูลเรื�องรถไฟ เรื�องคมนีาคมอยู ่หลวิง- 
กาจ้สงครามก็เขา้มาบอกว่ิา ทีำาไมไมข่่�นีไปีทีี�มณฑูลพายพั ท่ีานีก็เลยบอก
งั�นีไปีดิซูึ่ว่ิิาเป็ีนีอยา่งไร แต่ิเรื�องนีี�ต้ิองพบัไปีก่อนี เพราะพบว่ิาญี�ปีุน่ีได้ิตัิ�ง
ด่ิานีทีางรถไฟไปีภิาคเหนืีอแล้วิ จ่้งต้ิองพจิ้ารณาชอ่งทีางอื�นี การต่ิอต้ิานี
ก็ได้ิก่อตัิวิข่�นีเรื�อย ๆ  ได้ิมีการรวิบรวิมพลพรรคต่ิอต้ิานีญี�ปุ่ีนีขยายไปีในี 
ทีี�ต่ิาง ๆ  แต่ิพอถ่งวัินีทีี� ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ สถานีะก็เปีลี�ยนีไปีเมื�อ
รฐับาลไทียปีระกาศิสงครามกับสัมพนัีธมติิร

ภิารกิจ้ของเสรไีทีย นีอกจ้ากจ้ะต่ิอต้ิานีการยด่ิครองของญี�ปีุน่ีแล้วิ 
กลายเปีน็ีว่ิาต้ิองให้สัมพนัีธมติิรทีราบด้ิวิยว่ิา ไทียมไิด้ิเต็ิมใจ้เขา้ขา้งญี�ปีุน่ี 
การปีระกาศิสงครามไม่ใช่เจ้ตินีารมณ์ของปีวิงชนีชาวิไทีย การปีระกาศิ
สงครามนัี�นีควิรจ้ะเปี็นีโมฆะ แต่ิอยู่ ๆ  จ้ะไปีปีระกาศิเฉย ๆ  นัี�นีไม่ได้ิ  
คงไมม่ใีครยอมรบั จ่้งต้ิองหาทีางว่ิาจ้ะผื่อนีหนัีกเปี็นีเบาได้ิอยา่งไร นีี�คือ
ภิารกิจ้หลักอันีทีี� ๒ ของเสรไีทียเพิ�มเติิมเขา้มาในีต้ินีปี ีพ.ศิ. ๒๔๘๕

ผืมใช้คำาว่ิา “เสรไีทีย” แม้ว่ิาติอนีนัี�นีก็ยังไม่ไดิใ้ช้ชื�อเสรไีทีย คง
เปี็นีเพียงขบวินีการต่ิอต้ิานี แต่ิติอนีนีี�การต่ิอต้ิานีไม่ได้ิต่ิอต้ิานีญี�ปีุ่นี 
อย่างเดีิยวิ แต่ิต่ิอต้ิานีสงครามอันีไม่ถูกต้ิองด้ิวิย พูดิภิาษิาปัีจ้จ้บุันีก็ว่ิา 
ต้ิองทีำาสองเด้ิง มฉิะนัี�นีก็ไมม่ทีีางทีี�จ้ะได้ิผืล คือเอกราชกลับคืนีมา 
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โดิยทีี�การปีระกาศิสงครามยังมีเงื�อนีงำาอยู่บางปีระการ เช่นี 
จ้อมพล ปี. ลงนีามก่อนีแล้วิค่อยไปีให้ผืู้สำาเรจ็้ราชการแทีนีพระองค์
ลงพระนีาม/นีาม และปีระกาศิไปีโดิยทีี�ไม่ครบองค์ของคณะผู้ืสำาเรจ็้ฯ 
เปี็นีต้ินี อันีนีี�เปี็นีทีางด้ิานีเทีคนิีคทีี�อาจ้ารย์ปีรดีีิ หรอืทีางฝ่ึายเสรไีทีย
พยายามยกข่�นีมาโดิยติลอดิว่ิา การปีระกาศิสงครามมิได้ิครบองค์-
ปีระกอบทีี�สมบรูณ์ และมไิด้ิเปีน็ีไปีติามเจ้ตินีารมณ์ของปีวิงชนีชาวิไทีย 

ในีต่ิางปีระเทีศิต้ิองขอชื�นีชมว่ิา ท่ีานีอัครราชทีูติ ม.ร.วิ.เสนีีย ์
ปีราโมช กับคณะทีตูิทีี�นัี�นีรวิม ๓-๔ คนี รวิมถ่งท่ีานีผืูช้ว่ิยทีตูิทีหาร พนัีติร ี
ม.ล.ขาบ กญุชร กล้าหาญมากและตัิดิสินีใจ้ว่ิาไมเ่หน็ีด้ิวิยกับการทีี�รฐับาล
ไทียยอมให้ญี�ปีุ่นีเข้าย่ดิครอง และสั�งให้คนีไทียเดิินีทีางกลับปีระเทีศิ  
เริ�มจ้ากวัินีทีี� ๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ คณะทีตูิและนัีกเรยีนีไทียจ้ำานีวินีหน่ี�ง
จ่้งได้ิรวิมตัิวิกันี ไปีขอใหส้หรฐัฯ ยอมรบัว่ิา ม.ร.วิ.เสนีียย์งัเปีน็ีอัครราชทีตูิ
ของไทียปีระจ้ำาสหรฐัฯ และได้ิบอกว่ิาจ้ะไม่รบัคำาสั�งทีี�ไม่ชอบธรรมของ
รฐับาลเปี็นีต้ินีไปี เรื�องนีี�มันีก็มาเรื�อย ๆ  จ้นีถ่งหลังปีระกาศิสงครามแล้วิ 
ไทียควิรจ้ะถกูถือว่ิาเปี็นีปีระเทีศิคู่สงครามกับสหรฐัฯ แต่ิสหรฐัฯ ก็ไม่ได้ิ 
ปีระกาศิสงครามกับไทีย กลับยังยืนียันี recognize ว่ิา ม.ร.วิ.เสนีีย ์
ยงัเปีน็ี Minister of Thailand ก็เลยสามารถทีี�จ้ะใหเ้อาเงนิีหลวิงบางส่วินี
ทีี�ธนีาคารสหรฐัฯ จ้ะยด่ิ มาใชไ้ด้ิ 

อันีนีี�ก็อีกเรื�อง คือ ติอนีทีี�เปี็นีรฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงการคลัง 
ท่ีานีอาจ้ารย์ปีรดีีิได้ิแบ่งเงนิีและทีองจ้ำานีวินีหน่ี�งทีี�ฝึากไว้ิทีี�อังกฤษิ ใหไ้ปี
ฝึากไว้ิทีี�อเมรกิาด้ิวิย ก็ไม่ทีราบว่ิาเป็ีนีโชคดีิหรอืว่ิาเป็ีนีการมองการณ์
ไกลหรอือย่างไร เราเลยมีทีรพัย์สินีอยู่ในีสองปีระเทีศิใหญ่ คือ ไม่พ่�ง
อังกฤษิอยา่งเดีิยวิ แต่ิหนัีมาฝึากทีี�สหรฐัอเมรกิาด้ิวิย

เสรไีทียในีอเมรกิาก็เริ�มได้ิรบัการฝึึก สองปีีต่ิอมาก็มกีารส่งกำาลัง
ทีี�ฝึึกแล้วิเข้ามาทีี�จ้งุกิง แล้วิย้ายมาทีี�ซึ่ือเหมา พยายามหาทีางจ้ะเข้ามา 
ติิดิต่ิอขบวินีการในีไทีย แต่ิก็ยงัติิดิต่ิอกับเสรไีทียในีเมอืงไทียไมไ่ด้ิ 
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ในีปีี ๒๔๘๖ ในีอังกฤษิ นัีกเรยีนีไทียได้ิเริ�มรวิมตัิวิกันีทีี�เคมบรดิิจ์้ 
โดิยนีายเสนีาะ ตัินีบุญยนืี, นีายเสนีาะ นิีลกำาแหง, นีายปี๋วิย อ่�งภิากรณ์ 
เปี็นีแกนีกลาง อาจ้ารย์ปี๋วิยเรยีนีอยู่ทีี� LSE แต่ิช่วิงนัี�นีเขาปีิดิลอนีดิอนี  
ก็ต้ิองไปีเรยีนีต่ิอกันีทีี�เคมบรดิิจ์้ จ่้งได้ิรูจั้้กสนิีทีสนีมกันีหลายคนี นีอกจ้าก
นัี�นีก็มีนีายสว่ิาง สามโกเศิศิ, คุณหญิงสุภิาพ ยศิสุนีทีร และนัีกเรยีนี 
อีกหลายคนีก็ไดิไ้ปีรว่ิมมือรว่ิมใจ้กันีว่ิาจ้ะต้ิองต่ิอสู้การรุกรานีของญี�ปีุ่นี 
แต่ิท่ีานีอัครราชทีตูิไทียและเจ้้าหน้ีาทีี�หลายคนีเดิินีทีางกลับปีระเทีศิติาม
คำาสั�งของรฐับาลไทีย ไม่ได้ิขัดิคำาสั�ง ทีางอังกฤษิก็เลยขาดิหัวิหน้ีาใหญ ่
จ้นีทีาง ม.ร.วิ.เสนีียต้์ิองส่งนีายมณี สาณะเสนี จ้ากอเมรกิามาชว่ิย

สมเด็ิจ้พระนีางเจ้้ารำาไพพรรณี พระบรมราชนีิีในีรชักาลทีี� ๗ และ 
ม.จ้.ศิุภิสวัิสดิิ�วิงศ์ิสนิีที สวัิสดิิวัิตินี พระเชษิฐา ได้ิมาสมัครเปี็นีเสรไีทีย
ด้ิวิย แต่ิในีชั�นีต้ินีทีางการอังกฤษิและพวิกนัีกเรยีนีเองก็ไมก่ล้าทีี�จ้ะรบัให้
เปี็นีหัวิหน้ีา เพราะเกรงว่ิาจ้ะมีปีัญหาทีางด้ิานีการเมืองต่ิอไปี ไม่มีใคร
ไวิใ้จ้อะไรใคร พวิกทีี�มาสมคัรเขา้ขบวินีการก็มุง่เสียสละ ยอมไปีเป็ีนีทีหาร
อังกฤษิ หรอืช่วิยเหลือในีการต่ิอต้ิานีแบบพลเรอืนีบ้าง ออกข่าวิ หาข่าวิ  
ชว่ิยโน่ีนีนีี�ไปีก็มเียอะ ส่วินีผืูที้ี�แขง็แรงเปีน็ีทีหารทีี�ได้ิรบัการฝึกึแล้วิก็ส่งเขา้
มาทีี�แคนีดีิ แล้วิพยายามส่งเขา้มาในีเมอืงไทีย ม.จ้.ศิภุิสวัิสดิิ�ฯ (ท่ีานีชิ�นี)  
เองก็เริ�มจ้ากการชว่ิยเรื�องแผืนีทีี�อยูน่ีานีจ้นีอังกฤษิไวิใ้จ้ในีทีี�สดุิ และได้ิรบั
ยศิพนัีติร ีเป็ีนีหวัิหน้ีากลาย ๆ  

ในีส่วินีของเสรไีทียภิายในีปีระเทีศิ ในีเดืิอนีกุมภิาพันีธ ์๒๔๘๖ 
อาจ้ารย์ปีรดีีิได้ิส่งคุณจ้ำากัดิ พลางกูร เดิินีทีางเท้ีาออกไปีเมืองจี้นี ไปี 
จ้งุกิง โดิยมุง่หมายใหติ้ิดิต่ิอสัมพนัีธมติิร เรื�องนีี�ก็มทีีี�มาทีี�ไปี คือ ชว่ิงก่อนี 
สงคราม ท่ีานีไดิใ้ห้ควิามสนิีทีสนีมและพูดิคุยเรื�องบ้านีเมืองกับนีาย 
โดิลแบร ์ ทีี�ปีรก่ษิาด้ิานีต่ิางปีระเทีศิ นีายดิอลล์ ทีี�ปีรก่ษิาการคลัง  
นีายฟิติส์เจ้อรลัด์ิ ผู้ืจั้ดิการแบงก์ฮิ่องกงและเซึ่ี�ยงไฮิ้ ผ่ืานีหลวิงปีระเจิ้ดิ
อักษิรลักษิณ์ โดิยหวัิงว่ิา ถ้าวัินีหน่ี�งเกิดิเรื�องข่�นี ก็จ้ะได้ิพ่�งพวิกนีี�ต่ิอไปี  
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ม.จ้.ศิภุิสวัิสดิิ�วิงศ์ิสนิีที สวัิสดิิวัิตินี

จ้ำากัดิ พลางกรู

ปีรดีีิ พนีมยงค์

ทีวีิ บณุยเกติุ
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เพราะพวิกต่ิางชาติินีี� โดิยเฉพาะในีช่วิงทีี�เปี็นีเชลยถูกควิบคุมอยู่ในี
ธรรมศิาสติรก่์อนีส่งตัิวิกลับ ได้ิรูว่้ิา อาจ้ารย์ปีรดีีิและคณะคนีไทีย 
ส่วินีหน่ี�งไม่ได้ิเห็นีด้ิวิยกับสงครามนีี� รวิมถ่งการปีระกาศิสงครามของ
รฐับาลด้ิวิย เมื�อพวิกนีี�ถูกส่งตัิวิกลับปีระเทีศิไปีแล้วิ ท่ีานีอาจ้ารย์ปีรดีีิ
ก็พยายามส่งคุณจ้ำากัดิออกไปี ติามด้ิวิยคณะของคุณสงวินี ติุลารกัษ์ิ 
ไปีอยูที่ี�จ้งุกิง เพื�อจ้ะใหไ้ปีติิดิต่ิอสัมพนัีธมติิร ทัี�งทีี�อังกฤษิและในีอเมรกิา 
โดิยติอนีทีี�หลวิงปีระเจิ้ดิอักษิรลักษิณ์ไปีทีี�อังกฤษิ ก็ใหไ้ปีบอกกับบุคคล
เหล่านีี�ว่ิา ถ้าขบวินีการเป็ีนีของนีายปีรดีีิทีี�จ้ะส่งออกไปี จ้ะใหใ้ชช้ื�อรหสัว่ิา 
X.O. Group นัี�นีคือทีี�มาของหนัีงสือ X.O. Group: เร์ื�องภายใน์ขิบวัน์การ์
เสัร์ไีทัย ทีี�นีายฉันีทีนีา หรอืคณุมาลัย ชพูนิิีจ้ เขยีนี ท่ีานีไปีหารายละเอียดิ
ต่ิอได้ินีะครบั 

แต่ินีายจ้ำากัดิโชครา้ย ไม่ได้ิรบัการต้ิอนีรบั แม้จ้ะไปีถ่งจุ้งกิง  
ก็ไม่แน่ีใจ้ว่ิา ใครเปี็นีตัิวิรา้ยทีี�ไม่ยอมให้ติิดิต่ิอ อาจ้จ้ะเปี็นีฝึ่ายจี้นีทีี�ก็คง
มีหน่ีวิยต่ิอต้ิานีของเขาเองในีไทียก็ได้ิ หรอืว่ิาทีางอัครราชทีตูิทีี�วิอชิงตัินี 
ไมย่อมใหติ้ิดิต่ิอด้ิวิย ด้ิวิยเหติอุะไรก็ติาม ก็ไมส่ามารถติิดิต่ิอสัมพนัีธมติิร
เต็ิม ๆ  ได้ิ ได้ิเจ้อแต่ิคนีของท่ีานีจ้อมพลเจี้ยงไคเช็ก ซึ่่�งเปี็นีรฐับาล 
ในีชว่ิงนัี�นี ต่ิอมาคณุจ้ำากัดิก็เสียชวิีิติ คณุสงวินี ติลุารกัษ์ิ เปีน็ีคณะต่ิอไปี 
ทีี�จ้งุกิง และคณุสงวินีเริ�มโชคดีิสามารถติิดิต่ิอกับฝ่ึายอังกฤษิและอเมรกิา
ได้ิ ก็ไดิไ้ปีต่ิอทีี�วิอชงิตัินี ได้ิรบัการต้ิอนีรบัอยา่งจ้รงิจั้ง ทีกุอยา่งก็เริ�มเขา้ทีี� 
เขา้ทีางมากข่�นีเมื�อขบวินีการภิายในีปีระเทีศิสามารถติิดิต่ิอฝ่ึายสัมพนัีธ- 
มติิรไดิโ้ดิยติรง

ส่วินีเสรไีทียทีี�อยู่ทีี�ทีางซึ่ือเหมา ภิายใต้ิ ม.ล.ขาบ กุญชร ซึ่่�งเปี็นี
ทีูติทีหาร ก็ไม่สามารถทีี�จ้ะเข้ามาเมืองไทียได้ิ ถกูหลอกใช้บ้างอะไรบ้าง  
ทีี�ต้ิองกล่าวิไว้ิ คือ การะเวิก ศิรวิีิจ้ารณ์ กับสมพงษ์ิ ศัิลยพงษ์ิ นัีกเรยีนี
ทีี�ฝึึกเป็ีนีทีหารเสรไีทีย ไปีเสียชีวิิติระหว่ิางทีี�เดิินีทีางด้ิวิยเท้ีาจ้ะเข้ามา
เมืองไทีย เสียชีวิิติขณะข้ามแม่นีำาโขง ต่ิอมามีอีกหลายคนีทีี�ติามเข้ามา  
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ซึ่่�งก็ค่อย ๆ  ปีระสบควิามสำาเรจ็้เรื�อย ๆ  เพราะพอคุณสงวินีได้ิพบกับ 
สัมพันีธมิติรและเสรไีทีย ทีางโน้ีนีก็เริ�มรูแ้ล้วิว่ิาข้างในีก็มีขบวินีการ  
ใครทีำาอะไรอยูบ้่าง แมเ้ขาอาจ้จ้ะปีดิิบงักันีเปีน็ีควิามลับสดุิยอดิก็ติาม 

ทีางอังกฤษิได้ิพยายามส่งคนีเขา้มาโดิยทีางเรอืบ้าง ทีางเครื�องบนิี 
บ้าง ทีางเรอืดิำานีำาบ้าง ในีทีี�สดุิหลังจ้ากทีี�ซึ่้อมค้างสองสามหนี อาจ้ารย ์
ปี๋วิยกับเพื�อนีชื�อคุณปีระทีานี เปีรมกมล ก็สามารถกระโดิดิรม่เข้ามาในี
ปีระเทีศิไทียได้ิ หลังจ้ากนัี�นีก็มีคนีอื�นี ๆ  ในีขบวินีการเข้ามาเรื�อย ๆ  และ
ในีทีี�สุดิสามารถติิดิต่ิอวิิทียุกับกองบัญชาการสัมพันีธมิติรได้ิ และเมื�อ
ติิดิต่ิอทีางวิิทียไุด้ิ เสรไีทียในีปีระเทีศิกับนีอกปีระเทีศิก็เริ�มมสัีมพนัีธภิาพ  
สามารถติิดิต่ิอกับทีางแคนีดีิ ทีางลอรด์ิหลยุส์ เมานีท์ีแบทีเทีนี (ผืูบั้ญชา- 
การสัมพนัีธมติิรภิมูภิิาคเอเชยีติะวัินีออกเฉียงใต้ิ – SACSEA) การทัี�งหลาย 
ดิำาเนิีนีไปีด้ิวิยดีิ เสรไีทียได้ิรบัการยอมรบัว่ิามตัีิวิตินีจ้รงิ เราก็ได้ิพยายาม
ชว่ิยเหลือกองกำาลังสัมพนัีธมติิรติามทีี�ได้ิรบัการรอ้งขอ ทีางด้ิานีเสรไีทีย
ก็ได้ิตัิ�งพลพรรคในีจั้งหวัิดิต่ิาง ๆ  โดิยเฉพาะทีางอีสานีซึ่่�ง ส.ส. หลาย ๆ  คนี
ก็ได้ิศิรทัีธาอาจ้ารย์ปีรดีีิ และก็ได้ิปีวิารณาตัิวิว่ิาจ้ะดิำาเนิีนีการทีุกอย่าง 
ได้ิมีการรบัส่งผืู้คนี รบัส่งอาวิธุจ้ากฝึ่ายสัมพันีธมิติร สรา้งลานีบินี ดิแูล
นัีกโทีษิ ให้ข้อมูลทีางการทีหารทีางยุทีธศิาสติร ์ให้ข้อมูลทีางกฎหมาย 
แต่ิทีางอังกฤษิก็ไม่ยอมขยับเขยื�อนีอะไรทัี�งสิ�นีในีด้ิานีการเมืองระหว่ิาง
ปีระเทีศิ และยนืียนัีว่ิา ไทีย “work her passage home” เสียก่อนี

ครั�นีเดืิอนีกรกฎาคม ๒๔๘๗ เราได้ิเปีลี�ยนีรฐับาลแล้วิ คือ หลัง 
จ้ากแพโ้หวิติเรื�องพระราชบัญญัติิพุทีธบุรมีณฑูล และพระราชบัญญัติิ
นีครบาลเพชรบูรณ์ สดุิท้ีายจ้อมพล ปี. ก็ลาออก เอานีายควิง อภัิยวิงศ์ิ  
ข่�นีมาเปี็นีนีายกรฐัมนีติรแีทีนี นีายควิงรูเ้รื�องเสรไีทียเล็กน้ีอย แต่ิก็ 
เปี็นีคนีบอกว่ิา ถ้าเรื�องเสรไีทียจ้ะปีฏิิบัติิอะไร อย่าไปีบอกให้ทีราบ ท่ีานี
จ้ะได้ิติอบกับญี�ปีุ่นีได้ิง่ายข่�นี ก็เล่นีหน้ีาไปีทีางโน้ีนี ส่วินีคนีทีี�สั�งราชการ
จ้รงิ ๆ  คือ นีายทีวีิ บุณยเกติ ุซึ่่�งเปี็นีรฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงศ่ิกษิาธกิาร
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และสั�งราชการสำานัีกนีายกฯ ด้ิวิย ก็ได้ินีายทีวีิ ซึ่่�งเปีน็ีมอืขวิาของหวัิหน้ีา 
เสรไีทียไปีอยู่ทีี�นัี�นี ดัิงนัี�นี การช่วิยเหลือต่ิาง ๆ  แม้เป็ีนีเรื�องลับ ก็ทีำาได้ิ
ง่ายข่�นี รฐับาลติอนีนัี�นีก็ปีรบัแล้วิ ส่วินีใหญ่เปี็นีฝ่ึายทีี�ต่ิอต้ิานีญี�ปีุ่นี แต่ิ
ในีฐานีะรฐับาลก็ไมไ่ด้ิออกมาว่ิาต่ิอต้ิานีญี�ปีุน่ี 

จ้นีวัินีทีี� ๒๑ พฤษิภิาคม ๒๔๘๘ สงครามใกล้จ้ะยติุิแล้วิ แต่ิติอนี
นัี�นีก็ไม่มีใครทีราบว่ิา มันีจ้ะใกล้ยุติิหรอืไม่ ในีฐานีะหัวิหน้ีาขบวินีการ 
เสรไีทีย ท่ีานีอาจ้ารยป์ีรดีีิมโีทีรเลขไปีถ่งทัี�งอเมรกิาและอังกฤษิพรอ้มกันี 
แจ้้งว่ิา ปีระเทีศิไทียถูกญี�ปีุ่นีบีบจ้ะขอยืมเงินีอีก ๑ ล้านีบาที ซึ่่�งไทียจ้ะ 
ไมย่อม และบอกว่ิา ไทียพรอ้มแล้วิทีี�จ้ะลกุข่�นีต่ิอสู้กับญี�ปีุ่นีโดิยเรว็ิ และ 
ถ้าเราเปีิดิฉากต่ิอสู้เต็ิมตัิวิ ขอให้สัมพันีธมิติรให้การรบัรองรฐับาลใหม่นีี� 
ว่ิาไม่เกี�ยวิหรอืผูืกพันีกับรฐับาลเดิิม จ่้งขอให้สนัีบสนีนุี และจ้ะขอถือว่ิา
ไทียกลับไปีสู่สถานีะเดิิม คือ วัินีทีี� ๘ ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ ก่อนีญี�ปีุน่ีรุกรานี 
อันีนีี�ก็ไมแ่น่ีใจ้ว่ิา อาจ้ารยป์ีรดีีิพรอ้มทีี�จ้ะเปีดิิหน้ีาสู้กับญี�ปีุน่ีจ้รงิหรอืเปีล่า 
แต่ิมนัีก็ได้ิผืลทีางการต่ิางปีระเทีศิ 

วัินีทีี� ๒๘ พฤษิภิาคม ๒๔๘๘ คือ หน่ี�งสัปีดิาห์หลังจ้ากนัี�นี  
ทีางอเมรกิาก็มโีทีรเลขติอบเขา้มา คงปีรก่ษิากับทีางลอรด์ิหลยุส์ เมานีท์ี-
แบทีเทีนี แต่ิผืมไม่เห็นีข้อควิามจ้ากเมานีท์ีแบทีเทีนี ติอบมาว่ิาอย่าเพิ�ง
เปีดิิตัิวิ เพราะว่ิาไทียอยูภ่ิายในี SACSEA เวิทีีสงครามภิายใต้ิลอรด์ิหลยุส์  
เมานีท์ีแบทีเทีนี จ่้งขอให้สมานีนีโยบายด้ิวิยกันี เพราะฉะนัี�นี ถ้าจ้ะ 
เปีดิิตัิวิออกมาสู้ต้ิองเปีดิิพรอ้มกันี ไมเ่ชน่ีนัี�นีจ้ะเสียรูปีของยทุีธศิาสติรใ์หญ ่ 
แต่ิไทียได้ิพยายามแล้วิ ก็จ้ะถือว่ิาไทียได้ิ “work her passage home” 
แล้วิ อันีนีี�ก็เป็ีนีคุณกับไทียอย่างยิ�ง เพราะฉะนัี�นีเมื�อวัินีทีี� ๖ กับวัินีทีี�  
๙ สิงหาคม มีระเบิดิลงทีี�ฮิิโรชิม่ากับนีางาซึ่ากิแล้วิ วัินีทีี� ๑๔ สิงหาคม 
๒๔๘๘ ญี�ปีุน่ียอมแพ ้ลอรด์ิเมานีท์ีแบทีเทีนีได้ิรบัคำาสั�ง ผืา่นีนีายเดินีนิี�ง  
ซึ่่�งเปี็นี Political Advisor ให้มีหนัีงสือลงวัินีทีี� ๑๕ สิงหาคม มาถ่ง 
อาจ้ารย์ปีรดีีิ บอกให้ปีระกาศิได้ิว่ิา “การปีระกาศิสงครามเปี็นีโมฆะ”  
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ปีระเทีศิไทียก็จ้ะกลับไปีสู่สถานีะวัินีทีี� ๘ ธนัีวิาคม ๒๔๘๔ และยงักล่าวิว่ิา  
ไทียได้ิชว่ิยเหลือภิารกิจ้ของสัมพนัีธมติิรมามากด้ิวิย

วันสันติภาพ

ในีวัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ นีายปีรดีีิ ในีฐานีะผืู้สำาเรจ็้ราชการ
แทีนีพระองค์ ได้ิปีระกาศิสันีติิภิาพติามทีี�ฝึา่ยสัมพนัีธมติิรรบัรองมา ทีี�เล่า
มาทัี�งหมดินีี� คือ ทีี�มาของการได้ิมาซึ่่�งสิ�งนีี� มนัีไมใ่ชว่่ิาจู้่ ๆ  เราคิดิอยากจ้ะ
ปีระกาศิว่ิา “สงครามเปีน็ีโมฆะ” ก็ปีระกาศิได้ิ เพราะฉะนัี�นี การปีระกาศิ
สงครามนีี�มีเงื�อนีไข อยู่ดีิ ๆ  ไปีตีิหัวิเขาแล้วิจ้ะบอกว่ิาไม่ต้ิองเจ็้บไดิไ้หม 
มันีก็คงไม่ได้ิ ก็จ้ะต้ิองหาวิิธว่ีิาทีำาอย่างไรเขาจ้ะดีิข่�นี เพราะฉะนัี�นี เราก็
ต้ิองศ่ิกษิาดิูว่ิากฎหมายอะไรทีี�มันีทีำารา้ยเขาจ้ากการปีระกาศิสงคราม 
ก็จ้ะต้ิองยกเลิกแล้วิก็จ้ะต้ิองชดิใช้ แต่ิอันีนีี�เปี็นีการบอกว่ิา ต่ิอไปีนีี�ไทีย
จ้ะเปี็นีเอกราชแล้วิ วัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ จ่้งยิ�งใหญ่มากสำาหรบั
ชาติิไทีย ติามตัิวิหนัีงสือแล้วิ เรามิใช่ผืู้แพ้สงคราม แต่ิเอกราชสมบูรณ์
หลังสงครามมันีมีมากกว่ิานัี�นีครบั ผืมจ้ะยกปีระเด็ินีสำาคัญสักสองสาม
ปีระเด็ินี

สิ�งแรกทีี�เราขอจ้ากอเมรกิา คือ เวิลาสัมพันีธมิติรมาปีลดิอาวิุธ 
ขอให้ปีระเทีศิไทียทัี�งปีระเทีศิอยู่ในีเวิทีีสงครามภิายใต้ิเมานีท์ีแบทีเทีนี 
เพราะเราเกรงว่ิา ถ้าทีางเหนืีอซึ่่�งเดิิม theater of war ถูกแบ่งว่ิา  
ในีอินีโดิจี้นี ถ้าเหนืีอเส้นีขนีานีทีี� ๑๖ ข่�นีไปี อยูใ่นี theater ของจ้อมพล 
เจี้ยงไคเช็ก วัินีทีี� ๑ กันียายนี ๒๔๘๘ ปีระธานีาธบิดีิทีรูแมนีก็เลยออก
ปีระกาศิ General Order หมายเลข ๑ คำาสั�งอันีแรกว่ิาใหไ้ทียทัี�งปีระเทีศิ
อยูใ่นี theater ของ SACSEA เมื�อมาปีลดิอาวิธุก็จ้ะมแีต่ิสัมพนัีธมติิรด้ิานี
ของอังกฤษิผืู้ทีี�อยู่ใต้ิ SACSEA ไม่อย่างนัี�นีก็ต้ิองแบ่งปีระเทีศิออกเป็ีนี 
สองส่วินีตัิ�งแต่ิเหนืีอเส้นีระหว่ิางอุ้มผืางไปีบางมูลนีาก คือ เส้นีขนีานี 
ทีี� ๑๖ จี้นีจ้ะเข้ามาปีลดิอาวิุธ และอาจ้จ้ะไม่ออกไปีง่าย ๆ  แล้วิมันีก็จ้ะ 
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เกิดิปีัญหาแบ่งปีระเทีศิหลังสงครามต่ิอไปี อันีนีี�เปี็นีส่วินีหน่ี�งของการ 
ได้ิมาซึ่่�งเอกราชและบรูณภิาพแหง่ดิินีแดินีจ้รงิ ๆ  

เมื�อสงครามยุติิ อังกฤษิก็เริ�มรกัษิาสภิาพได้ิเปีรยีบ เรยีกรอ้งว่ิา
จ้ะต้ิอง reorganize ทีหาร คือจ้ะยุบและปีรบัรูปีแบบกองทัีพไทียใหม ่ 
ให้สัมพันีธมิติรเข้ามาช่วิยดิูแล อันีนีี�มันีเท่ีากับเปี็นีการเสียเอกราชทีาง 
การทีหาร เราก็ไปีเจ้รจ้าไม่ยอมรบัโดิยนีำาไปีปีรก่ษิาผื่านีสหรฐัฯ ในีทีี�สดุิ 
ขอ้เรยีกรอ้งก็ติกไปี ซึ่่�งต่ิอมาก็กลายเปี็นีหอกมาทิี�มแทีงพวิกเสรไีทียหรอื
พวิกอื�นีในีภิายหลังก็แล้วิแต่ิ แต่ิเราต้ิองรูว่้ิา เปี้าหมายสงูสดุิในีติอนีนัี�นี  
คือ เอกราช อันีสำาคัญยิ�ง เราต้ิองมอีธปิีไติยของไทียทีางทีหาร อันีนีี�ก็เป็ีนี 
เรื�องหน่ี�งทีี�ผืมเหน็ีว่ิาสำาคัญ 

ส่วินีเรื�องอาชญากรสงคราม สัมพันีธมิติรเขามีคำาสั�งว่ิา เราต้ิอง
ชว่ิยจั้บ จั้ดิการ เราก็รบีจั้บ จั้ดิการกับอาชญากรสงคราม โดิยรบีตัิ�งศิาล
อาชญากรสงครามของไทียข่�นีพจิ้ารณาผืูที้ี�สัมพนัีธมติิรเหน็ีว่ิาต้ิองจั้ดิการ 
แล้วิก็ในีทีี�สุดิเราก็ได้ิปีล่อยออกไปี เพราะว่ิาใช้กฎหมายย้อนีหลังไม่ได้ิ 
ผืมเชื�อว่ิา นัีกกฎหมายชั�นีอาจ้ารยป์ีรดีีิน่ีาจ้ะทีราบดีิว่ิา มนัียอ้นีหลังไมไ่ด้ิ 
แต่ิก็ต้ิองทีำาติามทีี�สัมพันีธมิติรเขาเรยีกรอ้ง อันีนีี�เปี็นีการแสดิงว่ิา เราม ี
เอกราชทีางการศิาลเต็ิมทีี�แล้วิ ถ้าปีล่อยให้อาชญากรสงครามของไทีย 
ไปีข่�นีศิาลสัมพนัีธมติิร ก็แสดิงว่ิาเราแพ ้เราเสียเอกราช ต้ิองใชท้ีกุวิิถีทีาง
ว่ิาจ้ะทีำาอยา่งไรใหป้ีระเทีศิเราได้ิมเีอกราชทีี�สมบรูณ์ 

ต่ิอไปี เราก็พยายามเขา้เปีน็ีสมาชกิสหปีระชาชาติิ เราก็ต้ิองเจ้รจ้า
กับหลายปีระเทีศิและยอมในีบางเรื�อง เช่นี ต้ิองสถาปีนีาควิามสัมพันีธ์
กับรสัเซึ่ีย ต้ิองยอมฝึรั�งเศิสเรื�องดิินีแดินี เปี็นีต้ินี ซึ่่�งเราเข้าไดิใ้นีปีลายปี ี
๒๔๘๙ ในีวัินีทีี� ๑๕ ธนัีวิาคม ก่อนีทีี�เราจ้ะเซึ่็นีสัญญาสมบูรณ์แบบกับ
อังกฤษิด้ิวิย เมื�อเป็ีนีสมาชิกแล้วิก็เจ้รจ้ากับอังกฤษิต่ิอไปี ไทียอยากเข้า
เปี็นีสมาชิกสหปีระชาชาติิ เพราะจ้ะเป็ีนีการยืนียันีว่ิา เราเท่ีาเทีียมกับ
ปีระเทีศิอื�นี และไมไ่ด้ิเปีน็ีผืูแ้พส้งคราม มเีอกราชแน่ีนีอนี
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ในีช่วิงนัี�นี สหรฐัอเมรกิากลายเป็ีนีดิาวิรุง่ดิวิงใหม่ ซึ่่�งเราได้ิพ่�ง
มากมายมหาศิาล ในีการเจ้รจ้ากับอังกฤษิ เมื�อเราคิดิว่ิาไม่ได้ิรบัควิาม
ยุติิธรรมหรอืมีวิิธีการของเจ้้าอาณานิีคมเอาเปีรยีบไทีย เราก็ไปีหา
อเมรกิาอยูเ่ร ื�อย ๆ  เพราะฉะนัี�นี หลังสงครามแล้วิ อาจ้ารยป์ีรดีีิได้ิขอรอ้ง
ให ้ม.ร.วิ.เสนีีย ์ปีราโมช กลับจ้ากสหรฐัอเมรกิา มาเป็ีนีนีายกรฐัมนีติรแีละ
รฐัมนีติรว่ีิาการกระทีรวิงต่ิางปีระเทีศิด้ิวิย เพื�อจ้ะนีำาในีเรื�องการเจ้รจ้า 
มีอะไรอังกฤษิก็ต้ิองเกรงใจ้ เพราะรูว่้ิามีอเมรกิาหนีนุีอยู่ นีี�คือบทีบาที
ทีี�ทีำาให้เสรไีทียได้ิค่อย ๆ  ขยับข่�นีไปีเรื�อย ๆ  ว่ิาจ้ะทีำาอย่างไรเพื�อรกัษิา
เอกราชสมบูรณ์ใหไ้ด้ิ 

การมอบขา้วิให้อังกฤษิก็เชน่ีกันี ต้ิองไปีเจ้รจ้าว่ิา ทีี�เรยีกรอ้ง ๑.๕ 
ล้านีตัินีให้ฟร ีๆ  ไทียคงจ้ะลำาบากมาก ก็มีการเจ้รจ้า ซึ่่�งเรื�องค่าเสียหาย
จ้ากสงครามในีปีระเด็ินีนีี� อเมรกิาไมพ่รอ้มจ้ะบีบอังกฤษิใหโ้อนีอ่อนีติามทีี�
ไทียต้ิองการ โชคดีิทีี�อาจ้ารยป์ีว๋ิยหรอืพนัีติร ีเขม้ สมาชกิเสรไีทีย กลับไปี
เรยีนีต่ิอทีี�อังกฤษิ ไปีเขียนีหนีังสือถ่ง Professor ลัสกี� อาจ้ารย์ปี๋วิยอ่านี 
ออกว่ิา พรรค Labour คงข่�นีครองอำานีาจ้แน่ี Professor ของอาจ้ารย์ 
ปี๋วิย คือ ลัสกี� เปี็นีปีระธานีพรรค Labour อยู่ด้ิวิย และต่ิอมาก็จ้รงิ คือ 
พรรค Labour ได้ิเปี็นีรฐับาล การวิิเคราะห์เรื�องการให้ข้าวิฟรไีม่น่ีาจ้ะ
เหมาะสมของอาจ้ารย์ปี๋วิยก็คงไปีถ่งคณะรฐัมนีติรอัีงกฤษิ และก็ได้ิ 
ช่วิยเหลือเราพอสมควิร แต่ิอันีนีี�จ้ะเปี็นีผืลจ้ากอาจ้ารย์ปี๋วิยแค่ไหนีบอก
ไม่ค่อยได้ิ เอกสารเหล่านีี�ในีฉบับภิาษิาอังกฤษิได้ินีำามาพิมพ์แล้วิในีเล่ม  
A Siamese for All Seasons และฉบับทีี�แปีลเปี็นีภิาษิาไทียรวิมพิมพ์
อยูใ่นี อัตชี้วัปร์ะวััติ: ทัห์าร์ชั้�วัคร์าวั ซึ่่�งทัี�งสองเล่มนีี� พมิพค์รั�งล่าสดุิเมื�อ 
พ.ศิ. ๒๕๕๙ ในีคราวิฉลอง ๑๐๐ ปีีชาติกาลของอาจ้ารย์ปี๋วิย หาอ่านี 
กันีได้ินีะครบั

อน่ี�ง ในีวัินีทีี� ๒๕ กันียายนี ๒๔๘๘ มีการเดิินีขบวินีของเสรไีทีย
ทีี�หน้ีาอนีสุาวิรยีป์ีระชาธปิีไติย ถนีนีราชดิำาเนิีนี โดิย Ruth หรอืท่ีานีปีรดีีิ  
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สมเด็ิจ้พระเจ้้าอยูหั่วิอานัีนีทีมหดิิลทีรงรบั
การสวินีสนีามของเหล่าทีหารสัมพนัีธมติิร
พรอ้มด้ิวิยลอรด์ิหลยุส์ เมานีท์ีแบทีเทีนี
ณ ถนีนีราชดิำาเนิีนีกลาง เมื�อวัินีทีี� ๑๙ มกราคม ๒๔๘๙

[รบัชมคลิปีได้ิทีาง
YouTube : Film Archive Thailand (หอภิาพยนีติร)์]
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ในีฐานีะหัวิหน้ีาเสรไีทีย ข่�นีแท่ีนีรบัควิามเคารพ มีทีหารเสรไีทียทีี�ต่ิาง ๆ  
มารว่ิมกันีตัิวิแทีนีมา ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ คนี เดิินีขบวินีกันีเรยีบรอ้ย การ
เดิินีขบวินีนีี�ก็เพื�อให้เห็นีด้ิวิยว่ิา อาวิุธทีี�สัมพันีธมิติรส่งมาอยู่ครบถ้วินี  
อีกทัี�งมีการแจ้งบัญชีรายรบัรายจ่้ายของเสรไีทียด้ิวิย ในีวัินีนัี�นีได้ิมีการ 
เลี�ยงรบัรอง หัวิหน้ีาเสรไีทียได้ิปีระกาศิยุบเลิกเสรไีทีย คงเหลือไว้ิแต่ิ
ควิามทีรงจ้ำาทีี�ดีิ เสรไีทียไมใ่ชพ่รรคการเมอืง ไมเ่อาเรื�องการเมอืงเขา้มา 
เกี�ยวิ ถือว่ิาภิารกิจ้เสรจ็้สิ�นีแล้วิ ก็มีงานีสโมสรขอบคุณ ท่ีานีกล่าวิว่ิา  
สมาชกิมทีีี�มาหลากหลาย มทีีกุชนีชั�นี หลากหลายอดุิมการณ์ทีางการเมอืง  
แต่ิอุดิมการณ์เดีิยวิทีี�สำาคัญทีี�สุดิ คือ การรกัษิาเอกราชและอธปิีไติย 
ของไทีย 

ต้ินีปีีต่ิอมา พ.ศิ. ๒๔๘๙ หลังจ้ากในีหลวิงรชักาลทีี� ๘ นิีวัิติ
พระนีครแล้วิ ก็มกีารสวินีสนีามของสัมพนัีธมติิรทีี�เขา้มาปีลดิอาวิธุญี�ปีุน่ี 
เราจ้ะเห็นีภิาพรชักาลทีี� ๘ ทีรงยืนีปีระทัีบบนีแท่ีนีรบัควิามเคารพสงูสดุิ 
แล้วิก็มีธงมหาราชอยู่ ลอรด์ิหลยุส์ เมานีท์ีแบทีเทีนี ยืนีอยู่ขา้งขวิา ท่ีานี
อาจ้จ้ะสงูเท่ีากันี แต่ิเพราะท่ีานีลอรด์ิตัิวิสงูมาก ท่ีานีไมไ่ด้ิยนืีอยูบ่นีแท่ีนี
รบัควิามเคารพสงูสดุิ แต่ิยนืีอยูบ่นีแท่ีนีเดีิยวิกับหัวิหน้ีาเสรไีทียซึ่่�งยนืีอยู่
ขา้งซึ่า้ย นีี�ชี�ใหเ้หน็ีว่ิา เอกราชไทียเป็ีนีทีี�สมบรูณ์ ธงมหาราชอยูส่งูสดุิ 

เพราะฉะนัี�นี มาวัินีนีี� ผืมถ่งดีิใจ้ทีี�ได้ิมาพดูิเพื�อรำาล่กถ่งวัินีสันีติิภิาพ 
ของไทีย ได้ิมโีอกาสเล่าให้ฟงัในีแงข่องคนีกระทีรวิงการต่ิางปีระเทีศิจ้รงิ ๆ   
เราเห็นีว่ิา อะไรมนัีเกิดิข่�นีแล้วิ ก็พยายามจ้ะเอาปีระวัิติิศิาสติรม์าใชเ้ปี็นี
ปีระโยชน์ีใหไ้ด้ิมากทีี�สุดิว่ิา เราจ้ะสามารถรอ้ยเรยีงเรื�องต่ิาง ๆ  อย่างไร 
แต่ิอย่างทีี�ผืมบอกนีะครบั ไม่จ้ำาต้ิองเชื�อผืม และถ้ามีอะไรทีี�ผืิดิพลาดิ
กรุณามาบอกผืมด้ิวิย 

ผืมขอจ้บโดิยสดิดีุิเสรไีทียและการต่ิอสู้เพื�อเอกราช ผืมเคยเขียนี
เนืี�อเพลงในีชื�อว่ิา “คนีดีิมค่ีา” เพื�อจ้ะฉลอง ๑๐๐ ปีีชาติกาล ท่ีานีอาจ้ารย์
ปีรดีีิ พนีมยงค์ ทีี�ผืมเคารพรกัยิ�ง พี�ดิษุิฎี พนีมยงค์ และคณะได้ิเอาไปีใส่ 
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ทีำานีองและรอ้งครั�งแรกโดิยคณะนัีกรอ้งปีระสานีเสียงสวินีพลู ซึ่่� ง 
เนืี�อเพลงท่ีอนีหน่ี�ง คือ “ใครคือคนีดีิคนีนัี�นี สรา้งสรรค์พิทัีกษ์ิศัิกดิิ�ศิร ี 
เพื�อปีระชาชพีพรอ้มยอมพลี รกัเสรพีรอ้มสู้กูไ้ทีย” อันีนีี�ก็คือการสดิดีุิโดิย
รำาล่กถ่งขบวินีการเสรไีทีย ซึ่่�งต้ิองรกัเสร ีต้ิองพรอ้มสู้กูไ้ทีย ต้ิองพิทัีกษ์ิ
ศัิกดิิ�ศิร ีเพื�อปีระชาต้ิองพรอ้มเสียสละแม้ชวิีิติ ผืมเชื�อว่ิาเสรไีทียทีกุท่ีานี
เปีน็ี “คนีดีิมค่ีา” 

 ผืมขอขอบคุณมหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติรที์ี�จั้ดิงานีรำาล่กถ่ง
ควิามสำาคัญของวัินีสันีติิภิาพไทีย ๑๖ สิงหาคม และกรุณาเชิญผืมมา
รำาล่กถ่งสาระสำาคัญอันียิ�งใหญใ่นีวัินีนีี� ซึ่่�งก็ติรงกับพทุีธภิาษิิติทีี�ว่ิา “อโถ  
สุจิ้ณฺณสฺส ผืลำ นี นีสฺสติิ” คือ ผืลของการทีี�ก่อสรา้งไว้ิดีิแล้วิย่อมไม่
สญูหาย ขอบคณุครบั

ปีรบัปีรุงจ้ากการแสดิงปีาฐกถาในีหวัิขอ้เดีิยวิกันีนีี�
เมื�อวัินีทีี� ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวิลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ นี.

ณ ลานีปีรดีีิ พนีมยงค์ มหาวิิทียาลัยธรรมศิาสติร ์ท่ีาพระจั้นีทีร์
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รบัฟงั เพลง “คำนด่มค่่ำา” ได้ิทีาง
YouTube: Suanplu Chorus

คณะนัีกรอ้งปีระสานีเสียงสวินีพล ู(สวินีพลคูอรสั) virtual choir
เนืี�องในีโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปีชีาติกาล

นีายปีรดีีิ พนีมยงค์ รฐับรุุษิอาวิโุส
วัินีทีี� ๑๑ พฤษิภิาคม ๒๕๖๓

คำารอ้ง: ดิร. จ้รยิวั์ิฒน์ี สันีติะบตุิร
ทีำานีอง/เรยีบเรยีงเสียงปีระสานี: ไกวัิล กลุวัิฒโนีทัีย

ผืสมและตัิดิต่ิอเสียง: อธชิยั ติระกลูเดิช
ตัิดิต่ิอภิาพ: เสจ้ ไชยเพช็ร




