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   ใครที�ได้ดภูาพยนตร์เรื�อง “นเรศวรมหาราช”  หรือ “ขนุรองปลดัช”ู   แล้วก็คงรู้สึก

หวงแหนแผน่ดนิและรักชาตมิากขึ 2น       อย่างไรก็ดีทั 2งสองเรื�องเป็นเหตกุารณ์ที�เกิดขึ 2นนานมาแล้ว

จนบางคนอาจรู้สึกไกลตวั       ยงัมีเหตกุารณ์สําคญัหนึ�งที�เกิดขึ 2นเมื�อ 66 ปีก่อนที�อาจทําให้รู้สึก

คล้ายกนัได้        เพียงแตท่างการไมใ่ห้ความสําคญัแก่มนั     จนจะลืมกนัไปหมดแล้ว 

 วนัที� 8 ธนัวาคม 2484 (ค.ศ. 1941)     ญี�ปุ่ นยาตราทพัเข้าในดินแดนประเทศไทย     

ตั 2งแต่ปากนํ 2าเจ้าพระยา     ประจวบคีรีขนัธ์        ชุมพร      นครศรีธรรมราช       สงขลา     ฯลฯ      

ยวุชนทหาร      ตํารวจ     ทหาร      และประชาชน       ตอ่สู้การรุกรานทกุหนแห่งอย่างกล้าหาญ

ยิ�งจนมีคนบาดเจ็บล้มตายนบัพนัคน       ตอ่มาประเทศไทยประกาศสงครามเมื�อวนัที� 25 มกราคม 

2485 กบัองักฤษ (บริเตนใหญ่) และสหรัฐอเมริกา   โดยเป็นพนัธมิตรร่วมรบกบัญี�ปุ่ น       

 ตลอดเวลาของการยดึครองประเทศไทย     คนไทยจํานวนหนึ�งในประเทศได้ตอ่สู้

ญี�ปุ่ นใต้ดนิโดยร่วมมือกบัข้าราชการและนกัเรียนไทยในองักฤษและสหรัฐอเมริกา      และกลุ่มคน

เหล่านี 2ใช้นามว่า “ขบวนการเสรีไทย”     ภายใต้การนําอย่างลับ ๆ ของนายปรีดี พนมยงค์   

ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

 ขบวนการเสรีไทยมีพลพรรคใต้ดินจํานวนนับหมื�นคน      มีนักศึกษามาจาก

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      นักเรียนเตรียม             

นายเรือ      กลุม่ “นกัเรียนนายสิบสารวตัรทหาร”     ซึ�งมาจากนกัเรียนเตรียมอดุมจากจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั   และนกัเรียนเตรียมปริญญาของมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

 ในปลายเดือนกรกฎาคม 2488 (ค.ศ. 1945)     ฝ่ายสหประชาชาติ (The Allies)    

พร้อมที�จะยกพลบกุเกาะญี�ปุ่ น        ทางการสหรัฐประเมินวา่หากใช้กําลงับกุ     ทหารอเมริกนัอาจ

ต้องตายระหว่าง 500,000-1,000,000 คน       เ นื�องจากทหารญี�ปุ่ นต่อสู้ อย่างดุเ ดือด       

หลกัฐานก็คือก่อนหน้านั 2นไม่ตํ�ากว่าเดือน    อเมริกันต้องสูญเสียทหารไปในสงครามปาซิฟิกคือที�
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เกาะ Iwo Jima  ตาย 6,000 คน       บาดเจ็บ 20,000 คน     และบาดเจ็บอีก 70,000 คน                  

เมื�อบกุเกาะ Okinawa (ญี�ปุ่ นก็สญูเสียทหารกวา่หนึ�งแสนคน      พลเรือนตายนบัหมื�นคน)    

 อยา่งไรก็ดีเมื�ออาวธุสําคญัคือระเบดิปรมาณูเสร็จพร้อมที�จะใช้งานในปลายเดือน

กรกฎาคม 2488   ประธานาธิบดีทรูแมนก็ตดัสินใจจบสงครามโลกครั 2งที�สองที�ทําลายชีวิตคนไป

แล้ว 50 ล้านคน   ด้วยการทิ 2งระเบิดปรมาณูลงเมืองฮิโรชิมาคนตายไป 140,000 คน      ในวนัที�            

6 สิงหาคม 2485   และเมื�อญี�ปุ่ นยงัไมย่อมแพ้ก็ทิ 2งอีกลกูหนึ�งในวนัที� 9 สิงหาคม ลงเมืองนางาซากิ    

คนตายไป 74,000 คน 

 ในวนัที� 15 สิงหาคม 2488  ญี�ปุ่ นก็ประกาศยอมแพ้     ซึ�งกว่าที�จะประกาศยอม

แพ้ได้นั 2น      หลงัฉากมีการตอ่สู้กนัภายในของญี�ปุ่ น      มีกลุ่มทหารต้องการปฏิวตัิล้มล้างรัฐบาล

ที�จะประกาศยอมแพ้แตก็่ถกูปราบปรามได้ในที�สดุ 

 ในวนัที� 16 สิงหาคม หลงัการยอมแพ้ของญี�ปุ่ นหนึ�งวนั       กองบญัชาการทหาร

สงูสุดของ พล.ร.อ.เมาท์แบตเตน  ได้โทรเลขให้คําแนะนําแก่นายปรีดี พนมยงค์   ผู้ซึ�งได้ร่วมมือ

อย่างลบั ๆ กับองักฤษมาตลอดให้ประกาศโดยด่วนยกเลิกการประกาศสงครามตลอดจนสญัญา

และข้อความต่าง ๆ ที�รัฐบาลไทยได้ทําไว้กบัญี�ปุ่ น     โดยกระทรวงตา่งประเทศองักฤษให้แจ้งว่า    

หากนายปรีดี ดําเนินการตามข้อแนะนํา    องักฤษก็พร้อมที�จะไม่บงัคบัให้ไทยยอมจํานนเยี�ยงผู้แพ้

สงคราม 

 คําถามที�สําคญัก็คือเหตใุดองักฤษจงึรักใคร่เห็นอกเห็นใจไทยขนาดนั 2น      ยอมที�

จะไมถื่อวา่เป็นผู้แพ้สงคราม       ซึ�งหากอยูใ่นฐานะผู้แพ้สงครามเพราะได้ประกาศร่วมรบกบัญี�ปุ่ น   

และได้ประกาศสงครามกบับริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาด้วย      ประเทศไทยก็ต้องถูกยึดครอง

โดยกองกําลังต่างชาติ       สูญเสียเอกราช       ทรัพย์สมบัติของชาติอาจถูกปล้นหรือถูกยึด       

คนไทยอาจถกูข่มเหงรังแก      ฆ่าหรือข่มขืน       ประเทศอาจถกูแบง่แยกหรือยึดครองเป็นส่วน ๆ 

(ฝรั�งเศสนั 2นจ้องไทยมานานแล้ว    อาจเป็นโอกาสทองเพราะตนเองเป็นผู้ ชนะสงครามด้วย)       

อีกทั 2งอาจต้องใช้หนี 2สงครามเป็นเงินทอง      ทรัพยากร       ผลผลิต     ดินแดน      ตลอดจนอาจ

ถกูทําสญัญาเอาเปรียบสารพดัรูปแบบได้      ดงัตวัอย่างของเยอรมนัหลงัสงครามโลกครั 2งที�หนึ�ง

และสอง 

 คําตอบที�เหตใุดไทยไมถ่กูถือว่าเป็นผู้แพ้สงคราม      ก็คือไทยได้พิสจูน์ให้องักฤษ

และสหรัฐอเมริกาเห็นตลอดระยะเวลา 4 ปีว่าคนไทยไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามกับ
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องักฤษและสหรัฐอเมริกา    และมีกลุ่มคนไทยที�ประสานมือกนัตอ่สู้ โดยมีอดุมคติและจดุประสงค์

เดียวกันคือร่วมมือกับฝ่ายพันธมิตรต่อต้านและขับไล่กองทพัญี�ปุ่ นออกจากประเทศไทยเพื�อให้

สงครามยตุโิดยเร็วที�สดุ 

 เมื�อได้รับโทรเลขในวันที� 16 สิงหาคม 2488    ในเย็นวันเดียวกัน    นายปรีดี     

พนมยงค์ ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล                  

ก็ดําเนินการตามคําแนะนํา     องักฤษและสหรัฐอเมริกาก็ประกาศยอมรับการประกาศสนัติภาพ

ของไทยทนัที 

 ผู้ เขียนขอนําบางส่วนของ “ประกาศสนัติภาพ”  มาให้อ่านกัน  ดงันี 2  “.......โดยที�

ประเทศไทยเคยถือนโยบายอนัแน่วแน่ที�จะรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและจะต่อสู้ การ

รุกรานของต่างประเทศทุกวิถีทาง      ดงัปรากฏเห็นได้ชดัจากการที�ได้มีกฎหมายกําหนดหน้าที�            

คนไทยในเวลารบ       เมื�อพุทธศกัราช 2484 อยู่แล้วนั 2น      ความจํานงอนัแน่วแน่ดงักล่าวนี 2ได้

แสดงให้เห็นประจักษ์แล้วในเมื�อญี�ปุ่ นได้ยาตราทัพเข้าในดินแดนประเทศไทย       ในวันที� 8 

ธนัวาคม พทุธศกัราช 2484 โดยได้มีการตอ่สู้การรุกรานทกุแห่ง     และทหาร     ตํารวจประชาชน

พลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี 2เป็นอนัมาก 

 เหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานนี 2ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า     การ

ประกาศสงครามเมื�อวนัที� 25 มกราคม พุทธศกัราช 2485       ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา      

ตลอดทั 2งการกระทําและฝ่าฝืนขืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง      

ประชาชนชาวไทยทั 2งภายในและภายนอกประเทศ     ซึ�งอยู่ในฐานะที�จะช่วยเหลือสนับสนุน

สหประชาชาติ      ผู้ รักที�จะให้มีสันติภาพในโลกนี 2ได้กระทําการทุกวิถีทางที�จะช่วยเหลือ

สหประชาชาติดังที�สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้ว       ทั 2งนี 2เป็นแสดงเจตจํานงของ

ประชาชนชาวไทยอีกครั 2งหนึ�งที�ไม่เห็นด้วยตอ่การประกาศสงครามและการกระทําอนัเป็นปฏิปักษ์

ตอ่สหประชาชาตดิงักลา่วมาแล้ว 

 บัด นี 2  ประ เทศญี� ปุ่ น ไ ด้ยอมปฏิบัติตามคําประกาศของสหรัฐอเม ริกา                          

บริเตนใหญ่     จีน      และสหภาพโซเวียต      ซึ�งได้กระทํา ณ นครปอตสดมั แล้ว      สนัติภาพจึง

กลบัคืนมาสูป่ระเทศไทย      อนัเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทย 

 ผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์   ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั     จึงขอ

ประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่า        การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและ    
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บริเตนใหญ่  เป็นโมฆะไมผ่กูพนัประชาชนชาวไทย       ในสว่นที�เกี�ยวกบัสหประชาชาติ     ประเทศ

ไทยได้ตดัสินใจที�จะให้กลบัคืนมาซึ�งสมัพนัธไมตรีอนัดีอนัเคยมีมากบัสหประชาชาติเมื�อก่อนวนัที� 

8 ธันวาคม พุทธศักราช 2484 และพร้อมที�จะร่วมมือเต็มที�ทุกทางกับสหประชาชาติในการ

สถาปนาเสถียรภาพในโลกนี 2” 

 ทั 2งหมดนี 2คือประวตัิศาสตร์เมื�อ 66 ปีก่อน     วนัที� 16 สิงหาคม ซึ�งคณะรัฐมนตรี

ในสมยันายชวน หลีกภยั เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็น “วนัสนัติภาพไทย”   ได้เวียนมาอีก

วาระหนึ�ง 

 “วันสันติภาพไทย”    เป็นวันสําคัญในทางสัญลักษณ์ของการต่อสู้ เพื�อรักษา

แผน่ดนิและความรักชาตขิองคนไทย       เสียสละตอ่สู้ผู้ รุกรานจนเสียชีวิตเป็นอนัมากในวนัยกพล

ขึ 2นบกุประเทศไทยวนัที� 8 ธนัวาคม 2484   และระหวา่งสงครามของพลพรรคขบวนเสรีไทย 

 วนัที� 16 สิงหาคม  “วนัสนัติภาพไทย”   เป็นวนัสมควรแห่งการจดจําและสั�งสอน

ลูกหลานไทยให้เอาเยี�ยงอย่าง     ในการรักหวงแหนชาติ      ชาติไทยจะต้องอยู่ไปอีกนาน                

แต่คณุภาพชีวิตของคนในชาติในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั 2นขึ 2นอยู่กับความรักชาติของคนไทยใน

ปัจจบุนั 

 “วนัสนัติภาพไทย”   เป็นวนัที�คนไทยทกุคนควรศกึษาและจดจําโดยมีภาครัฐเป็น

ผู้สนบัสนนุให้ความสําคญัโดยเฉพาะในยามที�การ “ล่าเมืองขึ 2น”  ด้วยวิธีการอนัแนบเนียนต่าง ๆ 

กําลงัดําเนินไปอยา่งเข้มข้นเชน่ในปัจจบุนั 

 หนัง สือที� ระลึกวันสันติภาพไทย พ.ศ.  2552 ไ ด้ส รุปไ ว้อย่างชัดเจนว่า 

“ความสําเร็จในการรักษาเอกราช      อธิปไตยตลอดจนเกียรติศกัดิeและเกียรติภูมิของชาติไทย

ภายหลงัสงครามโลกครั 2งที� 2 มิได้เกิดการอภินิหารของสิ�งลึกลบัใด ๆ     และมิได้เกิดจากการใช้

เล่ห์เหลี�ยมทางกฎหมายหรือนโยบายการเมืองการทตูแตอ่ย่างใด       ประเทศไทยคงเอกราชและ

อธิปไตยไว้ได้ด้วยการตอ่สู้ ” 

-------------------------------------------- 


