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จากแฟ ม เอกสารลั บ ที่ สุ ด : เผย “ข อ มู ล ใหม ” สมั ย สงครามโลกครั้ งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุ
แหงชาติสหรัฐอเมริกา (NARA) เขียนโดย พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ อาจารยพิเศษ และขาราชการ
บํานาญในสังกัดกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีวัตถุประสงค
ต อ งการแนะนํ า โครงการหอจดหมายเหตุ กองวิช าประวั ติ ศ าสตร ส วนการศึ ก ษา โรงเรีย นนายร อ ยพระ
จุล จอมเกลา ในพระราชดําริของพลเอกหญิ ง ศ. เกียรติคุ ณ ดร. สมเด็จ พระกนิษ ฐาธิราชเจา กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผานการนําเอกสารบางสวนจาก “คลังขอมูลดิจิทัล” (Digital
Collections) มานําเสนอเปนกรณีศึกษาตัวอยาง เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการอานเอกสาร
ตนฉบับที่เปนหลักฐานชั้นตนดวยตนเอง ในฐานะเปน “ขอมูลดิบ” ของการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตรและ
เปน “เครื่องมือ” ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร เพื่อฝกฝนทักษะใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา
และสาธารณชน เปนผูรักการเรียนรูตลอดชีวิต เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยใชเอกสารจากหอจดหมายเหตุ
แห งชาติสหรัฐอเมริกา(NARA) หมวด RG226 และ RG457 เปนกรณี ศึกษา เนื่องจากเอกสารบางสวนใน 2
หมวดนี้ทําใหผูเขียนไดคนพบ “ขอมูลใหม” ที่มีคุณคา มีความหมายและมีความสําคัญตอการศึกษาและการ
อธิบายประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากทําใหพบหลักฐานใหมที่สามารถตอบคําถามไดวา
ขบวนการเสรีไทยเป น เรื่องราวความขั ดแย งภายในของไทยมากกวาความนิ ยมหรือไมนิยมญี่ ปุ น และเป น
ขบวนการที่มิไดมีขนาดใหญโตมีกําลังพลถึง 50,000-100,00 คน ดังที่เคยเขาใจกันมา
คําสําคัญ ขบวนการเสรีไทย, ประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร
Abstract
From the highest confidential file : disclosed “new information” of Thai History
during the World War II era from the U.S. National Archieves & Records Administration
(NARA)” written by Colonel Dr. Sorasak Ngamkhachonkunkit, the special lecturer and retired
government officer under Department of History, Education Division, Chulachomklao Royal
Military Academy. This book was written with an objective of introducing the “Project
National Archives Of Thailand, Department of History, Education Division, Chulachomklao
Royal Military Academy” according to the royal initiative from General Professor Emerita
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Dr. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Information was aggregated from
Digital Collections and was presented as a case study with purpose to increase awareness of
the importance of self-studying original document which is primary evidence, and this was a
training tool to be a lifelong learning people and a quality people. The book used files in
section RG226 and RG457 from the U.S. National Archieves & Records Administration (NARA),
as some information in these 2 sections led to the “new information” that was very
meaningful to the education of Thai History during the World War II era. The new evidence
could clarify the origination of Free Thai Movement that was related to the conflict within
Thai more than the favor or unfavor of Japan, and the Movement was not a big movement
of habing 50,000 – 100,000 forces like what we had been understood
Keywords: Free Thai Movement, Thai history during World War II, Teaching History
บทนํา
“จากแฟมเอกสารลับที่สุด : เผย “ขอมูลใหม” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุ
แหงชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)” เปนหนังสือเลมที่ 2 ใน 4 เลมที่พลเอกหญิง ศ. เกียรติคุณ ดร. สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใหแกนางสาวตรีนุช เทียน
ทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการ
นําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรใหแกเด็กและเยาวชน (https://www.thaip
ost.net/main/detail/117426) หนังสือเลมนี้เขียนโดย พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ อาจารยพิเศษ
และขาราชการบํานาญในสังกัดกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปน “ภาคตอ”จากงานเขียนเลมแรกคือ “เรื่องเลาจาก
ทหารวิชาการอาวุโส : การคนควาและอานเอกสารทางประวัติศาสตร เพื่อสรางคน สรางชาติและสรางทหาร
อาชีพ” (2564)
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนํางานเขียนเลมที่สองใหมีความตอเนื่องจากเลมแรกที่ไดแนะนําไป
แล ว (พี รยา มหากิ ต ติ คุ ณ 2564: 85-96) โดยจะกลา วถึง 2 ประเด็ น ใหญ ๆ คื อ เอกสารชุ ด RG226 และ
RG457 นําไปสูการคนพบ “ขอมูลใหม” ระดับ “เพชรนํ้าเอก” ที่มีคุณคา มีความหมายและมีความสําคัญตอ
การศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดอยางไร และการอานเอกสารตนฉบับหรือหลักฐาน
ชั้ น ต น ด ว ยตนเองจะเป น “เครื่ อ งมื อ ” ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การจั ด การเรี ย นการสอน การศึ ก ษาวิ จั ย ทาง
ประวัติศาสตร และการพัฒนาตนเองใหเปนผูรักการเรียนรูตลอดชีวิต รูจักคิด คิดเปน วิเคราะหเองได และ
เปนไปอยางสนุก อันเปนการ “สรางคน สรางชาติ สรางทหารอาชีพ” ไดอยางไร โดยจะเริ่มจากการสังเขป
สาระสําคัญที่หนังสือเลมนี้นําเสนอกอน เพื่อปูพื้นไปสูการอภิปรายใน 2 ประเด็นดังที่กลาวมา
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
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(1) สังเขปสาระสําคัญของงานเขียน
หนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาออกเปน 6 บท รวมบทนําและบทสรุป มีสาระสําคัญพอสังเขปดังนี้
บทที่ 1 บทนํา พันเอก ดร. สรศักดิ์ ผูเขียนไดอธิบายที่มาของการเขียนหนังสือเลมนี้วาเริ่มจาก
ประสบการณสวนตัวทีม่ ีความประทับใจการจัดการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยของ ศ.ดร.เสนห
จามริก ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนคนควาในเรื่องที่สนใจ เพื่อฝกตั้งคําถาม โดยยังไมตองตอบ แตตองหาความรูมา
อธิบ ายใหไดวาคํ าถามนั้น มีที่ มาและมี ความสําคั ญ อย างไร มีแ นวคิด ทฤษฏีแ ละหลักฐานอะไรที่จ ะใชเป น
แนวทางในการศึกษาตอไปได ครั้นเมื่อผูเขียนรับราชการที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับโอกาส
เดินทางไปศึกษาตอ วิจัย และปฏิบัติภารกิจในการไปคน ไปอานและรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตรที่
เกี่ยวของกับประเทศไทยจากหอจดหมายเหตุประเทศตาง ๆ โดยเนนหอจดหมายเหตุแหงชาติสหรัฐอเมริกา
(NARA) ทําใหผูเขียนมีโอกาสพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ตามแนวพระราชดําริ
ของพลเอกหญิง ศ. เกียรติคุณ ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี “ทูลกระหมอมอาจารย” อดีตผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ที่ทรงใหความสําคัญกับวิธีจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนตองอานเอกสารชั้นตนแบบ
ฉบับเต็ม เพื่อใหไดรูวาอะไรเปนอะไรทั้งหมดในเอกสาร เพื่อใหผูเรียนได “ฝกคิด คิดวิเคราะหใหเปน และ
เปนไปอยางสนุก” (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 2564 ข: 26)
พันเอก ดร. สรศักดิ์ ผูเขียนจึงมีความเชื่อวาหากมีการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรอยาง
ถูกหลัก ถูกวิธี ตั้งแตตนทางคือ เนนหลักคิด วิธีการและหลักฐานในฐานะเปน “เครื่องมือ” ในการเรียนการ
สอน ใหมากกวาเนื้อหาและความรักชาติ เนนการปลูกฝงใหผูเรียนมีทักษะในการคนควาขอมูลอันหลากหลาย
ดวยตนเอง ไดฝกคิด คิดวิเคราะหใหเปน ฝกใหไมดวนสรุปอะไรงายๆ เริ่มจากเรื่องที่ตนเองสนใจ ยอมทําให
การเรียนรูนั้น “สนุกและชวนคิดชวนติดตาม” (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 2564 ข : 19, 28) และมีผลใหการ
เรียนรูมิไดจบเพียงแคในชั้นเรียนเทานั้น แตยังทําใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูรักการเรียนรูตลอด
ชีวิต เปนสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรูและพัฒนาไดตลอดเวลา ซึ่งเปนกลวิธีหนึ่งในการพัฒนาพลเมือง
ใหมีคุณภาพตามแนวทางของการ “สรางคน สรางชาติ สรางทหารอาชีพ”
บทที่ 2 แนะนํา “ขอมูลใหม” ที่คนพบจากการไปหอจดหมายเหตุแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)
พันเอก ดร. สรศักดิ์เริ่มไปคนควาเอกสารที่ NARA ตั้งแตป 2538-2559 มีเปาหมายตองการคนหาเอกสารที่
เกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยหรือเหตุการณทางการเมืองของไทยตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจนถึงสมัย
สงครามเย็น สามารถนําสําเนาเอกสารกลับมาเกือบ 2 แสนแผน แตที่นําเสนอเปนกรณีตัวอยางในหนังสือเลม
นี้จะใชเอกสารที่ไปคนควาในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม ป 2556 เทานั้น เอกสารที่เลือกมานําเสนอคือ
เอกสาร 2 หมวดใหญในฝายทหาร RG226 และ RG457 โดยแบงการนําเสนอออกเปน 5 กรณีตัวอยางดังนี้
RG226 ชุดขอมูลปฏิบัติการลับของหนวย OSS (Office of Strategic Service, OSS) หรือ ปจจุบัน
คือ สํานักขาวกรองกลางของสหรัฐอเมริกา (Central Intelligence Agency: CIA) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
OSS เปนหนวยสนับสนุนทางอาวุธและผูฝกพลพรรคใตดินใหกับขบวนการเสรีไทย ที่ผานมาเอกสารกลุมนี้เคย
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
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ถูกจัดเปน “ขอมูลลับ” (Very Secret, Top Secret) ปจจุบันเปนเอกสารที่ “ปลดความลับ” (Declassified
documents) แลว ในหมวดนี้ผูเขียนเลือกมานําเสนอเพียง 2 เรื่องคือ บันทึกนายเตียง ศิริขันธ กับบันทึก
คําใหการ/การตอบคําถามของนายกนตธีร ศุภมงคล
RG457 ชุดขอมูลที่เกิดจากการดักฟงและแปลโทรเลขของฝายญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2
มีทั้งขอมูลลับจากฝายญี่ปุนและยังมีขอมูลลับของฝายยุโรปดวย ในหมวดนี้ผูเขียนเลือกมานําเสนอรวม 3 เรื่อง
ที่เดนคือ กรณีการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเขาสูบริเวณตอนเหนือประชิดชายแดนของจีนและขอสงสัยการ
ติด ต ออยางลับ ๆระหวางทหารไทยกับ ฝ ายจี น , กรณี จ อมพล ป. พิ บู ล สงคราม ยื่ น ใบลาออกจากตําแหน ง
นายกรัฐมนตรีแลว แตไมยอมออก และกรณีฝายญี่ปุนพยายามชักชวนใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม เดินทางไป
ญี่ปุนหลายครั้ง แตจอมพล ป. พิบูลสงคราม บายเบี่ยงอยูเสมอ
เนื้อหาตั้งแตบทที่ 3-5 จะเปนการแนะนําและอภิปรายถึงเอกสารทั้ง 2 หมวดเรียงตามลําดับ 5 หัว
เรื่องในลักษณะเดียวกันคือ เริ่มจากการแนะนําเอกสารแตละชุด จากนั้นจะแสดงภาพถายเอกสารจาก NARA,
ภาพถายเอกสารฉบับสําเนาจากตนฉบับ, ภาพถาย pdf ตามตนฉบับ และฉบับพิมพ(ใหม)ตามตนฉบับ(มีเฉพาะ
บันทึกของนายเตียง ศิริขันธ) จบลงดวยการสรุปประเด็นคุณคาทางประวัติศาสตรของเอกสารชุดนั้น ๆ
บทที่ 3 บัน ทึกของนายเตียง ศิริขัน ธ ผูเขียนจะแนะนํ ากอนวานายเตียงเป น ใคร มี ฐานะหรือมี
ตําแหนงหนาที่ มีภาระความรับผิดชอบอะไร เอกสารนี้มีสภาพทั่วไปอยางไร มีเนื้อหาโดยสังเขปกลาวถึงเรื่อง
อะไรบาง เหตุใดผูเขียนจึงเชื่อวาเปนเอกสารที่นายเตียงพิมพขึ้น เอกสารชุดนี้ไปปรากฏในแฟมเอกสารของ
หนวย OSS ไดอยางไร ทําไมบันทึกของนายเตียง ศิริขันธจึงมีความหมาย มีความสําคัญในการตอบโจทยท้ัง
เรื่องกําเนิดของขบวนการเสรีไทยภายในประเทศและการตอตานรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
บทที่ 4 บันทึกคําใหการ/การตอบคําถามของนายกนตธีร ศุภมงคล เปนเอกสารราชการที่มีการระบุ
ชื่อบุค คลชัดเจน นายกนตธีรเปน ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติหน าที่เปนตัวแทนเสรีไทยที่
ลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไปใหขอมูลแกเจาหนาที่ระดับสูงของหนวย OSS ผานการตอบคําถาม 19 ขอ
ในวันจันทรที่ 19 มกราคม แตเอกสารลงวันที่ 20 มกราคม 2488/1945 เอกสารชุดนี้มีทั้งความเหมือนและ
ความตางกับบันทึกของนายเตียง ศิริขันธ ซึ่งมีลักษณะเปนเอกสารสวนบุคคลมากกวา แตเอกสารทั้งสองชิ้น
ลวนมีคุณคาในฐานะที่เปน “ขอมูลใหม” ระดับ “เพชรนํ้าเอก” ที่ชวยตอบโจทยสําคัญบางประการโดยเฉพาะ
เรื่อง “จํานวน” พลพรรคของขบวนการเสรีไทยและประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 5 นําเสนอเอกสารเพียงบางฉบับในหมวด RG467 (Message Intercept Translation) วาเปน
หลักฐานชั้นตนที่มีฐานะเปน “หลักฐานอิสระ” ระดับ “พยานปากเอก” ที่ชวยปดจุดออนของประวัติศาสตร
ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดอยางไร เริ่มจากการแนะนํากอนวา RG467 คือขอมูลฝายญี่ปุนที่ถูก OSS
ดัก ฟ งแล วแปลเป น ภาษาอั งกฤษตลอดชวงเวลาตั้ งแต ป 2481-2489/1938-1946 หรือ ตั้ งแต ก อนสงคราม
จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง เปนเอกสารที่มีลักษณะใกลเคียงกับคําใหการของนายกนตธีร ศุภ
มงคล ตรงที่เปนเอกสารราชการ มีชื่อผูสง-ผูรับ มีการระบุวัน เวลา เดือน ป อยางชัดเจน สิ่งที่แตกตางคือ
RG457 เปนการแปลจากตนฉบับภาษาญี่ปุนออกมาเปนภาษาอังกฤษ จึงมีโอกาสคลาดเคลื่อนไดงาย ในการ
แนะนํ าเอกสาร RG457 ผู เขี ยนมี ก ารปู พื้ น ฐานความรูท างประวัติ ศ าสตร ส มั ยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้ งแต
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จากแฟมเอกสารลับที่สุด : เผย “ขอมูลใหม” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ของหอจดหมายเหตุแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)

ชวงเวลากอนเกิดสงครามและสมัยที่กองทัพญี่ปุนบุกรุกเขามา การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม จากนโยบายเปนกลางไปสูการเลือกขาง เขารวมเปนพันธมิตรกับญี่ ปุน ประกาศสงครามกับฝาย
สัมพั นธมิตร(อังกฤษและสหรัฐอเมริกา) จากนั้น จึงอภิป รายวาเอกสารหมวด RG457 ที่ พบและยกมาเป น
กรณีศึกษาตัวอยางนั้นมีความสําคัญในฐานะเปนหลักฐานชั้นตนที่มีความเปน “หลักฐานอิสระ” ระดับ “พยาน
ปากเอก” ทีช่ วยปดจุดออนและสนับสนุนการสราง “ตํานานใหม” ของขบวนการเสรีไทยไดอยางไร
บทที่ 6 บทสรุป นําเสนอจุดยืน และเปาหมายที่สําคัญ ของการเขียนหนังสือเลมนี้อีกครั้งหนึ่ งวา
เอกสารตนฉบับหรือหลักฐานชั้นตนนอกจากจะมีบทบาทและหนาที่ในฐานะเปน “ขอมูลดิบ” แลว ยังเปน
“เครื่องมือ” ที่มีความสําคัญ อยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางประวัติศาสตรดวย การ
นําไปใชจึงควรตองมีองคประกอบอื่น ๆ มาเสริมเพิ่มเติมอีก เชน การใชภาพยนตร เรื่องเลา ขาว ภาพ สารคดี
การตั้ ง คํ า ถามจากมุ ม มองใหม ๆ การกระตุ น ให เกิ ด ความสงสั ย ใคร รู ทั้ ง จากตั ว เอกสาร และเนื้ อ หาทาง
ประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการใชวิธีการทางประวัติศาสตร คนควา ตรวจสอบ คิด วิเคราะห เพื่อ
แสวงหาความรูในแงมุมใหม ๆ ตอไป
(2) เอกสารชุด RG226 และ RG457 นําไปสูการคนพบ “ขอมูลใหม” ระดับ “เพชรนํ้าเอก”
ที่มีคุณคา ความหมายและมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
พันเอก ดร.สรศักดิ์ ผูเขียนเริ่มสนทนาจากการทําความตกลงเบื้องตนกอนวาเกณฑหรือขอบงชี้วา
เอกสารใดจะจัดวาเปน “ขอมูลใหม” มิใชเปน “ความใหม” ชนิดไมเคยมีใครเคยพบเคยเห็นหรือเคยใชอางอิง
มากอน อาจจะเปนขอมูลเดิมที่มีมานานแลวแตไมใครสนใจ ยังไมมีใครเคยนํามาใชก็ได หรืออาจจะเปนขอมูล
เกาแตตีความใหมก็ได หรือเปนขอมูลใหมที่เพิ่งเปดใหบริการแกสาธารณชนทั่วไปสามารถเขาไปอานก็เปนได
เชนกัน ความหมายและความสําคัญของ “ขอมูลใหม” อยูที่การเปนขอมูลที่เปดเผยใหเห็นมุมมองในอีกแงหนึ่ง
ที่ไมเคยมีใครรับรู ไมเคยคาดคิดกันมากอน แตขอมูลดังกลาวชวยทําหนาที่ไขความจริงบางอยางใหกระจาง
แจงอันเปนการปดจุดออนของเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ยังมีคําถามหรือขอสงสัยบางประการ
ยกตัวอยางเชน ที่ผานมาการศึกษาเรื่องราวของขบวนการเสรีไทยเนนการอธิบายภายใตชุดความรู
ทางวิชาการที่เรียกวา “ตํานานเกา” ซึ่งผลิตซํ้าคําอธิบายตอ ๆ กันมาวาเสรีไทยเปนความเคลื่อนไหวของผูนํา
ไทยที่แตกแยกความคิดเห็นเปน 2 ฝาย ระหวาง ฝายจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผูนํารัฐบาลเผด็จการทหาร ที่
นิยมญี่ปุน เลือกเปนมิตรกับฝายอักษะ(ญี่ปุน เยอรมนี อิตาลี) กับฝายนายปรีดี พนมยงค ผูนําฝายพลเรือนและ
ทหารเรือที่นิยมประชาธิปไตย จึงตอตานญี่ปุน สนับสนุนฝายสัมพันธมิตร มีอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เสรีไทย
เปนขบวนการตอตานญี่ปุนที่มีขนาดใหญโตมีกําลังพลมากถึงประมาณ 50,000-100,000 คน
เมื่อพันเอก ดร.สรศักดิ์ ทํางานวิจัยเรื่องนี้ตั้งแตระดับบัณฑิตศึกษา ดุษฎีบัณฑิตและจากประสบการณ
ไปคนควาอานเอกสารที่ NARA ทําใหคนพบหลักฐานที่เปน “ขอมูลใหม” ที่ชวยไขความจริงบางประการให
กระจางแจง สามารถเสนอ “ตํานานใหม” ของขบวนการเสรีไทยไดในอีกมุมมองหนึ่งวา ผูนําไทย ทั้งจอมพล
ป. พิบูลสงคราม และนายปรีดี พนมยงค ตางเปนผูนําประเทศที่มีความเปนอิสระและมี “ความชาญฉลาด”
รูจักใชประเด็นสงครามโลกมาเปนนโยบายในการ “หลอกลอ” กับประเทศมหาอํานาจที่เขามาเกี่ยวของ ไมวา
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พีรยา มหากิตติคุณ
จะเป นฝายญี่ ปุน หรือฝายสัมพัน ธมิตร เพื่อปกปองรักษาอธิปไตยของชาติ และเพื่อใหฝายตนเองมีอํานาจ
เหนือกวาคูแขงในทางการเมือง
ขบวนการเสรี ไ ทยจึ ง เป น ขบวนการที่ มิ ไ ด มุ ง หมายจะต อ ต า นการรุ ก รานของญี่ ปุ น ในระหว า ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เทานั้น แตเปนขบวนการที่มีความมุงหมายจะตอตานและลมลางระบอบเผด็จการทหาร
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และตอสูเพื่อใหเกิดระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง กําลังพลพรรค
นาจะมีจํานวนไมมากนัก ประมาณ 8,000-10,000 คนเทานั้น
หลักฐานชั้นตนที่เปน “ขอมูลใหม” ระดับ “เพชรนํ้าเอก” ที่ผูเขียนคนพบและนํามาใชสนับสนุน
“ตํานานใหม” ไดแกเอกสารชุด RG226 และ RG457 รวม 5 กรณีตัวอยาง มีประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้
กรณีที่ 1 บันทึกของนายเตียง ศิริขันธ แมวาจะเปนเอกสารฉบับพิมพดีดจํานวน 24 หนาที่ไมระบุ
ชื่อเจาของ ไมเคยมีใครพูดถึงเอกสารนี้มากอน แตดวยบริบทของเอกสารและการใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ทําใหพันเอก ดร.สรศักดิ์นําเสนอวาบันทึกดังกลาวเปนของนายเตียง ศิริขันธ เนื้อความของบันทึกชวยตอบ
คําถามสําคัญอันเปนการพิสูจนสมมติฐาน “ตํานานใหม” ของขบวนการเสรีไทยไดวา กําเนิดของขบวนการเสรี
ไทยภายในประเทศ มาจากการรวมมือกันระหวาง กลุม ส.ส.ภาคอีสานกับนายปรีดี พนมยงค มูลเหตุของการ
รวมมือมีที่มาจากปญหาการตอตานระบอบเผด็จการทหารรวมอยูดวย มิไดมีแคการตอตานญี่ปุนเพียงอยาง
เดียวดังที่เคยเขาใจกัน เปนการตอตานระบอบเผด็จการทหารที่มีมาตั้งแตกอนสงครามจะเกิด และจุดหมาย
ปลายทางของการรวมมือกันก็มิใชการตอตานญี่ปุน แตเปนการตอสูเพื่อใหเกิดระบอบประชาธิป ไตยอยาง
แทจริง ดังนั้นการตอตานญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของขบวนการเสรีไทย
และภารกิจในการตอสูเพื่อใหเกิดระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงนี้จะยังคงปฏิบัติการตอมาภายหลังสงคราม
ยุติลงแลว ดังจะเห็นไดจากความพยายามที่จะวางรากฐานใหเกิดระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2489 แตความพยายามดังกลาวตองประสบความลมเหลวเนื่องจากไมสามารถตานทานพลังอํานาจ ทั้งกลุม
จอมพล ป. พิบูลสงครามและกลุมอํานาจเกา(หรือกลุมนิยมเจา) ที่หวลคืนกลับมามีอํานาจไดใหมภายหลัง
รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ซึ่งทําใหแกนนําหลักของกลุมเสรีไทยภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุม ส.ส.
ภาคอีสาน กลายเปนเปาหมายหนึ่งที่ถูกคณะรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 จงใจทําลายลางใหหมดสิน้ ไป
บันทึกของนายเตียง ศิริขันธ จึงทิ้งหลายประเด็นใหชวนคิด ชวนคนควาวิจัย และชวนสนทนาทาง
วิชาการตอไปไดอีก ไมวาจะเปนการลอง “เปลี่ยนมุม” ศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก
ระดับผูนําประเทศ มาเปนเรื่องราวของนายเตียง ศิริขันธ “คนตัวเล็กๆ” ผูเปน “ผูแทนสามัญชนคนบานนอก”
ส.ส.จากจังหวัดสกลนครที่กาวออกไปมีบทบาทในการเมืองระดับชาติและการเมืองโลก คําถามที่เกี่ยวของกับ
เรื่องราวของนายเตียง จึงนาจะมีตั้งแตการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่ง “ชาติ” และ “ระบอบประชาธิปไตยอยาง
แทจริง” ที่นายเตียงคิดมีรายละเอียดเหมือนกันหรือแตกตางไปจากที่ผูนําสวนกลางคิด เหตุใดเขาและผอง
เพื่อนจึง “กลา” เปนปฏิปกษกับรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพล ป. พิบูลสงครามและญี่ปุน รวมถึงคําถาม
ที่วาเหตุใดเรื่องราวของเขาและพรรคพวกของเขาจึงกลายเปน “คนตนแบบ” ของ “นักการเมืองอีสาน” ที่ถูก
กลาวขานมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน
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การ “เปลี่ยนมุม” ขางตนเปนมุมมองที่พันเอก ดร.สรศักดิ์ ผูเขียนนาจะไดรับอิทธิพลมาจากงานของ
ดร. คริ ส โตเฟอร โกชา (Dr.Christopher E. Goscha) และงานของ ดร.แดเนี ย ล ไฟน แ มน (Dr. Daneil
Fineman) ที่เนนการศึกษาประวัติศาสตรของประเทศเล็กโดยเนนมุมมองจากภายใน หรือจากจุดยืนของผูนํา
ชาวพื้นเมืองในภูมิภาคตาง ๆ ออกไปสูการเมืองภายนอก โดยใหความสนใจวาบรรดาผูนําชาวพื้นเมืองใน
ประเทศเล็กๆมีปฏิกิริยาตอกระแสการเมืองระดับโลกอยางไรดวยเหตุผลอะไร (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 2546 ก)
ดังนั้นหากเปลี่ยนตัวละครจากเดิมที่เคยเนน “ผูนํา” ระดับสูงสุด มาเปนทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของตั้งแตระดับ
ปฏิบัติการรองลงมาตามลําดับ โดยพิจารณาวาแกนนําระดับรองแตละคนมีภูมิหลัง (ครอบครัว การศึกษา
อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม) มีแนวคิดเกี่ยวกับชาติและการพัฒนาประเทศเหมือนกันหรือ
แตกตางกันอยางไร มีปจจัยอะไรที่นําไปสูการเกาะกลุมรวมตัวกัน หรือขัดแยง ไมพึงพอใจกัน ยอมจะทําให
ภาพรวมของเรื่ อ งราวในประวั ติ ศ าสตร มี ค วามชั ด เจนเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป น วิ ธี วิ จั ย ที่ ผู เ ขี ย นเรี ย กว า
Prosopographical Study (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 2548 และ 2557)
กรณีที่ 2 บันทึกคําใหการ/การตอบคําถามของนายกนตธีร ศุภมงคล การตอบคําถาม 19 ขอ
ของนายกนตธีรชวยไขความกระจางเรื่องกําลังพลพรรคเสรีไทยวามิไดมีถึงขนาด 50,000-100,000 คนดังที่เคย
เขาใจกัน จากบริบทของเอกสารและการตรวจสอบกับหลักฐานรวมสมัย ทําใหพันเอก ดร.สรศักดิ์ ผูเขียน
คนพบประเด็นที่นาสนใจบางประการ กลาวคือ
ประการแรก บันทึกคําใหการของนายกนตธีร ทําใหรูที่มาที่ไปของการสรางความเท็จ (myth) ให
กลายเป น ความจริง (truth) เนื่ องจากที่ ผานมา พั น เอก ดร.สรศั กดิ์ มี ขอ สงสัยเรื่องจํานวนพลพรรคของ
ขบวนการเสรีไทยที่เคยอางอิงตอๆกันมาวามีจํานวนสูงถึง 50,000-100,000 คน ซึ่งขัดแยงกับหลักฐานรวม
สมัยทั้งของไทยและตางประทศที่กลาวตรงกันวานาจะมีเพียงแคไมเกิน 8,000-10,000 คนเทานั้น
ตัวเลข 50,000-100,000 คนปรากฏใหเห็นครั้งแรกในบันทึกคําใหการของนายกนตธีร แตในอดีต
เอกสารนี้อยูในชั้นความลับ ไมนาจะมีนักวิชาการคนใดเขาถึงได และเหตุผลที่นายกนตธีรใหการแก OSS วามี
ประมาณ 50,000-100,000 คน น า จะเกิ ด จากความพยายามที่ จ ะให ส หรัฐ อเมริก าเชื่ อ ถื อ และสนั บ สนุ น
ขบวนการเสรีไทยเพื่อนําไปสูการรับรองเอกราชเมื่อสงครามสิ้นสุดลงมากกวา
พันเอก ดร.สรศักดิ์ พบวา “ตัวเลข” จํานวนพลพรรคเสรีไทย 50,000-100,000 คน มีจุดเริ่มตนมา
จากงานเขียนของ James V. Martin, Jr. เรื่อง Thai-American Relations in World War II ตีพิมพครั้งแรก
ในวารสาร The Journal of Asian Studies ฉบับเดือนสิงหาคม 2506/1963 หลังจากนั้นตัวเลขดังกลาวเริ่ม
แพรหลายเขามาในประเทศไทยเปนครั้งแรกผานการตีพิมพงานเขียนที่แปลมาจากงานวิจัยของ ศ.ดร.แถมสุข
นุ ม นนท ภายใต ชื่ อ เมื อ งไทยสมั ย สงครามโลกครั้งที่ 2 ในป 2521 จากนั้ น จึ งมี ก ารผลิต ซํ้า ผานงานเขีย น
วิทยานิพนธและงานวิจัยนับ แตนั้น เปนตน มา โดยยังไมพบหลักฐานเชน เดียวกันวา James V. Martin นํา
ตัวเลขดังกลาวมาจากเอกสารใด
ประการที่สอง คําถามของเจาหนาที่หนวย OSS และคําใหการรวม 19 ขอของนายกนตธีร ทําใหเกิด
ประเด็นใหมๆ ที่ชวนใหขบคิด ชวนใหคนควาวิจัยตอไปไดอีกเชนกัน เปนตนวาตั้งแตชวงกอนเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ระหวางที่สงครามดําเนินไปและภายหลังสงครามยุติ OSS หรือรัฐบาลสหรัฐมองสถานะของประเทศ
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พีรยา มหากิตติคุณ
ไทยอยางไร หากเลือกได สหรัฐคาดหวังอยากเห็นผูนําคนใดเขามาทําหนาที่เปนหัวหนารัฐบาลไทย ระหวาง
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายปรีดี พนมยงค หรือ พล.ต.อ.หลวงอดุลเดชจรัส หรือแมแตคําถามที่วาอะไรคือ
เหตุผลที่สหรัฐยับยั้งแผนการลักลอบเดินทางออกไปจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในตางประเทศ อันเปนขอเสนอของ
เสรีไทย เปนตน
กรณีที่ 3 เอกสารชุด RG457 เปน “หลักฐานอิสระ”ระดับ “พยานปากเอก” ที่สําคัญของการศึกษา
ประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากพันเอก ดร.สรศักดิ์มีความเห็นวาจุดออนที่สําคัญประการ
หนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือการขาดขอมูลของญี่ปุนผูเปนชาติมหาอํานาจ
อีกฝายหนึ่ง ถือเปนตัวแปรหลักคูขนานกับฝายสัมพันธมิตรที่สนับสนุนขบวนการเสรีไทย ที่เปนเชนนี้มีสาเหตุ
มาจากขอจํากัดเรื่องภาษาและการที่ญี่ปุนเปนประเทศผูแพสงคราม จึงอาจมีผลทําใหเอกสารสําคัญบางสวนถูก
ทําลาย การคนพบเอกสาร RG457 ที่มีทั้งขอมูลลับของฝายญี่ปุนและขอมูลในกลุมอักษะคือเยอรมนีและอิตาลี
ปะปนอยูดวย จึงมีความนาสนใจระคนแปลกใจดวยวาทางญี่ปุนรูเรื่องที่ถูกดักฟงนี้บางหรือไม เพราะการรู
หรือไมรู ยอมมีผลอยางยิ่งตอความไดเปรียบ-เสียเปรียบดานการขาวในภาวะสงคราม ถาหากญี่ปุนไมรู นี่
อาจจะเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่นําไปสูความพายแพของญี่ปุนในสงครามครั้งนี้ดวยก็เปนได
อยางไรก็ดี RG457 เป น เอกสารที่ ให มุ มมองของฝ ายญี่ ปุ น ที่ มี ตอสถานะของประเทศไทยในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในแงของยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่ญี่ปุนปฏิบัติตอประเทศไทยและยังสะทอนสภาพ
ความเป น ไปภายในประเทศของไทยในมุ ม มองของญี่ ปุ น ด วย ดังตั วอยางที่ พั น เอก ดร.สรศัก ดิ์ ยกมาเป น
กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจชวนใหขบคิดและสนทนาทางวิชาการตอไปไดอีกดังนี้
ประการแรก เมื่อพิ จารณาเอกสาร RG457 พรอมไปกับ เอกสารรวมสมัยฝายญี่ ปุนสะทอนใหเห็น
ยุทธศาสตรในการทําสงครามของญี่ปุนวาตองการใชไทยเปนแหลงสนับสนุนหรือเปน “แนวหลัง” ในการทํา
สงครามกับอังกฤษในพมาและมลายู กับมุงหมายจะใชประเทศไทยเปน “ตัวอยางที่ดี” ตามแผนการ “รวมวงศ
ไพบูลยมหาเอเชียบูรพา” หรือ “Asia for Asiatics” ญี่ ปุนจึงพยายามชักชวนไทยเขารวมเปนพันธมิตรและ
ปฏิบัติตอไทยแตกตางไปจากเพื่อนบาน ดังจะพิจารณาไดจากหลักฐานประกอบในหลายกรณีไมวาจะเปน
บัน ทึ กของนายพลอาเคโตะ นากามูระ ผูบัญ ชาการกองทั พญี่ ปุ น ประจําประเทศไทย(เออิจิ มู ราชิมา และ
นคริน ทร เมฆไตรรัต น 2534) คํ า ให ก ารฯของ พ.อ.ฮิ โรมิ ติ ยาฮารา (สรศั ก ดิ์ งามขจกุ ล กิ จ 2529) และ
คําใหการฯของ พ.ท.Massao Kushida (1989) ซึ่งนาจะเปนคําอธิบายที่ชวยใหเขาใจไดมากขึ้นวาเหตุใดการ
เคลื่อนไหวตอตานญี่ปุนของขบวนการเสรีไทยและปฏิบัติการทั้งหลายที่จอมพล ป. พิบูลสงครามทํา จึงไมถูก
“ตอบโต” ดวยวิธีการขั้นเด็ดขาด เหตุใดญี่ ปุนจึงปฏิบัติตอไทยแคเฝาจับตาและทําหนาที่เปน “กรรมการ
กลาง” คอยกดดันใหความขัดแยงแขงขันระหวางกลุมการเมืองภายในของไทยดําเนินไปตามกติกาของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยไมเขามาแทรกแซงหรือสนับสนุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
ประการที่สอง ผูนําไทยมีความแตกตางจากผูนําขบวนการชาตินิยมชาติอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตรงที่วา
ถึงแมผูนําไทยจะมีลักษณะนิยมญี่ปุนมากกวาชาติตะวันตก มีความสัมพันธใกลชิดญี่ปุนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
ภายหลังกรณีพิพาทระหวางไทยกับอินโดจีน-ฝรั่งเศส (2483-2484/1940-1941) แตเมื่อกองทัพญี่ปุนบุกรุก
เขามาจริงๆแลว ผูนําไทยกลับมีทัศนะและทาทีไมยินดีตอนรับญี่ปุน ญี่ปุนไมสามารถชักจูงใหจอมพล ป. พิบูล
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สงครามเขารวมเปนพัน ธมิตรได ปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาลจอมพล ป. พิบู ลสงครามกับญี่ ปุน จึงปรากฏใน
ลักษณะของความหวาดระแวงไมไววางใจซึ่งกันและกัน ญี่ปุนจึงตองเฝาติดตามความเคลื่อนไหวของจอมพล ป.
พิบูลสงครามอยางใกลชิดตลอดเวลาตั้งแตเมื่อแรกจนกระทั่งสงครามยุติ จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงมิไดฝกใฝ
เปนเนื้อเดียวกันกับญี่ปุนดังที่เคยเขาใจกันมา
ประการที่สาม การที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปลี่ยนนโยบายตางประเทศจากการประกาศ
เปนกลาง มาสูการเขารวมเปนพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุน ประกาศสถานะสงครามกับฝายสัมพันธมิตร มี
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปนกรณีตัวอยางที่สะทอนใหเห็นวาถึงแมกองทหารญี่ปุนจะบุกรุกประเทศไทยและ
กดดันอยางหนักนับตั้งแตกอนอรุณรุงในเชาวันที่ 8 ธันวาคม 2484/1941 จนถึงการประกาศสงครามในวันที่
25 มกราคม 2485/1942 แตรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามยังมีอิสระและรูจักเลือกใชสถานการณสงคราม
“หลอกลอ” ญี่ปุนใหเกิดประโยชนอยาง “ชาญฉลาด” เพราะนอกจากจะชวยลดความเสียหายของประเทศ
จากการรุกรานของกองทัพญี่ปุนแลว ยังชวยใหรัฐบาลมีความเขมแข็ง ไดรับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น และสามารถใชเงื่อนไขญี่ปุนกับขาวสถานะสงครามเปนเครื่องมือในการขยายอํานาจครอบงําประเทศได
อยางเบ็ดเสร็จ ซึ่งถือไดวาเปนความสําเร็จของการปรับตัวตามสถานการณชนิดที่อาจจะเรียกไดวาเปนการพลิก
วิกฤตใหเปนโอกาส ซึ่งในตอนแรกอาจจะดี ใชไดผล แตกลับทําใหความแตกแยกภายในรัฐบาลคณะราษฎร
ระหวางกลุมทหารบกที่นําโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับกลุมพลเรือน-ทหารเรือที่นําโดยนายปรีดี พนมยงค
ซึ่งเคยเปน“หัวใจของระบอบพิบูลสงคราม” แตกสลาย ทําใหกลุมนายปรีดี พนมยงค แยกตัวออกไปรวมมือ
กับกลุมการเมืองอื่นในนามขบวนการเสรีไทย
ประการสุดทาย การเลือกเปนพันธมิตรกับญี่ปุน ทําใหโชคชะตาของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ตองผกผันไปตามเงื่อนไขของสงครามที่มีความพายแพหรือชัยชนะของญี่ปุนเปนตัวแปรสําคัญ ดังนั้นเมื่อเขาสู
ป 2486 ญี่ปุนเริ่มตกเปนฝายเสียเปรียบ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงตองเผชิญกับกระแสกดดันอยาง
หนักทั้งจากญี่ปุนและกระแสการเมืองภายในประเทศ จนเปนที่มาของการแสวงหาทางออกใหม ไมวาจะเปน
การลักลอบสงนายทหารไปติดตอเปนการลับกับฝายสัมพันธมิตรโดยผานจีน การดําเนินนโยบายยายเมือง
หลวงไปอยูเพชรบูรณ การทดสอบความมั่นคงของรัฐบาลดวยวิธีการยื่นใบลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
แลว แตไมยอมออก (ซึ่งเปนกลวิธีที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเคยทํามาแลวหลายครั้ง ดู พีระ เจริญวัฒนุกูล
2559) และการปฏิเสธไมเดินทางไปเขารวมประชุมเพื่อการสถาปนาวงศไพบูลยรวมแหงมหาเอเชียบูรพา (The
Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) ตามที่ญี่ปุนตองการ
การแสวงหาทางออกใหมที่ดําเนินไปทามกลางสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเรียกไดวาสาย
เกิน ไป เนื่องจากการกระชับ อํานาจอยางเบ็ ดเสร็จ ภายใตฐานคิดแบบผูนําทหาร ทํ าให จอมพล ป. พิ บู ล
สงครามไมใหความสําคัญกับการใชอํานาจตามกติกาของระบอบประชาธิปไตย กลายเปนผูนําที่มีพฤติกรรม
ทําอะไรตามอําเภอใจ ไมฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมมีเหตุผล กลับไปกลับมา (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 2564 ข:
203 และ พีรยา มหากิตติคุณ 2561) และตองสิ้นสุดอํานาจลงในป 2487 โดยยังไมมีการไขความกระจางวา
ทามกลางสภาวการณที่กําลังขับเคลื่อนตลอดเวลานั้น จอมพล ป. พิบูลสงครามในฐานะผูนําสูงสุดของประเทศ
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ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีไวอยางไรบาง ทําไดจริงๆมากนอยแคไหน ดวยเหตุผลใด ซึ่ง ณ เวลา
นั้นยอมเปนสิ่งที่ไมสามารถเปดเผยได
RG457 จึงเปนหลักฐานสําคัญที่จะชวยไขความจริงเหลานี้ใหกระจาง ไมวาจะเปนเรื่องที่ญี่ปุนมิได
ไววางใจจอมพล ป. พิบูลสงครามมาตั้งแตแรก และขบวนการเสรีไทยก็มิไดมีเฉพาะเรื่องของผูนําและมิไดมี
เฉพาะเรื่องความนิยมหรือไมนิยมญี่ปุน
กลาวโดยสรุป เอกสารชุด RG226 และ RG457 นําไปสูการคนพบ “ขอมูลใหม” ระดับ “เพชรนํ้า
เอก” ที่มีคุณคา มีความหมายและมีความสําคัญเนื่องจากเปนหลักฐานที่ชวยสนับสนุนขอเสนอ “ตํานานใหม”
ของขบวนการเสรีไทยที่เปนการเปลี่ยนมุมมองการอธิบาย จากเดิมที่เคยใชการเมืองภายนอกเปนตัวตั้ง มี
มหาอํานาจเปนแกนหลัก อธิบายเรื่องราวของขบวนการเสรีไทยวาเกิดจากการเลือกขางของผูนําไทย ที่เลือก
ฝกใฝฝายมหาอํานาจภายใตอุดมการณที่มีอยู (จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนเผด็จการ จึงนิยมญี่ปุนและเลือก
เข า ข า งอั ก ษะ ขณะที่ น ายปรี ดี พนมยงค ยึ ด อุ ด มการณ ป ระชาธิป ไตย จึ งต อ ต า นญี่ ปุ น และเลื อ กเข าข า ง
สัมพันธมิตร) มาสูการอธิบายประวัติศาสตรของขบวนการเสรีไทยในมุมมองใหม ตามแนวทางของ ศ.ดร.
Alfred W. McCoy ทึ่นําเสนอวาผูนําชาวพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปนประเทศเล็ก มิได
เปน “รัฐบาลหุนเชิด” ทําตามฝายมหาอํานาจที่ตนเลือกอยางตายตัว แตพวกเขามีวิธีการของตนเองในการ
รับมือกับ มหาอํานาจ โดยเปน “ผูกระทํา” มากกวา “ผูถูกกระทํา”(สรศั กดิ์ งามขจรกุลกิจ 2564 ข: 255)
เอกสารชุด RG457 เปนหลักฐานของฝายญี่ปุนที่สะทอนพฤติกรรมทางการเมืองของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามในอีกมุมมองหนึ่งวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม มิไดฝกใฝเปนเนื้อเดียวกับญี่ปุน แตทั้งจอมพล ป. พิบูล
สงครามและอาจรวมถึงกลุมการเมืองทุกกลุมในเวลานั้น ตางมีอิสระและรูจักใชนโยบาย “หลอกลอ” กับ
ประเทศมหาอํานาจที่เขามาเกี่ยวของ “อยางชาญฉลาด” เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติและเพื่อใหฝายตนเองมี
อํานาจเหนือกวาคูแขงในทางการเมือง ดวยมุมมองและวิธีการศึกษาที่ยกเลิกการขึ้นปายแบบ “เหมารวม”
เชนนี้จึงนาจะใหเขาใจไดถึงสิ่งที่อยูเบื้องหลัง “การเมืองในการเขียนประวัติศาสตร” ที่แตละคน แตละกลุม
นํามาใชอธิบายเพื่อสรางความชอบธรรมทางการเมืองใหแกตนและสรางภาพความเปน “ผูราย” ใหแกฝายตรง
ขามดวยเชนเดียวกัน
(3) การอานเอกสารตนฉบับหรือหลักฐานชั้นตนเปน “เครื่องมือ” ที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการ
สอนและการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร เพื่อการ “สรางคน สรางชาติ สรางทหารอาชีพ”
พันเอก ดร. สรศักดิ์ ผูเขียนไดกลาวไวในบทนําแลววา “แกน” ของวิชาประวัติศาสตร มิใชเนื้อหา
และการปลูก ฝ งความรัก ชาติ แตอยูที่ก ารสอนหลักคิด วิธีก าร เพื่ อฝกให ผูเรียนเกิดกระบวนการคิ ด คิ ด
วิเคราะหใหเปน คิดใหไดหลายรูปแบบ หลายมุมมอง ฝกหัดตนใหกลายเปนผูมีวิจารณญาน มีเหตุผล ไมดวน
สรุปอะไรงายๆ และมีความคิดเปนของตนเอง การฝกทักษะนี้ควรเริ่มจากเรื่องที่เจาตัวสนใจ มิใชครูหรือใคร
กําหนด เพราะเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ชวยกระตุนใหเกิดความสงสัยใครรูอยางจริงจังและทําไป
ดวยความสนุก การพัฒนาตนใหเปน “นักประวัติศาสตร” ที่ดีเชนนี้ พันเอก ดร. สรศักดิ์ เชื่อวาคนทุกเพศทุก
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จากแฟมเอกสารลับที่สุด : เผย “ขอมูลใหม” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ของหอจดหมายเหตุแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)

วัยสามารถเรียนรู ฝกฝน และสรางสรรคขึ้นไดตลอดเวลา เปนอีกกลวิธีหนึ่งของการ “สรางคน สรางชาติ สราง
ทหารอาชีพ”
ดังประสบการณ ตรงของพันเอก ดร. สรศักดิ์ ที่พบวาในการศึกษาประวัติศาสตร หลักฐานแตละ
ประเภทตางมีขอจํากัดแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ถาหากมองเฉพาะเอกสารราชการ ประเภทประกาศ คําสั่ง
รายงานตางๆ ยอมไดมุมมองแบบหนึ่ง แตหากคิด วิเคราะหเจาะลึกถึงเนื้อใน มองไปที่เบื้องหลังของเอกสาร
อาจไดขอเท็จจริงอีกอยางหนึ่ง หากนําเอกสารเหลานี้ไปใชโดยไมวิพากษกลั่นกรองใหดีแลว อาจกอใหเกิดการ
สื่อสารที่คลาดเคลื่อนได ดังนั้นในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรทุกๆเหตุการณ หากเริ่มตนจากการตั้ง
คําถามที่ดี คนควา อานหลักฐานที่เปนเอกสารชั้นตนดวยตนเอง อยางละเอียดรอบดาน วิเคราะหถึงสิ่งที่อยู
เบื้องหนา-เบื้องหลังของเอกสาร ทั้งที่เปนเอกสารราชการ งานเขียนประเภทคําใหการ บทสัมภาษณ สารคดี
ข า ว บั น ทึ ก ความทรงจํ า ของบุ ค คลทุ ก คนที่ เกี่ ย วข อ ง และรวมไปถึ ง การศึ ก ษา “การเมื อ งในการเขี ย น
ประวัติศาสตร” และพัฒนาการของ “การผลิตซํ้างานวิจัยทางประวัตศาสตร” ประกอบกันไปดวยแลว ยอมจะ
ทําใหเขาใจเรื่องราวของเหตุการณนั้น ๆในทุกมิติ ไดชัดเจน ถูกตอง เขาใกลความจริงเพิ่มมากขึ้น ดังจะศึกษา
ไดจากผลงานของผูเขียนทั้ง 2 เลมที่ไดแนะนํานี้ รวมถึงบทความวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธทั้งภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
งานเขียนเลม นี้ข องพั น เอก ดร. สรศักดิ์ ยั งเป น ภารกิจ ที่ สําคัญ อีก ประการหนึ่ งของการเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ. สกศ. รร. จปร. ในพระราชดําริฯ ซึ่งพลเอกหญิง ศ. เกียรติคุณ
ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทูลกระหมอม
อาจารย” ผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดทรงริเริ่ม
วางรากฐานมาตั้ งแต ป 2535 เนื่ อ งจากป จ จุ บั น หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ข องแต ล ะประเทศมี ก าร “ปลด
ความลับ” (declassifile documents) เอกสาร มีเอกสารใหม ๆ เปดใหบริการแกสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่องมาโดยลําดับ จึงมีพระราชดําริวาเอกสารเหลานี้มีความสําคัญ “นักวิจัยคนไหน จากประเทศไหน
ก็ตาม ใครเขาถึงไดกอน ยอมจะมีขอมูลที่จะวิเคราะห วิจารณเหตุการณโลกไดแมนยํากวาผูอื่น” (สรศักดิ์ งาม
ขจรกุลกิจ 2464 ข: 6) จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดสงคณาจารยผูเชี่ยวชาญไปคนควาวิจัย อาน รวบรวมเอกสารของ
ประเทศไทยที่ปรากฏอยูตามหอจดหมายเหตุแหงชาติของประเทศตางๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
ฝรั่ง เศส เยอรมนี จี น เกาหลี ญี่ ปุ น อิ น เดี ย เวี ย ดนาม และออสเตรเลี ย นํ า มาเก็ บ รวบรวมไวในรู ป ของ
“คลังขอมูลดิจิทัล” (Digital Collections) เพื่อใหเกิดประโยชนตอการนําไปใชในการวิจัยดานประวัติศาสตร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และเปน “เครื่องมือ” ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรแกทั้ง
นักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป
เพื่ อใหการใชเอกสารหรือหลั กฐานชั้ น ตน ที่ยังมีฐานะเป น “ขอมูล ดิบ ” ให ส ามารถทํ าหน าที่ เป น
“เครื่องมือ” ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยประวัติศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ พันเอก ดร. สรศักดิ์
ผูเขียนแนะนําวา ควรเริ่มจากการปูพื้นฐานขอมูลความรูและขอคิดเห็นที่แวดลอมรอบตัวเอกสารหลักฐานนั้นๆ
เสียกอน เพื่อใหผูเรียนหรือผูอานมีความเขาใจเนื้อหาในเบื้องตน เนื่องจากขอมูลที่ปรากฏในเอกสารแตละชิ้น
มีความหมาย มีความสําคัญและอาจจะมีความซับซอนที่ซุกซอนอยูภายใน เมื่อผูเรียนหรือผูที่จะนําไปใชมีพื้น
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ความรูมากพอที่จะเขาถึงบริบทของเอกสารแลว ผูสอนก็จะสามารถแทรกประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องราว
เพื่อชักชวนใหผูเรียนรูจักสังเกต เกิดการคิด กลาตั้งคําถาม คิดวิเคราะหสังเคราะหและสื่อสารไดอยางมีเหตุผล
กล าถกเถี ย งแสดงความคิ ด เห็ น ในแนววิช าการ อั น เป น วิธี ก ารศึ ก ษาตามตามหลั ก ปรัช ญาจีน โบราณที่ วา
“การศึกษาโดยไมคิด ไรประโยชน การศึกษาโดยไมศึกษา เปนอันตราย” เมื่อผูเรียนเขาใจความหมายของ
ขอมูลในเอกสารไดเปนอยางดีแลว ยอมสามารถนําไปใชไดอยางมีเหตุผลหรือสามารถประยุกตใชไดอยางมี
คุณภาพ
การใชหลักฐานชั้นตนเปน “เครื่องมือ” ในการวิจัยและจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรดังที่
กลาวมาขางตนนี้ จึงเปนการปรับความเขาใจที่สังคมมีตอเนื้อหาและวิชาประวัติศาสตร จากที่เคยมีอคติวา
เป น วิ ช าที่ เน น การท อ งจํ า เนื้ อ หาและมุ ง ปลู ก ฝ ง ความรั ก ชาติ มาสู ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ “วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร” โดยใชเอกสาร/หลักฐานที่เปนตนฉบับเปน “เครื่องมือ” ของการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนไปสูการ
เปน “นักประวัติศาสตร” ที่ดี ซึ่งยอมจะกอใหเกิดประโยชนที่ตามมา 2 ประการคือ ทําใหผูเรียนไดพัฒ นา
ทักษะความคิดใหสามารถรับมือกับภาวะ Information Overload ในปจจุบันไดอยางมีศักยภาพ และยังทําให
เกิดการทบทวนองคความรูเกา เติมเต็มเและสรางสรรคองคความรูใหมๆทางประวัติศาสตรไดตลอดเวลา
(4) บทสรุป
สิ่งที่ถือไดวาเปนจุดออนที่สําคัญของหนังสือเลมนี้ที่นักวิชาการอานแลวอาจจะไมคุนเคยนักคือการไม
มีบรรณานุกรมทายเลม ทั้งๆที่เปนงานเขียนแนววิชาการ แตจุดเดนที่นาสนใจกลาวไดวามีอยูหลายประการ
ไดแกการนําเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรที่เนนการเปดโอกาสใหผูเรียนตั้งคําถามที่ตน
สนใจโดยยังไมตองตอบ แตตองอธิบายใหไดวาคําถามนั้นมีที่มาและมีความสําคัญอยางไร กับการใหความสําคัญ
ในการใชเอกสาร/หลักฐานชั้นตนในฐานะเปน “ขอมูลดิบ” ใหเปน “เครื่องมือ” ในการวิจัยและการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดฝกคนควา อานหลักฐานชั้นตนและหลักฐานตางๆ ทางประวัติศาสตรดวยตนเอง
ฝกทักษะการอาน อานแลวคิด วิเคราะหใหเปน สังเคราะหใหได อยางมีเหตุผล มีขอเท็จจริงรองรับ โดยผูเขียน
ไดพยายามเนนยํ้าอยูในหลายครั้งวาสิ่งที่นําเสนอทั้งหลายนั้นยังไมควรถือเป นขอยุติ แตขอใหถือเปนเพียง
จุดเริ่มตนที่นําไปสูการชวนคิดชวนถกเถียงกันไปในทํานองการฝกลับสมองไปในตัว ดังนั้นเพื่อเพิ่มอรรถรสใน
การสนทนาทางวิชาการ นอกเหนือจากการติดตามผลงานวิจัยและบทความวิชาการแลว การติดตามผลงานของ
ผูเขียนผานสื่อสังคมออนไลน ยังเปน อีกชองทางหนึ่งที่นาสนใจและนาติดตามตอไป เปน ตนวา live เสวนา
วิ ช า ก า ร “ แ ต ถึ ง ร บ ไ ม ข ล า ด ” เ มื่ อ ไ ท ย ป ร ะ ก า ศ ส ง ค ร า ม ต อ บ ริ เ ต น ใ ห ญ แ ล ะ
สหรัฐอเมริกา https://www.youtube.com/watch?v=zN4geSInhVQ)
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จากแฟมเอกสารลับที่สุด : เผย “ขอมูลใหม” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ของหอจดหมายเหตุแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)
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