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รัชกาลที ่๙ 

  

คนบาปในคราบนักบญุ 

  

แมร้ัชกาลที ่๙ ไดเ้ป็นกษัตรยิแ์ลว้แตก่็ไมไ่ดร้ับการยอมรบัจากจอมพล ป.พบิลู
สงคราม นายกรัฐมนตรทีีม่อี านาจมากทีส่ดุในชว่งกอ่นหนา้ปี ๒๕๐๐ ทัง้นีเ้พราะ
จอมพล ป. รูเ้ชน่เห็นชาตพิระองคเ์ป็นอยา่งด ีจงึมไิดม้คีวามเคารพนับถอืแมแ้ต่
นอ้ย ยิง่เป็นเผา่ ศรยีานนทด์ว้ยแลว้ ถงึกบัขูว่า่จะเปิดโปง “กรณีสวรรคต” โดยการ
จา้งนายสงา่ เนือ่งนยิม นักไฮปารก์ สมญา “ชา้งงาแดง” ป่าวประกาศกกึกอ้งกลาง
สนามหลวงหนา้พระบรมมหาราชวงัทีป่ระดษิฐานของพระเศวตฉัตรวา่ จะเปิดเผย
ตวัผูฆ้า่รัชกาลที ่๘ เมือ่มปีระชาชนมารอฟังนายสงา่ เนือ่งนยิมจ านวนมาก นาย
สง่าก็ปีนขึน้ไปยนืบนทีส่งูกลางทอ้งสนามหลวง ในวนัที ่๒๔ ม.ิย. ๒๕๐๐ และรอ้ง

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002011318588


กอ้งวา่“ผูฆ้า่รัชกาลที ่๘ คอื.”...” แลว้เอาแวน่ตาขึน้มาสวมท าทา่ประหลาด เพือ่
บอกใบใ้หค้นดรููว้า่ฆาตกรคอื รัชกาลที ่๙ โดยไมพ่ดูอะไรอกี แมน้ายสงา่แสดง
กริยิาเชน่นี ้ต ารวจของเผา่ก็มไิดจ้ับตวันายสง่าไปลงโทษแตอ่ยา่งใด (นายสงา่ถกู
จับตวัไปลงโทษภายหลงัในสมยัสฤษดิ ์ธนะรัชต)์ 

  

สว่นจอมพล ป. มมีาดทีส่ขุมุกวา่นี ้ตอ่หนา้ประชาชนแลว้ จอมพล ป. จะย ้าวา่ตน
จงรักภักดกีษัตรยิ ์แตใ่นทีล่บันัน้จอมพล ป. ไดเ้ตรยีมการทีเ่ปิดโปง รือ้ฟ้ืนการ
พจิารณาคดสีวรรคตขึน้มาใหม(่๑) ซึง่ส ิง่นีรั้ชกาลที ่๙ ทนไมไ่ด ้จงึเปิดตวัออกมา
เลน่การเมอืงอยา่งเปิดเผย ในวนัที ่๒๕ ม.ค. ๒๕๘๘ ทรงเริม่ปราศรัยในวนั
กองทพับกวา่ทหารไมค่วรเลน่การเมอืง รฐับาลจงึไดน้ าเอาบทความของ ดร.หยดุ 
แสงอทุัย ออกอากาศทางวทิย ุแสดงความเห็นวา่ “องคพ์ระมหากษัตรยิไ์มพ่งึตรัส
สิง่ใดทีเ่ป็นปัญหาหรอืเรือ่งราวเกีย่วกบัเศรษฐกจิการเมอืง หรอืทางสงัคมของ
ประเทศโดยไมม่รีัฐมนตรใีนคณะรัฐบาลเป็นผูส้นองพระบรมราชโองการ...”  เพือ่
เป็นการโตต้อบ พวกศกัดนิาเคยีดแคน้บทความนีม้าก พากนัโจมตเีป็นการใหญ ่
รัชกาลที ่๙ ฉวยโอกาสทีม่ปีระชาชนไมพ่อใจนโยบายเผด็จการของจอมพล ป. 
กนัมากเป็นเครือ่งมอืรกุทางการเมอืง โดยไมย่อมลงพระปรมาภไิธยแตง่ตัง้ส.ส. 
ประเภท ๒ ตามทีร่ัฐบาลจอมพล ป. เสนอไป ในขณะเดยีวกนัก็พยายามท าให ้
ความสมัพันธร์ะหวา่งสฤษดิ ์ธนะรัชตก์บัตนเองกระชบัมากขึน้ และแลว้สฤษดิก์็
รว่มมอืกบัรัชกาลที ่๙ ดว้ยการพาเอาพรรคพวกลาออกจากการเป็น ส.ส.ประเภท 
๒ เป็นจ านวนมาก และไมย่อมสนับสนุนจอมพล ป. อกีตอ่ไป จนกระทั่งท าการ
รัฐประหารในปี ๒๕๐๐ สฤษดิ ์ยกยอ่งรัชกาลที ่๙ ใหไ้ดร้ับเกยีรตยิศมากขึน้และ
ฟ้ืนฟพูระราชพธิทีีล่า้หลงั เชน่ แรกนาขวัญอนัถกูยกเลกิไปในระยะหลงัปี ๒๔๗๕ 
ในอดตีนัน้ประเพณีนีล้า้หลงัถงึขัน้ทีว่า่ ถา้กษัตรยิย์งัไมไ่ดป้ระกาศใหม้กีารแรกนา
ขวัญในแตล่ะปีแลว้ ประชาชนจะท าไรท่ านาไมไ่ดเ้ป็นอนัขาดทเีดยีว(๒) มฉิะนัน้
จะตอ้งถกูลงโทษอยา่งหนัก ในฐานะทีบ่งัอาจท าอะไรขา้มหนา้ขา้มตากษัตรยิ ์

  

รัชกาลที ่๙ เองไดพ้ยายามสนับสนุนการปกครองทีบ่บีคัน้เสรภีาพของประชาชน 
เขาไดก้ลา่วสนุทรพจนส์นับสนุนสฤษดิอ์ยูเ่นอืงๆ โดยไมค่ านงึถงึความผดิชอบชัว่
ดเีลยวา่ ผูท้ีต่นสนับสนุนนัน้เป็นจอมเผด็จการทีค่อรัปชัน้ทรัพยข์องแผน่ดนิไปนับ
พันลา้นบาท สว่นราชนิกี็เชน่เดยีวกนั คราวหนึง่ราชนิกีบัรัชกาลที ่๙ไดร้ับการ
สนับสนุนจากสฤษดิใ์หไ้ปเยอืนออสเตรเลยี ในฐานะตวัแทนแหง่ประเทศไทย 
ขณะทีท่รงประทับอยูห่นา้ศาลาเทศบาลเมอืงซดินยีนั์น้ มปีระชาชนจ านวนหนึง่ 
โปรยใบปลวิลงจากหนา้ตา่งตกึหนา้ศาลาเทศบาลนัน้ กระจายในหมูฝ่งูชน มี
ขอ้ความโจมตสีฤษดิว์า่เป็นฆาตกรประหารชวีติผูบ้รสิทุธิ ์ราชนิทีนอา่นขอ้ความนี้
ไมไ่ดเ้ลย เพราะโดยพืน้ๆนัน้ทรงโปรดอา่นแตเ่รือ่งภตูผวีญิญาณ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ทางดา้นโหราศาสตรข์องไคโรโหรจากองักฤษ(๓) (กอ่นทีจ่ะสวดมนตภ์าวนา
กอ่นนอนวนัละ ๒ ชม.) (๔) จงึแตง่หนังสอืโตต้อบกบัประชาชนทีเ่กลยีดชงัเผดจ็
การดงักลา่ววา่ ตนเองไดรู้จ้ากนักเรยีนไทยในออสเตรเลยีวา่ผูท้ีต่อ่ตา้นสฤษดิท์ี่



ซดินีย่นั์น้เป็น “...องคก์ารลบัของพวกแดงทีม่ทีนุรอนมาก...” ทรงแสดงความเหน็
วา่ “ขา้พเจา้อดทีจ่ะนกึไมไ่ดว้า่คงจะตอ้งเป็นองคก์ารใหญท่ีม่เีงนิมากอยา่ง
แน่นอน จงึมทีนุทรัพยแ์ละหนทางทีจ่ะสบืเรือ่งเมอืงไทยไดอ้ยา่งละเอยีดลออ 
และยังลงทนุพมิพใ์บปลวิมากมายไวโ้ปรยเลน่ตอนเราไดรั้บเชญิมาเมอืงนี.้..” ทรง
โตแ้ทนสฤษดิว์า่ “...เหตผุลของเขาในการต าหนริัฐบาลเรา ฟังไมค่อ่ยขึน้ คนที่
เขาเรยีกวา่ผูบ้รสิทุธิใ์นใบปลวิ ก็คอืพวกทีโ่ดนประหารชวีติเพราะวางเพลงิกบัพวก
ทีก่ระท าจารกรรมและอาชญากรรมตา่งๆในเมอืงเราน่ันเอง...”(๕) ตกลงราชนิกี็
เชน่เดยีวกบัผูท้ีน่ยิมลทัธเิผด็จการเบ็ดเสร็จคนอืน่ คอืพอเห็นใครตอ่ตา้นโจมตกีาร
ใชอ้ านาจเผด็จการป่าเถือ่นกดหวัประชาชน โดยไมค่ านงึถงึศลีธรรมเขา้ ก็หาวา่ผู ้
นัน้เป็นคอมมวินสิต ์เป็นแดง เป็นซา้ยและอะไรตอ่มอิะไร ทีจ่ะเสกสรรปัน้เรือ่งขึน้
เป็นเหตผุลในการปิดปากประชาชนตอ่ไป โดยพอใจทีจ่ะยกยอ่งรฐับาลทีม่ี
นายกรัฐมนตรเีป็นคนขีโ้กงเชน่สฤษดิ ์วา่เป็น”รัฐบาลของเรา” มากกวา่ทีจ่ะเห็นอก
เห็นใจประชาชนสว่นใหญข่องประเทศทีถ่กูคอรัปชัน่จนยากจน สญูเสยีโชควาสนา
และความหวงัในชวีติไปแทบจะหมดสิน้ 

  

ขณะทีร่ัชกาลที ่๙ และราชนิกี าลงัรว่มมอืกบัสฤษดิ ์เพือ่รือ้ฟ้ืนฐานะของสถาบนั
กษัตรยิใ์หส้งูขึน้นัน้ ในกลุม่ศกัดนิาดว้ยกนัเองก็ไมล่ะเวน้ทีจ่ะแกง่แยง่ ชงิความ
เป็นใหญใ่นแผน่ดนิทกุขณะ ...... ตราบเทา่ทีต่ าแหน่งกษัตรยิย์ังคงมอียูใ่น
ประเทศไทย จงึขอยอ้นกลา่วถงึการแกง่แยง่ราชสมบตัริะหวา่งพวกศกัดนิา 
จนกระทัง่ฝ่ายมหดิลไดเ้ป็นกษัตรยิ ์

  

ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้แลว้นัน้ เรือ่งนีไ้ดส้รา้งความเคยีดแคน้ใหฝ่้ายจกัรพงษ์
มาก จงึมกีารวางแผนอยา่งลกึซึง้ โดยใหเ้ครอืญาตขิองตนเขา้ไปมสีว่นรว่มใน
สถาบนักษัตรยิ ์เพือ่ใหร้าชสมบตักิลบัมายงัพวกตนบา้ง ถา้เอาคนในตระกลูจักร
พงษ์เขา้ไปสมัพันธท์างสายโลหติกบัตระกลูมหดิลโดยตรง กเ็กรงวา่อกีฝ่ายจะรูต้วั 
ดงันัน้จงึวางแผนเอาตระกลูทีใ่กลช้ดิกบัตน คอืตระกลูกติยิากรเขา้ไปสมัพนัธก์บั
พระองคเ์จา้ภมูพิล (รชักาลที ่๙) 

  

รัชกาลที ่๙ ทรงพระราชสมภพทีรั่ฐนวิยอรค์ สหรัฐอเมรกิา ทรงไดรั้บการศกึษาที่
สวสิเซอรแ์ลนด ์โดยเริม่จากวชิาการแพทยแ์ลว้ทรงเปลีย่นเป็นรัฐศาสตร ์เมือ่
พระองคไ์ดข้ ึน้ครองราชยเ์ป็นกษัตรยิอ์งคใ์หมข่องราชวงศจั์กร ีการด าเนนิชวีติของ
พระองคใ์นตา่งประเทศเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน ทรงโปรดทัง้ดนตร ีงานสงัคม 
และทรงโปรดการขบัรถเร็วเป็นพเิศษ ดว้ยพระองคท์รงอยูใ่นวยัหนุ่มและชอบสนุก 
จงึเปิดชอ่งใหฝ่้ายจักรพงษ์ใชแ้ผนลบัดงักลา่วผา่นรัชกาลที ่๙ ซึง่จะดแูนบเนยีน
มาก ฝ่ายจักรพงษ์ไดร้ว่มมอืกบัฝ่ายกติยิากรสง่มรว.สริกิติ กติยิากรธดิาของกรม
หมืน่จันทบรุ ีซึง่เป็นทตูไทยในองักฤษขณะนัน้ ใหไ้ปชว่ยรักษาพยาบาลรัชกาลที ่
๙ อยา่งใกลช้ดิทีส่วสิเซอรแ์ลนด ์ภายหลงัทีพ่ระองคท์รงเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต ์



จนกระจกทิม่เอาพระเนตรบอดสนทิไปขา้งหนึง่ จากเสน่หข์องสาวแรกรุน่และ
ความใกลช้ดิท าใหรั้ชกาลที ่๙ ทรงตดิเนือ้ตอ้งใจมรว.สริกิติ ดว้ยความประทับ
พระทัย พระองคจ์งึมอบแหวนธรรมดาวงหนึง่ใหเ้พือ่เป็นการตอบแทนน ้าใจของ
มรว.สริกิติ ฝ่ายจลุจักรพงษ์และกติยิากรเห็นเป็นนมิติรหมายทีด่ ีจงึฉวยโอกาส
ประโคมขา่วออกมาวา่ รัชกาลที ่๙ ทรงหมัน้มรว.สริกิติ จนท าใหพ้ระองคต์กกระได
พลอยโจน ตอ้งทรงประกาศการหมัน้อยา่งเป็นทางการในเวลาตอ่มา และไดเ้ขา้
พธิอีภเิษกสมรสในปี ๒๔๙๓ ขณะนัน้รัชกาลที ่๙ ทรงมพีระชนมายไุด ้๒๒ พรรษา
, มรว.สริกิติมอีายไุด ้๑๗ ปี 

อยา่งไรก็ตาม อกีไมน่านตอ่มารัชกาลที ่๙ กบัพระชนนกี็ไดเ้ริม่เขา้พระทัยวา่การ
แตง่งานครัง้นีค้งจะตอ้งมเีบือ้งหลงั ทรงไมพ่อพระทัยมากทีไ่ปตกหลมุพราง จงึ
ทรงผกูใจเจ็บและพยายามหาทางตอบโตอ้กีฝ่ายหนึง่ 

  

ครัน้แลว้พระวโรกาสกม็าถงึ เชา้วนัหนึง่ขณะทีก่รมหมืน่จันทบรุ ีพระบดิาของราชนิี
ก าลงัวิง่ออกก าลงักายในกจิวัตรปกต ิเพือ่เป็นการกระตุน้เลอืดลมใหเ้ดนิสะดวก
ยิง่ขึน้หลงัจากออกก าลงักายเสร็จ รัชกาลที ่๙ ทรงยกสรุาใหด้ืม่แกว้หนึง่ หลงัจาก
ทีก่รมหมืน่จันทบรุดีืม่แลว้ก็ไดเ้สยีชวีติลงในวนันัน้เอง 

แมว้า่จะไมม่หีลกัฐานอยา่งเดน่ชดัวา่การตายของกรมหมืน่จันทบรุมีสีาเหตจุาก
รัชกาลที ่๙ ตาฝ่ายกติยิากรและญาตวิงศต์า่งไมพ่อใจ จงึเก็บความคบัแคน้นีไ้วใ้น
สว่นลกึของหวัใจ เบือ้งหลงัเหตกุารณ์ทีแ่ทจ้รงิเป็นเชน่ไร รัชกาลที ่๙ และ
พระชนนจีะทรงเลา่ไดด้ทีีส่ดุ ความรักใครป่รองดองของทัง้สองพระองค ์เริม่หา่ง
เหนิและทรงกนิแหนงแคลงใจมากขึน้เป็นล าดบั หลายๆครัง้ทีแ่สดงออกถงึการ
พยายามจะชงิความเป็นใหญด่งัจะไดก้ลา่วในโอกาสตอ่ไป 

  

แมว้า่รัชกาลที ่๙ และราชนิจีะทรงบาดหมางใจกนัจนเขา้กนัไมไ่ด ้แตใ่นสภาพที่
ตา่งก็มผีลประโยชนม์หาศาลรว่มกนัในสถาบนักษัตรยิ ์การขดัแยง้จงึเป็นเรือ่ง
ภายใน แตห่ลงัฉากแลว้ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เป็นภาพพจนท์ีส่ าคญัซึง่จะ
ด ารงความศรัทธาของปวงชนทีม่ตีอ่สองพระองค ์ยิง่ในภาวการณท์ีถ่กูอทิธพิล
ทหารบบี เชน่ รัฐบาลถนอม ประภาส การกลมเกลยีวเพยีงหนา้ฉากยงัไมเ่พยีงพอ 
ทัง้สองพระองคบ์อ่ยครัง้ทีต่อ้งปรกึษาความกนัจนสวา่ง มคีวามรว่มมอืกนัอยา่ง
จรงิจัง เพือ่แสดงบทขอความเห็นใจจากประชาชน ทัง้นีก้็เพือ่ตอ่ตา้นกบัพลงัใดๆที่
บงัอาจมาท าลายสถาบนัผลประโยชนอ์นัลา้หลงัของตน 

  

ในชว่งทีรั่ฐบาลถนอม ประภาสเรอืงอ านาจอยูนั่น้ ประภาสไมล่งรอยกบัศกัดนิา
ใหญม่าตลอด เป็นเพราะตา่งก็ตอ้งการเป็นใหญเ่หนอืผูอ้ ืน่ในแผน่ดนิ อกีทัง้
ประภาสสามารถก าความลบัเรือ่งสงัหารรัชกาลที ่๘ อยูด่ว้ย จงึเหน็ไดว้า่การ



กระท าของกลุม่ถนอม ประภาสมลีักษณะแขง่ขนัและไมไ่วห้นา้ศกัดนิาใหญม่ากขึน้
เป็นล าดบั เชน่ นางไสว จารเุสถยีรชอบแตง่ตวัแขง่ขนักบัราชนิสีริกิติตลอดเวลา 
ไมว่า่ราชนิสีริกิติจะทรงแตง่กายอยา่งฟุ่ มเฟือยเพยีงใด นางไสวจะตอ้งแตง่ใหไ้ด ้
เทยีมนัน้ นับเป็นการพยายามแขง่ขนัทีน่่าสงัเวชมาก ณรงคเ์องถงึกบัประกาศกอ้ง
ในหมูเ่พือ่นทหารขณะมนึสรุาอยา่งนอ้ย ๒ ครัง้วา่ “กนูีแ่หละ จะเป็นประธานาธบิดี
คนแรกของเมอืงไทย” ครัง้หนึง่ทีเ่พชรบรุ ีอกีครัง้หนึง่ทีเ่พชรบรูณ์ 

  

ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของกษัตรยิภ์มูพิลหรอืราชนิสีริกิติ จะมขีา้ราชการชัน้
ผูใ้หญท่ัง้นายทหารและพลเรอืนเขา้ถวายพระพรเป็นประจ าทกุปี แตใ่นชว่งกอ่น
เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ๒๕๑๖ จะพบวา่ไมม่ชี ือ่ของประภาส-ไสว ณรงค ์กติขิจรและ
ภรรยา เขา้ไปถวายพระพรเลย ในชว่งนัน้ฝ่ายศกัดนิาใหญพ่ยายามปลอ่ยขา่ววา่ 
ประภาสสง่คนไปยงิฟ้าชายวชริาลงกรณท์ีอ่อสเตรเลยี เพือ่เป็นการปลกูความ
จงรักภักดใีนสถาบนักษัตรยิแ์ละเป็นการท าลายประภาสไปในตวั ซึง่วธิกีารอนั
แนบเนยีนนีเ้ป็นวธิกีารทีท่ัง้สองพระองคท์รงโปรดปรานมาก นยิมน ามากลัน่แกลง้
และท าลายผูท้ีล่ว่งรูค้วามลบัอนัเลวรา้ยและไมย่อมออ่นขอ้ใหพ้ระองคเ์ป็นประจ า 
ขณะทีก่ลุม่ถนอม ประภาสมอี านาจและมกี าลงัทหารในมอืพรอ้มทีจ่ะโคน่ศกัดนิา
ใหญไ่ด ้ฝ่ายศกัดนิาใหญก่็มปีระชาชนจ านวนมากทีใ่หก้ารสนับสนุนดว้ยความงม
งายตามประเพณนียิม ในภาวะขณะนัน้ฝ่ายศกัดนิาใหญแ่มจ้ะเสยีเปรยีบอยูบ่า้ง แต่
ก็ไมอ่าจสรา้งก าลงัใดๆไดเ้ลย นอกจากต ารวจชายแดนจ านวนไมม่ากทีท่รงให ้
ความสนทิสนมโดยสว่นพระองคข์องพระชนนแีละกษัตรยิภ์มูพิล ปัญหาฐานอ านาจ
ของศกัดนิาคอืก าลงัตดิอาวธุ นีเ่ป็นสิง่ทีก่ลุม่ทหารทีก่มุอ านาจตระหนักและกดีกนั
สถาบนักษัตรยิห์ลงั ๒๔๗๕ มาตลอด และเป็นความเจ็บปวดของฝ่ายศกัดนิาที่
จดจ าไดแ้มน่ย าจนเป็นบทเรยีนส าคญั ดงัจะเห็นไดใ้นระยะหลงั ๑๔ ตลุา ทีศ่กัดิ
นาใหญพ่ยายามแทรกอทิธพิลของตนเขา้ไปในหมูท่หารและขา้ราชการส าคญัๆ 
รวมทัง้การเลน่เลห่เ์พทบุายเพือ่หาคนหวัออ่นและงมงายในตนขึน้มาคมุอ านาจ
ตา่งพระกรรณอนัจะเป็นฐานอ านาจทีแ่ทจ้รงิในการค ้าจนุสถาบนักษัตรยิ ์ซ ึง่นับวนั
จะเสือ่มดว้ยความเหลวแหลกของคนในสถาบนัเอง 

อยา่งไรก็ตาม ก าลงัของทัง้สองฝ่ายก็ไมอ่าจท าลายลา้งกนัไดใ้นทันทเีชน่กนั 
ปัญหาของทัง้สองฝ่ายคอื การคอยจอ้งหาโอกาสเหมาะๆทีอ่กีฝ่ายเพลีย่งพล ้า 
เพือ่ท าลายอกีฝ่ายลงไปใหไ้ด ้

  

ครัน้แลว้โอกาสก็มาถงึ ในวันที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ ในชว่งนัน้อดตีผูน้ านักศกึษา
และอาจารยก์ลุม่หนึง่ท าการเรยีกรอ้งรัฐธรรมนูญ ซึง่รัฐบาลถนอมรา่งมา ๑๐ ปียัง
ไมเ่สร็จ ประภาสสัง่จับคนเหลา่นี ้โดยตัง้ขอ้หาฉกรรจว์า่เป็นกบฏและคอมมวินสิต ์
ท าใหนั้กเรยีน นักศกึษา ประชาชนลกุขึน้ตอ่สูท้ัว่ประเทศนับลา้นคน เพือ่เรยีกรอ้ง
ใหป้ลอ่ยคนทัง้ ๑๓ และใหร้ัฐธรรมนูญโดยเร็ว ในขณะทีส่ถานการณ์ตงึเครยีด
ตดิตอ่กนัหลายวันก าลงัเปลีย่นไปในทางทีด่แีกถ่นอม ประภาสในตอนใกลรุ้ง่ของ



วันที ่๑๔ ตลุาคม ไดม้วีทิยลุบัจากพระราชวังสัง่ใหม้นตช์ยั พนัธค์งชืน่ ซึง่
เผชญิหนา้ฝงูชนอยูท่ีส่วนจติรลดาใหต้ะลมุบอนตนัีกศกึษา เพือ่หวังกอ่คลืน่ตอ่สู ้

ในหมูป่ระชาชนทีม่ตีอ่ ๓ ทรราชยข์ึน้มาใหม ่มกีารจลาจลกนัทั่วไปในกรงุเทพฯ 
ผูค้นเสยีชวีติเกอืบ ๑๐๐ คน ขณะเดยีวกนัต ารวจชายแดนนอกเครือ่งแบบก็ถกูศกัดิ
นาใหญส่ง่ตวัออกไปปลกุความเกลยีดชงั และรวมทัง้กอ่วนิาศกรรมเผาตกึหลาย
แหง่ พรอ้มกบัเปิดประตวูังตอ้นรับนักศกึษา ประชาชนเพือ่คุม้ภัยให ้อนัเป็นการ
ฉวยโอกาสสรา้งความนยิมในพระองค ์ทา่มกลางความชงิชงั ๓ ทรราชยใ์นหมู่
นักศกึษา ประชาชน พระองคโ์ดดเดน่ขึน้มาเป็นเทพบรุษุในดวงใจของประชาชน 
แตอ่กีมอืหนึง่ก็รว่มมอืกบักฤษณ ์สวีะรา ใชอ้ านาจทางทหารบบีให ้๓ ทรราชยบ์นิ
ออกนอกประเทศ โดยหนา้ฉากกษัตรยิใ์หค้ ามัน่สญัญาตอ่หนา้ ๓ ทรราชยว์า่จะไม่
ยดึสมบตัอินัมหาศาลของพวกเขา และจะใหก้ลบัเขา้ประเทศอยา่งแน่นอนเมือ่
เรือ่งสงบลง แตห่ลงัเหตกุารณไ์มน่าน กษัตรยิก์ลบัสนับสนุนใหย้ดึสมบตัขิองพวก
เขา และแสดงทา่ทเีฉยเมยตอ่การขอกลบัประเทศในระยะ ๒ ปีแรก 

การแยง่ผลประโยชนก์บัการหกัหลงัเป็นของคูก่นั กษัตรยิซ์ ึง่ถอืกนัวา่เป็นผูส้งูสง่ 
ก็หาไดพ้น้จากวถิกีารแกง่แยง่ดว้ยการหกัหลงัผูอ้ ืน่ก็หาไม ่โอกาสใคร โอกาสมนั 
ผูก้ าชยัชนะทีแ่ทจ้รงิในวนัมหาวปิโยคหาใชป่ระชาชนเราทา่นตามทีเ่ขา้ใจกนั แท ้
ทีจ่รงิคอื สถาบนัพระมหากษัตรยิห์รอืกษัตรยิภ์มูพิลจอมวางแผน 

  

หลงั ๑๔ ตลุา อ านาจการปกครองจงึหวนกลบัมาสูอ่อ้มอกของกลุม่ศกัดนิาอกีครัง้
หนึง่ หลงัจากการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญเ่มือ่ ๒๔๗๕ และตอ้งอยูเ่บือ้งลา่งกลุม่ทหาร
มาตลอด นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์องคมนตรเีป็นคนทีก่ษัตรยิท์รงไวว้างพระทยัมาก
ทีส่ดุคนหนึง่ ไดร้ับการแตง่ตัง้จากพระองคใ์หเ้ป็นนายกรัฐมนตรหีลงัเหตกุารณ์
นองเลอืด สญัญา ธรรมศกัดิใ์ชค้วามเกลยีดชงัตอ่ ๓ ทรราชยข์องปวงชน สรา้ง
ความนยิมใหส้ถาบนักษัตรยิด์ว้ยการเหยยีบ ๓ ทรราชยใ์หจ้มดนิ ซ า้ยังโยกยา้ย
นายทหาร ต ารวจทีเ่ป็นเสน้สาย ๓ ทรราชยอ์อกจากต าแหน่งส าคญัๆทางราชการ 
ในชว่งนีอ้ทิธพิลศกัดนิาใหญค่อ่ยๆเขา้แทนทีอ่ทิธพิลของกลุม่ทหาร โดยสรรหา
บคุคลทีจ่งรกัภกัด ีไมว่า่จะจรงิใจหรอืดว้ยความทะเยอทะยาน เขา้มามบีทบาท
ทางราชการเมอืง เชน่ สมคัร สนุทรเวช(ครัง้สมยัยงัอยูป่ระชาธปัิตย)์ พล.อ.เปรม 
ตณิสลูานนท(์นายทหารภธูรขณะนัน้) พล.ต.อ.มนตช์ยั พนัธค์งชืน่ อธบิดกีรม
ต ารวจในชว่งนัน้ พรอ้มกบัการปรับปรงุต ารวจชายแดน ฐานก าลงัส าคญัของตนให ้
มอีาวธุทนัสมยัขึน้ แตก่็ไมอ่าจเขา้ครอบง าทหาร ต ารวจทกุสว่น เพราะทหาร 
ต ารวจบางคนทีม่อี านาจอยูแ่ลว้ ไมค่ดิทีจ่ะไปเกาะขาหรอืชายกระโปรงใครทัง้ส ิน้ 
เชน่ พวกทหารยังเตริก์และนายต ารวจทีเ่ขา้รว่มกบฏใน ๑ เมษา ๒๕๒๔ ซึง่พวก
เขาเชือ่มัน่ในความสามารถของตนมากกวา่การเดนิเสน้สายกษัตรยิ ์เพราะตอ้งเอา
ใจและปฏบิตัติามความมกัใหญใ่ฝ่สงู รวมทัง้ความคดิพเิรนๆของศกัดนิาใหญ ่

  



นอกจากก าลงัทหาร ต ารวจแลว้ ศกัดนิาใหญย่ังพยายามหาฐานก าลงัสนับสนุน
จากชาวบา้นดว้ยการตัง้กลุม่ลกูเสอืชาวบา้น นวพล กระทงิแดง ดว้ยความบนัเทงิ 
ความเชือ่งมงาย เพือ่ด ารงความภักดขีองพวกเขาตอ่ไปดว้ยการพระราชทาน
ผา้พนัคอ ใหเ้ขา้เฝ้าอยา่งใกลช้ดิ ใหส้ายสะพายเหรยีญตรา รวมทัง้สนับสนุนดา้น
เงนิทอง นับวนัก าลงัของศกัดนิาใหญจ่ะเขม้แข็งขึน้ แตค่วามขดัแยง้ภายใน
ระหวา่งกษัตรยิแ์ละราชนิไีมม่ทีทีา่จะลดลงเลย 

  

ในชว่งทีค่กึฤทธิไ์ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นประธานสภาสนามมา้ ซึง่เป็นสภาชดุ
พระราชทาน แตง่ตัง้โดยกษัตรยิภ์มูพิล พระองคท์รงมอบใหค้กึฤทธิแ์กก้ฎ
มณเฑยีรบาลเสยีใหม ่โดยใหส้ตรมีสีทิธิท์ีจ่ะเป็นกษัตรยิไ์ดเ้ชน่กนั ทัง้นีเ้พือ่
พระองคจ์ะไดห้นุนฟ้าหญงิสรินิธร พระธดิาองคโ์ปรดของพระองคใ์หม้โีอกาสเป็น
กษัตรยิไ์ดแ้ละจะไดเ้ป็นตวัแทนของราชวงศส์ายสาม ีขณะทีร่าชนิสีริกิติติพ์ยายาม
จะทรงดนัลกูชายปัญญาออ่นสดุทีร่ักขึน้เป็นกษัตรยิ ์เพือ่ตนจะไดเ้ขา้กมุบงัเหยีน
ตามแผนทีฝ่่ายกติยิากรและจักรพงษ์ไดร้ว่มวางไว ้

การพยายามสรา้งชือ่เสยีงและปลกูฝังความจงรักภักดใีนหมูนั่กศกึษาของศกัดนิา
ใหญ ่กลบัไมเ่ป็นไปตามทีก่ษัตรยิภ์มูพิลคาดการณ์ พระองคท์รงเอาใจศนูยน์สิติ
ดว้ยการทรงเสด็จไปพระราชทานเพลงิศพวรีชน พระราชทานโอวาทและใหก้าร
สนับสนุนนักศกึษาหลายๆประการ แตด่ว้ยความตืน่ตวัของภาวะการเมอืงในระยะ
นัน้ นักศกึษาหาไดต้ดิกบัสถาบนักษัตรยิซ์ ึง่สวยหรแูตภ่ายนอก พวกเขากลบัลกุ
ขึน้เพือ่ตอ่สูเ้พือ่ความเป็นธรรม เพือ่สทิธเิสรภีาพ เพือ่ชวีติทีด่ขี ึน้ของผูค้น
โดยเฉพาะชาวนา กรรมกรอยา่งขนานใหญ่ และสง่ผลกระทบกระเทอืน
ผลประโยชนก์ลุม่ศกัดนิาอยา่งใหญห่ลวง สดุก าลงัของทัง้สองพระองคจ์ะเหนีย่ว
รัง้ไวไ้ด ้ศกัดนิาใหญจ่งึหนัมาวางแผนเพือ่ก าจัดคนรุน่หนุ่มสาวมใิหเ้ป็นเสีย้น
หนามพระองคต์อ่ไป 

โดยกอ่นหนา้นีไ้มน่าน ครอบครัวกษัตรยิไ์ดไ้ปใหพ้ระหมอดทู านายอนาคต 
พระองคนั์น้บอกวา่ราชวงศจั์กรถีงึฆาต ชะตาขาดเสยีแลว้ในรัชกาลนี ้หากจะใหม้ี
รัชกาลที ่๑๐ ตอ่ไปแลว้ กษัตรยิต์อ้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางการเมอืง ตัง้แต่
เดอืนสงิหาคมเป็นตน้ไป จากนัน้ตอ้งฆา่ประชาชนสกั ๓๐,๐๐๐ คน ชว่งเวลาที่
เหมาะสมทีส่ดุคอื กนัยายน-ตลุาคม โดยใหพ้วกทหารจัดการให ้นอกจากนัน้พระ
หมอดยูงัไดเ้สนอใหแ้กเ้คล็ดลางรา้ยดว้ยการใหพ้ระองคแ์ละฟ้าชายนอนลงในโลง
ศพ และน าเลอืดหญงิสาวพรหมจรรยข์องผูท้ีไ่มห่วงัดตีอ่สถาบนักษัตรยิม์าช าระ
พระบาททัง้สองขา้ง ดว้ยความงมงายอยา่งยิง่ยวดและความหวาดกลวัตอ่การ
เปลีย่นแปลงสงัคมเพือ่คนยากไรใ้นยคุนัน้ กษัตรยิแ์ละราชนิกีบัราชนกิลุกลบัคดิถงึ
ความอยูร่อดของบลัลงัก ์เฉกเชน่บรรพบรุษุของตนในทกุยคุทีผ่า่นมา เมือ่มี
เหตกุารณ์แหลมคมใดๆเกดิขึน้ในบา้นเมอืง ก็ยนิดทีีจ่ะใหค้วามฉบิหายบงัเกดิแก่
ไพรฟ้่าประชาราษฎรแ์ละบา้นเมอืง ยิง่กวา่การเสยีผลประโยชน ์ลาภยศ ความสขุ
และการเสยีสละสว่นพระองคข์องสถาบนักษัตรยิเ์ลย เหลา่ราชนกิลุของราชวงศ์

จักรสีายมหดิลไดต้ดัสนิพระทยัทีจ่ะปฏบิตัติามค าท านาย 



  

หลงัวนัที ่๑๒ สงิหาคม อนัเป็นวันครบรอบวนัเกดิของราชนิสีริกิติติไ์มน่าน ตาม
แผนการลบัขัน้ที ่๑ ใหจั้ดสง่ประภาสใหบ้นิกลบัเมอืงไทย เพือ่ทดสอบการตอ่ตา้น
ของปวงชน ทัง้สองพระองคไ์ดแ้สดงออกอยา่งเดน่ชดัในการคดัคา้น การตอ่ตา้น
ของนักศกึษาและประชาชนดว้ยการอนุญาตใหป้ระภาสเขา้เฝ้า มอบชอ่ดอกไม ้
และออกคา่ใชจ้า่ยจ านวน ๕ แสนบาทเพือ่เป็นคา่เทีย่วบนิพเิศษในการน าประภาส
กลบัไทเป กอ่นจากไปมกีารอนุญาตใหป้ระภาสปรากฏตวัทางโทรทัศน ์เพือ่แสดง
บทขอความเหน็ใจจากประชาชนโดยอา้งวา่ตนเอง ตาก าลงัใกลบ้อดตอ้งการมา
รักษาในเมอืงไทย เดมิทถีนอมเคยขอสญัญาใหต้นเองกลบัประเทศ แตศ่กัดนิา
ใหญก่บัทหารบางคนเป็นตวัการอา้งความไมพ่อใจของประชาชน โกหกถนอมวา่
ยังไมถ่งึเวลานัน้ แตเ่มือ่ศกัดนิาใหญต่อ้งการสรา้งสถานการณ์ปราบนักศกึษา กลบั
แตง่คนไปเชือ้เชญิ ๓ ทรราชยแ์ละใหก้ารตอ้นรับอยา่งด ีโดยไดร้ับการคุม้ครอง
อยา่งเขม้แขง็จากนายพลทหารบกคนหนึง่ชือ่ ยศ เทพหสัดนิทร ์หลานประภาส
น่ันเอง 

ในชว่งกอ่นทีป่ระภาสจะเขา้มาเมอืงไทย ในวงการทหารมกีารเปลีย่นแปลงดลุย
อ านาจอยา่งมาก เมือ่กฤษณ ์สวีะรา ผูบ้ญัชาการทหารบก ดว่นตายไปกอ่นดว้ย
การถกูวางยาพษิขณะเขา้โรงพยาบาลมงกฎุดว้ยโรคสามญั แทจ้รงิกฤษณ์ตอ้งการ
ใชโ้รงพยาบาลเพือ่การประชมุนายทหารคนสนทิ วางแผนเตรยีมยดึอ านาจมาสู่

กลุม่ตน แตถ่กูยศ เทพหสัดนิทร ์ลกูนอ้งทีไ่วใ้จไดข้องกฤษณ์หกัหลงั เพราะ
กฤษณ์คดัคา้นการพยายามกลบัเขา้มาของ ๓ ทรราชยต์ัง้แตห่ลงั ๑๔ ตลุา กฤษณ์
เป็นผูค้มุก าลงัทหารมากทีส่ดุในขณะนัน้ ไมเ่ห็นดว้ยกบัแผนการขยายอ านาจของ
กษัตรยิภ์มูพิลในกลุม่ทหารและพยายามขดัขวางพระองค ์นีเ่ป็นสาเหตกุารตายที่
ส าคญั 

เมือ่มามองประวัตศิาสตรใ์นยคุหลงัจากนี้ไมก่ีปี่ ไดม้นีายทหารหลายคนทีจ่ะได ้
เป็นผูบ้ญัชาการทหารระดบัสงู แตต่อ้งเสยีชวีติในลกัษณะทีค่ลา้ยๆกนั ไมท่ราบ
สาเหตเุดน่ชดั เชน่ พล.อ.อ านาจ ด ารกิาญจน,์พล.อ.อ.ค ารณ ลลีะศริ ิซ ึง่แตล่ะคน
ลว้นแตข่ดัแยง้กบัศกัดนิาใหญท่ัง้ส ิน้ และกม็ขีา่วลอืวา่เป็นเพราะ “ค าบญัชาจาก
เบือ้งบน” ทกุครัง้ไป เรือ่งท านองนีเ้ป็นทีก่ลา่วขวัญกนัทัว่ ในบรรดานายทหารชัน้
ผูใ้หญ ่เชน่ ครัง้หนึง่ขณะทีม่กีารแขง่ขนัเลอืกตัง้ทีร่อ้ยเอ็ด พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์
ชมะนันทเ์ป็นนายทหารทีม่จีติใจประชาธปิไตย หากไดร้ับเลอืกตัง้จะเป็นก าลงั
ส าคญัของฝ่ายประชาธปิไตย ในการตา้นทานอทิธพิลอนัแสนจะลา้หลงัของ
กษัตรยิ ์ในขณะรณรงคเ์ลอืกตัง้ พล.อ.เกรยีงศกัดิเ์กดิเป็นไขห้วัดและตอ้งการไป
พักผอ่น แตผู่ใ้กลช้ดิทกุคนตา่งเตอืนไมใ่ห ้พล.อ.เกรยีงศกัดิเ์ขา้โรงพยาบาล 
เพราะเกรงวา่จะเสยีชวีติอยา่งกะทนัหนัเชน่นายพลคนทีต่ายอยา่งมเีลศนัย เพราะ
บงัอาจไปบดบงัรัศมขีองสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์กฤษณก์็เชน่กนั การขึน้เป็น
รัฐมนตรกีลาโหมตามทีพ่รรคประชาธปัิตยเ์สนอ จะท าใหก้ฤษณส์ามารถผนกึก าลงั
ไดเ้ขม้แข็งยิง่ขึน้และอ านาจอนัควรตกแกก่ษัตรยิจ์ะยิง่รบิหรีล่งทกุวนั แน่นอน
กษัตรยิแ์ละราชนิยีอ่มทนในสิง่นีไ้มไ่ด ้ใครผูบ้งัอาจขวางทางพระองค ์ก็จะตอ้งมี
อนัเป็นไปตามพระบญัชา 



  

แผนรา้ยไดเ้ริม่ขึน้ดว้ยการปลกุป่ันลกูเสอืชาวบา้น นวพล กระทงิแดงใหจ้งเกลยีด
จลชงันักศกึษาเป็นพเิศษ ใชก้ลไกราชการขดัขวาง ประณามและใสร่า้ย หาวา่
นักศกึษาไมห่วงัดตีอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์เป็นพวกคอมมวินสิต ์รวมทัง้ใช ้

ศาสนามาสรา้งความขลงั ใหพ้ระเทศน ์ตลอดจนการเขา้ทรง ใชเ้ครือ่งรางตา่งๆ 
เชน่ ผา่นส านักปู่ สวรรค ์ซึง่พวกเขาตัง้ขึน้เพือ่ท าลายอกีฝ่ายโดยเฉพาะ, พระกติติ
วฒุโิฑแหง่จติภาวนั ฯลฯ รวมทัง้การแตง่เพลงปลกุใจ มอมเมาใหช้าวบา้นรงัเกยีจ
พวกนักศกึษาและศนูยน์สิติอยา่งยิง่ ทัง้ทีเ่ด็กรุน่หนุ่มรุน่สาวเหลา่นีอ้ยากเห็นสงัคม
ทีม่คีวามยตุธิรรม และเปิดโอกาสใหปั้ญหาความยากจน ความเน่าเฟะของประเทศ
ไดร้ับการแกไ้ขเทา่นัน้ ถา้ผูม้อี านาจในประเทศเขา้ใจ และเปิดโอกาสใหพ้วกเขามี
สว่นรว่มในการแกปั้ญหาสงัคมบา้งอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ความรนุแรงและนอง
เลอืดจะตอ้งลดนอ้ยลงกวา่ภาวะปัจจบุนัอยา่งแน่นอน และยังใหโ้อกาสสงัคม
เปลีย่นแปลงอยา่งสนัตไิดม้ากขึน้ดว้ย 

แผนลบัขัน้ที ่๒ ไดเ้ริม่ขึน้เมือ่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๑๙ มกีารสง่พระถนอมเขา้มา
เมอืงไทยในรปูของสามเณร เพือ่มาบวชเป็นพระทีว่ัดบวรนเิวศอนัเป็นวัดหลวงที่
กษัตรยิเ์คยบวช สามเณรถนอมเขา้มาทัง้ๆทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตหิา้มเขา้มา พระ
ถนอมไดร้ับความคุม้ครองจากต ารวจรอบวัด รวมทัง้การอารักขาจากพล.ท.ยศ 
เทพหสัดนิทรแ์มท่ัพภาค ๑ ในชว่งนีเ้องทีฝ่่ายสนับสนุนศกัดนิาใหญไ่ดเ้ผยโฉม
ออกมาอยา่งชดัเจน พระนวพล กติตวิฒุโฑ พดูออกอากาศทางโทรทศันว์า่ “การ
กลบัเขา้มาและการบวชของพระถนอม ไดร้บัพระบรมราชานุญาตและพระราชด าริ
เห็นชอบจากพระเจา้อยูห่วั ฉะนัน้พระถนอมจงึเป็นผูบ้รสิทุธิ”์ นายสมคัร สนุทรเวช
รัฐมนตรชีว่ยมหาดไทยในขณะนัน้ ไดใ้หส้มัภาษณ์ในเรือ่งนีว้า่ “ผมไดร้ับพระราช
กระแสรับสัง่จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัใหเ้ป็นผูย้ตุเิรือ่งนี”้ วนัตอ่มาสมคัรก็
เดนิทางไปนราธวิาสเพือ่เขา้เฝ้ากษัตรยิแ์ละราชนิ ี

ทัง้สองพระองคซ์ ึง่ท าทวีา่ไมรู่เ้รือ่งมาตัง้แตต่น้ โดยไดห้ลบดเูหตกุารณอ์ยูภ่าคใต ้
ไดร้บีเสด็จขึน้กรงุเทพฯในวนัที ่๒๓ กนัยายน และเขา้เยีย่มพระถนอมทนัททีีล่ง
จากเครือ่งบนิทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เชน่เดยีวกบัฟ้าชายวชริาลงกรณ์ ซึง่กลบั
จากออสเตรเลยีก็ตรงเสด็จเขา้เยีย่มพระถนอมทนัทใีนวันที ่๓ ตลุาคม แทนทีจ่ะ
เขา้นมสัการพระแกว้มรกตตามปกต ิการแสดงทา่ทเีชน่นีเ้ป็นการประกาศสนับสนุน
พระถนอม และคดัคา้นการตอ่สูข้องนักศกึษา ประชาชนทีใ่หจั้บฆาตกรมาลงโทษ

อยา่งตรงไปตรงมา 

"ความจรงิยอ่มลอยขึน้เหนอืน า้ เหนอืฟ้าเสมอ" ตอน รชักาลที9่ คนบาปใน
คราบนกับญุ ภาคจบ 
โดยชมรมคนเคยรักเจา้ แหง่ประเทศไทยณ วันที ่27 กมุภาพนัธ ์2011 เวลา 6:44 
น. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002011318588


 

  

โอกาสอนัเหมาะสมทีส่ดุไดเ้กดิขึน้ เมือ่นักศกึษากลุม่หนึง่ไดจั้ดแสดงละคร
เลยีนแบบการแขวนคอชา่งไฟฟ้า ๒ คนทีอ่อกตดิโปสเตอรต์อ่ตา้นพระถนอม แต่
พวกศกัดนิาไดฉ้วยโอกาสตกแตง่ฟิลม์ทีถ่า่ยรปูตวัละครนัน้เสยีใหมใ่หเ้หมอืนเจา้
ฟ้าชาย จากนัน้กใ็ชว้ธิกีารทีพ่วกตนถนัดนักหนา โหมปลกุระดมความจงรักภักดทีัง้
ทางหนา้หนังสอืพมิพแ์ละวทิยอุยา่งขนานใหญ ่โดยกลา่วหานักศกึษาวา่หมิน่พระ
บรมเดชานุภาพดว้ยการแสดงละครแขวนคอฟ้าชาย เรือ่งนีส้รา้งความประหลาดใจ
แกช่าวบา้นทีไ่มรู่ต้น้สายปลายเหตใุนตา่งจงัหวัดมาก พวกเขาหลงเชือ่ค าโฆษณา 
โดยเฉพาะลกูเสอืชาวบา้นถงึกบัถกูหลอกใหม้าเทีย่วกรงุเทพฯ แตก่ลบัตาลปัตร
ไดม้าชมุนุมทีพ่ระบรมรปูรัชกาลที ่๕ เพือ่ใหด้เูหมอืนวา่ชาวไทยโกรธแคน้แทน
สถาบนักษัตรยิ ์ขณะเดยีวกนัพวกศกัดนิาไดร้ว่มกบัทหารบางกลุม่ ตระเตรยีมพวก
อนัธพาล กระทงิแดง ต ารวจชายแดน รวมทัง้ทหารพลรม่ป่าหวายตดิอาวธุรา้ยแรง
ครบครับ ลอ้มทางเขา้ออกมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์กุดา้น 

  

วันแหง่การนองเลอืดไดม้าถงึเมือ่เชา้ตรูว่นัที ่๖ ตลุาคม หนุ่มสาวผูม้แีตส่องมอื
เปลา่ถกูระเบดิ กระสนุซดัดงัหา่ฝน ตายและบาดเจ็บอยา่งอเนจอนาถ บางคนถกู
จับแขวนคอ เผาทัง้เป็นอยา่งสยดสยอง ผูห้ญงิบางคนถกูขม่ขนืแลว้ฆา่อยา่งไร ้
ความปราน ีบางคนถกูทรมานเอาไมต้อกทัง้เป็น เอาไมแ้ทงเขา้ชอ่งคลอดของเด็ก
สาวผูไ้รเ้ดยีงสา และแลว้เลอืดบรสิทุธิจ์ากหญงิสาวพรหมจรรยก์ไ็ดถ้กูน าไปลา้ง
พระบาททัง้สองขา้งของพระมหากษัตรยิไ์ทยผูส้งูสง่ตามพธิกีรรมทางไสยศาสตร์
อนัพสิดาร ชวีติผูค้นจ านวนนับรอ้ยนับพัน ผูไ้รค้วามผดิ ตอ้งตกเป็นเหยือ่ของ
ความโงเ่ขลาเบาปัญญาและความมวัเมาในอ านาจของกษัตรยิแ์ละราชนิ ีทกุครัง้ที่
มกีารเอย่ถงึเหตกุารณม์หาวปิโยคในวนัที ่๖ ตลุาคม ยากยิง่ทีช่าวไทยจะไมห่วน



ระลกึถงึกษัตรยิภ์มูพิลและราชนิสีริกิติติค์นบาปในคราบนักบญุ ผูบ้งการและอยู่
เบือ้งหลงัการตายอนัน่าขนพองสยองเกลา้ของเหลา่นักศกึษาผูบ้รสิทุธิ ์

  

ในตอนเย็นวนัที ่๖ ตลุาคม กลุม่ทหารกป็ระกาศยดึอ านาจโดยมพีลเรอืเอกสงัด 
ชลออยู(่รัฐมนตรกีลาโหมในขณะนัน้)เป็นหวัหนา้คณะปฏวิัต ิกอ่นหนา้มกีาร
ประกาศยดึอ านาจในเย็นวนันัน้ มกีารพบปะระหวา่งกษัตรยิภ์มูพิลและพล.อ.อรณุ 
ทวาทสนิ เพือ่ไปทาบทามพลเรอืเอกสงัด ชะลออยูใ่หเ้ป็นหวัหนา้คณะปฏวิัต ิเมือ่
พลเรอืเอกสงัดทราบวา่กษัตรยิท์รงสนับสนุนการปฏวิตัคิรัง้นีอ้ยา่งยิง่จงึไดย้อมรับ 
หลงัจากนัน้ไดม้กีารจดัตัง้รัฐบาลโดยนายธานนิทร ์กรัยวเิชยีรผูม้คีวามคดิคบัแคบ
และใชอ้ านาจเผด็จการในการบรหิารประเทศตามอ าเภอใจ รว่มกบันายสมคัร 
สนุทรเวช รัฐมนตรมีหาดไทยทัง้สองตา่งก็เป็นผูใ้กลช้ดิ และวางพระทัยของ
สถาบนักษัตรยิโ์ดยเฉพาะราชนิสีริกิติติ ์เห็นไดช้ดัวา่การไดด้บิไดด้ขีองนายสมคัร 
มาจากลกัษณะมกัใหญใ่ฝ่สงู ถบีตวัขึน้มาจากการเกาะชายกระโปรงของฝ่ายหญงิ 
พรอ้มกบัการถบีสง่เพือ่นรว่มงานและผูม้บีญุคณุทกุคน แมแ้ตน่ายธรรมนูญ เทยีน
เงนิและพรรคประชาธปัิตยผ์ูโ้อบอุม้ทางการเมอืงตัง้แตส่มคัรยงัไมม่ชี ือ่เสยีงใดๆ 

  

ในชว่งหลงั ๖ ตลุา ไมน่าน ราชนิสีริกิติติผ์ูก้ าบงัเหยีนรัฐบาลชดุใหม ่ไดม้บีทบาท
มากและพยายามสรา้งฐานอ านาจของตนใหม้ัน่คงยิง่ขึน้ในกลุม่ลกูเสอืชาวบา้น 
โดยเฉพาะในเขตภธูรทีเ่ป็นของกษัตรยิภ์มูพิล และในวนัที ่๕ พฤศจกิายน๒๕๑๙ 
ราชนิแีละฟ้าชายไดพ้าประธานลกูเสอืชาวบา้นจ านวนหนึง่ไปสาบานตนกลางดกึ
ในวดัพระแกว้ วา่จะรับใชแ้ละจงรักภักดตีอ่ราชนิเีสมอไป การใชเ้ลห่ก์ลสารพดั 
เพือ่หลอกลอ่ ผกูมดัทางจติใจชาวบา้นและขา้ราชการระดบัตา่งๆอยา่งเชน่
ตวัอยา่งขา้งตน้มกัจะมเีป็นประจ า บางครัง้ถงึกบัจัดงานฉลองเลีย้งอาหารใน
พระราชวังเป็นการสว่นพระองคเ์อง มกีารแจกของทีร่ะลกึเหรยีญตราเป็นกรณี
พเิศษ พวกทหารเสอืราชนิแีละทหารทีค่า่ยนวมนิทรชลบรุ ีเป็นตวัอยา่งของขมุ
ก าลงัทีร่าชนิผีูม้กัใหญใ่ฝ่สงูไดพ้ยายามสรา้งขึน้มาจากศรัทธา และความ
รูเ้ทา่ไมถ่งึการณข์องเหลา่ทหาร พวกเขายังหลงคดิวา่ การเสยีสละใหก้บัราชนิี
เป็นคณุอนัใหญห่ลวงตอ่ประเทศชาต ิแทจ้รงิการเสยีสละของเขาไมเ่พยีงแตไ่รค้า่ 
แตย่ังสรา้งความฉบิหายกบัประเทศโดยสว่นรวม โดยทีเ่ขาไมเ่ขา้ใจเลย 

  

สมเด็จพระราชนิสีริกิติติ ์เตบิโตมาจากพระราชวงศช์ัน้ปลายแถว เป็นเด็กหญงิ
หมอ่มราชวงศต์วัเล็กๆ ทีเ่คยศกึษาในโรงเรยีนสามญัเชน่เดยีวกบัลกูชาวบา้น
ทั่วไปทีโ่รงเรยีนสายปัญญา ครัน้ตอ่มาไดเ้ป็นราชนิ ีดว้ยอบุายอนัแนบเนยีนของ
พระบดิาและญาตวิงศท์ีใ่กลช้ดิ เชน่ จักรพงษ์และสนทิวงศ ์สมเดจ็ทรงมลีกัษณะ
ทะเยอทะยานใฝ่สงูเป็นพเิศษ ยิง่มอี านาจสงูกย็ิง่หลงระเรงิ ทรงเป็นสตรทีีเ่จา้เลห่์
เพทบุาย มกัเป็นผูบ้งการอยูเ่บือ้งหลงัเหตกุารณ์ส าคญัๆของบา้นเมอืง บางครัง้
ถงึกบัออกหนา้อยา่งทระนง เชน่ การแตง่ตัง้โยกยา้ยนายทหารหลงัเหตกุารณ ์๑๔ 



ตลุา ๒๕๑๖ เกอืบทกุครัง้ แตท่ีโ่ดง่ดงัคอื การตัง้เปรม ตณิสลูานนทจ์ากผูช้ว่ยผู ้
บญัชาการทหารบก เป็นผูบ้ญัชาการทหารบก พรอ้มกบัเตะโดง่ เสรมิ ณ นคร ผู ้
บญัชาการทหารบกขณะนัน้ ไปเป็นผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ การตอ่อายเุปรมใน
ต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบกซึง่เป็นต าแหน่งทีม่อีทิธพิลยิง่ใหญท่ีส่ดุในประเทศ 
โดยสมเด็จสัง่ใหอ้าทติยเ์ลน่เกมสน์ีร้ว่มกบัพระองค ์แมค้ณะรัฐมนตรหีลายทา่นจะ
คดัคา้นเพราะไมช่อบดว้ยตวับทกฎหมาย แตใ่นทีส่ดุคณะรัฐมนตรตีอ้งอนุมตัอิยา่ง
เฝ่ือนๆดว้ยจ ายอมตอ่ “ขอ้มลูใหม”่ ซึง่กค็อืพระราชเสาวนยีข์องสมเด็จ อกีครัง้
หนึง่ทีเ่ดน่มากและมผีลตอ่การเปลีย่นดลุยอ านาจในหมูท่หารอยา่งพลกิหนา้มอื
เป็นหลงัมอืคอื กรณีหกัหลงักลุม่ยงัเตริก์ในกบฏวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๒๔ สมเด็จ
เป็นผูด้งึดนัใหก้ษัตรยิภ์มูพิลและเปรมทรยศตอ่ยงัเตริก์ และพากนัหนไีปตัง้กอง
บญัชาปราบกบฏทีโ่คราช ทัง้ๆทีเ่ปรมและกษัตรยิภ์มูพิลเป็นผูเ้ปิดไฟเขยีวใหพ้วก
ยังเตริก์และสณัหป์ฏวิตัเิอง ชว่งจังหวะอาทติยไ์ดโ้ดดเดน่ขึน้มาเป็นผูย้ ิง่ใหญท่ี่
แทจ้รงิคมุทัง้แมท่ัพภาค ๑ ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารบก, ผูอ้ านวยการรักษาพระ
นคร ฐานอ านาจทางทหารจงึตกอยูใ่นมอืของสมเด็จโดยผา่นอาทติย ์ก าลงัเอก, 
ทหารเสอืราชนิทีีส่มเด็จทรงโปรดปรานเป็นพเิศษ บางครัง้การใชอ้ านาจของ
สมเด็จเป็นไปอยา่งมวัเมา โดยไมเ่คยค านงึถงึผลกระทบตอ่ประเทศชาตเิลย เชน่ 
กรณกีลุม่ยงัเตริก์อยากขอเขา้รับราชการทหารใหม ่ซึง่น่าทีจ่ะอนุญาตเพราะจะเป็น
การสมานความแตกรา้วในกองทัพมใิหส้ลายเป็นเสีย่งๆมากไปกวา่นี ้อกีทัง้จะยัง
เป็นการรกัษาสมรรถภาพของกองทัพในการตัง้รับกองทพัเวยีดนามทีก่ าลงัจอ่คอ
หอยประเทศไทยอยูข่ณะนี ้เพราะกลุม่ยงัเตริก์เป็นนายทหารทีม่ฝีีมอื ผา่นการรบ
เคยีงบา่เคยีงไหลก่บัพลทหารมาอยา่งโชกโชน ขณะทีผู่บ้ญัชาการระดบักรมและ
กองพนัสว่นใหญใ่นปัจจบุนั มกัรว่มรบกบัลกูนอ้งในหอ้งแอร ์พวกเขา ๒๐ คนเศษ
จงึเป็นก าลงัทีส่ าคญัของกองทพัไทย แตส่มเด็จไมไ่ดม้องเห็นคณุคา่ของพวกเขา
เลย สมเด็จหว่งอ านาจของตนในกองทัพบกมากกวา่หว่งสถานการณ์ทางชายแดน 
พระองคจ์งึใชส้ทิธพิเิศษในการวโีตท้กุครัง้ ไมว่า่ใครจะมาเพยีรพยายามขอรอ้ง
อยา่งใด ค าตอบก็คอื “ไม”่ 

  

บทบาททางการเมอืงทัง้ลบัและเปิดเผยดว้ยลกูไมอ้นัแพรวพราวของสมเด็จ เป็นที่
ลอืเลือ่งกนัไปทั่วในหมูข่า้ราชการทหาร ต ารวจ พลเรอืนชัน้ผูใ้หญ ่วงการ
นักการเมอืงและนักธรุกจิชัน้สงูตา่งยกยอ่งสมเด็จในนามสมญาตา่งๆ และใชก้นั
อยา่งกวา้งขวาง บอ่ยครัง้ทีห่นังสอืพมิพม์กีารเขยีนคอ่นแคะดว้ยพระสมญานาม
อยา่งครืน้เครง เชน่ “พระนางอสรพษิ” “ซสูไีทเฮา” “ผูบ้ญัชาการผบ.ทบ.” “ค าสัง่
เบือ้งบน” เป็นตน้ จนรูก้นัทั่ว เดีย๋วนีข้า้ราชการคนใดอยากเป็นใหญเ่ป็นโตใน
พรบิตาก็ตอ้งผา่นเสน้ “สมเด็จ” เพยีงแคก่ราบใตเ้บือ้งพระบาทงามๆ และปฏบิตั ิ
ตามค าบญัชาของพระองคจ์นมผีลงานใหด้เูสมอืนหนึง่จงรกัภกัด ีและจะพยายาม
ถวายชวีตินีใ้หพ้ระองคเ์ทา่นัน้ ความยิง่ใหญนั่น้ก็จะมาไดอ้ยา่งงา่ยดาย จนถงึกบัมี
นายทหารพดูวา่ “อยากเป็นผูก้าร กใ็หไ้ปกราบทา่น” นีจ่งึเปิดชอ่งใหพ้วกมกัใหญ่
ใฝ่สงูแตด่อ้ยฝีมอืตอ้งเขา้มาซบอกเกาะขอบชายกระโปรงตามๆกนั เชน่ พล.อ.



อาทติย ์ก าลงัเอก, นายสมคัร สนุทรเวช, นายพลต ารวจเจรญิฤทธิ ์จ ารัสโรมรัน, 
นายพศิาล มลูศาสตรส์าทร, นางทมยันต,ี อทุาร สนทิวงศ ์เป็นตน้ 

  

นอกจากสมเดจ็จะเป็นผูม้วัเมาในอ านาจแลว้ ยงัทรงใชจ้า่ยอยา่งฟุ่ มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
ในเรือ่งฉลองพระองค(์๖) และการรักษาพระสริโิฉมอนัเหีย่วยน่ ซึง่รว่งโรยไปตาม
สงัขารใหก้ลบัเตง่ตงึหวานซึง้ราวสาวแรกรุน่ พระองคท์รงยนิดทีีจ่ะเสยีพระราช
ทรัพยไ์มว่า่สกัเพยีงใด เพือ่ใหป้ระเทศไทยมรีาชนิทีีย่ังสาวและสวยสง่าเป็นศรี
แหง่แวน่แควน้ตลอดไป จนถงึกบัมขีา่วเกรยีวกราววา่พระองคท์รงเสด็จไปอเมรกิา
เพือ่ยกเครือ่งใหมใ่นปี ๒๕๒๓(๗) แมจ้ะอา้งวา่ไปเพือ่รักษาโรคภมูแิพก้็ตามที
แทจ้รงิพระองคก์็มพีระชนมายอุกีเพยีงปีเดยีวกค็รบ ๕๐ พรรษา การมพีระวรกาย
ตามพรรษาจรงิก็มไิดท้ าใหป้ระเทศชาตติอ้งเสือ่มเสยีหรอืพนิาศลงไปเลยแมแ้ต่
นอ้ย กลบัจะทรงเป็นแบบอยา่งทีด่งีามของประชาชน แตก่ารใชจ้า่ยเงนิภาษีของ
ชาตใินภาวะทีเ่ศรษฐกจิฝืดเคอืงประชาชนอดอยากไปทัว่ อยา่งฟุ้งเฟ้อไรส้ตเิชน่นี ้
รังแตจ่ะท าผูค้นนนิทา ดา่กนัไปทั่วทัง้แผน่ดนิ 

การวางพระองคแ์ละพระทว่งทา่ทีแ่สดงออกก็เป็นสิง่ทีผู่ค้นวพิากษ์วจิารณ์กนัมาก 
เชน่ การประพาสอเมรกิาปลายปี ๒๕๒๔ พระองคท์รงโอบกอดเตน้ร ากบัหนุ่ม
ชาวนาอเมรกิาอยา่งสนทิแน่น และภาพนีส้ ือ่มวลชนทั่วโลก รวมทัง้ภายในประเทศ 
มกีารน ามาตแีผก่นัทั่ว เป็นภาพทีน่่าสลดสงัเวชมากทีพ่ระราชนิไีทย ไมม่กีารไว ้
พระองคใ์นฐานะสตรผีูส้งูศกัดิท์ีพ่งึมสีมบตักิลุสตรไีทยบา้งตามสมควร, อกีครัง้
หนึง่ราวปี ๒๕๒๐ พระองคท์รงน่ังป้อนพระขนมแกช่ายหนุ่มลกูเสอืชาวบา้นคน
หนึง่ ดว้ยทว่งทา่ทีน่่าชมเชย ดัง่หญงิสาวแรกแยม้ป้อนขนมใหคู้ร่กัของตน ภาพนี้
ไดรั้บการตพีมิพใ์นขา่วสงัคมหนา้ในของหนังสอืพมิพ ์เป็นภาพทีบ่ดัส ีขนาด
ชาวบา้นนนิทาอยา่งรนุแรง จนไมอ่าจจะเขยีนเป็นตวัหนังสอื ปัจจบุนัพระเกยีรติ
คณุของสมเด็จในสายตาของปวงชนลดลงจนกลายเป็นเรือ่งตลก เรือ่งสนุกที่
ชาวบา้นจะเลา่สกูนัฟังหลงัอาหารอยา่งครกึครืน้เสยีแลว้ 

  

เนือ่งจากสมเด็จไมไ่ดท้รงศกึษาในมหาวทิยาลยัหรอืการศกึษาขัน้สงู ประกอบกบั
ไมค่อ่ยเขา้ใจกฏเกณฑท์างวทิยาศาสตร ์สมเด็จจงึเป็นผูท้ีเ่ชือ่คนงา่ย ชอบการยก
ยอปอปั้น ค าหวานหอม ตลอดจนเชือ่ผสีางโชคลางเป็นอยา่งยิง่ หลายครัง้ทเีดยีว
ทีพ่ระองคเ์ลา่ใหน้างสนองพระโอษฐฟั์งวา่ พระนเรศวรมาเขา้ฝัน บางครัง้ถงึกบั
ปรากฏตอ่หนา้พระพกัตร ์และเมือ่พระองคท์รงตืน่ก็ปลกุกษัตรยิภ์มูพิลขึน้
ทอดพระเนตร กย็ังคงทอดพระเนตรเห็นวญิญาณนัน้ปรากฏอยู ่(ความเป็นจรงิ
ราชนิแีละกษัตรยิท์รงขดัเคอืงจนมไิดบ้รรทมดว้ยกนัมานานแลว้) และหลายครัง้ที่
ใหค้ณุหญงิแดง (คณุหญงิสวร ีเทพาค า) เขา้ทรง เพือ่พระองคจ์ะไดต้ดิตอ่กบั
วญิญาณศกัดิส์ทิธิต์า่งๆ รวมทัง้การลว่งรูเ้หตกุารณ์ส าคญัๆในอนาคตไดแ้มน่ย า 
ดงันัน้สมเด็จจงึนับถอืและสนทิสนมกบัคณุหญงิแดงมาก ทัง้สองอยูด่ว้ยกนัดกึๆจน



สวา่งเพือ่ประกอบพธิกีรรมและปรกึษาความเมอืงกนั คณุหญงิแดงจงึเป็นเป้าดา่น
แรกในการเขา้หาสมเด็จ 

อาทติย ์ก าลงัเอกผูต้อ้งการเป็นใหญ ่ไดใ้กลช้ดิกบัสมเด็จเป็นพเิศษสดุในระยะ
หลงัโดยผา่นคณุหญงิแดงนีเ่อง การเขา้ทรงและประกอบพธิกีรรมทางไสยศาสตร ์
ยิง่ท าใหพ้ระองคท์รงเชือ่อยา่งฝังใจในเรือ่งลางสงัหรณ ์ค าท านายของโหรใหญ ่
การดโูชคชะตาราศขีองพระ เรือ่งนีส้มเด็จเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ยนืยนัเรือ่งเหลา่นีด้ว้ย
ตนเอง เชน่ “เรือ่งโหราศาสตร ์เชือ่เป็นบางคน เฉพาะทีค่ดิเลขเกง่จรงิๆ พอ่ฉันก็
ชอบเกีย่วกบัเรือ่งโหราศาสตร ์สว่นเรือ่งวญิญาณกเ็ชือ่ เราเชือ่เรือ่งวญิญาณ 
เพราะวา่ตวัเองเคยประสบหลายหน” “เรือ่งพระนเรศวรมาเขา้ทรงสบุนินัน้เป็นความ
จรงิ แตฉั่นอาจแตง่เอาเองในสว่นลกึของหวัใจก็ได”้ พระองคท์รงคลัง่ไคลเ้รือ่ง
ท านองนี ้มอียูค่รัง้หนึง่ถงึกบัออกประกาศชกัชวนใหป้ฏบิตัติาม จนเป็นขา่วเกรยีว
กราวในหนา้หนังสอืพมิพ ์เพราะพระองคท์รงสบุนิไปวา่ คนทีเ่กดิปีมะ จะมอีนั
เป็นไป มอีาเพศแกต่น ใหช้วนกนัไปท าบญุทีโ่บสถพ์ราหมณ์ มผีูค้นมากมายตืน่ 
แลว้บอกตอ่ๆกนัจนโบสถพ์ราหมณ์ทีเ่สาชงิชา้เกอืบพัง, อกีเรือ่งหนึง่เกดิขึน้
ภายในราชวงั คอื หลงัเหตกุารณ ์๖ ตลุาไมน่านนัก สมเด็จทรงรับสัง่ใหม้กีาร
ประกอบพธิสีะเดาะเคราะหแ์กฟ้่าชายวชริาลงกรณ์ ดว้ยการปั้นหุน่ขนาดเทา่ฟ้า
ชายและมลีกัษณะเหมอืนจรงิทกุประการ และเอาหุน่นัน้ลงนอนในโลงศพ อนัเป็น
พธิสีะเดาะเคราะหต์อ่อายใุหฟ้้าชาย เรือ่งนีค้วามแตกเพราะ ฟ้าชายบงัเกดิความ
เมามนัจงึจา้งคน ๔ คน แบกโลงศพซึง่มหีุน่ของพระองคอ์ยูข่า้งใน หอ่โลงศพ
อยา่งสวยงาม สง่ไปใหน้า้ของโสมสวล ีบา้นอยูแ่ถวคลองประปาสามเสน หมอ่มนา้
ทรงแปลกพระทัย และเมือ่แกะกลอ่งออกมาเห็นในโลงศพมศีพฟ้าชายก็ตก
พระทัย รอ้งกรี๊ดดงัลัน่ จงึโทรเรยีกต ารวจทอ้งทีม่าจัดการกบัชาย ๔ คนนัน้ มี
ชาวบา้นละแวกนัน้ แหก่นัมามงุดมูดืฟ้ามวัดนิ ขณะทีห่มอ่มนา้ยงัไมห่ายตกพระทัย 
ก็พอดมีเีสยีงโทรศพัทจ์ากฟ้าชายและโสมสวล ีหวัเราะครกึครืน้มาตามสาย ทรง
ทลูหมอ่มนา้วา่ “ทรงตกพระทยัมากไหม” นา้ของโสมสวลจีงึมาถงึบางออ้ ดว้ย
ความโกรธจดัจงึพดูไปวา่ “อยากถวายผางพะยะ่คะ่”(อยากเตะ) ทางต ารวจทอ้งที่
หวัป่ันไมรู่จ้ะท าอยา่งไร จงึตอ้งปลอ่ยชายผูต้อ้งหาไป เรือ่งนีส้ามารถสอบถามได ้
จากชาวบา้นละแวกนัน้ ซึง่ตา่งก็รูส้กึทึง่ในการไมส่มประกอบทางปัญญาของพวก
ราชนกิลุ 

  

ความใฝ่ฝันทีจ่ะใหร้าชบลัลงักต์กอยูก่บัตระกลูของตนและญาตวิงศท์ีใ่กลช้ดิ เป็น
ความฝันทีใ่กลจ้รงิ เมือ่พระองคท์รงกะเกณฑใ์หฟ้้าชายวชริาลงกรณ์แตง่งานกบั
โสมสวล ีกติยิากรหลานแท ้ๆ ของพระองค ์เมือ่วนัที ่๓ มกราคม ๒๕๒๐ วชริาลง
กรณ์เป็นโอรสทีส่นทิสนมและรักทลูกระหมอ่มแมม่ากกวา่พอ่ ทรงรักและเชือ่ฟัง
แมม่ากถงึกบัเขยีนกลอนสดดุสีมเด็จขณะทีย่ังเรยีนอยูท่ีอ่อสเตรเลยี วชริาลงกรณ์
นัน้เรยีนไมเ่กง่ เมือ่ครัง้ไปเรยีนทีอ่งักฤษ ปรากฏวา่ทรงสอบไดว้ชิาภาษาไทย
เพยีงวชิาเดยีว ตอ้งยา้ยโรงเรยีนถงึ ๓ ครัง้ ในทีส่ดุยา้ยมาเรยีนวทิยาลยัดนัทรนูใน
ออสเตรเลยี นักเรยีนไทยในออสเตรเลยี มกัเลา่สูก่นัฟังถงึเรือ่งของฟ้าชายเสมอ
วา่ ทีว่ทิยาลยันีม้กีารศกึษาสองระดบัดว้ยกนั ผูท้ีม่เีกรดดจีงึจะไดเ้รยีนในระดบันาย



รอ้ย สว่นผูท้ าเกรดไมไ่ดจ้ะไดเ้รยีนแคร่ะดบันายสบิเทา่นัน้ ฟ้าชายของเราท า
คะแนนไมไ่ด ้จงึไดเ้รยีนแคน่ายสบิเทา่นัน้ เห็นไดจ้ากภาพทีแ่พรใ่นชว่งทีม่กีารรับ
ปรญิญา จะเห็นฟ้าชายแตง่ชดุทหารยศแคส่บิโทเทา่นัน้ แตม่กีารอา้งวา่ทีว่ทิยาลยั
นี ้เขาก็แตง่กนัอยา่งนีท้ัง้นัน้ มนัน่าตลกสิน้ด ีทีเ่มือ่ฟ้าชายกลบัถงึเมอืงไทย สาม
เหลา่ทพัจ าตอ้งกลุกีจุอถวายพระยศเป็นรอ้ยเอก, เรอืเอกและเรอือากาศอยา่งเสยี
ไมไ่ด ้

ฟ้าชายชอบใสช่ดุทหารและตดิอาวธุตัง้แตศ่รีษะจรดเทา้ ทัง้ๆทีพ่ระองครั์บราชการ
ฝ่ายขา่วของกองทพั นอกจากพระองคจ์ะทรงพยายามแสดงออกถงึความสามารถ
สงูสง่อยา่งเบาปัญญาแลว้ บรรดาทีอ่ยูใ่กลช้ดิก็จะชว่ยกนัโหมขา่ว สรา้งชือ่เสยีง
ใหฟ้้าชายเพือ่จะไดม้พีระเกยีรตสิมกบัสยามมกฎุราชกมุาร เชน่ วนัที ่๑๓ 
กมุภาพนัธ ์สือ่มวลชนทกุประเภทพากนัประโคมขา่ววา่ รถเกราะพาหนะของฟ้า
ชายถกูผกค.ซุม่โจมตทีีบ่รเิวณเขาคอ้ (เพชรบรูณ์) พระองคไ์ดแ้สดงวรีกรรมอยา่ง
อาจหาญ สัง่สละรถตนเอง ไดห้ลบและเคลือ่นทีเ่ขา้จดุทีม่ัน่ ทรงบญัชาใหห้น่วย
ปืนใหญท่ีบ่า้นทุง่สมอ ระดมยงิไปทีผ่กค. จนพวกนัน้ลา่ถอยกลบัไป แตส่ าหรับ
ทหารทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ตา่งทราบดวีา่ เฮลคิอปเตอรข์องฟ้าชายถกูยงิตก และกไ็ม่
มวีรีกรรมใดๆปรากฏขึน้เลย จะมกีเ็พยีงขา่วลอืและเขาเลา่วา่ แตเ่มือ่ไดพ้บเหน็ฟ้า
ชายทีท่รงกระท าอะไรแผลงๆแบบไมค่อ่ยเตม็ ความทีเ่คยสงสยักก็ลบักระจา่ง
อยา่งไมน่่าเชือ่ 

  

ส าหรับโสมสวลทีรงเรยีนหนังสอืครัง้แรกทีโ่รงเรยีนจติรลดา การเรยีนอยูใ่นระดบั
ต า่ จนตอ้งสอบประถม ๓ ตก ๑ ครัง้ เมือ่ยา้ยมาเรยีนทีโ่รงเรยีนราชนิลีา่ง
(ปากคลองตลาด) การเรยีนก็ไมด่ขี ึน้ ครถูงึกบัเอย่ปากหนักใจแทน เพราะโสมส
วลขีองเราสอบ ม.ศ. ๒ ตกซ า้ ๒ ปีตดิตอ่กนัจงึลาออก สมเด็จทรงรับมาชบุเลีย้ง
ในราชวัง ฝึกท าของคาวหวานจนเกง่งานครวั ทัง้ฟ้าชายและโสมสวลตีา่งมี
สายโลหติทีใ่กลช้ดิกนัมาก มคีนเกรงวา่หากแตง่งานกนัเชน่นี ้จะท าใหโ้อรสและ
ธดิาทีท่รงประสตูมิาจะมโีอกาสปัญญาออ่นมาก เพราะเพยีงแคล่ าพังสองพระองค์
ก็ทรงมลีกัษณะอบัเฉาทางปัญญามากพออยูแ่ลว้ เรือ่งนีม้ผีูท้ว้งตงิมาก แมแ้ต่
กษัตรยิภ์มูพิลเอง แตเ่พราะเป็นความตอ้งการของฟ้าชายทีถ่กูแมข่อรอ้งให ้
แตง่งาน เรือ่งจงึตอ้งวา่กนัไปตามเพลง ผลมาปรากฏตอนทา้ยมผีูท้ีเ่สยีพระทัย
มากทีส่ดุสองคนคอื โสมสวลแีละสมเด็จ เพราะฟ้าชายทรงหนไีปมนีางสนม
มากมาย และไมค่ดิจะใยดโีสมสวลตีอ่ไป เพราะโสมสวลคีอืลกูสะใภท้ีแ่มต่อ้งการ 
สว่นเมยีสดุทีรั่กของฉันคอื ยวุธดิา 

  

การทีส่มเด็จทรงเชดิฟ้าชายผูอ้ยูใ่นโอวาทใหม้บีทบาททีจ่ะรับต าแหน่งกษัตรยิ์
ตอ่ไป ดว้ยการกมุบงัเหยีนไดท้ัง้หลานและลกู นับเป็นความส าเร็จทางการเมอืงชิน้
ส าคญั แตส่มเด็จก็ทรงพร ่าเพอ้วา่พระองคท์รงไมรู่จั้กการเมอืงและไมป่รารถนาที่
จะยุง่เกีย่ว นอกจากการชว่ยเหลอืประชาชนผูย้ากไรอ้ยา่งฉาบฉวย และหากสิง่นี้



คอืการเมอืง พระองคก์็อดไมไ่ดท้ีอ่ทุศิตวั เพือ่ชว่ยเหลอืพวกเขาอยา่งสกุเอาเผา
กนิกนัตอ่ไป พระองคถ์งึกบัปรารภวา่ “คนทีจ่นทีส่ดุบวกจนทีส่ดุคอืชาวเขาและ
ชาวไทยอสิลาม จนอยา่งชนดิทีเ่ราไมเ่คยเห็น อสิานกไ็มเ่คยเห็นอยา่งนัน้ เสือ้ผา้
กะรุง่กะริง่ รา่งกายซบูซดีขาดเลอืด ฉันใหแ้มท่ัพใต ้ตอนนัน้คณุป่ิน ธรรมศร ีคณุ
เปรมเป็นผูช้ว่ยหรอืรองผบ.ทบ. ฉันไมเ่ขา้ใจวา่รองหรอืผูช้ว่ยตา่งกนัอยา่งไร คณุ
เปรมไปเฝ้าทีน่ั่น คณุเปรมกบ็อก “ป่ิน ท าไมไมช่ว่ยราษฎรละ่” คณุป่ินบอก “แหม 
ก็ไปกา้วกา่ย” อนันีก้ก็ารเมอืงอกีใชไ่หม ฉันไมท่ราบจะท าอยา่งไร การเมอืงนีเ่ป็น
อยา่งไร ฉันไมท่ราบจะท าอยา่งไร เพราะราษฎรเอามาใหช้ว่ย ขนาดจฬุาภรณ์และ
สรินิธรถงึกบัเคยแยง่ฎกีาชาวบา้นจากมอืของต ารวจพระราชวงั โธ ่คณุ ถา้เผือ่ปิด
นี ่บา้นเมอืงเราจะไปไมไ่หวนะ ราษฎรไมรู่จ้ะออกทางไหน เราก็มหีนา้ทีเ่อามา 
แลว้เอาไปใหแ้กร่ัฐบาลเทา่นัน้” (๙) 

สมเด็จแมจ้ะรูว้า่ชาวบา้นอดอยากแรน้แคน้มาก แตพ่ระองคไ์มเ่คยทรงทราบเลยวา่ 
เลอืดของประชาชนทีข่าดหายไปจนซบูซดีนัน้ ใครเป็นผูส้บูไป พระองคก์็ไมต่า่ง
จากจอมเผด็จการทัง้หลายในโลกรวมทัง้พระนางซสูไีทเฮา ซึง่ไมเ่คยทราบตน้
สายปลายเหตคุวามทกุขย์ากของแผน่ดนิ พวกเขาไดแ้ตส่งสาร เห็นใจและ
สงเคราะหช์ว่ยเหลอืไปตามความสบายใจของตน พระองคห์ารูไ้มว่า่ ก็เพราะ
อ านาจของสถาบนัพระองคท์ีค่รอบง าความกา้วหนา้ของสงัคม และคอยค ้าจนุ
ระบบคนกนิคนอนัเลวรา้ยของสงัคม ขณะเดยีวกนัธรุกจิสมยัใหมข่องทรัพยส์นิสว่น
พระมหากษัตรยิ ์ก็มสีว่นรว่มสบูเลอืดชาวไทยใหห้นักหน่วงยิง่ขึน้ อทิธพิลของ
สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์คอื ตน้ตอความยากจนทกุขเ์ข็ญของประชาชนทัว่ทัง้
ประเทศ 

ขณะทีส่มเด็จทรงใชก้ลเม็ดเด็ดพรายแยง่ราชบลัลงักจ์ากกษัตรยิผ์ูฆ้า่พีช่ายอยา่ง
เลอืดเย็น มาสูต่ระกลูของตนพรอ้มกบัซอ่งสมุก าลงัทหารเสอืราชนิ,ี ผลกัดนั
อาทติย ์ก าลงัเอกขึน้เป็นผูบ้ญัชาการทหาร เพือ่หวงักมุอ านาจทัว่ทัง้แผ่นดนิมาสู่

ก ามอืของตนเชน่นีแ้ลว้ พระองคย์ังจะกลา้เอย่ปากวา่ พระองคไ์มรู่จั้กค าวา่
การเมอืงอกีหรอื เพราะทกุยา่งกา้วของความมกัใหญใ่ฝ่สงู ลว้นกระทบกระเทอืน
ตอ่ชวีติตวัด าๆของชาวไทยทัว่ทัง้ประเทศ หากพระองคม์เีจตนาหวังดตีอ่ประชาชน
อยา่งแทจ้รงิ ก็จงมาชว่ยกนัลม้ระบบอภสิทิธิข์องซากเดนศกัดนิาใหญ ่มาชว่ยกนั
พัฒนาและปลกุความตืน่ตวัของประชาชนใหส้ามารถคุม้ครองและชว่ยเหลอืตนเอง 
ในการตอ่สูเ้พือ่ปากทอ้งในสงัคมอยา่งยตุธิรรมตอ่ไป เปิดใหม้กีารกระจายอ านาจ
การปกครองไปสูท่อ้งถิน่อยา่งจรงิจัง ท าการปฏริปูทีด่นิและสรา้งการชลประทาน
อยา่งตอ่เนือ่งทัว่ประเทศ กอ่ตัง้ระบบสหกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้มาใหม ่ใหก้อ่ตัง้
สหภาพแรงงานเพือ่ตอ่รองกบันายจา้งอยา่งยตุธิรรมตามกฎหมายแรงงาน ให ้
ชว่ยกนัสรา้งเศรษฐกจิของชาตใิหพ้น้จากอทิธพิลของตา่งชาตทิีค่อยสบูเลอืดเรา 
หากสมเดจ็และกษัตรยิภ์มูพิลทรงรักประชาชนและประเทศไทย และตอ้งการให ้
ประเทศไทยกา้วหนา้ทัดเทยีมอารยประเทศทัง้หลาย ขอใหพ้ระองคส์ละราช
สมบตั ิยกเลกิระบบกษัตรยิซ์ ึง่ค ้าจนุความคดิและระบบอนัลา้หลงั งมงายลงเสยี 
เปลีย่นการปกครองเป็นประเทศสาธารณรัฐมปีระธานาธบิด ีควรเป็นประมขุของ
ชาตทิีอ่ยูใ่ตก้ฎหมาย และไมม่อี านาจบรหิารประเทศใดๆทัง้ส ิน้ และหากพระองค์



คดิวา่ประชาชนยังคงรกัและเห็นความดงีามของพระองค ์พระองคก์็จะไดเ้ป็น
ประธานาธบิดคีนแรกทีป่ระชาชนยกยอ่งนับถอื และหากองคร์ัชทายาทเป็นผูท้ีด่ ี
พอ ต าแหน่งประธานาธบิดคีงไมแ่คลว้คลาดจากฟ้าชาย ยคุสมยัแหง่การสบืสนัตติ
วงศ ์เอาเพยีงสายโลหติของกษัตรยิเ์ป็นเครือ่งวดัความดงีาม และสบืทอด
ต าแหน่งประมขุของชาตอิยา่งงมงายควรจะเลกิกนัเสยีท ีประชาชนผูท้กุขย์าก
จ านวนลา้นๆไมอ่าจทนหวิโหย ผอมโซอกีตอ่ไปแลว้ ขอพระองคจ์งเรง่ตดัสนิใจ 
กอ่นทีจ่ะสายเกนิกาล เมือ่วนันัน้มาถงึ ชาตติระกลูของพระองคค์งตอ้งสญูสิน้ 
ขณะทีป่ระเทศและประชาชนจะชว่ยกนัสรา้งชาตไิทยใหรุ้ง่โรจนส์บืไป 

  

  

๑. สพุจน ์ดา่นตระกลู แถลงการณ์เรือ่งความบรสิทุธิข์องนายปรดี ีพนมยงค ์ใน
กรณีสวรรคตของ ร.๘ (ไทยแลนดก์ารพมิพ,์๒๕๒๒) หนา้ ๖๒ 

๒. ๒. ดปูระชมุประกาศในสมยัรัชกาลที ่๔ ทีค่รุสุภาพมิพ ์

๓. พระราชเสาวนยีต์อ่สมาคมนักขา่วหญงิแหง่ประเทศไทย ด.ู..มาตภุมู ิวนัที ่๒๗ 
กค. ๒๔ 

๔. เรือ่งเดมิ 

๕. สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ “ความทรงจ าในการตามเสด็จ
ตา่งประเทศ” อนุสรณ ์พล.ต.อ.หลวง วรยทุธวชิยั (วรยทุธ จารมุาศ) (โรงพมิพ์
อกัษรประเสรฐิ,๒๕๑๔ หนา้ ๔๓) 

๖. พระราชกระแส สมัภาษณ์โดย นางอนงค ์เมษประสาท หนังสอืสยามใหม ่ฉบบั
ที ่๗๑, ๒๒ ส.ค. ๒๕๒๔ หนา้ ๑๒ พระองคใ์หส้มัภาษณ์วา่ “ทรงโปรดการแตง่
พระองคง์าม อนันีจ้รงิ ฉันเป็นคนทีแ่กไ้มห่าย เพราะชอบสวยงาม อกีประการหนึง่ 
ชาวบา้น นานๆเขาจะเห็นเราสกัทหีนึง่ โดยมากชัว่ชวีติเขาก็เห็นไมก่ีค่รัง้เลย คดิ
วา่พยายามแตง่ตวัใหด้ ีใหเ้ขาเหน็ ใหเ้ขาจ าเราได ้

๗. หนังสอืเสด็จประพาสอเมรกิา 

๘. พระราชกระแส สมัภาษณ์โดย นางอนงค ์เมษประสาท หนังสอืสยามใหม ่ฉบบั
ที ่๗๑ หนา้ ๔... 

๙. เรือ่งเดมิ หนา้ ๑๙ 

"ความจรงิยอ่มลอยขึน้เหนอืน า้ เหนอืฟ้าเสมอ" พงศาวดารกระซบิ 
ภาคผนวก 
โดยชมรมคนเคยรักเจา้ แหง่ประเทศไทยณ วันที ่27 กมุภาพนัธ ์2011 เวลา 6:53 
น. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002011318588


 

  

การขดูรดีของกษัตรยิ ์

  

การแสวงหาผลประโยชนท์างเศรษฐกจิของกษัตรยินั์น้ สว่นใหญจ่ะกระท าผา่น
ส านักทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์คนจ านวนมากไมเ่ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง
กษัตรยิก์บัส านักงานทรัพยส์นิฯ เพราะโดยมากเมือ่เห็น รมต.คลงัเป็นประธาน
คณะกรรมการทรัพยส์นิฯ ก็คดิวา่รัฐบาลเป็นผูค้วบคมุและเกบ็เอาผลประโยชนจ์าก
ส านักงานทรัพยส์นิฯเป็นรายไดข้องแผน่ดนิ แตค่วามจรงิมไิดเ้ป็นเชน่นัน้เดด็ขาด 

ตามพรบ.จัดทรัพยส์นิฝ่ายพระมหากษัตรยิ ์พ.ศ. ๒๔๗๙ แกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่ พ.ศ. 
๒๔๙๑ นัน้ ไดแ้ยกทรัพยส์นิของกษัตรยิด์งันี ้

  

๑. ทรัพยส์นิสว่นพระองค ์คอืทรัพยส์นิของกษัตรยิก์อ่นครองราชย ์กฎหมายระบุ
ใหก้ารจดัการหาผลประโยชนต์าม “พระราชอธัยาศยั” 

๒. ทรัพยส์นิสาธารณะสมบตัสิว่นแผน่ดนิเชน่พระราชวงั กฎหมายใหส้ านัก
พระราชวังเป็นผูด้แูล 

๓. ทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิเ์ป็นทรัพยส์นิของกษัตรยิ ์

  

นอกเหนอืจากทีก่ลา่วแลว้ เป็นสมบตักิอ้นใหญ ่เกดิจากการขดูรดีประชาชนมานับ
รอ้ยๆปี กฎหมายใหส้ านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิเ์ป็นผูด้แูล แน่นอนผูท้ี่
มอี านาจอยา่งแทจ้รงิในส านักงานนีก้็คอืกษัตรยิ ์เพราะวา่ตามกฎหมายดงักลา่ว 
คณะกรรมการทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิเ์ป็นผูบ้รหิารส านักงานทรัพยส์นิ และ
แมว้า่กฎหมายจะใหร้มต.คลงัเป็นประธานกรรมการ แตก่รรมการอืน่อกีอยา่งนอ้ย 



๔ คน ก็มาจากการแตง่ตัง้ของกษัตรยิ ์(ดมูาตรา ๔ ตร)ี ซึง่ในจ านวน ๔ คนนี ้ผูท้ี่
ท าหนา้ทีบ่รหิารงานโดยตรงก็คอืผูอ้ านวยการส านักงานทรัพยส์นิ ซึง่แตง่ตัง้โดย
กษัตรยิ ์อาจมคี าถามอกีวา่ รายไดจ้ากส านักงานทรัพยส์นิรนิไหลเขา้กระเป๋าใคร 
มาตรา ๖ และ ๗ ของกฎหมายดงักลา่ว ตอบวา่ รายไดจ้ากส านักงานทรัพยส์นิจะ
น าไปใชท้างใดทางหนึง่ได ้ก็เมือ่ไดรั้บค าอนุญาตจากกษัตรยิแ์ลว้ และยงัชีอ้กีวา่
กษัตรยิเ์ทา่นัน้ทีม่อี านาจน ารายไดน้ีไ้ปใชจ้า่ย ทางใดก็ไดต้ามใจชอบ พวกศกัดิ
นาเองพยายามปกปิดผูอ้ ืน่ตลอดมา เพือ่ไมใ่หป้ระชาชนรูว้า่กษัตรยิเ์ป็นผูท้ีม่ ี
อ านาจทีส่ดุในส านักงานทรัพยส์นิ บรษัิทปนูซเีมนตไ์ทยของกษัตรยิผ์ูผ้ลติปนูกวา่ 
๘๐ เปอรเ์ซน็ต ์ทีร่าคาขึน้อยูเ่รือ่ยๆ จนท าใหท้รัพยส์นิในปี ๒๔๕๖ เพยีง ๑ ลา้น
บาท ไดเ้พิม่ขึน้เป็น ๔ หมืน่กวา่ลา้นบาทในปี ๒๕๒๐ และ ๙ หมืน่กวา่ลา้นบาทใน
ปี ๒๕๒๒ และไมอ่ยากใหป้ระชาชนรูว้า่ทีด่นิสลมัของคนนับหมืน่นับแสนใน
กรงุเทพฯตอ้งช าระคา่เชา่ใหก้ษัตรยิ ์และกระทั่งไมอ่ยากใหรู้ว้า่กษัตรยิเ์ป็นผูเ้ฉด
หวัประชาชนหาเชา้กนิค า่ทีย่ากไรแ้ทบเลอืดตากระเด็น ออกจากทีด่นิของตน เพือ่
แปรสภาพเป็นศนูยก์ารคา้ ดงัในกรณีของชาวสลมัคลองเตยเป็นตน้ 

นีเ่ป็นธรรมชาตขิองผูท้ีต่ลบตะแลง ตอแหล กลบัขาวเป็นด า กลบัด าเป็นขาว อยา่
วา่แตส่ านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิเ์ลย กระทัง่ทรัพยส์นิสว่นพระองค ์
คอืทรัพยส์นิของรัชกาลที ่๙ โดยตรงอนัไดรั้บสบืทอดมาจากพอ่และแม ่กฎหมาย
ทีก่ลา่วแลว้ก าหนดวา่ ใหม้กีารแตง่ตัง้ผูจั้ดการทรัพยส์นิสว่นพระองคข์ึน้มาดแูล
ทรัพยส์นิสว่นพระองค ์และเมือ่ใดมคีวามจ าเป็นทีผู่จั้ดการทรัพยส์นิสว่นพระองคม์ี
ความจ าเป็นตอ้งสมัพนัธก์บัผูอ้ ืน่ในเรือ่งของทรัพยส์นิสว่นพระองค ์หา้มมใิหร้ะบุ
ชือ่กษัตรยิ ์หรอืขอ้ความใดทีอ่นุมานไดว้า่กษัตรยิเ์ป็นคูค่วาม ใหอ้า้งเพยีงชือ่
ผูจั้ดการทรัพยส์นิสว่นพระองคเ์ทา่นัน้ (ดมูาตรา ๕ ทว)ิ นีแ่หละคอืสญัชาตผิูร้า้ยที่
มกัจะคลมุหวัเป็นไอโ้มง่ในเวลาทีป่ลน้ทรัพยส์นิผูอ้ ืน่ เมือ่รูว้า่กษัตรยิเ์ป็นผูเ้ดยีวที่
ไดป้ระโยชนจ์ากส านักงานทรัพยส์นิแลว้ ขอ้ทีน่่าจะดตูอ่ไปกค็อื พเิคราะหว์า่ 
กษัตรยิข์ดูรดีโดยวธิกีารใดบา้ง ซึง่ปรากฏรายละเอยีดดงันี ้

  

การขดูรดีคา่เชา่ 

กษัตรยิม์ทีีน่าทีฉ่ะเชงิเทรา สพุรรณบรุ ีนครปฐม เพชรบรุ ีสระบรุ ีนครนายก 
อยธุยา ปทมุธาน ีตามทีร่ัฐบาลเปิดเผย ๕๓,๖๘๓ ไร ่กษัตรยิน์ าเอาทีน่าเหลา่นีม้า
เลน่ละครตลก โดยแจกสิง่ทีเ่รยีกวา่ “เอกสารสทิธกิารเชา่ทีด่นิ” ๔๓,๑๔๓ ไร ่
ทีด่นิทีเ่หลอืยงัเป็นของเขาตอ่ไป 

สว่นทีด่นิในกรงุเทพฯนัน้มอียูเ่กอืบครึง่เมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรเิวณ
ศนูยก์ารคา้ เชน่ ทา่พระจันทร ์สองขา้งถนนราชด าเนนิ นางเลิง้ หวัล าโพง ราช
เทว ีประตนู ้า ส าเพ็ง ราชวงศ ์เยาวราช สลีม สีพ่ระยา บางรัก วงเวยีนใหญ ่และที่
ส าคญัคอืเป็นเจา้ของทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของสนามมา้หลายรอ้ยไร ่แหลง่การพนันที่
ใหญท่ีส่ดุทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงกรงุเทพฯ กษัตรยิจ์ะไดค้า่เชา่จากสนามมา้ ปีละ
มหาศาลเป็นจ านวนเทา่ใดไมม่ใีครรูไ้ด ้แตท่ีแ่น่ๆ ก็คอืกษัตรยิส์นับสนุนการแขง่มา้



มาก ถงึกบัประทานถว้ยใหม้า้แขง่ชนะเลศิถงึ ๔-๕ ถว้ย เพือ่ใหค้นเลน่การพนัน
แขง่มา้มากๆ ตนเองจะไดค้า่เชา่มากๆ 

นอกจากนี ้คนยากจนสว่นใหญใ่นกรงุเทพฯ กย็ังอาศยัในทีด่นิของกษัตรยิ ์โดย
ตอ้งยอมถกูขดูรดีเอาคา่เชา่อนัเป็นเลอืดและน ้าตา อนัเป็นทรัพยส์นิสดุทา้ยทีเ่ขาม ี
ดงัจะเห็นไดจ้ากการส ารวจของการเคหะแหง่ชาต ิซึง่เปิดเผยทางหนา้ นสพ.วา่มี
สลมั คนกรงุเทพฯอยูใ่นสลมัถงึ ๘ แสนคน เกอืบทัง้หมดตอ้งเชา่ทีด่นิอยู ่และกวา่
ครึง่หนึง่อาศยัอยูใ่นทีด่นิของทางราชการและส านักงานทรัพยส์นิ ปกตแิลว้ทาง
ราชการมทีีด่นิใหค้นเชา่ไมม่าก ดงันัน้กษัตรยิจ์งึเป็นเจา้ของทีด่นิทีเ่ป็นสลมัทีใ่หญ่
ทีส่ดุในประเทศ ทีด่นิของกษัตรยิท์ีก่ลา่วมานี ้เป็นทรัพยส์นิกอ้นใหญท่ีท่ า
ประโยชนใ์หแ้กเ่ขามหาศาล และไมม่ใีครกลา้แตะตอ้งยุง่เกีย่วดว้ย 

เมือ่ไมน่านมานี ้มสี.ส.จ านวนหนึง่ เสนอ พรบ.ควบคมุการถอืครองทีด่นิของ
เอกชน แมก้ารกระท าของส.ส.เหลา่นีจ้ะมคีวามปรารถนาดตีอ่ประเทศ ประชาชน
เป็นทีต่ัง้ แตร่า่งกฎหมายดงักลา่วก็ยงัไมก่ลา้เสนอใหใ้ชก้ฎหมายถอืปฏบิตักิบั
ทีด่นิของกษัตรยิ(์๑) 

  

การเป็นนายทนุใหญ ่

กจิการส าคญัของกษัตรยิ ์ก็คอืธนาคารไทยพาณชิย ์บรษัิทปนูซเีมนตไ์ทย
(ผกูขาดปนูซเีมนตก์วา่ ๘๐%ของตลาด) บรษัิทเหล็กสยาม(ผกูขาดเหล็กเสน้ 
เป็นบรษัิทเหล็กเสน้ทีใ่หญอ่นัดบั ๑ ของประเทศ) ทัง้ ๒ บรษัิทนีผ้กูขาดวัสดุ
เกีย่วกบัการกอ่สรา้งทัง้ประเทศเอาไว ้ไมว่า่จะเป็นกระเบือ้งมงุหลงัคา ทอ่
พลาสตกิ ทอ่แอสเบสตอสซเีมนต ์เสาตอมอ่ เสาไฟฟ้า เสาเข็ม ทอ่คอนกรตี
บล็อก อฐิทนไฟ และกระเบือ้งยาง 

นอกจากนีแ้ลว้กษัตรยิย์ังมบีรษัิทศรมีหาราชา ขมอืบป่าไมข้องชาตแิละลงทนุ
รว่มกบันายทนุตา่งชาต ิเป็นตวักระท าการส าคญัรว่มมอืกบัตา่งชาต ิใหข้นเงนิตรา
ออกนอกประเทศ เชน่ รว่มมอืกบัตระกลูล า่ซ า เพือ่ลงทนุรว่มกบับรษัิทยางไฟร์
สโตน ผลติยางรถยนตเ์ป็น ๑ ใน ๓ บรษัิททีผ่กูขาดการผลติยางรถยนต ์

รว่มมอืกบัออสเตรเลยีและเบอรล์ีย่คุเกอร ์ตัง้บรษัิทอตุสาหกรรมเครือ่งแกว้ไทย 
ผกูขาดการผลติแกว้และเป็นผูท้ีผ่ลติแกว้มากทีส่ดุในประเทศ 

สหโรงแรมไทยและการทอ่งเทีย่ว(หุน้๑๒๕) บางกอกอนิเตอรค์อนตเินนตลัโฮเต็ล
(หุน้ ๒๗% รว่มกบัตา่งชาต)ิ คา้สากลซเีมนต(์๗๐%) อา่งขามไทย(หุน้ ๒๖%
รว่มกบัตา่งชาต)ิ สยามบรรจภุณัฑ(์หุน้๕๘%) ศรมีหาราชา(๙๘%) สยามเคมี
(๑๑%รว่มกบัญีปุ่่ น) ไทยเซโรแกรฟ์ฟิกซสิเทมส(์๑๐%) ธรากร(๙๘%) ฮทิอลง
เวลโรลนิสไ์ทยแลนด(์๒๐%รว่มกบัตา่งชาต)ิ วาย เค เค ซปิเปอร(์๓๖%รว่มกบั
ญีปุ่่ น) โรงแรมราชด าร(ิ๑๒%) ราชาแอบดก์ลัฟ์(๓๐%รว่มกบัเยอรมนั) ไทยอนิด์
สเตรยีลฟอรจ์จวิล(์๓๐%) ทุง่คาฮาเบอร(์๓๐%) สหศนีมิา(๙๑%) แสนสรุัตน์



(๔๘%) โรงแรมไทยและทอ่งเทีย่ว(๑๒%) เอช แอล อารร์(ี๒๕%) ทรพัยศ์รไีทย
คลงัสนิคา้(๔๐%) ดสุติธาน(ี๑๘%) นอกจากนีย้ังมศีลีวัฒน,์ ศรธีรณี, สยาม
คราฟท,์ อตุสาหกรรมกระดาษไทย, ไทยคอนแทรคเตอรค์อนซอรเ์ทยีม, เอช 
แอล อาร ์เอ็ม พลอยยเ์บเนฟิทส,์ รวมทัง้หมด ๔๖ บรษัิท มรีายรบัปีละ 
๑๗,๐๖๑,๗๔๑ ลา้นบาท(๒) (ไมร่วมยอดหนภีาษี) 

  

หมายเหต ุ: หนังสอืเลม่นีเ้กดิขึน้ในปี ๒๕๒๕ ขอ้มลูปัจจบุนัหาไดจ้ากอนิเตอรเ์น็ท 
(ผูพ้มิพ ์๒ สงิหาคม ๒๕๕๐) 

  

รายไดจ้ากการขดูรดีภาษี 

แมว้า่รายไดท้ีม่าจากส านักงานทรัพยส์นิของกษัตรยิด์งักลา่ว ไมต่อ้งเสยีภาษีแต่
อยา่งใด (ด ูพรบ.จัดระเบยีบทรัพยส์นิฝ่ายมหากษัตรยิม์าตรา ๘) กษัตรยิก์็ยงัไม่
พอใจในรายไดท้ีม่อียู ่กลบัพยายามเบยีดเบยีนงบประมาณแผน่ดนิของประชาชน
อกี รัฐบาลตอ้งจัดงบประมาณใหก้ษัตรยิท์กุปี เชน่ ในปีงบประมาณ ๒๕๒๑ รัฐตอ้ง
จัดงบประมาณส าหรับส านักพระราชวงัปีละ ๑๐๓,๗๘๕,๐๐๐ บาท งบส านักราช
เลขาธกิาร ๕,๐๐๘,๕๐๐ บาท งบเหลา่นีเ้ป็นไปเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรับนาง
ก านัล คา่ตกแตง่วังของกษัตรยิ ์อนัเป็นการบ ารงุบ าเรอความสขุของกษัตรยิ ์
นอกจากนี ้ยงัมงีบตอ้นรับประมขุจากตา่งประเทศส าหรับกษัตรยิอ์กี 
๒๐๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท น่าสงัเกตวา่เมือ่รัฐบาลตัง้งบประมาณไว ้และสง่ให ้
คณะกรรมการวสิามญัของสภาปฏริปูยคุธานนิทร ์องคมนตรใีนปัจจบุนั 
คณะกรรมการสภาปฏริปูกลบัเพิม่งบใหส้ านักพระราชวงัอกี ๓,๕๙๕,๙๓๐ บาท 
เพือ่ใหถ้กูใจผูท้ีก่อ่กรณี ๖ ตลุาคม อนัท าใหพ้วกตนไดก้ลายเป็นสมาชกิสภา
ปฏริปู “ทีท่รงเกยีรต”ิ ไป 

  

๑. สถาบนัวจัิยสงัคม-จฬุา อนาคตเกษตร พรบ.ทีด่นิ หนา้ ๖ 

๒. เกรกิเกยีรต ิพพิฒันเ์สรธีรรม เรือ่งเดมิ ภาคผนวกทีห่นึง่ หนา้ ๑๖-๑๙ 

  



 

 


