
 
 

“วันสันติภาพไทย” วันท่ีแสนอาภัพ 

วรากรณ์ สามโกเศศ 
วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
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16 สิงหาคม เป็นวันสําคัญวันหน่ึงของชาติไทยโดยมี

ช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า "วันสันติภาพไทย" วันน้ัน
เป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมใจของคนไทยในการรวม
กําลังกันต่อสู้ผู้รุกรานอย่างประสบความสําเร็จ ถึงจะ
สําคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ แต่ก็มีผู้รู้จักวันน้ีน้อย
มาก แม้แต่ภาครัฐก็แทบไม่ให้ความสําคัญเลย 
 
16 สิงหาคม 2552 เป็นวันครบ 64 ปีของเหตุการณ์
สําคัญน้ันน่ันก็คือการประกาศสันติภาพตามประกาศ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.
2488  
 
วันน้ันมีความเป็นมาอย่างไรและสําคัญอย่างไร ผมขอนํา
ข้อเขียนของคุณอุทัย สุจริตกุล หน่ึงในเสรีไทยซ่ึงตีพิมพ์
ในหนังสือท่ีระลึก "64 ปี วันสันติภาพไทย" มาสื่อสาร
ต่อดังน้ี 
 
".....ประเทศไทยโดยรัฐบาลขณะน้ันได้ประกาศสงคราม
กับสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2485 รวมท้ังประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น
ร่วมทําสงครามเอเชียบูรพา สหราชอาณาจักรได้
ประกาศตอบทําสงครามกับไทย แต่สหรัฐมิได้ประกาศ
ตอบ ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตร 
ประเทศไทยได้ประกาศสันติภาพทันทีที่ญี่ปุ่นประกาศ
ยอมแพ้และสัมพันธมิตรโดยมีสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาประกาศยอมรับการประกาศสันติภาพของ
ประเทศไทย 
 
เร่ืองน้ี ได้มีข้อสงสัยและคําถามจากบุคคลหลายกลุ่ม 
หลายคณะ ว่าอะไรเป็นเหตุให้สัมพันธมิตรยอมรับการ
ประกาศสันติภาพและไม่ถือว่าไทยเป็นผู้แพ้สงคราม 
เบื้องหลังของเร่ืองน้ีจะต้องมีกลไก กิจกรรม ที่สําคัญๆ 
มากมาย มีผลเป็นท่ีพอใจและเชื่อถือต่อสัมพันธมิตร 

 

 

 

 

ตลอดเวลาสงคราม สิ่งเหล่าน้ีคืออะไร? .....ในการ
ประกาศสันติภาพน้ัน ดร.ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้า
ขบวนการเสรีไทยประกาศว่า การประกาศสงครามของ
ประเทศไทยต่อสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาน้ัน
เป็นโมฆะเพราะขัดกับเจตนารมณ์ของคนไทยท้ังประเทศ 
 
.......ขบวนการเสรีไทยซ่ึงประกอบด้วยคนไทยและต่างชาติ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร 
และสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือและประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด โดยมีอุดมคติและจุดประสงค์เดียวกันคือร่วมมือ
กับฝ่ายสัมพันธมิตร ต่อต้านและขับไล่กองทัพญี่ปุ่นออก
จากประเทศไทย เพ่ือให้สงครามยุติโดยเร็วที่สุด" 
 
ขบวนการเสรีไทยมีพลพรรคใต้ดินหลายหมื่นคน อัน
ประกอบด้วยข้าราชการ นักเรียนไทยในอังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา รวมท้ังประชาชน นักศึกษามหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นักเรียนเตรียมนายเรือ กลุ่ม "นักเรียนนายสิบสารวัตร
ทหาร" ซ่ึงมาจากนักเรียนเตรียมอุดมจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนักเรียนเตรียมปริญญาของ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ฯลฯ  
 
ภายใต้การนําอย่างลับๆ ของนายปรีดี พนมยงค์ 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ แอบฝึกอาวุธกัน โดยใช้
อาวุธที่ลักลอบนําเข้าจากฝา่ยสัมพันธมิตรและฝึกสอนโดย
กลุ่มเสรีไทยจากต่างประเทศบางส่วนและทหารฝ่าย
สัมพันธมิตร 
 
จุดประสงค์ของขบวนการเสรีไทยก็คือการต่อต้านผู้
รุกราน โดยแสดงเข้ียวเล็บไม่ให้เห็นว่าเป็นคนขี้ขลาดเพ่ือ
ไม่ให้เสียประโยชน์มากเกินไปจากการที่รัฐบาลไทยยอม
ให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านไทยและไทยเข้าร่วมเป็นมิตรกับ
ญี่ปุ่นเพ่ือรบกับพันธมิตร ด้วยการเห็นการณ์ไกลของนาย
ปรีดี พนมยงค์ จึงต้องการให้ความร่วมมือและให้ความ
ช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในการทําสงครามกับญี่ปุ่น 
เพ่ือให้ประจักษ์ว่าโดยใจจริงแล้วคนไทยส่วนหน่ึงอยู่ข้าง
สัมพันธมิตร ทั้งน้ีเพ่ือว่าเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ไทยจักได้
ไม่กลายเป็นผู้แพ้สงครามไปด้วย 



การเป็นผู้แพ้สงครามน้ันหมายถึงการสูญเสียเอกราช 
การอาจถูกยึดครองโดยกองกําลังต่างชาติ ทรัพย์สมบัติ
ของชาติอาจถูกปล้นหรือยึด คนของชาติอาจถูกข่มเหง
รังแก ฆ่าข่มขืน ดินแดนอาจถูกแบ่งแยกหรือถูกยึดครอง
เป็นส่วนๆ อีกท้ังต้องใช้หน้ีสงครามเป็นเงินทอง 
ทรัพยากร สินแร่ พ้ืนท่ีแผ่นดิน ตลอดจนถูกเอาเปรียบ
สารพัดรูปแบบได้ ดังที่เราได้เห็นกันในประวัติศาสตร์ 
 
เมื่อญี่ปุ่นถูกบอมบ์ด้วยระเบิดปรมาณู โอกาสทองของ
ขบวนการเสรีไทยท่ีเสี่ยงตายเพ่ือชาติก็มาถึง คุณอุทัย 
สุจริตกุล เขียนต่อว่า ".......ก่อนการประกาศยอมแพ้ของ
ญี่ปุ่น ทางกองบัญชาการทหารสูงสุดของ พล.ร.อ.เมาท์
แบตเตน ได้ให้คําแนะนําให้ ดร.ปรีดีฯ ประกาศโดยด่วน
ยกเลิกการประกาศสงครามตลอดจนสัญญาและข้อตกลง
ต่างๆ ที่รัฐบาลไทยทําไว้กับญี่ปุ่น โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศอังกฤษให้แจ้งว่า หาก ดร.ปรีดีฯ 
ดําเนินการตามข้อแนะนํา อังกฤษก็พร้อมท่ีจะไม่บังคับให้
ไทยยอมจํานน เยี่ยงผู้แพ้สงคราม เพราะขบวนการเสรี
ไทยได้ให้ความสนับสนุนภารกิจสงครามแก่ฝ่าย
สัมพันธมิตรเป็นอย่างดีตลอดมา 
 
เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2488 สมเด็จพระจักรพรรดิ
ญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนและกองทัพญี่ปุ่นยอมจํานนต่อ
สัมพันธมิตร พล.ร.อ.เมาท์แบตเตน ได้ส่งวิทยุด่วนถึง 
ดร.ปรีดีฯ แจง้เร่ืองน้ีในวันท่ี 16 สิงหาคม และในวัน
เดียวกันน้ีเองประเทศไทยก็ได้ประกาศสันติภาพ 
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาประกาศยอมรับการ
ประกาศสันติภาพของไทยทันที......." 
 
เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อเขียน ผู้เขียนขอนําบางส่วนของ 
"ประกาศสันติภาพ" มาให้อ่านกันดังน้ี "โดยที่ประเทศ
ไทยเคยถือนโยบายอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลาง
อย่างเคร่งครัด และจะต่อสู้การรุกรานของต่างประเทศ
ทุกวิถีทาง ดังปรากฏเห็นได้ชัดจากการที่ไดม้ีกฎหมาย
กําหนดหน้าท่ีคนไทยในเวลารบ เมื่อพุทธศักราช 2484 
อยู่แล้วน้ัน ความจํานงอันแน่วแน่ดังกล่าวน้ีได้แสดงให้
เห็นประจักษ์แล้วในเมื่อญี่ปุ่นได้ยาตราทัพเข้าในดินแดน
ประเทศไทย ในวันท่ี 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2484 
โดยได้มีการต่อสู้การรุกรานทุกแห่ง และทหาร ตํารวจ 
ประชาชนพลเมืองได้เสียชีวิตไปในการน้ีเป็นอันมาก 
 
เหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานน้ีได้แสดงให้เห็นอย่าง
แจ่มแจ้งว่า การประกาศสงครามเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 
พุทธศักราช 2485 ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา 
ตลอดท้ังการกระทําทั้งหลายเป็นปฏิปักษ์ต่อ

สหประชาชาติน้ัน เป็นการกระทําอันผิดจากเจตจํานง
ของประชาชนชาวไทย และฝ่าฝืนขืนขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง ประชาชนชาวไทยท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงอยู่ในฐานะท่ีจะช่วยเหลือ
สนับสนุนสหประชาชาติ ผู้รักท่ีจะให้มีสันติภาพในโลกน้ี 
ได้กระทําการทุกวิถีทางท่ีจะช่วยเหลือสหประชาชาติดังที่
สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้ว ทั้งน้ีเป็นแสดง
เจตจํานงของประชาชนชาวไทยอีกคร้ังหน่ึงที่ไม่เห็นด้วย
ต่อการประกาศสงครามและการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์
ต่อสหประชาชาติดังกล่าวมาแล้ว  
 
บัดน้ี ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคําประกาศของ
สหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่ จีน และสหภาพโซเวียต ซ่ึง
ได้กระทํา ณ นครปอตสดัมแล้ว สันติภาพจึงกลับคืนมาสู่
ประเทศไทย อันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทย 
 
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว จึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชน
ชาวไทยว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบ
ริเตนใหญ่ เป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย ในส่วน
ที่เก่ียวกับสหประชาชาติ ประเทศไทยได้ตัดสินใจท่ีจะให้
กลับคืนมา ซ่ึงสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับ
สหประชาชาติ เมื่อก่อนวันท่ี 8 ธันวาคม พุทธศักราช 
2484 และพร้อมท่ีจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับ
สหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกน้ี" 
 
วันท่ี 16 สิงหาคม จึงเป็นวันสําคัญในทางสัญลักษณ์
แห่งความสําเร็จจากความเสียสละเพ่ือชาติของคนไทยที่
ต่อต้านผู้รุกรานจนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในวันท่ี 8 
ธันวาคม 2484 และพลพรรคเสรีไทยของประชาชนไทย 
วันน้ีจึงควรเป็นวันแห่งการจดจําและสั่งสอนลูกหลานไทย
ให้เอาเย่ียงอย่าง เมื่อชาติไทยจะอยู่อีกนานเท่านาน ใคร
จะกล้ารับประกันได้บ้างว่าไทยจะไม่ถูกใครรุกรานอีก ถ้า
คนไทยปัจจุบันไม่สามารถทําให้ลูกหลานรักหวงแหนชาติ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์รุกรานข้ึนอีกบ้านเมืองของเราจะเป็น
อย่างไร 
 
หนังสอืท่ีระลึกวันท่ี 16 สิงหาคม 2552 ได้เขียนไว้
อย่างชัดเจนว่า "ความสําเร็จในการรักษาเอกราช 
อธิปไตยตลอดจนเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิของชาติไทย
ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 มิได้เกิดการอภินิหารของ
สิ่งลึกลับใดๆ และมิได้เกิดจากการใช้เล่ห์เหลี่ยมทาง
กฎหมายหรือนโยบายการเมืองการทูตแต่อย่างใด 
ประเทศไทยคงเอกราชและอธิปไตยไว้ได้ด้วยการต่อสู้" 
 



คุณอุทัย สุจริตกุล ได้จบข้อเขียนด้วยข้อความที่กินใจว่า 
"......ตลอดมานับจากวันประกาศสันติภาพในปี 2488 
ทุกๆ วันท่ี 16 สิงหาคม พวกเราเสรีไทยได้ประกอบพิธี
ทางศาสนาเพ่ือระลึกถึงและทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เสรี
ไทยทุกท่านท่ีได้สละชีวิตรับใช้ชาติ พิธีการก็ได้กระทํา
อย่างเรียบง่ายเท่าที่โอกาสและฐานะจะอํานวยให้ 
จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2538 คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้หลักการกาํหนดให้วันท่ี 16 สิงหาคม เป็น
วันสันติภาพไทย และคุณพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครขณะน้ัน และคุณสมคาด สืบตระกูล 
เลขานุการผู้ว่าราชการฯ ได้เห็นคุณค่าและความเสียสละ
ของขบวนการเสรีไทย ได้ดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณจํานวนหน่ึงเพ่ือก่อสร้างอาคารเสรีไทย
อนุสรณ์ ณ สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม มีการประกอบพิธี
ทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลเป็นประจํา โดยอดีตผู้ว่าคน
ต่อๆ มา ได้มอบให้ ผอ.เขตบึงกุ่มให้ความร่วมมือกับฝ่าย
ปฏิบัติงานของสถาบันปรีดีพนมยงค์เป็นผู้จัดทําตั้งแต่ปี 
2546 เป็นต้นมา 
 
ปีหน้า พ.ศ.2553 จะเป็นวันครบรอบปีที่ 65 ของการ
ประกาศสันติภาพของประเทศไทย กระผมขออนุญาตเสรี
ไทยทุกท่านพูดในนามเสรีไทย เสนอ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ได้โปรดให้ความสําคัญแก่วันดังกล่าวน้ีให้
มากข้ึน และหากเป็นไปได้ขอเรียนเสนอให้ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้โปรดมอบหมายหรือสั่งการให้หน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องกับวันสําคัญน้ีให้เป็นผู้อุปถัมภ์ และจัด
งานระลึกถึงวันสําคัญน้ี โดยมีเขตบึงกุ่มและสถาบันปรีดี 
พนมยงค์ เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานเป็นประจําทุกปี
......" 


