เสนทางเดินของนาม:
จากสยามเปนไทย-นามนั้นสําคัญมากฉะนี้หรือ ?
ชาญวิทย เกษตรศิริ
(หมายเหตุ: ตีพิมพครั้งแรกใน “มติชนสุดสัปดาห”
ฉบับที่ 1401, 1402 วันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2550 แกไขเพิ่มเติม 8 กรกฏาคม 2550)
1.
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482/1939 (หรือ 68 ปมาแลว) รัฐบาลของนายพลตรีหลวงพิบูล
สงคราม (ตอมาสถาปนาเปนจอมพล ป. ซึ่งเปนปกขวาของ “คณะราษฎร” และเปนผูพ ัฒนาใหเกิด
“ระบอบอํามาตยาธิปไตย/อํานาจนิยมอันมีบรรดาจอมพลและพลเอกเปนผูนํา”) ไดประกาศ “รัฐ
นิยม” ใหเปลี่ยนนามประเทศจาก “สยาม” เปน “ประเทศไทย และ Siam เปน Thailand” โดยให
เหตุผลดวยหลักการของ“ลัทธิเชื้อ-ชาตินิยม” วา “รัฐบาลเห็นสมควรถือเปนรัฐนิยมใหใชชื่อประเทศ
ใหตองตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของประชาชน”
2.
ภายหลังการเปลี่ยนนามประเทศดังกลาว รัฐบาลในสมัยนั้น ยังไดดําเนินการทั้งทางตรง
และทางออมใหมีการเปลี่ยนแปลงนามและชื่อตางๆ อีกดังนี้
2.1---เปลี่ยนแปลงแกไข “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม” เปน “รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย” โดยขอมติจากสภาผูแทนราษฎรเมื่อ 3 ตุลาคม 2482
2.2---เปลี่ยนเนื้อรองของ “เพลงชาติ” ซึ่งขุนวิจิตรมาตราแตงไวตั้งแต พ.ศ. 2477
ซึ่งมีคําขึ้นตนวา
“แผนดินสยามนามประเทืองวาเมืองทอง
ไทยเขาครองตั้งประเทศเขตแดนสงา”
และมีคําลงทายวา
“เอาเลือดลางใหสิ้นแผนดินของไทย
สถาปนาสยามใหเทิดไทย ไชโย”
ใหกลายเปนเนื้อรองของ “กองทัพบก” (โดยหลวงสารานุประพันธ คนสนิทของจอมพล ป.
เมื่อ 10 ธันวาคม 2482)
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ซึ่งมีคําขึ้นตนวา
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน”
และมีคําลงทายวา
“สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี
เถลิงประเทศไทยทวีมีชัย ไชโย”
2.3---เปลี่ยนและตัดเนื้อรองกับทํานอง “เพลงสรรเสริญพระบารมี” เมือ่ 26 เมษายน 2483 ใหสั้นลง
เหลือเพียง “สังเขป” ดังนี้
“ขาวรพุทธเจา
เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล
บรมกษัตริยไทย
ขอบันดาล
ธ ประสงคใด
จงสฤษดิ์ดงั
หวังวรหฤทัย
ดุจจะถวายชัย
ชโย”
ทั้งนี้โดยตัดตอนกลางออก คือ
“เอกบรมจักริน
พระสยามินทร
พระยศยิ่งยง
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา
ปวงประชาเปนสุขศานต”
เนื้อและทํานอง “สังเขป” นี้ใชอยูได 5 ป และเมื่อสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8 เสด็จกลับจากสวิตเซอรแลนดตอนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ 5 ธันวาคม 2488 และ
โดยที่ “ระบอบอํามาตยาธิปไตย/อํานาจนิยม-อันมีบรรดาจอมพลและพลเอกเปนผูนาํ ” ตองตกจาก
อํานาจไป (ชัว่ คราว) ทํานองและเนื้อรองสมบูรณก็ถูกนํากลับมาใชใหม
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2.4---ทําใหมกี ารเปลี่ยนนาม “พระสยามเทวาธิราช” เปน “พระไทยเทวาธิราช” นามของเทพพิทักษ
กรุงสยามนี้ สามารถเปลี่ยนกลับมาไดดว ยเหตุผลเชนเดียวกับขอความขางตน ทั้งยังเปนนามที่มิไดมี
การเขียนบํญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือในประกาศกฏหมายอยางเปนทางการใดๆ จึงทําใหเปลี่ยน
กลับไดโดยงาย (ตางกับนามของประเทศขางตน) อนึ่ง เนือ่ งจากในสมัยนั้นสมเด็จพระเจาอยูหวั
รัชกาลที่ 8 ยังทรงพระเยาว ดังนั้น จึงยังไมมีผูใดดํารงตําแหนง “สยามมกุฎราชกุมาร” เราจึงไมมี
ตัวอยางทางประวัติศาสตรของการเปลี่ยนเปน “ไทยมกุฎราชกุมาร” แตอยางใด
2.5---ทําใหมกี ารเปลี่ยนนามของ “สยามสมาคม” และ The Siam Society เปนไปอยางประดัก
ประเดิดวา “สมาคมคนวิชาแหงประเทศไทย” หรือ The Thailand Research Society อยู 5 ประหวาง
พ.ศ. 2485-2489 (1942-1946) “สยามสมาคม” เปลี่ยนกลับมาไดก็ดว ยคําอธิบายเชนเดียวกับกรณี
ของ “พระสยาม(ไทย)เทวาธิราช”
2.6---นอกจากนี้ รัฐบาลสมัยนั้นยังสามารถทําใหมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทขนาดใหญๆ เชน “สยามกัม
มาจล” เปน “ธนาคารไทยพาณิชย” เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษวา The Siam Commercial Bank เปน
The Thai Commercial Bank เมื่อ 27 มกราคม 2482 (มกราคมสมัยนั้น ถือเปนเดือน 10 ยังไมใช
เดือนแรกของปปฏิทิน จนกระทั่ง พ.ศ. 2484)
กรณีของธนาคารนี้จะแปลกกวากรณีอื่นๆ คือ เมื่อ “ระบอบอํามาตยาธิปไตย/อํานาจนิยม”
ไมไดเปนรัฐบาลชวงระยะเวลาหนึ่ง ก็มีการเปลี่ยนกลับ แตเปลี่ยนกลับแบบ “พันทาง/ลูกผสม”
(พ.ศ. 2489) คือเปลี่ยนเฉพาะในภาษาอังกฤษ ไมเปลี่ยนในภาษาไทย ดังนั้น นามปจจุบัน คือ
“ธนาคารไทยพาณิชย/The Siam Commercial Bank” ซึ่งเปน “พันทาง/ลูกผสม” คลายๆกับกรณีของ
"บริษัทปูนซิเมนตไทย" ทีใ่ ชชื่อภาษาอังกฤษวา "The Siam Cement" และเคยเปลี่ยนเปน"The Thai
Cement" (พ.ศ.2482 แลวก็เปลี่ยนกลับอีกใน พ.ศ. 2489)
2.7---อนึ่ง ควรแทรกไวในทีน่ ี้ดวยวา “ระบอบอํามาตยาธิปไตย/อํานาจนิยมอันมีบรรดาจอมพลและ
พลเอกเปนผูนาํ ” กลุมเดียวกันนี้ ก็ไดเปลี่ยนนามของ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง”
ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา The University of Moral and Political Sciences (UMPS) เปน (สั้นๆเฉยๆ)
วา “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” หรือ Thammasat University (TU) เมื่อป พ.ศ. 2495 แลวตั้งจอมพล
ป. พิบูลสงคราม (นรม. สมัยนั้น) เปนอธิการบดี (แทนผูประศาสนการปรีดี พนมยงค และเมื่อจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตทําการรัฐประหารยึดอํานาจจอมพล ป. ก็มีการตั้งจอมพลถนอม กิตติขจร เขา
เปนอธิการบดีแทนอีกดวย)
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มธ. ถูกออก พ.ร.บ. ตราตรึงไวกับชื่อใหมนี้ เชนเดียวกับนาม “ประเทศไทย” หรือ Thailand
ที่มี “รัฐธรรมนูญ” ฉบับแลวฉบับเลาที่รางกันตามๆมาโดย “เนติบริกรและรัฐศาสตรบริการ” ที่
ปฏิบัติหนาที่รับงานมาจาก “ระบอบอํามาตยาธิปไตย/อํานาจนิยมอันมีบรรดาจอมพลและพลเอก
เปนผูนํา” ตราและตรึงไวไมใหกลับไปใชนาม “สยาม” หรือ Siam เชนกัน
3.
หากจะวิเคราะหเรื่องของนามนี้ ทั้งจากทางดานวิชาการและทางดานประวัติศาสตร จะเห็น
ไดวาเหตุผลที่รัฐบาลในสมัยนั้น ยกขึ้นมาอางวาดวยเชื้อชาตินั้น ไมถูกตองตาม “ความเปนจริง”
และ “ขอมูล” ทั้งนี้เพราะ “ประชาชน” ที่ประกอบกันขึน้ เปน “พลเมืองของประเทศเรา” นั้น มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ ภาษา และอัตลักษณ วัฒนธรรม มีทั้งไทย ลาว คนเมือง คนอีสาน มอญ
เขมร กูย แตจิ๋ว กวางตุง ฮกเกี้ยน ไหหลํา จาม ชวา มลายู ซาไก มอแกน ทมิฬ เปอรเซีย อาหรับ ฮอ
พวน ไทดํา ผูไ ท ขึน เวียด ยอง ลั๊วะ มง เยา กะเหรี่ยง ปะหลอง มูเซอร อะขา ขะมุ มลาบรี ชอง ญา
กูร ฝรั่ง (ชาติตางๆ) แขก (ชาติตา งๆ) ลูกผสม/ลูกครึ่งตางๆอีกมากมายกวา 50 ชาติพนั ธุ ฯลฯ ฯลฯ
4.
การเปลี่ยนนาม “สยาม” เปน “ไทย” ครั้งนั้นไดสราง “ความสับสน” ระหวางสิ่งที่เรียกวา
“ผูคน/ประชาชน” กับสิ่งที่เปนนามของ “ดินแดน/ประเทศ” (peoples and land) ตัวอยางที่พบเห็น
เขาใจผิดอยูเ ปนประจํา คือ Taiwan หรือ Thailand หรือไมก็ทําใหนามอันเปน “สิริมงคล” เชน สยาม
หรือ Siam กลายเปน “อัปมงคล” ดวยการทีน่ ักวิชาการสกุล “เชื้อ-ชาตินยิ ม/อํามาตยาธิปไตย” ลาก
การตีความและตัวสะกดเปน “ศยาม” (ศ.ศาลา) ที่แปลวา “ดําหรือคล้ํา” หรือตีความไปไกลวาเปน
“ทาส” พรอมทั้งกลาวหาวาเปนคําที่ “ของ/เขมร” ตั้งไวใหกอนสมัยกรุงสุโขทัย
แตทวา คําวา “สยาม” หรือ Siam นั้น เปนคําโบราณเกาแกมาก อาจจะมากกวา 1 พันป
(กอนตั้งกรุงสุโขทัย/อยุธยา/ลานนา/ลานชาง ดังนั้นคําวา “สยาม” ก็เกาแกกวาสถาบันกษัตริยหรือ
“ระบอบราชาธิปไตย/สมบูรณาญาสิทธิราชย” ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5)
ดวยซ้ําไป และมีการนิยมใชออกเสียงเรียกนามนี้ตางกันไป ดังเชน
4.1--ไท (ที่ไมมี ย.ยักษ) กับลาว ออกเสียงวา “ซํา หรือ ซัม” แปลวาดินที่มีน้ํา
4.2--ไทย (ย.ยักษ) ออกเสียงวา “สยาม”
4.3--มอญ ออกเสียงวา “เซ็ม”
4.4--เขมรออกวา “เสียม/ซีม”
4.5--มลายูออกเสียงวา “เสียม/เซียม”
4.6--พมาออกเสียงวา “ฉาน/ชาน”
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4.7--จีนตั้งแตสมัยราชวงศซองและราชวงศเหม็ง ก็เราดินแดนของเราวา “เสียน” หรือ “เสียม”
ดังนั้นในพระราชสารจากปกกิ่งก็จะเรียกเราวา “เสียมลอ”
4.8--เมื่อฝรั่งตะวันตกเขามา ก็รับคํานี้ไปจากมอญและมลายู ออกเสียงกันตางๆนานา แตที่รับรองกัน
เปนสากลมาหลายรอยป ก็คอื คําวา Siam นั่นเอง
ดังนั้น เราจะตองไม “สับสน” ระหวาง “ดินแดน/ประเทศ” land กับ “ผูคน/ประชาชน”
peoples อันหลากหลายที่อาศัยอยูในบานในเมืองนี้
5.
ความสับสนดังกลาว ยังมีผลในการทําลายประเพณีอนั ดีงามของนาม “ประเทศ” อันเกาแก
และสงางามของเรา กลาวคือนามประเทศของเรา คําวา Thai แลวลงทายดวย land นั้นดูเหมือนเปน
“หัวมังกุทายมังกร” และ “ตามกนฝรั่ง” ดังจะเห็นวา นามประเทศที่ลงทายดวย land จะมีสวนใหญก็
ในทวีปยุโรปเจาอาณานิคมเทานั้น (ประเทศเหลานั้นมีปญ
 หาเรื่องของ “ลัทธิชาตินิยม” Nationalism
ที่กลายพันธุเปน “เชื้อชาตินิยม” Racism หรือไม “ความรักชาติ” ถูกบิดเบือนใหกลายเปน “ความ
คลั่งชาติ” บางก็มี) ประเทศเหลานั้น ที่ลงทายดวย land ก็มี เชน
--ในทวีปยุโรป Poland, Switzerland, England, Scotland, Ireland, Finland, Netherlands ฯลฯ
--ในทวีปอเมริกา ไมมีเลย
--ในทวีปอัฟริกามี Swaziland ประเทศเดียว (อดีตอาณานิคมอังกฤษ)
--ในทวีปออสเตรเลียก็มี New Zealand ประเทศเดียว เชนกัน (อดีตอาณานิคมอังกฤษ)
--และในทวีปเอเชียมี Thailand ประเทศเดียว ทําใหดเู หมือนวาประเทศของเราเพิ่ง “เกิดใหม” และ/
หรือเปน “อดีตอาณานิคม” เพิ่งได “เอกราช” จากฝรั่ง
6.
แมจะมีปญหาผิดฝาผิดตัวทางขอมูล (ความเปนจริง) ทางประวัติศาสตร ความลักลั่น ความ
ประดักประเดิดดังกลาวขางตน ทําไม ? รัฐบาลสมัยนั้นและรัฐบาลสมัยตอๆมาของ “ระบอบอํา
มาตยาธิปไตย/อํานาจนิยมอันมีบรรดาจอมพลและพลเอกเปนผูนํา” (รวมฝายพลเรือน/ตุลาการดวย)
จึงทั้ง “เปลี่ยน” นามและหรือไมก็ทั้ง “รักษา” นามนี้ของ “ประเทศไทย” และ Thailand เอาไว
คําตอบก็คือ
(หนึ่ง)
การเมืองภายในและภายนอกประเทศ
(สอง)
วาระซอนเรนทางการเมือง
ในขอที่หนึ่งวาดวยการเมืองภายในและภายนอกนั้น กลาวยอๆไดวาเมือ่ “คณะราษฎร” ยึด
อํานาจปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จากรัฐบาลของระบอบราชาธิปไตย (รัชกาลที่ 7) ได
แลวนั้น รัฐบาลใหมมีเจตจํานงที่จะสถาปนา “ระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ” ขึ้น แตก็
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ประสบปญหา “ความไมมั่นคงทางการเมือง” อยางยิ่ง มีทงั้ สิ่งที่เรียกวาการรัฐประหารซ้ํา/ซอนอยู
ตลอดเวลา
(ดังจะเห็นไดจากการรัฐประหาร “ซอน”โดยรัฐสภา 1 เมษายน 2475 การรัฐประหาร “ซ้ํา”
20 มิถุนายน 2476 และ “ความพยายามทีจ่ ะทํารัฐประหารซอน” ที่กลายเปน “กบฏบวรเดช” ตุลาคม
2476 ที่ความขัดแยงไดกลายเปนสาเหตุใหพระปกเกลาฯ รัชกาลที่ 7 ตองสละราชสมบัติในปตอมา
และ “ลี้ภัยการเมือง” อยูในอังกฤษจนสิ้นพระชนมชีพ)
ดังนั้นปกขวาของ “คณะราษฎร” ซึ่งนําโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงเสนอนโยบาย
“ลัทธิชาตินิยม” ที่มีรูปแบบและแกนกลางอยูที่ “อํามาตยาธิปไตย” แตจะอางและอิงกับสิ่งที่เรียกวา
“ประชาชาตินยิ ม” ที่ทําใหปก ซายของ “คณะราษฎร” เอง ก็รับไดในระดับหนึ่ง กอนที่จะมาแตกหัก
กันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ผลที่สุดแลว “ลัทธิชาตินิยม” รูปแบบนี้ ก็กลายพันธุเปน “ระบอบอํามาตยาธิปไตย/อํานาจ
นิยมอันมีบรรดาจอมพลและพลเอกเปนผูนํา” นอกจากนี้ “ลัทธิอํามาตยาชาตินยิ ม” ดังกลาว ก็กอตัว
ขึ้นในบริบทของการเมืองภายนอก ที่ลัทธินาซี/ฟาสซีสม กําลังผงาดขึ้นมาในเยอรมนี (ของฮิตเลอร)
อิตาลี (ของมุสโสลินี) และญี่ปุน (ของจักรพรรดิฮิโรฮิโตและนายพลโตโจ) และรัฐบาลไทยสมัยนั้น
ก็ดําเนินนโยบายการตางประเทศ “ลูไปตามลม” ที่จะนําไปสูการเปนพันธมิตรกับญี่ปุนในบั้นปลาย
กลาวโดยยออีกครั้ง ก็คือวา “วาระซอนเรน” ในการดําเนินนโยบายดังกลาว รวมทั้งการ
เปลี่ยนนามประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” จาก Siam เปน Thailand ก็คือมาตรการที่จะตอสูกับ
“คณะเจา” และ “ระบอบราชาธิปไตย” ที่มีอุดมการณหลักของ “ราชาชาตินิยม” ที่แมจะสูญเสีย
อํานาจไป (ชัว่ คราว) แตก็สามารถทําให “คณะราษฎร” ขาดความมั่นคงทางการเมืองได
ในขณะเดียวกันวา “วาระซอนเรน” ของการยกยองเชิดชู “ความเปนไทย” “ชนชาติไทย”
“เผาไทย” ก็คือการตอกย้ําอัตลักษณ “ไทย” ที่สามารถ “กดทับ” อัตลักษณของเผาพันธุ หรือชาติ
พันธุอื่นๆอันหลากหลายไปดวยในตัวไมวา จะเปน ลาว คนเมือง คนอีสาน มอญ เขมร กูย แตจิ๋ว
กวางตุง ฮกเกี้ยน ไหหลํา จาม ชวา มลายู ซาไก มอแกน ทมิฬ เปอรเซีย อาหรับ ฮอ พวน ไทดํา ผูไ ท
ขึน เวียด ยอง ลั๊วะ มง เยา กะเหรี่ยง ปะหลอง มูเซอร อะขา ขะมุ มลาบรี ชอง ญากูร ฝรั่ง (ชาติ
ตางๆ) แขก (ชาติตา งๆ) ลูกผสม/ลูกครึ่งตางๆอีกมากมายกวา 50 ชาติพนั ธุ
ในกรณีนี้ ดูเหมือนวาผูที่จะถูกกระทบอยางหนักคือ “กฎมพีจีน” ที่มีความสัมพันธและ
ผลประโยชนรวมอันดีเปนเวลาชานานกับ “คณะเจา” (เขาทํานองคําพังเพยสําหรับบุคคลแหงบารมี
ที่วา “ปจอ วันจันทร เดือนเจ็ด ลูกเจา หลานเจก”) ในยุคดังกลาวและยุคตอมาของการตอตานคอม
มิวนิสม ชาวจีน (หรือคนไทยเชื้อสายจีน) จะถูกมาตรการและการปฏิบัติที่กดทับและกีดกันทั้ง
ทางดานกฎหมาย เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมตางๆนานา แตประวัติศาสตรไทยก็ “วกวน” และ
irony ยิ่งนัก กลาวคือผูกอการ 2475 จํานวนไมนอยเลย รวมทั้งชนชั้นสูงชนชั้นปกครองไทย ตางก็มี
เชื้อสายจีน (หรือไมก็ประเภทลูกผสม “จปล.” หรือ “จปม.”) แตเพื่อผลประโยชนทางการเมือง
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เศรษฐกิจและสังคมของตน ก็ตองเลนบท “รักเมืองไทย-ชูชาติไทย” และ “กดทับ-ปดบัง-ซอนแอบอัตลักษณ” ของตนอยางสุดๆ
7.
นโยบาย “ลัทธิอํามาตยาชาตินิยม” ดังกลาวนี้ แมจะดูออ นๆ เปนเรื่องของนามธรรม เปน
เรื่องของวัฒนธรรมในระยะแรก แตในที่สดุ ก็ “พัฒนา” ไปสูความแข็งกราวและรุนแรงที่ไม
สามารถจะ “กูใหกลับ” มาได กลายเปน “คลั่งชาติ” และ “ลัทธิขยายดินแดน” Irredentism ที่ทั้งผูนํา
ในระบอบดังกลาวปลุกระดมวาเปน “มหาอานาจักรไทย” (Pan-Thai-ism ตัวสะกดภาษาไทยสมัย
นั้น ซึ่งอยูในชวงเดียวกันกับ Pan Germanism อันเปนปรากฏการณในเยอรมนีและยุโรปซึ่งได
กลายเปนสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สอง) ระบอบดังกลาวแอบ-อิง-และอาง “ลัทธิประชา
ชาตินิยม” สามารถปลุกระดมใหนกั เรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนชั้นกลางลุกขึ้นมาเดินขบวน
สนับสนุนรัฐบาล และในทีส่ ุดกองทัพไทยก็บุกเขาไปยึดครองดินแดนและผูคนที่อยูภายใตอาณา
นิคมฝรั่ง ดังกรณีทางประวัตศิ าสตรดังนี้
7.1--ยึดดินแดนจากอินโดจีนของฝรั่งเศส (กัมพูชาและลาว) เมื่อป พ.ศ. 2483 หลังการเปลี่ยนนาม
ประเทศเพียง 1 ป (ยึดไดมาดวยการสูรบกับฝรั่งเศสและการไกลเกลี่ยเขาขางไทยของญี่ปุน)
รวมทั้งยึดดินแดนจากอาณานิคมของอังกฤษโดยกองทัพญี่ปุนชวยหนุนหลังป 2485 รวมทั้งหมด
ดังนี้
7.2--ยึดเสียมราฐ แลวเปลี่ยนนามเปน “จังหวัดพิบูลสงคราม”
7.3--ยึดพระตะบองและศรีโสภณ (ใหนายควง อภัยวงศรบั มอบคืน ใชชื่อเดิม)
7.4--ยึดนครจัมปาศักดิ์ (จัมปาสักในลาว ใชชื่อเดิม แตสะกดใหเปนไทย)
7.5--ยึดไชยะบุรี (แลวเปลี่ยนนามเปนจังหวัดลานชาง-ไมมีไมโท)
7.6--ยึดเมืองเชียงตุงและเมืองพาน (ในพมา) แลวเปลี่ยนนามเปน “สหรัฐไทยเดิม”
7/7--ยึดกลันตัน ตรังกานู เคดะห ปะลิส (ในมลายู) แลวเรียกเสียใหมใหเปนไทยวา “สี่รัฐมาลัย”
อนึ่ง ในบรรดาดินแดนที่รัฐบาลไทยไดเขายึดครองนั้น ยังไดมกี ารตอบแทนผูรวมงานของ
นรม. (ป. พิบลู สงคราม) ดวยการนําบรรดาศักดิ์ของคณะทหารและรัฐมนตรีรวมไปตั้งเปนชื่อ
“อําเภอ” ตางๆที่ไดยดึ ครองมา เชน
ในกัมพูชา จังหวัดพิบูลสงคราม (ที่เปลี่ยนมาจาก “เสียมราบ” หรือ “เสียมราฐ” นั้น ใหมี
“อําเพอไพรีระยอเดช” (ตัวสะกดสมัยนั้น) ใหมี “อําเพอเกรียงสักดิพ์ ชิ ิต” เพื่อเปนเกียรติตอ
นายทหารผูรวมงานกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับใหมี “อําเพอสินธุสงครามชัย” เพื่อเปนเกียรติ
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ตอพลเรือตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ กมลนาวิน) ผูบัญชาการทหารเรือ และ รมต. กระทรวง
ธรรมการ
ใน “จังหวัดพระตะบอง” ใหมี “อําเภอพรหมโยธี” เพื่อเปนเกียรติตอ “นายพันเอก หลวง
พรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี)” รมช. กลาโหมควบตําแหนงรอง ผบ. สส. และใหมี “อําเพออธึก
เทวเดช” แถมยังมี “ตําบนอธึก” กับ “ตําบนเทวเดช” อีกดวย เพื่อเปนเกียรติตอ “นายนาวาอากาศ
เอก หลวงอทึกเทวเดช ผูบญ
ั ชาการทหารอากาศ”
และในเมืองสรีโสภน (ศรีโสภณ) อันเปนเมืองสําคัญตรงทางแยกที่จะไปเสียมราฐหรือไป
พระตะบองนัน้ ก็ใหตั้งชื่อ “ตําบน” ตางๆเพื่อเปนเกียรติตอ “ลัทธิชาตินิยมไทย” หรือ “มหาอานา
จักรไทย” เชน “ตําบนเกียรติทหานไทย ไทยชนะ นิยมไทย ราสดรบํารุง” (ชื่อสุดทายนี้ นาจะ
หมายถึง “คณะราษฎร” นั่นเอง)
สวนในลาว ใน “จังหวัดนครจัมปาศักดิ”์ ที่ไดมาก็ใหมี “อําเพอเมืองวรรณไวทยากร”
เพื่อเปนเกียรติตอหมอมเจาวรรณไวยทยากร วรวรรณ ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี (ตอมาคือ กรมหมื่น
นราธิปพงศประพันธ ภายหลังเปนรองนายกรัฐมนตรี และอธิการบดี มธ.)
และใน “จังหวัดลานชาง” ตรงขามกับหลวงพระบาง ใหมี “อําเพอหานสงคราม” เพื่อเปน
เกียรติตอหลวงหานสงคราม และใหมี “อําเพออดุลเดชจรัด” เพื่อเปนเกียรติตอ “นายพันตํารวจเอก
หลวงอดุลเดชจรัส (มิ่ง พึ่งพระคุณ)” อธิบดีกรมตํารวจและ รมช. มหาดไทย ฯลฯ
ขอใหสังเกตวา การขนานนามในดินแดนใหมนี้ สวนใหญจะใชบรรดาศักดิ์ของนายทหาร
บก/เรือ/อากาศทั้งสิ้น จะมีขอ ยกเวนก็ในกรณีของ ม.จ. วรรณไวทยากร และนาสังเกตวาไมมีจาก
ทางฝายขาราชการพลเรือนหรือกฏหมาย ไมวาจะเปนหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) หรือ
หลวงวิจิตรวาทการ (ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเปลีย่ นนามประเทศ และเปนผูประพันธ
วรรณกรรม “ปลุกใจ” ทั้งหลายของ “มหาอานาจักรไทย” ในสมัยนัน้ )
ดินแดนและผูคนเหลานี้ รัฐบาลไทยไดสงขาราชการเขาไปปกครองอยูร ะหวาง 3-5 ป แต
ตองสงคืนไปภายหลังที่ญี่ปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2488 เราคงนึกกันไมออกวา
ประเทศของเราจะเปนอยางไรในปจจุบนั นี้ คือ พ.ศ. 2550 นี้ (ที่เราเต็มไปดวยปญหาของ
“สมานฉันท” และ “ชายแดนจังหวัดภาคใต”) หากญี่ปุนชนะสงครามครั้งนั้น และดินแดนตั้งแต
“เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ จําปาศักดิ์ ไซยะบุรี เชียงตุง เมืองพาน ตลอดจนกลันตัน ตรังกานู
เคดะห และปะลิศ” ยังคงขึ้นอยูในการยึดครองของ “ประเทศไทย” และ Thailand
8.
สรุป นามประเทศของเราทั้ง “สยาม” และ “ไทย” เปนเรื่องใหญโตมโหฬาร มีเสนทางเดิน
มายาวไกล ยอกยอน ซับซอน และสับสน มีทั้ง “วาระซอนเรน” ที่เปน “การเมือง” ทั้งที่เปน “ราชา
ชาตินิยม” “อํามาตยาชาตินยิ ม (ที่ตางก็มักอาง “ประชาชาตินิยม”) มีทั้งการนํามาใชโดยอาจจะ
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บริสุทธิ์ใจ กับการบิดเบือนเพื่อผลประโยชนทางการเมืองของหมูคณะของตน ในบางครั้งสราง
ปญหาในระดับนานาชาติขนึ้ ไดอยางเชนในกรณีดินแดนประเทศขางเคียง และในบางครั้งคําวา
“ไทย” ก็ถูก “ระบอบอํามาตยาธิปไตย/อํานาจนิยมฯ” รวมทั้งวาทกรรม “ราชาชาตินิยม”) นํามาใช
เปนเครื่องมือและขออางในการปราบปรามผูคน/ประชาชนภายในประเทศดวยกัน ดังเชนในกรณี
ของรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 หรือ กรณีของพฤษภาประชาธรรม 2535 (ไมใชทมิฬ) และ/หรือ
กรณีของ “กรือเซะและตากใบ”
ในฐานะนามของประเทศ (ดินแดน หรือ land) เรามีความจําเปนที่จะตองเลือกระหวาง
“สยาม” หรือ “ไทย” คงไมมี “นาม” ไหนตายตัวหรือดีทสี่ ุด แต “นาม” นั้นก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
บางครั้งเปนเรื่อง “คอขาดบาดตาย” ดังที่เราไดเห็นมาแลวในประวัติของการเปลี่ยนนามนี้ 68 ปที่
ผานมา
รัฐธรรมนูญฉบับ (ที่สอง) วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งถือไดวาเปน “ฉบับปรองดอง”
ระหวาง “คณะราษฎร” กับ “คณะเจา” ก็ใชนามประเทศวา “สยาม” และในการรางรัฐธรรมนูญอีก
หลายครั้ง แมวานาม “สยาม” จะถูกยกเลิกไป ผูรางรัฐธรรมนูญ ก็เคยอภิปรายในประเด็นที่จะ
เปลี่ยนนามประเทศเปน “สยาม” อีก เชน ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 และฉบับ 2511
ดังนั้น ถารัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ที่กําลังรางกันอยูนี้ หรือฉบับอื่นๆ ที่จะตองรางกัน
ตอไปตราบเทาที่ประเทศชาติของเรายังไมมี “ระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ” อยางแทจริง
การจะกลับไปใชนามวา “สยาม” และ Siam ก็จะเปนการ “กลับบานคืนรัง” ที่เหมาะสมกับกาละ
และเทศะ และดูจะเปนสิริมงคลยิ่ง
และดังนัน้ อีกเชนกัน เพื่อใหสอดคลองกับ “ความเปนจริงและความถูกตอง” ทางเชื้อชาติ
ภาษาและอัตลักษณวัฒนธรรม และตรงตาม “ขอมูล” ทางประวัติศาสตร จึงเห็นเปนการสมควรที่จะ
ใหใชนามประเทศวา “สยาม” ในภาษาไทย และ Siam ในภาษาอังกฤษสืบไป ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับ “หลักการของความปรองดอง สามัคคี สมานฉันท ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย กับการยอมรับ
ในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และอัตลักษณวัฒนธรรม กับประโยชนสุขของประเทศชาติ
และประชาชน”
9.
ทายที่สุด เชื่อหรือไมวาการเปลี่ยนนามประเทศ ที่เปนเรื่องใหญเรื่องโต คาราคาซังกันมา
เปนเวลานานกวากึ่งศตวรรษนี้ ครม. ชุดทีท่ ําใหเปลี่ยนนามดังกลาว ไดนําเรื่องนี้เขาประชุมเมื่อ 8
พฤษภาคม 2482 โดยใหอยูใน “วาระจร” (สมัยนั้นใชคําวา “เรื่องจร” ในดานหนึ่งทําใหดูเหมือน
ไมใชเรื่องสลักสําคัญใดๆ แตในอีกดานหนึ่งก็อาจจะเปน “ยุทธวิธ”ี จัดวาระหรือเรือ่ งประชุม ที่ทํา
ใหผูเขารวมไมสามารถทราบลวงหนาได และมักจะถูกนําไวเปน “สุดทาย” เมี่อองคประชุมเริ่มจะ
เมื่อยลากับตองการใหจบการประชุมนั้นๆเสีย)
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ในวันนั้น (8 พฤษภาคม 2482) ในการประชุม ครม. ผูเขารวมประชุม 21 ทาน ขาดประชุม
5 ทาน มีอาทิ เชน
--นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นรม. และควบตําแหนง รมต. กลาโหมกับมหาดไทยดวย
(ชื่อสกุลเดิมวา “แปลก ขีตตะสังคะ” ไดบรรดาศักดิ์เปน “หลวงพิบูลสงคราม” เมื่อสรางกระแส
การเมืองของการเปลี่ยนชื่อและนาม ไดเปลี่ยนไปใชชื่อและสกุลวา “แปลก พิบูลสงคราม” ตอมามี
ยศเปนจอมพล และเริ่มธรรมเนียมการใชชื่อยอวา “ป. พิบูลสงคราม” โปรดสังเกตการนํา
บรรดาศักดิ์มาเปนสกุล)
--หลวงประดิษฐมนูธรรม รมต. คลัง
(ชื่อและสกุลเดิม “ปรีดี พนมยงค” ไดบรรดาศักดิ์เปนหลวงประดิษฐมนูธรรม เมื่อมีกระแสการเมือง
ของการเปลี่ยนชื่อและนาม ไดกลับไปใชชื่อปรีดี พนมยงคตามเดิม และไมเอาบรรดาศักดิ์มาเปน
สกุล)
--หลวงวิจิตรวาทการ รมต. (ลอย/ไมไดวาการกระทรวง)
(ชื่อ/สกุลเดิม “กิมเหลียง วัฒนปฤดา” ไดบรรดาศักดิ์เปน “หลวงวิจิตรวาทการ” เมื่อรวมสราง
กระแสการเมืองเปลี่ยนชื่อและนาม ไดเปลี่ยนไปใชชื่อและสกุลวา “วิจิตร วิจิตรวาทการ” โดยเอา
บรรดาศักดิ์มาเปนสกุล แตภายหลังก็กลับไปใช “หลวงวิจิตรวาทการ” อีก)
--นายนาวาเอก หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ รมต. ยุติธรรม
(ชื่อ/สกุลเดิม “ถวัลย ธารีสวัสดิ์” ไดบรรดาศักดิ์เปนหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ ในระหวางกระแส
การเมืองเปลี่ยนชื่อ/สกุลไดหันไปใชวา “ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ”์ แลวกลับไปใช “หลวงธํารงนาวา
สวัสดิ์” อีก)
โปรดสังเกตวา ครม. ชุดนี้ ไมเพียงแตเปลีย่ นนามประเทศ ชื่อและนามอื่นๆ ดังกลาวขางตน
แลว ยังมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของตนเองกลับไปกลับมาหลายตอหลายครั้งดวย ซึ่งนาจะ
สะทอนปญหาของจิตวิทยาทางการเมืองของชนชั้นนําใหมนี้ไดเปนอยางดี)
ในวันเดียวกันดังกลาวนัน้ หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ รมต. ยุติธรรม ไดอภิปรายดวยทัศนวิสัย
ที่กวางไกลไวอยางนาสนใจวา
“ในแงนโยบายการปกครอง เราคงลําบากใจบางอยาง คนในสยามมีหลายชาติ เวลานี้เขารัก
ใครสยาม ถึงคราวเราพูดอะไร จะใหกินความสวนรวมแลว ก็ใชวา “สยาม” เขาอาจจะนอยใจได ถา
เราเลิกใช “สยาม” ใชแต “ไทย” จะเกิดความรูสึกวา เอาพวกชาติอนื่ ออก เพราะไมใชไทย พวก
ปตตานีกไ็ มใชไทย ถาเราเรียกวา “สยาม” ก็รวมพวกปตตานีดวย เขาก็พอใจ ถาเปลี่ยนไปอาจไมดูด
พวกนี้มารวมเปนอันหนึง่ อันเดียวกันได”
หมายเหตุ ทานที่สนใจจะ “กู” นามสยามประเทศ และ Siam โปรดลงนามเรียกรองในเว็บ
http://www.petitiononline.com/siam2007/petition.html
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