มติชนรายวัน
พฤ. 18 ส.ค. 54

รั กชาติโดยใช้ “วันสันติภาพไทย”
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ใครทีได้ ดภู าพยนตร์ เรื อง “นเรศวรมหาราช” หรื อ “ขุนรองปลัดชู” แล้ วก็คงรู้ สึก
หวงแหนแผ่นดินและรักชาติมากขึ 2น
จนบางคนอาจรู้ สึกไกลตัว
คล้ ายกันได้

อย่างไรก็ดีทงสองเรื
ั2
 องเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึ 2นนานมาแล้ ว

ยังมีเหตุการณ์สําคัญหนึงทีเกิดขึ 2นเมือ 66 ปี ก่อนทีอาจทําให้ ร้ ู สึก

เพียงแต่ทางการไม่ให้ ความสําคัญแก่มนั จนจะลืมกันไปหมดแล้ ว
วันที 8 ธันวาคม 2484 (ค.ศ. 1941) ญีปนยาตราทั
ุ่
พเข้ าในดินแดนประเทศไทย

ตังแต่
2 ปากนํ 2าเจ้ าพระยา ประจวบคีรีขนั ธ์
ยุวชนทหาร

ตํารวจ ทหาร

ชุมพร

และประชาชน

ยิงจนมีคนบาดเจ็บล้ มตายนับพันคน

นครศรี ธรรมราช

สงขลา ฯลฯ

ต่อสู้การรุ กรานทุกหนแห่งอย่างกล้ าหาญ

ต่อมาประเทศไทยประกาศสงครามเมือวันที 25 มกราคม

2485 กับอังกฤษ (บริ เตนใหญ่) และสหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นพันธมิตรร่วมรบกับญีปนุ่
ตลอดเวลาของการยึดครองประเทศไทย คนไทยจํานวนหนึงในประเทศได้ ตอ่ สู้
ญีปนใต้
ุ่ ดนิ โดยร่วมมือกับข้ าราชการและนักเรี ยนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา
เหล่ า นี ใ2 ช้ น ามว่ า “ขบวนการเสรี ไ ทย”

และกลุ่มคน

ภายใต้ ก ารนํ า อย่ า งลับ ๆ ของนายปรี ดี พนมยงค์

ผู้สําเร็ จราชการแทนพระองค์
ขบวนการเสรี ไ ทยมี พ ลพรรคใต้ ดินจํ านวนนับหมื นคน
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมื อง
นายเรื อ

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

มี นักศึก ษามาจาก
นักเรี ยนเตรี ยม

กลุม่ “นักเรี ยนนายสิบสารวัตรทหาร” ซึง มาจากนักเรี ยนเตรี ยมอุดมจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และนักเรี ยนเตรี ยมปริ ญญาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง
ในปลายเดือนกรกฎาคม 2488 (ค.ศ. 1945) ฝ่ ายสหประชาชาติ (The Allies)
พร้ อมทีจะยกพลบุกเกาะญีปนุ่

ทางการสหรัฐประเมินว่าหากใช้ กําลังบุก ทหารอเมริ กนั อาจ

ต้ อ งตายระหว่ า ง 500,000-1,000,000 คน

เนื อ งจากทหารญี ปุ่ นต่ อ สู้ อย่ า งดุ เ ดื อ ด

หลักฐานก็คือก่อนหน้ านันไม่
2 ตํากว่าเดือน อเมริ กันต้ องสูญเสียทหารไปในสงครามปาซิฟิกคือที

-2เกาะ Iwo Jima ตาย 6,000 คน

บาดเจ็บ 20,000 คน

เมือบุกเกาะ Okinawa (ญีปนก็
ุ่ สญ
ู เสียทหารกว่าหนึง แสนคน

และบาดเจ็บอี ก 70,000 คน
พลเรื อนตายนับหมืนคน)

อย่างไรก็ดีเมืออาวุธสําคัญคือระเบิดปรมาณูเสร็ จพร้ อมทีจะใช้ งานในปลายเดือน
กรกฎาคม 2488 ประธานาธิบดีทรู แมนก็ตดั สินใจจบสงครามโลกครัง2 ทีสองทีทําลายชีวิตคนไป
แล้ ว 50 ล้ านคน ด้ วยการทิ 2งระเบิดปรมาณูลงเมืองฮิโรชิมาคนตายไป 140,000 คน

ในวันที

6 สิงหาคม 2485 และเมือญีปนยั
ุ่ งไม่ยอมแพ้ ก็ทิ 2งอีกลูกหนึง ในวันที 9 สิงหาคม ลงเมืองนางาซากิ
คนตายไป 74,000 คน
ในวันที 15 สิงหาคม 2488 ญี ปนก็
ุ่ ประกาศยอมแพ้
แพ้ ได้ นนั 2

หลังฉากมีการต่อสู้กนั ภายในของญี ปนุ่

ซึงกว่าทีจะประกาศยอม

มีกลุ่มทหารต้ องการปฏิวตั ิล้มล้ างรัฐบาล

ทีจะประกาศยอมแพ้ แต่ก็ถกู ปราบปรามได้ ในทีสดุ
ในวันที 16 สิงหาคม หลังการยอมแพ้ ของญี ปนหนึ
ุ่ งวัน

กองบัญชาการทหาร

สูงสุดของ พล.ร.อ.เมาท์แบตเตน ได้ โทรเลขให้ คําแนะนําแก่นายปรี ดี พนมยงค์ ผู้ซึงได้ ร่วมมือ
อย่างลับ ๆ กับอังกฤษมาตลอดให้ ประกาศโดยด่วนยกเลิกการประกาศสงครามตลอดจนสัญญา
และข้ อความต่าง ๆ ทีรัฐบาลไทยได้ ทําไว้ กบั ญี ปนุ่
โดยกระทรวงต่างประเทศอังกฤษให้ แจ้ งว่า
หากนายปรี ดี ดําเนินการตามข้ อแนะนํา อังกฤษก็พร้ อมทีจะไม่บงั คับให้ ไทยยอมจํานนเยียงผู้แพ้
สงคราม
คําถามทีสําคัญก็คือเหตุใดอังกฤษจึงรักใคร่ เห็นอกเห็นใจไทยขนาดนัน2
จะไม่ถือว่าเป็ นผู้แพ้ สงคราม

ซึง หากอยูใ่ นฐานะผู้แพ้ สงครามเพราะได้ ประกาศร่ วมรบกับญี ปนุ่

และได้ ประกาศสงครามกับบริ เตนใหญ่และสหรัฐอเมริ กาด้ วย
โดยกองกํ าลัง ต่า งชาติ
คนไทยอาจถูกข่มเหงรังแก

ยอมที

ประเทศไทยก็ต้องถูกยึดครอง

สูญ เสี ยเอกราช

ทรั พ ย์ ส มบัติข องชาติอาจถูกปล้ นหรื อถูกยึ ด

ฆ่าหรื อข่มขืน

ประเทศอาจถูกแบ่งแยกหรื อยึดครองเป็ นส่วน ๆ

(ฝรั ง เศสนัน2 จ้ องไทยมานานแล้ ว อาจเป็ นโอกาสทองเพราะตนเองเป็ นผู้ช นะสงครามด้ วย)
อีกทังอาจต้
2
องใช้ หนี 2สงครามเป็ นเงินทอง
ถูกทําสัญญาเอาเปรี ยบสารพัดรู ปแบบได้

ทรัพยากร

ผลผลิต ดินแดน

ตลอดจนอาจ

ดังตัวอย่างของเยอรมันหลังสงครามโลกครัง2 ทีหนึง

และสอง
คําตอบทีเหตุใดไทยไม่ถกู ถือว่าเป็ นผู้แพ้ สงคราม

ก็คือไทยได้ พิสจู น์ให้ องั กฤษ

และสหรั ฐ อเมริ กาเห็ นตลอดระยะเวลา 4 ปี ว่าคนไทยไม่เ ห็ นด้ วยกับการประกาศสงครามกับ

-3อังกฤษและสหรัฐอเมริ กา และมีกลุ่มคนไทยทีประสานมือกันต่อสู้โดยมีอดุ มคติและจุดประสงค์
เดียวกันคือร่ วมมือกับฝ่ ายพันธมิตรต่อต้ านและขับไล่กองทัพญี ปุ่นออกจากประเทศไทยเพื อให้
สงครามยุตโิ ดยเร็ วทีสดุ
เมื อได้ รับโทรเลขในวันที 16 สิ ง หาคม 2488 ในเย็ นวัน เดี ยวกัน นายปรี ดี
พนมยงค์ ผู้สํ าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ ใ นพระปรมาภิ ไ ธยสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หัวอนัน ทมหิ ด ล
ก็ดําเนินการตามคําแนะนํา อังกฤษและสหรัฐอเมริ กาก็ประกาศยอมรับการประกาศสันติภาพ
ของไทยทันที
ผู้เขียนขอนําบางส่วนของ “ประกาศสันติภาพ” มาให้ อ่านกัน ดังนี 2 “.......โดยที
ประเทศไทยเคยถื อนโยบายอันแน่วแน่ทีจะรั กษาความเป็ นกลางอย่างเคร่ งครั ดและจะต่อสู้การ
รุ กรานของต่างประเทศทุกวิถีทาง
คนไทยในเวลารบ

ดังปรากฏเห็นได้ ชดั จากการทีได้ มีกฎหมายกํ าหนดหน้ าที

เมือพุทธศักราช 2484 อยู่แล้ วนัน2

ความจํานงอันแน่วแน่ดงั กล่าวนี 2ได้

แสดงให้ เ ห็ นประจักษ์ แ ล้ วในเมื อญี ปุ่นได้ ยาตราทัพ เข้ าในดินแดนประเทศไทย

ในวันที 8

ธันวาคม พุทธศักราช 2484 โดยได้ มีการต่อสู้การรุ กรานทุกแห่ง และทหาร ตํารวจประชาชน
พลเมืองได้ เสียชีวิตไปในการนี 2เป็ นอันมาก
เหตุการณ์ อันปรากฏเป็ นสักขี พ ยานนี ไ2 ด้ แ สดงให้ เห็ นอย่างแจ่มแจ้ ง ว่า
ประกาศสงครามเมือวันที 25 มกราคม พุทธศักราช 2485

การ

ต่อบริ เตนใหญ่และสหรัฐอเมริ กา

ตลอดทัง2 การกระทํ า และฝ่ าฝื นขื น ขัด ต่อ บทบัญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายบ้ า นเมื อ ง
ประชาชนชาวไทยทัง2 ภายในและภายนอกประเทศ
สหประชาชาติ

ซึง อยู่ใ นฐานะที จ ะช่วยเหลื อสนับสนุน

ผู้ รั ก ที จ ะให้ มี สัน ติ ภ าพในโลกนี ไ2 ด้ ก ระทํ า การทุ ก วิ ถี ท างที จ ะช่ ว ยเหลื อ

สหประชาชาติดังที สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้ ว

ทัง2 นี เ2 ป็ นแสดงเจตจํ านงของ

ประชาชนชาวไทยอีกครัง2 หนึงทีไม่เห็นด้ วยต่อการประกาศสงครามและการกระทําอันเป็ นปฏิปักษ์
ต่อสหประชาชาติดงั กล่าวมาแล้ ว
บั ด นี 2 ประเทศญี ปุ่ นได้ ยอมปฏิ บั ติ ต ามคํ า ประกาศของสหรั ฐ อเมริ กา
บริ เตนใหญ่ จีน

และสหภาพโซเวียต

กลับคืนมาสูป่ ระเทศไทย

ซึงได้ กระทํา ณ นครปอตสดัม แล้ ว

สันติภาพจึง

อันเป็ นความประสงค์ของประชาชนชาวไทย

ผู้สําเร็ จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จึงขอ
ประกาศโดยเปิ ดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่า

การประกาศสงครามต่อสหรั ฐอเมริ กาและ

-4บริ เตนใหญ่ เป็ นโมฆะไม่ผกู พันประชาชนชาวไทย

ในส่วนทีเกียวกับสหประชาชาติ ประเทศ

ไทยได้ ตดั สินใจทีจะให้ กลับคืนมาซึงสัมพันธไมตรี อนั ดีอนั เคยมีมากับสหประชาชาติเมือก่อนวันที
8 ธั น วาคม พุท ธศัก ราช 2484 และพร้ อมที จ ะร่ ว มมื อ เต็ ม ที ทุก ทางกับ สหประชาชาติ ใ นการ
สถาปนาเสถียรภาพในโลกนี 2”
ทังหมดนี
2
2คือประวัติศาสตร์ เมือ 66 ปี ก่อน วันที 16 สิงหาคม ซึงคณะรัฐมนตรี
ในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ ประกาศให้ เป็ น “วันสันติภาพไทย” ได้ เวียนมาอีก
วาระหนึง
“วันสันติภ าพไทย” เป็ นวันสํ าคัญ ในทางสัญ ลักษณ์ ข องการต่อ สู้เ พื อ รั กษา
แผ่นดินและความรักชาติของคนไทย

เสียสละต่อสู้ผ้ รู ุ กรานจนเสียชีวิตเป็ นอันมากในวันยกพล

ขึ 2นบุกประเทศไทยวันที 8 ธันวาคม 2484 และระหว่างสงครามของพลพรรคขบวนเสรี ไทย
วันที 16 สิงหาคม “วันสันติภาพไทย” เป็ นวันสมควรแห่งการจดจําและสัง สอน
ลูก หลานไทยให้ เ อาเยี ย งอย่ า ง

ในการรั ก หวงแหนชาติ

ชาติ ไ ทยจะต้ อ งอยู่ไ ปอี ก นาน

แต่คณ
ุ ภาพชีวิตของคนในชาติในอนาคตจะเป็ นอย่างไรนันขึ
2 น2 อยู่กับความรั กชาติของคนไทยใน
ปั จจุบนั
“วันสันติภาพไทย” เป็ นวันทีคนไทยทุกคนควรศึกษาและจดจําโดยมีภาครัฐเป็ น
ผู้สนับสนุนให้ ความสําคัญโดยเฉพาะในยามทีการ “ล่าเมืองขึ 2น” ด้ วยวิธีการอันแนบเนียนต่าง ๆ
กําลังดําเนินไปอย่างเข้ มข้ นเช่นในปั จจุบนั
หนั ง สื อ ที ร ะลึ ก วั น สั น ติ ภ าพไทย พ.ศ. 2552 ได้ สรุ ป ไว้ อย่ า งชั ด เจนว่ า
“ความสํ าเร็ จในการรั กษาเอกราช

อธิ ปไตยตลอดจนเกี ยรติศกั ดิeและเกี ยรติภูมิของชาติไทย

ภายหลังสงครามโลกครัง2 ที 2 มิได้ เกิดการอภินิหารของสิงลึกลับใด ๆ และมิได้ เกิดจากการใช้
เล่ห์เหลียมทางกฎหมายหรื อนโยบายการเมืองการทูตแต่อย่างใด
อธิปไตยไว้ ได้ ด้วยการต่อสู้”
--------------------------------------------

ประเทศไทยคงเอกราชและ

