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Abstract
This article aims to study the discourse about democracy in the speeches
of Field Marshal Plaek Pibulsongkram. The linguistic techniques were analyzed
based on Critical Discourse Analysis (CDA) approach. Three linguistic techniques
found are: 1) lexical technique, 2) pragmatic and discourse technique, and 3)
rhetorical technique. These techniques reflect the differences between absolute
monarchy and democracy, especially the concepts of constitution as the supreme
law of the country, rights, liberty, and equality. Nationalism was also found as a
key ideology of Field Marshal Plaek Pibulsongkram.
Key words: 1. Discourse. 2. Democracy. 3. Field Marshal Plaek Pibulsongkram.
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บทน�ำ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทในคณะราษฎรฝ่ายทหารซึ่งได้
เปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
เมือ่ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทัง้ สิน้ 8 สมัย
“จอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้รบั ฉายาว่าจอมพลกระดูกเหล็ก เพราะเคยถูกลอบสังหาร
3 ครัง้ เมือ่ เข้ามาท�ำงานการเมือง” (กองบรรณาธิการฝา่ ยการเมือง ส�ำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทูย,ู
2556 : 63) ในสมัยของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้มกี ารปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมหลาย
อย่างเพือ่ แสดงออกถึงการเป็นชาติทม่ี อี ารยธรรม และการเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยก็ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งทีบ่ ง่ บอกว่าชาติไทยทีม่ อี ารยธรรมและเจริญ
ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
บทความเรือ่ ง “วาทกรรมประชาธิปไตยในสุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบลู สงคราม”
เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง“วาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย : กรณีศกึ ษา
สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย” ส�ำหรับในบทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
กลวิธที างภาษาทีเ่ กีย่ วกับประชาธิปไตยในช่วงทีจ่ อมพล ป. พิบลู สงคราม ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีสมัยแรกคือวันที่ 16 ธันวาคม 2481 ถึง 6 มีนาคม 2485 โดยวิเคราะห์
จากสุนทรพจน์ซง่ึ กรมโฆษณาการเป็ นผูพ้ มิ พ์เผยแพร่ จ�ำนวน 7 ตัวบท และใช้การ
วิเคราะห์วาทกรรมทางด้านภาษาศาสตร์ซง่ึ เป็ นผสมผสานระหว่างการศึกษาภาษากับ
การวิพากษ์มาเป็ นแนวคิดทีเ่ รียกว่า วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse
Analysis)
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) เป็นการวิจยั ในลักษณะเชิงสหสาขาวิชา
ทีต่ อ้ งบูรณาการความรูจ้ ากหลายศาสตร์มาอธิบายประเด็นทางสังคมหรือปรากฏการณ์
ต่างๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างภาษากับกระบวนการทางสังคม เพือ่
แสดงให้เห็นว่าภาษากับสังคมต่างมีอทิ ธิพลและมีผลกระทบต่อกัน ดังที่ กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ (2543 : 17) กล่าวไว้ว่า “วัตถุประสงค์หลักของวาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ไม่ใช่เพียงการท�ำความเข้าใจตัวภาษา แต่เป็ นการอธิบายสังคมเพือ่ ท�ำให้คนใน
สังคมได้ตระหนักถึงสิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการใช้ภาษา” วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จงึ เป็น
แนวทางการวิเคราะห์ทต่ี อ้ งการแสดงให้เห็นว่า การใช้ภาษามีความสลับซับซ้อนมากกว่า
เป็ นการน� ำถ้อยค�ำหรือตัวอักษรมาเรียงร้อยกันตามกระบวนการทางภาษา แต่เป็ น
ผลผลิตของกระบวนการทางวาทกรรมทีถ่ กู หล่อหลอมจากความคิด ความเชือ่ โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะทีเ่ รียกว่า ความ
สัมพันธ์เชิงวิภาษวิธี ดังที่ Fairclough (2004 : 63 - 64) กล่าวว่า “it implies that there
is a dialectical relationship between discourse and social structure, the being
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more generally such as a relationship between social practice and social structure”
ทีส่ ำ� คัญคือความคิดความเชือ่ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานทีค่ นกลุม่ ต่างๆ มีอยู่ แสดงร่วมกัน และมี
การผลิตซ�้ำในสังคมนัน้ ถือว่าเป็ นอุดมการณ์ตามค�ำจ�ำกัดความของ van dijk (2006 :
116) “ideologies consist of social representations that define the social identity
of a group, that is, its shared beliefs about its fundamental conditions and ways
of existence and reproduction”
การวิเคราะห์กลวิธที างภาษาถือว่าเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในตัววิเคราะห์ตวั บท “the
text dimension attends to language analysis of text” (Fairclough, 2004 : 4) หรือ
ที่ ณัฐพร พานโพธิ ์ทอง (2556 : 56) กล่าวว่า “การวิเคราะห์ภาษาในตัวบทอย่างละเอียด
จะท�ำให้มองเห็นความคิดเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางสังคมทีแ่ ฝงอยู”่ นอกจากนัน้ ตัวบท
ยังเป็ นผลิตผลของกระบวนการในภาคปฏิบตั กิ ารทางวาทกรรมและเป็ นแหล่งข้อมูลส�ำคัญ
ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์เกีย่ วข้องกับบริบททางสังคม ภาษาทีใ่ ช้ในตัวบทเป็นสิง่ ทีส่ ามารถบ่งบอก
ได้ถงึ ความหมาย ความสัมพันธ์ ความคิด ความเชือ่ ของผูผ้ ลิตตัวบททีแ่ อบแฝงอยูไ่ ด้
สุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ทีน่ �ำมาวิเคราะห์ จ�ำนวน 7 ตัวบท
ได้แก่ สุนทรพจน์ทก่ี ล่าวหลังจากได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ งนายกรัฐมนตรี
สุนทรพจน์ทก่ี ล่าวในอภิลกั ขิตสมัยเถลิงศก สุนทรพจน์ทก่ี ล่าวในวันปิดสมัยประชุมสามัญ
สุนทรพจน์ทก่ี ล่าวในอภิลกั ขิตสมัยวันฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสุนทรพจน์
ทีก่ ล่าวในพิธเี ปิดอนุสสาวรียป์ ระชาธิปไตย สุนทรพจน์ทก่ี ล่าวในอภิลกั ขิตสมัยแห่งงาน
เฉลิมฉลองวันชาติ และสุนทรพจน์ทก่ี ล่าวแก่ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี อยุธยา
สระบุร ี ลพบุรนี นั ้ ส่วนใหญ่จอมพล ป. พิบลู สงคราม กล่าวกับประชาชนผ่านทางวิทยุ
กระจายเสียงของกรมโฆษณาการ เนื่องในโอกาสวันส�ำคัญทางการเมือง เช่น วัน
รัฐธรรมนูญและวันชาติ โดยเฉพาะวันที่ 24 มิถุนายนได้มเี ป็ นประกาศให้เป็ นวันชาติใน
สมัยพระยาพหลพลพยุหเสนา เมือ่ ปี พ.ศ. 2481 แต่ได้มกี ารจัดงานเฉลิมฉลองในสมัย
จอมพล ป. พิบลู สงครามวันที่ 24 มิถนุ ายน 2483 แสดงให้เห็นว่าจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ให้ความส�ำคัญกับวันชาติซง่ึ ถูกก�ำหนดขึน้ ให้เป็ นวันส�ำคัญทีม่ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยง
ถึงการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจึงเป็ นการผลิตซ�้ำความคิดความเชือ่ ของคณะราษฎร นอกจาก
นัน้ ก็ยงั ตอกย�้ำถึงบริบททางสังคมและการเมืองในเรือ่ งปญั หาความยากจน เศรษฐกิจ
ตกต�่ำ และความแตกต่างทางชนชัน้ ได้ถูกน�ำมาประกอบสร้างเข้ากับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพือ่ แสดงให้เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็ นระบอบการ
ปกครองทีช่ ว่ ยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบา้ นเมืองและต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคคลหลายฝา่ ย โดยเฉพาะความเป็ นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างราษฎรกับรัฐบาล
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จึงเท่ากับว่าเป็นการโต้ตอบความคิดความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างไปจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซึง่ พระมหากษัตริยม์ อี ำ� นาจในการปกครองประเทศ
ผลการศึกษา
ั ยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อระบบความคิดความเชือ่ ของผูผ้ ลิตตัวบท
บริบทสังคมเป็นปจจั
ในการผลิตตัวบทต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปจั จัยแวดล้อมในช่วงเวลานัน้ เพื่อ
ให้การผลิตสร้างความหมาย การสร้างความจริงมีเหตุผลน่าเชือ่ และเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้ผลิตตัวบท สืบเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจจึงท�ำให้รฐั บาล
พระยามโนปกรณ์นิตธิ าดาออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกระท�ำอันเป็ นคอมมิวนิสต์
พ.ศ.2476 ต่อมาในวันที่ 20 มิถุนายน 2476 พระยาพหลพลพยุหเสนาจึงยึดอ�ำนาจจาก
รัฐบาลพระยามโนปรณ์นิตธิ าดา ส่วนเหตุการณ์ทางการเมืองและความเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา เช่น เกิดกบฏบวรเดช มีการ
ประกาศใช้กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดตัง้ กรมโฆษณาการ และในวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ.2476 ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ ทัวไปครั
่
ง้ แรกด้วยวิธกี ารเลือกตัง้ ทางอ้อม
“โดยให้ราษฎรเลือกผูแ้ ทนต�ำบลและผูแ้ ทนต�ำบลเลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร การ
เลือกตัง้ ครัง้ นี้มผี แู้ ทนราษฎรทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เข้ามาจ�ำนวน 78 คน เรียกว่าผูแ้ ทนราษฎร
ประเภทที่ 1 และแต่งตัง้ ผูแ้ ทนราษฎรประเภทที่ 2 อีก 78 คนเพือ่ เข้ามาท�ำหน้าทีร่ ฐั สภา”
(สุธาชัย ยิม้ ประเสริฐ, 2551 : 38) นอกจากนี้ ยังประกาศยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นครัง้
แรก ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2481 และได้จดั การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ประเภทที่ 1 ขึน้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 ซึง่ เป็ นการเลือกตัง้ ทางตรงโดยให้
ราษฎรเลือกผูแ้ ทนราษฎรเองด้วยการวิธกี ารแบ่งเขต แต่ในครัง้ นัน้ พระยาพหลพล
พยุหเสนาประกาศไม่รบั ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎรจึงได้ลงมติไว้วางใจ
ให้ จอมพล ป. พิบลู สงคราม ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นคนที่ 3 (กองบรรณาธิการ
ฝา่ ยการเมือง ส�ำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทูย,ู 2556 : 55)
ในสมัยแรกทีจ่ อมพล ป. พิบลู สงคราม ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีจงึ เป็นช่วง
ระยะเวลาทีบ่ า้ นเมืองเพิง่ เปลีย่ นมาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยได้เพียง 6 ปี ดังนัน้
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ซึง่ เป็ นบุคคลส�ำคัญในคณะราษฎรผูก้ ่อการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองจึงจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งเร่งสร้างความรูค้ วามเข้าใจและสร้างการยอมรับให้เกิดขึน้ กับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจคุณลักษณะ
และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึง่ เป็ นระบอบใหม่
ว่าแตกต่างกับการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซง่ึ เป็ นระบอบเก่า ดังจะเห็นได้จาก
กลวิธที างภาษาทีจ่ อมพล ป. พิบลู สงคราม เลือกใช้ในตัวบทสุนทรพจน์ต่างๆ นัน้ พบว่า
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เนื้อหาสาระส่วนใหญ่สอ่ื ความหมายและสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชือ่ ทีแ่ ตกต่าง
กันและขัดแย้งกันอย่างชัดเจนระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดังรายละเอียดในผลวิเคราะห์กลวิธที างศัพท์ กลวิธที างวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์
และวาทกรรม และกลวิธที างวาทศิลป์
1. กลวิ ธีทางศัพท์
การเลือกใช้คำ� ศัพท์เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความหมายเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ทีม่ อี ยู่ในตัวบทหรือการสือ่ สารรูปแบบต่างๆ ให้ชดั เจนขึน้ ดังที่ จันทิมา เอียมานนท์
(2549 : 107) อธิบายถึงลักษณะและความส�ำคัญของกลวิธที างศัพท์ไว้วา่ การเลือกใช้
ค�ำศัพท์กลวิธนี ้ีเป็ นการเลือกใช้คำ� ศัพท์เพือ่ แสดงความหมายโดยทีไ่ ม่จำ� เป็ นต้องอาศัย
บริบทในการตีความนัก แต่เป็นกลวิธที ม่ี ผี ลต่อการสร้างความหมายและตอกย�้ำความคิด
เกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งให้ชดั เจนขึน้ ตามประสบการณ์และความคิดทีผ่ เู้ ขียนหรือผูส้ ง่ สาร
หรือที่ ณัฐพร พานโพธิ ์ทอง (2556 : 58) อธิบายความส�ำคัญของค�ำศัพท์ตามแนวความ
คิดของไวยากรณ์ระบบและหน้าทีไ่ ว้วา่ “การเลือกรูปภาษาหนึ่งจากชุดทีป่ ระกอบด้วย
ตัวเลือกทีเ่ ป็นไปได้หลายตัวย่อมสัมพันธ์กบั ความหมายทีผ่ เู้ ลือกต้องการสือ่ ” กลวิธที าง
ศัพท์เกีย่ วกับประชาธิปไตยทีพ่ บ เช่น การเรียกชื่อประชาธิปไตย หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ความเจริญก้าวหน้า และการสร้างชาติ
1.1 การเรียกชื่อประชาธิ ปไตย
		
การเรียกชือ่ เป็นกลวิธที างภาษากลวิธหี นึ่งทีแ่ สดงให้เห็นมุมมองและ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ทีก่ ล่าวถึงได้ ดังที่ จันทิมา เอียมานนท์ (2549 : 108) อธิบาย
ว่า “การเลือกหรือไม่เลือกใช้ชอ่ื เรียกอย่างใดอย่างหนึ่งสะท้อนทัศนคติทเ่ี ป็นด้านลบหรือ
ด้านบวก และมุมมองเกีย่ วกับเรือ่ งจัดกลุม่ เกีย่ วกับสิง่ ทีก่ ล่าวถึงของผูใ้ ช้ภาษา ค�ำศัพท์
ทีน่ �ำมาใช้เป็ นชือ่ เรียกจึงมิใช่เป็ นเพียงลักษณะทางภาษาเท่านัน้ แต่ยงั แฝงด้วยทัศนคติ
และความคิดทางสังคมบางอย่างทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ ทีก่ ล่าวถึง” การเรียกชือ่ ประชาธิปไตย
ทีพ่ บในสุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พบว่ามีอยู่ 2 ลักษณะคือ “ระบอบ
ประชาธิปไตย” และ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ” ตัวอย่างเช่น
		
(1) ข้าพเจ้ามีความตัง้ ใจจะขอปรับความเข้าใจทัง้ ในความคิดและทาง
ปฏิบตั บิ างประการซึง่ มีความเกีย่ วพันกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนให้กลมกลืน
กัน ไปด้ว ยดี โดยอาศัย การสมัค รสมานสามัค คีธ รรม ความเป็ น น�้ ำ หนึ่ ง
ใจเดีย วกัน เป็ น หลัก อัน รัฐ บาลของคณะราษฎรทุ ก รัฐ บาลในระบอบ
ประชาธิปไตย (วันเถลิงศก 31 มี.ค. 2481)
		(2) เราจึง่ กล่าวได้สนิทว่า การเปลีย่ นการปกครองมาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญดังทีเ่ ป็ นอยูท่ กุ วันนี้เป็ นการเปลีย่ นตามมติ
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ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

มหาชนแท้ทเี ดียว (วันฉลองรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2481)
จากตัวอย่างที่ (1) การเรียกชือ่ แสดงให้เห็นว่าเป็นการปกครองระบอบอืน่ ไม่ใช่
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ส่วนตัวอย่างที่ (2) แสดงให้เห็นว่า การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนัน้ มีรฐั ธรรมนูญเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญสูงสุด ด้วยการระบุวา่ เป็น
ระบอบการปกครองทีอ่ ยู่ “ภายใต้รฐั ธรรมนูญ”
		1.2 หลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
		
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็ นเนื้อหาสาระทีบ่ ง่ บอกถึง
ลักษณะหรือแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีน่ �ำมาใช้ในการบริหารบ้านเมือง
พบว่า หลักการปกครองทีจ่ อมพล ป. พิบูลสงคราม มักจะกล่าวถึงอยู่เสมอ ได้แก่
รัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ สมภาพ ภราดรภาพ มติมหาชน และหลัก 6 ประการ ตัวอย่าง
เช่น
		
(3) รัฐบาลนี้ถอื ตนเป็ นราษฎรท�ำงานเพือ่ ราษฎร เพือ่ ให้บงั เกิดผลดี
แก่ราษฎร ฉะนัน้ ก็เป็ นของธรรมดาอยูเ่ องทีร่ ฐั บาลจะต้องพยายามท�ำกิจการ
ใดๆ ให้เป็ นทีส่ พใจราษฎรส่วนรวมหรือทีเ่ รียกกันว่าท�ำตามมติมหาชนอาศัย
มติมหาชนเป็ นหลักเป็ นแนวบริหารราชการ…ข้าพเจ้าใคร่ขอยกอุทาหรณ์เช่น
ทีว่ า่ ประชาชนได้รบั สิทธิเสรีภาพ, สมภาพ, ภราดรภาพ ยิง่ ขึน้ กว่าสมัยก่อน
มากมายนัน้ (วันเถลิงศก 31 มี.ค.2481)
		
(4) อีกสิง่ หนึ่ง ทีพ่ น่ี ้องชาวไทยได้รบั มาจากระบอบการปกครองที่
เปลีย่ นใหม่น้ีคอื สมภาพ ได้แก่ ความเสมอภาคในบรรดาชาวชนคนไทยเสมอ
กันหมด ทุกคนมีสทิ ธิตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยรัฐธรรมนูญ ไม่มใี ครเป็ น
เจ้าเป็ นข้าเป็ นนายเป็ นบ่าว ท�ำงานเพือ่ ประโยชน์แก่ตนและครอบครัวของตน
ด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของตน...อีกประการหนึ่งซึง่ ข้าพเจ้าจะชีใ้ ห้เห็นชัดก็คอื เวลา
นี้ เราปกครองกันฉันท์ญาติพน่ี ้อง เป็ นภราดรภาพอย่างจริงจัง (วันฉลอง
รัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2482 )
		
(5) หากเกิดการบกพร่องหรือเกินเลยไปบ้างก็ขอให้ทา่ นทีร่ กั นับถือ
ได้โปรดอภัยแก่ขา้ พเจ้าด้วยเถิด อันงานทีข่ า้ พเจ้าจะสนองคุณเพือ่ นร่วมชาติ
ในข้างหน้านัน้ ย่อมจะต้องด�ำเนินเจริญรอยหลัก 6 ประการนัน้ เอง (18 ธ.ค.
2481)
		
จากตัวอย่างที่ (3) (4) และ (5) กล่าวได้วา่ จอมพล ป. พิบลู สงคราม
ได้น�ำเอาหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันซึง่ ให้ความส�ำคัญกับรัฐธรรมนูญ
สิทธิ เสรีภาพ สมภาพ ภราดรภาพ และมติมหาชนมาเป็ นหลักในการบริหารประเทศ
ร่วมกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎร เพือ่ ให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็ น
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ไปตามแนวทางทีค่ ณะราษฎรเห็นว่า ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ประเทศชาติมคี วามมันคง
่
และเหมาะสมกับยุคสมัย เช่น การรักษาเอกราชทางการเมือง การศาล และทางเศรษฐกิจ
การให้ราษฎรมีสทิ ธิเสมอภาคกัน มีเสรีภาพ และมีการศึกษา เป็ นต้น
1.3 ความเจริ ญก้าวหน้ า
		
ความเจริญ ก้ า วหน้ า พบว่ า เมื่อ กล่ า วถึง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนัน้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มักจะน� ำไปเชื่อมโยงเข้ากับความเจริญ
ก้าวหน้าว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งทีบ่ อกถึงความเจริญก้าวหน้า
ของชาติและเป็ นระบอบการปกครองของประเทศทีเ่ จริญแล้ว ดังศัพท์ทส่ี อ่ื ความหมาย
เกีย่ วกับความเจริญก้าวหน้า เช่น “วัฒนาถาวร” “ความสุขความเจริญ” “ความเจริญใน
หลายทาง” และ “ความเจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวาง” อย่างเช่น
(6) พึงตระหนักไว้วา่ ระบอบการปกครองปรัตยุบนั ของเรานี้อย่างหนึ่ง
ประมวลกับความร่วมมือของรัฐบาล บรรดาข้าราชการพร้อมด้วยองค์พระประมุขแห่งชาติ
คณะผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ สภาผูแ้ ทนราษฎรและประชาชนอีกอย่างหนึ่ง
เป็นองค์กรณ์สำ� คัญทีจ่ ะสร้างชาติให้วฒ
ั นาถาวรบรรลุถงึ ซึง่ ความสุขความเจริญ
สืบไปข้างหน้าโดยมิเสือ่ มคลาย (วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2481)		
		
(7) การทีช่ าติไทยมีรฐั ธรรมนูญนัน้ กระท�ำตามมติมหาชนเป็นใหญ่จง่ึ
เป็ นเหตุให้การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญมีรากฐานมั ่นคงและสามารถ
ประสิทธิประสาทความเจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวางให้แก่ประเทศชาติ
ทุกวิถที าง (พิธเี ปิดอนุสสาวรียป์ ระชาธิปไตย ณ วันชาติ 24 มิ.ย.2483)
		1.4 การสร้างชาติ
		
การสร้างชาติ พบว่าเป็นศัพท์ทม่ี ปี รากฏซ�้ำอยูเ่ สมอในสุนทรพจน์ของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม กล่าวได้ว่าเพื่อเน้นย�้ำให้ประชาชนรับรูแ้ ละเข้าใจว่า การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนส�ำคัญของการสร้างชาติให้มอี ารยธรรมเช่นเดียว
กับ ต่ า งประเทศ ดัง จะเห็น ได้จ ากศัพ ท์ต่ า งๆ เช่น “อารยประเทศ” “อารยชาติ”
“อารยชน” “อารยธรรม” งานสร้างชาติ” “การสร้างชาติ” “การก่อสร้างชาติ” และ “สร้าง
ชาติ” ตัวอย่างเช่น
		
(8) งานสร้างชาตินนั ้ เป็ นงานใหญ่-ใหญ่ยงิ่ สิง่ ใดๆทัง้ สิน้ เพราะเป็ น
แม่บทของการครองชีพแห่งประชากรในส่วนรวม ฉะนัน้ จึง่ จ�ำเป็ นยิง่ ทีจ่ ะต้อง
ได้มกี ารร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลกับราษฎร ได้แก่ พีน่ ้องชาว
ไทยทุกๆคน...ฉะนัน้ เพือ่ จะให้งานสร้างชาติสำ� เร็จผลจ�ำจะต้องแยกกันท�ำเป็น
สองทางคือ ด้านประชาชนทางหนึ่ง กับด้านรัฐบาลและข้าราชการ อีกทาง
หนึ่ง...อันการปฏิบตั งิ านเพือ่ สร้างชาติดงกล่
ั ่ าวมานี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีทจ่ี ะ
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กล่าวว่า เราท�ำได้สำ� เร็จเป็ นอย่างดีทงั ้ ทางรัฐและราษฎรอยูแ่ ล้ว...ข้าพเจ้าได้
พูดถึงเรือ่ งการสร้างชาติตลอดมาโดยปริยายแล้ว...เราจะไม่พดู ว่าเราต้องช่วย
กันสร้างชาติให้ถงึ อารยประเทศชาตินัน้ ชาติน้ีอกี ต่อไป ทัง้ นี้เพราะไทยเป็ น
อารยประเทศแล้ว ตัง้ แต่วนั นี้ ตัง้ แต่นาทีน้ี เราต้องถือว่า ไม่มชี าติไทยทีเ่ ป็ น
คนอนาริยชน...ในโอกาสส�ำคัญของชาติ ณ บัดนี้ ข้าพเจ้าขอให้ทกุ ท่านจงสงบ
จิตต์รว่ มกับข้าพเจ้าระลึกถึงอนุสสาวรียข์ องเราซึง่ เป็ นหลักชัยแห่งความร่วม
รักสามัคคีแห่งความสถาพรของชาติ แล้วและเปล่งอุทานออกมาเป็ นปฐมฤกษ์
ทัวทุ
่ กดวงใจว่า ไทยเป็ นอารยชาติ ไทยเป็ นอารยประเทศ ไทยเป็ นอารยชน
แล้ว เราจะร่วมมือกันสร้างตัวเรา-สร้างประเทศเรา-สร้างชาติของเราให้วฒ
ั นา
้
ถาวรตามหลักไทยอารยธรรมในเอเชียนี้ตลอดไปชัวฟ
่ าดินสลาย (งานเฉลิม
ฉลองวันชาติ 24 มิ.ย.2483)
		
การสร้างชาติในสมัยจอมพล ป. มีอยูห่ ลายวิธี เช่น การสร้างชาติดว้ ย
ส่งเสริมการท�ำงานและสงวนอาชีพไว้สำ� หรับคนไทย การสร้างชาติดว้ ยการสนับสนุ น
สินค้าไทย และการสร้างชาติดว้ ยการเพิม่ แสนยานุภาพของกองทัพให้เข้มแข็งขึน้ พร้อม
ทีจ่ ะเผชิญหน้ากับสงครามจากต่างประเทศและป้องกันภัยอันตรายจากภายในประเทศ
ทีส่ ำ� คัญก็คอื การประกาศ “รัฐนิยม” มาควบคุม บังคับใช้ และหล่อมหลอมความคิดความ
เชือ่ เกีย่ วกับการสร้างชาติให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
		
(9) ข้าพเจ้าจึงใคร่ชกั ชวนพีน่ ้องทัง้ หลายอย่างจริงใจว่าขอให้ชว่ ยกัน
คนละไม้คนละมือ คนละเล็กละน้อยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชาติของเราให้เจริญ
ก้าวหน้ากันอย่างเห็นจริงสักครัง้ หนึ่งทีห่ มายอันเป็ นยอดปรารถนาของพวกเรา
อยู่ทก่ี ารมีความสุขสมบูรณ์ของทุกๆคนและทุกๆครัวเรือนคือ มีการทรงชีพ
และครองชีพดีให้พอใจของเรา แต่การจะท�ำให้สำ� เร็จถึงอุดมคติดงว่
ั ่ านี้ ข้าพเจ้า
ได้ไตร่ตรองโดยถ้วนถีแ่ ล้ว เห็นว่ายังมีอยูห่ นทางเดียวเท่านัน้ คือ ทุกคนจะ
ต้องลงมือท�ำงาน ผู้ใดไม่ท�ำงานเราต้องถือว่าผู้นัน้ ไม่รกั ชาติ…แต่ก่อนนี้
อาชีพการขับยานพาหนะเมืองเราเต็มไปด้วยคนต่างด้าว ครัน้ บัดนี้ รัฐบาล
ทราบว่าพีน่ ้องชาวไทยส่วนมากต้องการจะได้อาชีพชะนิดนี้ไว้เป็นของพวกเรา
รัฐบาลก็เสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรขอออกกฎหมายสงวนงานอันนี้ไว้สำ� หรับพีน่ ้อง
ชาวไทยโดยฉะเพาะดังกล่
่ าวมานี้เป็ นตัวอย่างเรือ่ งเดียวของอีกหลายสิบเรือ่ ง
ทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนดขึน้ เป็ นเอกสิทธิ ์ส�ำหรับประชาชนคนไทย…รัฐบาลน�ำให้
ใช้ของไทยให้ใช้วตั ถุทม่ี กี ำ� เนิดขึน้ ในประเทศไทย พีน่ ้องทัง้ หลายก็พยายาม
ด�ำเนินตามความเห็นนี้คอื นิยมของไทยและอุดหนุนไทยกันอย่างจริงจัง...ถึงจะ
ไม่สวยงามเท่าของต่างประเทศก็ชา่ งประไร เราใช้ของไทย-ไทยท�ำ-ไทยใช้ เรา
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ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว

ก็รสู้ กึ พูมใจเป็ นเกียรติและทัง้ เป็ นการประหยัดในตัวด้วย (วันฉลองรัฐธรรมนูญ
10 ธ.ค. 2482 )
		
(10) เพราะอย่างไรเสีย มรสุมแห่งความอลเวงของโลกทีก่ ำ� ลังปรากฏ
ในยามนี้จะต้องกะทบกะเทือนมาถึงประเทศไทยอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เห็นว่ามี
ทางแก้ได้อยู่ 2 ทางคือประชาราษฎรช่วยกันก่อให้เกิดผลผลิตต่างๆ ภายใน
ประเทศและช่วยกันใช้ของไทยเราเองตามรัฐนิยมได้ประกาศเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ไว้แล้ว (วันชาติ 24 มิ.ย. 2483)
		
จากตัวอย่างกลวิธที างศัพท์ทงั ้ 4 ลักษณะข้างต้นสือ่ ความหมายให้
เห็นถึงหลักการ ลักษณะ และความส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทีส่ ำ� คัญ
ก็คอื จอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้เน้นย�ำ้ การสร้างชาติควบคูไ่ ปกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพือ่ ต้องการให้ประชาชนช่วยกันสร้างชาติให้มคี วามมันคง
่ มีความเจริญ
ก้าวหน้า มีอารยธรรม และภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของชาติ
2. กลวิ ธีทางวัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์และวาทกรรม
กลวิธที างวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์และวาทกรรมเป็ นกลวิธที างภาษาทีแ่ สดงให้เห็น
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันระหว่างภาษาในตัวบทหนึ่งกับตัวบทอื่นๆ เป็ นการวิเคราะห์
ทีต่ อ้ งอาศัยการตีความจากบริบทสังคมร่วมกับการวิเคราะห์ภาษา กลวิธที างวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์
และวาทกรรมลักษณะต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษา บริบทสังคม
และความคิดความเชือ่ ของจอมพล ป. พิบลู สงคราม เช่น มูลบท เรือ่ งเล่า การปฏิเสธ
การใช้สหบท และการใช้วจั นกรรม
		2.1 มูลบท
		มูลบทเป็ นการแสดงออกผ่านรูปภาษาทีส่ อ่ื ความหมายให้เข้าใจได้
โดยนัยว่ามีความคิดทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหรืออยูเ่ บือ้ งหลังถ้อยค�ำทีก่ ล่าว หรือมีเหตุการณ์บาง
อย่างเกิดขึน้ ก่อนหน้าเหตุการณ์นนั ้ รวมทัง้ มีเจตนาบางอย่างแอบแฝงอยูเ่ พือ่ แสดงให้
เห็นถึงความเชือ่ ทีม่ อี ยู่ พบว่ามูลบทส่วนใหญ่ในสุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบลู สงคราม
เชือ่ มโยงถึงวิกฤตปญั หาทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงก่อนทีจ่ ะมีการ
เปลีย่ นแปลงการปกครอง ตัวอย่างเช่น
		
(11) เราทัง้ ชาติจงึ ได้พร้อมกันรับเอาวันที่ 24 มิถุนายนเป็ นวันชาติ
เพราะถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นวันทีใ่ ห้กำ� เนิดการพืน้ ฟูชวี ติ จิตต์ใจของชาติขน้ึ ใหม่
ให้ดำ� เนินเสมออารยประเทศ...รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เทอดพระ
มหากษัตริยไ์ ว้ในฐานทีท่ รงเป็ นประมุขของชาติ เป็ นทีเ่ คารพสักการเหนือการ
ล่วงละเมิดและเป็ นทีร่ วมขวัญของประชาชนชาวไทย ทัง้ นี้กเ็ พือ่ เป็ นปจั จัยให้
คนไทยทัง้ ชาติสมัครสมานสามัคคีเป็ นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพือ่ อนุ วรรตน์ตาม
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รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยจ์ งึ ทรงปฏิบตั ใิ นทางอันทีเ่ ป็นพระคุณแก่ชาติ ทรง
เว้นการปฏิบตั พิ ระองค์ในทางอันเป็นพระเดช และทรงเว้นจากพระราชจริยาวัตรใดๆ
อันจะเป็ นทางน�ำมาซึง่ ความล่มจมของประเทศหรือก่อให้เกิดการเกลียดชัง
ในพระองค์ทา่ นขึน้ ได้ (งานเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิ.ย.2483)
		
ตัว อย่า งที่ (11) การใช้ถ้อ ยค�ำ แสดงให้เ ห็น การกระท�ำ ความ
เปลีย่ นแปลง หรือความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสิง่ ทีเ่ คยมีอยูก่ อ่ นกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่
เช่น “ฟื้นฟู” “ขึน้ ใหม่” “เสมอ” ถ้อยค�ำเหล่านัน้ สือ่ ความหมายให้เห็นว่าสภาพสังคมไทย
ในช่วงก่อนทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองนัน้ ตกอยูใ่ นสภาพทีย่ ่ำ� แย่จนต้องฟื้นฟู
ขึน้ มาใหม่เพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ไม่อ่อนด้อยไปกว่านานา
ประเทศ และทีส่ ำ� คัญก็คอื พระมหากษัตริยถ์ กู มองว่าเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดปญั หาขึน้
ในสังคม การใช้ถอ้ ยค�ำว่า “เว้น” “น�ำมาซึง่ ความล่มจมของประเทศ” และ “ก่อให้เกิดการ
เกลียดชัง” นัน้ สือ่ ความหมายให้เห็นถึงสิง่ ทีพ่ ระมหากษัตริยไ์ ด้เคยกระท�ำหรือท�ำให้เกิด
ปญั หาขึน้ นัน้ ต้องเว้น คือต้องงดหรือไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วใดกับการบริหารประเทศอีกซึง่ จะ
ท�ำให้ประเทศชาติเสียหายหรือท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่อพระมหากษัตริย์ แสดงให้
เห็นว่าพระมหากษัตริยใ์ นระบอบประชาธิปไตยในทัศนะของคณะราษฎรจึงมีสถานะเป็น
ประมุขของประเทศ พระมหากษัตริยไ์ ม่มอี �ำนาจทางการเมือง ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับการเมือง
หรืออาจจะกล่าวได้วา่ อยูเ่ หนือการเมืองอย่างแท้จริง
2.2 เรื่องเล่า
เรือ่ งเล่าเป็นกลวิธอี ย่างหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความรูส้ กึ และประสบการณ์
ทีผ่ พู้ ดู ต้องการบอกให้ผฟู้ งั เข้าใจด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการเล่าย้อนถึง
เหตุการณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ พบว่าจอมพล.ป พิบลู สงคราม มักจะเล่าถึงเรือ่ งการพระราชทาน
รัฐธรรมนูญและความส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ตัวอย่างเช่น
		
(12) วันเดียวกันนี้เมือ่ 7 ปีมาแล้วคือ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช
2475 ในท่ามกลางพระบรมวงศานุ วงศ์ คณะทูตานุ ทูต ข้าราชการทัง้ ทหาร
พลเรือนและประชาชนชายหญิงซึง่ เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ พระทีน่ งั ่ อนันตสมาคมนัน้
เจ้าพนักงานฝา่ ยอาลักษณ์ได้อ่านค�ำประกาศพระราชทานรัฐธรรมนูญแด่
อาณาประชาชนชาวไทย ได้ยนิ เสียงกระจายออกไปทัวประเทศไทย
่
ณ บัดนัน้
องค์พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเครือ่ งต้นประทับบนพระราชอาสน์ภายใต้มหาเศวต
ฉัตรนพปดล ก็ได้ทรงยกพานทองรองรับรัฐธรรมนูญฉะบับถาวรซึง่ ประดิษฐาน
อยู่ ขึน้ สาธุการเหนือพระเศียร แล้วทรงมอบให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ใน
ขณะเดียวกันกับปืนใหญ่ของกองทัพไทยได้ยงิ ซึง่ ทัง้ นี้ยอ่ มเป็ นอาณัตแิ ห่งการ
ทีไ่ ด้ทรงหลังความสุ
่
ขสมบูรณ์พระราชทานแด่พน่ี ้องชาวไทยในท่ามกลางความ
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ปลาบปลื้ม ความปี ตยิ นิ ดีอย่างยิง่ ล้นของมวลชนซึ่งต่างพากันโห่รอ้ งซร้อง
สาธุการรับพระมหากรุณาธิคณ
ุ ด้วยความร่าเริงบรรเทิงใจ เราทัง้ หลายย่อมจะ
ยังจ�ำภาพอันซาบซึง้ ใจนี้อยูม่ ริ หู้ าย เรายังคงระลึกนึกถึงวันมิง่ ขวัญของเรานัน้
ตลอดมา เพราะฉะนัน้ เราจึงรับเอาวันนัน้ เป็ นอภิลกั ขิตสมัยมาจัดงานฉลอง
ทุกๆปี (วันฉลองรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2482)
		
(13) ข้าพเจ้าได้กล่าวให้ทา่ นฟงั แล้วถึงมูลเหตุทเ่ี ราได้เลือกเอาวันที่
24 มิถนุ ายนเป็นอภิลกั ขิตสมัยทีจ่ ะท�ำงานเฉลิมฉลองและรืน่ เริงเป็นงานประจ�ำ
ปี ตลอดไป เพราะวันที่ 24 มิถุนายนเป็ นเริม่ ก่อร่างสร้างการปกครองใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรฐั ธรรมนูญเป็ นหลักบรรทัดฐาน และยิง่ กว่านัน้ วัน
นี้เป็นวันทีพ่ น่ี ้องทัง้ หลายรวมทัง้ ข้าพเจ้าผูพ้ ดู นี้ดว้ ยได้รบั สิทธิเสรีภาพ สมภาพ
ในส่วนตัว และมีสทิ ธิมเี สียงในการปกครองบ้านเมืองของไทยเราร่วมกับรัฐบาล
และอย่างฉันท์ญาติพน่ี ้องกันด้วย เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายนคือวันชาติเป็นวันเริม่
น�ำมาซึง่ ความพอใจและความสุขส�ำราญมาสูเ่ ราทัง้ หลายด้วยประการฉะนี้
(งานเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิ.ย. 2483)
		
จากตัวอย่างที่ (12) ข้อความทีบ่ อกว่า “วันเดียวกันนี้เมือ่ 7 ปีมาแล้ว
คือ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475” และตัวอย่างที่ (13) “ข้าพเจ้าได้กล่าวให้ทา่ น
ฟงั แล้ว” เป็ นการเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แล้วและได้น�ำมาเล่าซ�้ำอีกครัง้ ในโอกาส
วันส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐธรรมนูญและวันชาติจงึ เท่ากับว่าเป็นการตอกย�้ำถึงความส�ำคัญ
ของเหตุการณ์เหล่านัน้ ทีเ่ ชื่อมโยงถึงความคิดความเชื่อเกีย่ วกับประชาธิปไตย ส่วน
บรรยากาศทีเ่ ป็ นพิธกี าร ความยิง่ ใหญ่อลังการในการพระราชทานรัฐธรรมนูญ และการ
จัดงานเฉลิมฉลองวันชาตินนั ้ จึงเท่ากับว่าเป็ นช่วงระยะเวลาแห่งความสุขทีเ่ กิดขึน้ ใน
สังคมไทยภายหลังจากเปลีย่ นแปลงการปกครองแล้ว
		2.3 การปฏิ เสธ
		การปฏิเสธเป็ นการใช้คำ� เพือ่ แสดงความข้ดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับ
มูลบทหรือสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ มาก่อนหน้านัน้ การปฏิเสธช่วยเน้นย�ำ้ ได้ถงึ ความเปลีย่ นแปลง
และความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ได้ชดั เจน มีน้�ำหนัก และน่าเชือ่ ถือมากขึน้ ตัวอย่างเช่น
		
(14) ระบอบการปกครองปรัตยุบนั นี้ ราษฎรมีเสียงทีจ่ ะพูดขอร้องให้
ปรับปรุงกิจการใดๆ ของราชการของเขาได้ทกุ อย่าง เราไม่ได้หา้ ม ไม่มอี ำ� นาจ
ใดๆ มาห้ามให้คร้ามกลัวเหมือนแต่กอ่ น...ซึง่ ทัง้ นี้ยอ่ มจะก่อให้เกิดความรักใคร่
และความสามัคคีซ่งึ กันแลกันในหมู่คนไทยทัง้ มวล ทัง้ เกิดผลคือ ความสุข
สมบูรณ์ในการครองชีพต่อไปด้วย ในทีส่ ดุ เราก็จะไม่ได้ยนิ ว่า “แกเป็นบ่าว-ฉัน
เป็ นนาย” ดังนี้อกี ต่อไป (วันฉลองรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2482)
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ตัวอย่างที่ (14) การใช้ถอ้ ยค�ำปฏิเสธว่า “ไม่ได้หา้ ม” “ไม่มอี �ำนาจ
ใดๆ” และ “ไม่ได้ยนิ ” เป็ นปฏิเสธทีข่ ดั แย้งกับมูลบทเดิมทีแ่ สดงให้เห็นสภาพสังคมใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์วา่ มีการห้ามวิพากษ์วจิ ารณ์การท�ำงานของรัฐบาล มีอำ� นาจ
บางอย่างทีท่ ำ� ให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และเป็ นสังคมทีม่ กี ารแบ่งชนชัน้
กันอย่างชัดเจนระหว่างคนทีเ่ ป็นเจ้านายและเป็นบ่าว การทีจ่ อมพล ป. พิบลู สงคราม ใช้
การปฏิเ สธจึง เป็ น การเน้ น ย�้ำ ให้รู้ว่า ในสมัย จอมพล ป. ซึ่ง ปกครองด้ว ยระบอบ
ประชาธิปไตยแล้วนัน้ ราษฎรมีเสรีภาพทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารบ้าน
เมืองได้ ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางสังคม การปฏิเสธจึงแสดงให้เห็นมุมมองความ
คิดทีแ่ ตกต่างกันและเป็ นการโต้ตอบกันระหว่างความคิดของกลุม่ คณะราษฎรกับความ
คิดเดิมทีม่ อี ยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยเฉพาะการโต้ตอบกับกลุ่มชนชัน้
เจ้านายอย่างพระมหากษัตริย์
		2.4 การใช้สหบท
		การใช้สหบทเป็ นการใช้ถอ้ ยค�ำทีใ่ ช้เป็ นผลผลิตของการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นทางสังคมบางอย่างแฝงอยู่ ถ้อยค�ำทีเ่ ราใช้จงึ ไม่ใช่เป็ น
ถ้อยค�ำของเราคนเดียว แต่เป็ นถ้อยค�ำทีม่ คี วามคิดความเห็นของผูอ้ ่นื แฝงอยู่ มีการ
โต้ตอบอยู่ในความนึกคิดของคนเราทีต่ ระหนักรูแ้ ละแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ดังที่
Bakhtin (1986 : 89 อ้างถึงใน Fairclough, 2004 : 102) กล่าวไว้วา่ “All utterances
are populated, and indeed constituted, by snatches of others utterances, more
or less explicit or complete : our speech…is filled with others word, varying
degrees of otherness and varying degree of “our-own-ness”, vary degrees of
awareness and detachment. ตัวอย่างเช่น
		
(15) ข้าพเจ้าได้ทราบ, ได้พบ, และได้เห็นตลอดมาว่า มีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะบ�ำเพ็ญให้เป็นรัฐบาลทีป่ ระกอบด้วยราษฎร ท�ำงานเพือ่ ราษฎร และเจตนา
อันแรงกล้าทีจ่ ะให้บงั เกิดผลดีแก่ราษฎรอยู่เนืองนิตย์ ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่า
เจตจ�ำนงอันนี้เป็ นอุดมคติ เป็ นดวงใจ เป็ นดวงวิญญาณของรัฐบาลคณะนี้
(วันเถลิงศก 31 มี.ค. 2481)
		
ตัวอย่างที่ (15) การให้สหบทดังกล่าวเป็ นการดัดแปลงมาจากค�ำพูด
ของประธานาธิบดีลนิ คอล์น แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวไว้หลังจากสหรัฐอเมริกา
แยกตัวออกจากประเทศอังกฤษและเกิดสงครามกลางเมือง (Civil War) เป็ นเหตุให้ม ี
ประชาชนตายเป็ นจ�ำนวนมากและในการประกอบพิธไี ว้อาลัยให้กบั ผูเ้ สียชีวติ ณ เมือง
เกตกิสเบอร์กในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1869 สุนทรพจน์ตอน
หนึ่งทีป่ ระธานาธิบดีลนิ คอล์นได้กล่าวไว้วา่ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพือ่
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ประชาชนนัน้ การให้สหบทของประเทศต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แสดงให้เห็นถึงความรูค้ วามคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทัง้
แสดงออกถึงน�้ำเสียงมุง่ มันที
่ จ่ ะบริหารประเทศตามแนวทางดังกล่าว
		
(16) ในส่วนทางรัฐบาลนัน้ เล่าก็มกี รณีหลายประการทีเ่ ป็ นเหตุผล
สนับสนุนให้เกิดระบอบใหม่ของการปกครองนี้ขน้ึ อยูใ่ นตัว ข้าพเจ้าขออ้างค�ำ
กราบบังคมทูลและค�ำชีแ้ จงของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมสมัยนัน้ คือ นายพล
เรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ซึง่ กล่าวในการ
ประชุมข้าราชการกลาโหม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 ประมวลลง
เป็ นใจความส�ำคัญว่า ประเทศเราฝื ดเคืองคับขันในทางเศรษฐกิจ ไม่มวี แ่ี วว
และช่องทางใดจะแก้ไขโดยเร็วเลย นอกจากจะต้องปลดข้าราชการเพือ่ ให้เบา
ภาระรายจ่ายและให้ชว่ ยกันกัดฟนั ทนต่อไปและทัง้ หาใช่จะตัดคนเท่านัน้ ไม่ ซ�ำ้
ยังจะต้องตัดงานลงไปด้วย เสนาบดีพระองค์นนั ้ ทรงกล่าวชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ิ
ส�ำหรับราชการต่อไปคือยอมให้ถอยหลัง เพราะแม้แต่จะเพียงให้คงทีอ่ ยูก่ ท็ รง
เห็นว่าไม่สามารถจะท�ำได้ (วันฉลองรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2482)
		
ตัวอย่างที่ (16) เป็ นการใช้สหบททีม่ กี ารอ้างถึงค�ำพูดของบุคคล
ส�ำคัญด้วยการสรุปสาระส�ำคัญว่า พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ซึง่ เป็ นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในสมัยนัน้ มีความคิดเห็นต่อปญั หาเศรษฐกิจของ
บ้านเมือง การอ้างถึงค�ำพูดดังกล่าวนัน้ เป็ นการช่วยยืนยัน สร้างความน่ าเชือ่ ถือ ช่วย
สนับสนุนให้การเปลีย่ นแปลงการปกครองของกลุม่ คณะราษฎรได้อกี ทางหนึ่งว่าเป็ นสิง่
ที่เหมาะสม สมควรแก่กาลเวลา และสามารถจะแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ ได้ดกี ว่าการ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทไ่ี ม่สามารถจะแก้ปญั หาได้
		2.5 การใช้วจั นกรรม
		
การใช้วจั นกรรม เป็ นการใช้ภาษาเพื่อแสดงออกถึงเจตนาทีผ่ ูพ้ ูด
ต้องการสือ่ สารให้ผฟู้ งั เข้าใจและน�ำไปสูก่ ารกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีผ่ พู้ ดู ต้องการ
โดยเฉพาะการใช้วจั นกรรมยืนยันและวัจนกรรมขอร้อง พบว่าจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ใช้วจั นกรรมยืนยัน เพือ่ แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย
การยกเหตุผลต่างๆ มาสนับสนุนให้เห็นว่าความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็ นไปในทาง
ทีด่ ขี น้ึ ส่วนวัจนกรรมขอร้อง มักจะเป็ นการขอร้องหรือขอความร่วมมือจากประชน โดย
เฉพาะเมื่อต้องการให้ทุกคนช่วยกันสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้ า มีวฒ
ั นธรรม และ
อารยธรรมเช่นเดียวกันกับนานาประเทศทีป่ กครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่าง
เช่น
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(17) เท่าทีข่ า้ พเจ้ากล่าวมาทัง้ หมดนี้กเ็ พือ่ ประสงค์จะชีใ้ ห้เห็นทัวกั
่ น
ว่า การเปลีย่ นระบอบการปกครองก็ดี การทีร่ ฐั บาลจะบ�ำรุงอาชีพของราษฎร
ก็ดี การแก้เศรษฐกิจของชาติกด็ เี หล่านี้เป็นงานใหญ่ เป็นงานทีต่ อ้ งใช้เวลาและ
ความร่วมมือของประชาชนเป็ นส�ำคัญยิง่ ด้วย เพราะเช่นนัน้ หากท่านเห็นว่า
รัฐบาลท�ำอะไรช้าไปบ้างก็ขอได้โปรดให้อภัยและโปรดระลึกถึงความจ�ำเป็นดัง่
กล่าวไว้ดว้ ย (วันเถลิงศก 31 มี.ค.2481)
		
(18) ข้าพเจ้าจ�ำต้องกล่าวซ�้ำอีกว่าเกือบทุกคนต้องการให้เปลีย่ นการ
ปกครองมาเป็ นระบอบเช่นปรัตยุบนั นี้ ข้าพเจ้าจะขอน�ำเหตุผลต่างๆ มากล่าว
เป็ นทางสนับสนุนความเห็นนี้ตามสมควรแก่กาลและโอกาสเพือ่ ให้พน่ี ้องชาว
ไทยได้ซาบซึง้ ในรากฐานส�ำคัญและท�ำความเข้าใจกันดีขน้ึ ....อาศัยความอันมี
เจตนาอันบริสทุ ธิ ์ของรัฐบาลในระบอบนี้ ข้าพเจ้าจึง่ ใคร่ชกั ชวนพีน่ ้องทัง้ หลาย
อย่างจริงใจว่า ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ คนละเล็กคนละน้อยร่วมแรง
ร่วมใจกันสร้างชาติไทยของเราให้เจริญก้าวหน้ากันอย่างเห็นจริงสักครัง้ หนึ่ง
(วันฉลองรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.2482)
		จากตัวอย่างกลวิธที างวัจนปฏิวตั ศิ าสตร์และวาทกรรมแสดงให้ถงึ
เห็นบริบททางสังคมทีม่ กี ารรับรูร้ ว่ มกัน โดยเฉพาะการน�ำเอาปญั หาวิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึน้ ก่อนหน้านี้มาสร้างความน่าเชือ่ ถือและเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างความชอบธรรม
ให้กบั การเปลีย่ นแปลงการปกครองของคณะราษฎร รวมทัง้ ยังตอกย�้ำให้เห็นถึงความ
คิดความเชือ่ เรือ่ งการสร้างชาติทเ่ี กิดขึน้ ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้อย่างชัดเจนด้วย
3. กลวิ ธีทางวาทศิ ลป์
กลวิธที างวาทศิลป์เป็ นการใช้ภาษาอย่างมีศลิ ปะและมีชนั ้ เชิงในการสือ่ สารให้
ผูร้ บั สารหรือผูฟ้ งั เข้าใจได้รบั ทัง้ เนื้อหาสาระและอรรถรสตามทีผ่ ผู้ ลิตตัวบทต้องการ โดย
เฉพาะการใช้สำ� นวน พบมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ส�ำนวนทีส่ อ่ื ความหมายในเชิงลบต่อการ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และส�ำนวนทีส่ อ่ื ความหมายในเชิงบวกต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่น
		
(19) ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า พีน่ ้องชาวไทยในสมัยก่อนการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองจะต้องร้องตะโกนออกมาดังๆ มา “พวกเราเหล่าราษฎรยากจนลงทุก
วัน ขอให้เปลีย่ นการปกครองเถิด เราจะได้ลมื หน้าอ้าปากขึน้ ได้บา้ ง” และ
สิง่ เหล่านี้เป็ นความจริงซึง่ ใครๆ ย่อมเห็นได้ว่าตัง้ แต่เปลีย่ นการปกครองมา
แล้ว ฐานะการครองชีพของราษฎรได้กะเตือ้ งขึน้ กว่าเดิมพอสมกับระยะเวลา
ทีไ่ ด้ผา่ นมา...แต่ก่อนท่านอยากจะต�ำหนิราชการแผนกใดอย่างใดท่านพูดไม่
ได้อย่างเปิดเผย เพราะมีระเบียบการบางอย่างเตือนให้ทา่ นสงวนค�ำพูดไว้ ถึง
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ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว

ั นภาษิตเตือนกันมาว่า “อย่าพูดไป จะถูกมะพร้าวห้าวยัดปาก”
กับเราเคยฝงเป็
(วันฉลองรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2482)
		
ตัวอย่างที่ (19) ส�ำนวน “ลืมหน้าอ้าปาก” สือ่ ความหมายว่า การมี
ฐานะความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ และ “จะถูกมะพร้าวห้าวยัดปาก” สือ่ ความหมายเป็นการเตือน
ไม่ให้พดู ในสิง่ ทีไ่ ม่ควรพูด ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
นัน้ ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ย่ี ากล�ำบาก และยังไม่มสี ทิ ธิ เสรีภาพทีจ่ ะแสดงความคิด
เห็นหรือวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับการบริหารงานของราชการได้ซง่ึ เป็ นส�ำนวนทีส่ อ่ื ความ
หมายในเชิงลบทีจ่ อมพล ป. พิบลู สงคราม มีตอ่ การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
		
(20) การปกครองในระบอบนี้เป็นการปกครองทีอ่ าศัยคนมากช่วยกัน
ท�ำงานให้ลุล่วงไปโดยเร็วพลันทันเวลาชะนิดทีเ่ รียกว่า “หน้าวิง่ ” (พิธเี ปิ ด
อนุสาวีรย์ประชาธิปไตย 24 มิ.ย. 2483)
		
ตัวอย่างที่ (20) ส�ำนวน “หน้าวิง่ ” สือ่ ความหมายให้เห็นถึงความเจริญ
ก้าวหน้าทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่าจะ
ช่วยให้ประเทศพัฒนาอย่างเห็นผลชัดเจน เป็นส�ำนวนทีส่ อ่ื ความหมายในเชิงบวกทีม่ ตี อ่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในขณะเดียวกันก็ทำ� ให้เข้าใจได้วา่ การปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นนั ้ มีลกั ษณะทีต่ รงกันข้ามหรืออาจจะกล่าวได้วา่ เป็ น
ระบอบทีท่ ำ� ให้บา้ นเมืองพัฒนาไปได้ชา้ กว่าระบอบประชาธิปไตย
กลวิธที างวาทศิลป์ กล่าวได้วา่ ช่วยเสริมให้ประชาชนเข้าใจ เห็นภาพ สัมผัส
ได้ถงึ อารมณ์ ความรูส้ กึ และทัศนคติทจ่ี อมพล ป. มีตอ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ด้วยการเน้นย�ำ้ ให้เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยช่วยแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้
รวมทัง้ ประชาชนมีเสรีภาพในการพูด และท�ำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
อภิ ปรายผล
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ค�ำว่า
“รัฐธรรมนูญ” มีปรากฏอยูใ่ นสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยในลักษณะต่างๆ กัน เช่น
การใช้เป็ นชือ่ เรียกว่า “ระบอบรัฐธรรมนูญ” ซึง่ กล่าวได้วา่ เป็ นการสือ่ ความหมายถึงการ
ปกครองระบอบใหม่ท่เี กิดขึ้นแตกต่างไปจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมี
รัฐธรรมนู ญเป็ นกฎหมายส�ำคัญสูงสุด และอาจจะกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนู ญกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีน่ ายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะกลุม่ คณะ
ราษฎรน�ำมาใช้สอ่ื สารให้ประชาชนรับรูถ้ งึ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับรูปแบบการ
ปกครองมากกว่าทีจ่ ะอธิบายให้เข้าใจและเห็นถึงความส�ำคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หรือการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็ นกฎหมายส�ำคัญสูงสุดอย่าง
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แท้จริง ดังที่ เฉลิมเกียรติ ผิวนวล (2533 : 25) กล่าวว่า “คณะราษฎรใช้รฐั ธรรมนูญเป็ น
สัญลักษณ์ทางการเมืองอันส�ำคัญของระบอบใหม่ ผูป้ กครองกลุม่ ใหม่กล่าวถึงรัฐธรรมนูญ
มากกว่าประชาธิปไตยและได้พยายามจูงใจให้ประชาชนทัวไปยอมรั
่
บและเห็นว่ารัฐธรรมนูญ
เป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เป็ นกฎหมายสูงสุดทางการปกครอง ทัง้ ยังเป็ นสิง่ แสดงความทันสมัย
อย่างอารยะประเทศ”
ในอีกด้านหนึ่ งนัน้ การเรียกชื่อว่า “ระบอบรัฐธรรมนู ญ” ส่วนใหญ่ พบใน
สุนทรพจน์ ของนายกรัฐมนตรีทม่ี ภี ูมหิ ลังมาจากสถาบันทหาร เช่น พระยาพหลพล
พยุหเสนา จอมพล ป. พิบลู สงคราม และจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์นนั ้ เป็ นการสะท้อนให้
เห็นระบบความคิดความเชือ่ ส่วนหนึ่งของผูท้ เ่ี ป็ นทหารได้รบั การปลูกฝงั มา โดยเฉพาะ
การอบรมสังสอนทหารในกองทั
่
พบกของผูป้ กครองกลุม่ ใหม่อย่างคณะราษฎรได้เปลีย่ น
มาเป็นให้ความส�ำคัญว่า ทหารต้องจงรักภักดี ปกป้องประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และรัฐธรรมนู ญ พระมหากษัตริย์มคี วามส�ำคัญในฐานะเป็ นประมุขของชาติ ส่วน
รัฐธรรมนูญเป็นหลักของการปกครองประเทศและผูท้ จ่ี ะท�ำหน้าทีด่ แู ลสงวนรักษาสิง่ เหล่า
นี้ไว้ได้เป็ นอย่างดีคอื ทหาร กล่าวได้วา่ ความคิดส�ำคัญเรือ่ งการเมืองของทหารในเวลา
นัน้ จึงอยู่ทร่ี ฐั ธรรมนูญ ดังนัน้ เมื่อพูดถึงระบอบการปกครองประเทศ ทหารจะใช้ค�ำ
ว่าการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญแทนทีจ่ ะใช้คำ� ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
(กนกวลี ชูชยั ยะ, 2528 : 76)
ตัวบทสุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็ นผลผลิตทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
ในภาคปฏิบตั กิ ารทีเ่ ชือ่ มโยงให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลของบริบททางสังคม ความคิด
ความเชือ่ และการโต้ตอบของผูน้ �ำอย่างจอมพล ป. พิบลู สงคราม ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
กลุ่มคณะราษฎรทีม่ คี วามคิดความเชื่อในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็ นคณะ
บุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างและขัดแย้งกับการปกครองระบอสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึง่
เป็นระบอบการปกครองเดิมในสังคมไทยและมีสถาบันพระมหากษัตริยม์ อี ำ� นาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ การเปลีย่ นแปลงการปกครองทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2475
นอกจากจะเป็ นการช่วงชิงอ�ำนาจระหว่างกลุม่ คณะราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วนัน้ การสร้างความหมายให้กบั การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึง่ เป็นการปกครอง
ระบอบใหม่ทป่ี ระชาชนคนไทยในสมัยนัน้ ยังไม่เข้าใจและยังไม่คนุ้ เคยจึงเป็นความท้าทาย
ของคณะราษฎรทีต่ อ้ งเร่งสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ให้เป็ นทีเ่ ข้าใจและได้รบั การยอมรับจากประชาชนให้แพร่หลายมากขึน้ วิทยุกระจายเสียง
จึงเป็นสือ่ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทส�ำคัญ ดังทีส่ วุ มิ ล พลจันทร์
(2541 : 1) กล่าวว่า “การจัดตัง้ กองการโฆษณา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2476 นับเป็ น
ครัง้ แรกทีส่ งั คมไทยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและประสิทธิภาพของสื่อ จึงได้จดั ตัง้
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หน่วยงานเกีย่ วกับการโฆษณาอย่างเป็ นระบบและสือ่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากในยุคนัน้ ก็
คือวิทยุกระจายเสียงซึง่ กล่าวได้วา่ เป็ นสือ่ ประเภทแรกทีร่ ฐั เป็ นผูจ้ ดั ตัง้ ” นอกจากวิทยุ
กระจายเสียงจะเป็ นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลคณะราษฎรกับประชาชนแล้วนัน้ วิทยุ
กระจายเสียงของกรมโฆษณาการยังเป็ นช่องทางส�ำคัญในการเผยแพร่อุดมการณ์ของ
จอมพล.ป พิบลู สงคราม ดังจะเห็นได้จากการให้ความส�ำคัญกับวันชาติและการตอกย�ำ้
เรือ่ งสร้างชาติดว้ ยวิธกี ารต่างๆ ตามทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้นนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึง
ระบบความคิดความเชื่อเกีย่ วกับอุดมการณ์ชาตินิยมของจอมพล ป.ทีเ่ ข้าไปควบคุม
พฤติกรรม ความคิด และวิถชี วี ติ ของประชาชน ทีส่ ำ� คัญก็คอื “รัฐนิยมฉบับต่างๆ รวมถึง
การมีรายการสนทนาระหว่างนายมัน่ ชูชาติ กับนายคง รักไทย รายการนี้เป็ นกระบอก
เสียงส�ำคัญทีส่ ดุ ของจอมพล ป. พิบลู สงคราม และการออกรัฐนิยมแต่ละฉบับสะท้อน
ให้เห็นความพยายามในการสร้างลัทธิชาตินยิ มและวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ๆ ขึน้
อย่างชัดเจนด้วย” (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2548 : 583) หรือที่ แถมสุข นุ่มนนท์ (2519 :
132) กล่าวว่า “การกล่าวสุนทรพจน์ของจอมพล ป. พิบลู สงคราม นัน้ ถือว่ามีบทบาท
ส�ำคัญในการปลุกความรูส้ กึ ชาตินยิ มในหมูค่ นไทยและรัฐนิยมเป็ นเสมือนประกาศิตของ
รัฐบาลทีป่ ระชาชนจะต้องพร้อมใจกันยึดถือปฏิบตั ”ิ และ “ลักษณะการปกครองบ้านเมือง
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นการแสดงออกถึงระบอบอ�ำนาจนิยมโดยทหาร”
(เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2533 : 29)
วาทกรรมประชาธิปไตยในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม จึงเท่ากับว่าเป็ นการ
ผลิตสร้างความหมายใหม่กบั การปกครองระบอบประชาธิปไตยเพือ่ เป็ นเครือ่ งยืนยันถึง
การเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองใหม่ทเ่ี กิดขึน้ แทนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
รวมทัง้ มีการปลุกกระแสความคิดเรือ่ งการสร้างชาติและส่งเสริมอุดมการณ์ชาตินยิ มด้วย
การใช้วทิ ยุกระจายเสียงเป็ นสือ่ ทีส่ ำ� คัญในการผลิตซ�้ำและเผยแพร่อุดมการณ์ของผูน้ �ำ
ให้เป็นทีย่ อมรับและกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีจ่ ะ
ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบั ชาติบา้ นเมือง แต่สงิ่ หนึ่งทีไ่ ม่ได้เปลีย่ นแปลงไปก็
คือ ประชาชนยังไม่ใช่เจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ในขณะทีผ่ ทู้ ม่ี อี ำ� นาจในการ
ปกครองประเทศก็ยงั คงต้องการให้ประชาชนเป็ นผูท้ อ่ี ยูใ่ ต้การปกครองต้องปฏิบตั ติ าม
เชื่อฟงั และยอมรับอ�ำนาจของตนเองด้วยการสร้างวาทกรรมในรูปแบบต่างๆ การ
เปลีย่ นแปลงการปกครองทีเ่ กิดขึน้ เป็ นแต่เพียงการปรับเปลีย่ นตัวบุคคลทีม่ อี ำ� นาจใน
การปกครองบ้านเมืองจากพระมหากษัตริยท์ อ่ี ำ� นาจและบุญญาบารมีมาเป็ นกลุม่ ชนชัน้
น�ำทีม่ กี ารศึกษา มีความรู้ มีความสามารถ และมีกำ� ลังทหารอยูใ่ นมือ
นอกเหนือไปจากนัน้ ค�ำขวัญต่างๆ ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม เช่น “เชือ่
ผูน้ �ำ ท�ำให้ชาติพน้ ภัย” และ “เชือ่ พิบลู สงคราม ชาติไม่แตกแยก” ค�ำขวัญเหล่านี้สะท้อน
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ให้เห็นอ�ำนาจของผูน้ �ำได้อย่างชัดเจนว่า ได้เข้าไปมีอทิ ธิพลอยูเ่ หนือการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แต่อาศัยความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครองทีเ่ กิดขึน้ นัน้ น�ำเสนออุดมการณ์
ชาตินิยมให้เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ การบังคับใช้รฐั นิยม และ
การใช้สอ่ื อย่างวิทยุกระจายเสียงเป็ นช่องทางในการผลิตซ�้ำ ตอกย�ำ้ และเผยแพร่ความ
คิดความเชือ่ ของนายกรัฐมนตรีทช่ี อ่ื “จอมพลแปลก พิบลู สงคราม” ให้เป็ นทีป่ ระจักษ์
ชัดมาจนปจั จุบนั ในฐานะนายกรัฐมนตรี คนที่ 3 ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทย
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