
ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคต:


หลวงธำรงระบุชัด
ผลการสอบสวน


ใครคือผู้ต้องสงสัยที่แท้จริง

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผมเริ่มศึกษากรณีสวรรคตของในหลวงอานันทมหิดลอย่างจริงจัง


เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน  นอกจากอ่านหนังสือที่มีอยู่ในขณะนั้นแล้ว 
ผมยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลที่มีชีวิตร่วมสมัยทศวรรษ 2490   
ที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นหลายคน รวมทั้งคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลูกศิษย์
ปรีดี” เช่น คุณสงวน ตุลารักษ์ คุณจรูญ สืบแสง และคุณชิต   
เวชประสทิธิ์1   ทา่นผูห้ญงิพนูศขุ ผมกเ็คยไดพ้บพดูคยุดว้ยครั้งหนึ่ง 
(ด้วยความช่วยเหลือของคุณ “ป้า” ฉลบชลัยย์ พลางกูร)  แต่เมื่อผม
ถามถึงกรณีสวรรคต ท่านผู้หญิงไม่อธิบายอะไร นอกจากเสนอให้ผม
ไปอ่านงานของปรีดีเองที่เพิ่งตีพิมพ์ในช่วงนั้นภายใต้ชื่อ คำตัดสินใหม่ 
กรณีสวรรคต ร. 82 (ตัวงานนี้จริงๆ เป็นคำฟอ้ง ซึง่ปรดีเีปน็ผูร้า่งเอง)  
อนัทีจ่รงิ งานชิน้นี ้ ในความเหน็ของผม ไม่ได้อธิบายกรณีสวรรคตใน
แง่เกิดอะไรขึ้นนัก แม้จะมีประเด็นทางข้อกฎหมายบางอย่างที่น่าสนใจ 

ข้อมูลอย่างหนึ่งที่ผมได้จากการสัมภาษณ์หลายคนคือ ปรีดี
เองจะไม่ยอมพูดถึงกรณีสวรรคตโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากับใคร (เรื่องนี้ 
ปราโมทย์ นาครทรรพ ซึ่งไม่ใช่ “ลูกศิษย์ปรีดี” เคยเล่าให้ผมฟังว่า 
ครั้งหนึ่งเขาเคยแวะไปเยี่ยมปรีดีที่ปารีส ระหว่างที่เดินเล่นคุยกันไป 
เขาเอ่ยปากถามปรีดีขึ้นมาถึงกรณีสวรรคต ปรากฏว่า ปรีดีหยุดพูด
ทันที และนิ่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้น จนเขาต้องเปลี่ยนเรื่องคุย
เอง)  แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้รับการบอกเล่าเสมอ โดยเฉพาะจาก 
“ลูกศิษย์อาจารย์” คือ “อาจารย์ปรีดีเป็นผู้ปกป้องราชบัลลังก์ และ
ยอมเสยีสละตวัเองอยา่งสงู”  นยัของขอ้ความทีม่ลีกัษณะเชงิ “รหสั” 

(coded message) แบบนี้คือ ปรีดีร ู้ความจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต 
แต่ไม่ยอมเปิดเผยออกไป เพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์ ทั้งๆ ที่ตัวเอง
ต้องได้รับผลร้ายจากการไม่พูดนี ้ แต่เมื่อผมพยายามซักให้ผู้เล่าขยาย
ความว่า การไม่พูดความจริงจะเป็นการปกป้องราชบัลลังก์อย่างไร ก็
มักได้รับความเงียบหรือการปฏิเสธที่จะพูดต่อเป็นคำตอบ (อย่าลืมว่า 
นี่คือช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 2520 ซึ่งปรีดีเองยังมีชีวิตอยู่ และ
กรณีสวรรคตยังมีลักษณะ “ต้องห้าม” มากกว่าปัจจุบันนี้)  หลายปี
หลังจากนั้น ผมมองว่า การไม่ยอมพูดสิ่งที่เขารู้หรือคิดเกี่ยวกับกรณี
สวรรตโดยแท้จริงเป็น “ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์” ครั้งที่สอง
ของปรีดี (เกี่ยวกับ “ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์” ครั้งแรกของ
ปรีดีในทัศนะของผม ดูบทความชื่อนี้ใน ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง)3  
แตก่เ็ปน็สิง่ทีม่คีวามนา่สนใจในตวัเองมากๆ ทีใ่ครสกัคนในฐานะอยา่ง
ปรีดี จะคิดว่า “ยอมเสียสละ” หรือยอม “รับเคราะห์” ในเรื่องอย่าง
กรณีสวรรคตเสียเอง (อันที่จริง แน่นอนว่า ไม่เพียงปรีดีที่ต้อง “รับ
เคราะห์” ในเรื่องนี้ ผู้ที่ “รับเคราะห์” มากที่สุด คือ คุณชิต สิงหเสนี 

1 คุณชิต เวชประสิทธิ์เป็น

หนึ่งในคณะทนายจำเลย  นอกจาก

นี้ ก่อนรัฐประหาร 16 กันยายน 

2500 คุณชิต เป็น 1 ใน 2   

“ลูกศิษย์อาจารย์” ที่ “นำสาร” 

จากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปให้

ปรีดี พนมยงค์ที่เมืองจีน เสนอให้

กลับมาร่วมมือกันต่อสู้กับพวกนิยม

เจ้า โดยรื้อฟื้นคดีสวรรคตขึ้นใหม่ 

- ผมเล่าเรื่องนี้ไว้ในบทความเรื่อง 

“ปรดี ีพนมยงค,์ จอมพล ป., กรณี

สวรรคต และรัฐประหาร 2500” 

รวมอยู่ในหนังสือของผม ประวัติ-

ศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง (กรุงเทพฯ: 6 

ตุลารำลึก, 2544), หน้า 31-35 

และ “50 ปีการประหารชีวิต 17 

กุมภาพันธ์ 2498” ใน ฟ้าเดียวกัน 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ( เมษายน-

มิถุนายน 2548), หน้า 64-80 

หรือฉบับออนไลน์ที ่ ht tp://  

somsakwork.blogspot.com/

2006/06/blog-post.html 
2 ปรีดี พนมยงค์ , คำ

ตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร. 8 โดย

คำพิพากษาศาลแพ่ง หมายเลข

คดีแดงที่ 5810/2522 (วันที่ 14 

มิถุนายน พ.ศ. 2522) (กรุงเทพฯ: 

อัมรินทร์การพิมพ์, 2523) 
3 สมศักดิ ์ เจียมธีรสกุล,  

“ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์

ของปรดี ีพนมยงค,์” ประวตัศิาสตร์

ที่เพิ่งสร้าง, หน้า 3-8 
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คุณบุศย์ ปัทมศริน และคุณเฉลียว ปทุมรส 3 จำเลยในกรณีสวรรคต
ที่ถูกประหารชีวิตไป–ผมได้รับการบอกเล่าในลักษณะเดียวกันว่า 3 
ท่านนั้นได้เสียสละอย่างสูงเพื่อสถาบันกษัตริย์เช่นกัน) 

อะไรคือสิ่งที่ปรีดีไม่ยอมพูดเกี่ยวกับกรณีสวรรคต?  ปรีดี
ไม่ใช่ “พยานรู้เห็นในที่เกิดเหตุ” ก็จริง เพราะไม่ได้อยู่บริเวณพระ  
ที่นั่งบรมพิมาณ  ในแง่นี้ เขาย่อมไม่สามารถ “เห็น” ว่าเกิดอะไรขึ้น
บ้างในที่นั้น (ไม่เหมือนคุณชิตและคุณบุศย์–คุณเฉลียวเองก็ไม่
เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุเช่นกัน อันที่จริง เรียกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณี
สวรรคตเลย แต่ถูกลากเข้าไปเป็นจำเลย เพื่อเป็นข้ออ้างเชื่อมโยง
ปรักปรำปรีดีเท่านั้น)  แต่กรณีสวรรคตมีผลกระทบต่อชีวิตของปรีดี
โดยตรงมหาศาลเพียงใด คงไม่ต้องอธิบาย ยังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบ
มหาศาลต่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ปรีดีมีบทบาทสำคัญอยู่
ด้วย  ดังนั้น อย่างไรเสีย ปรีดีจะต้องคิดและพยายามหาคำอธิบายถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะหลังจากเขาถูกรัฐประหารหมดอำนาจ
ไปโดยข้ออ้างกรณีสวรรคตด้วย แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่า ปรีดีจะต้อง
มีข้อสรุป หรืออย่างน้อยที่สุดคือ ทฤษฎีหรือสมมติฐานเกี่ยวกับกรณี
สวรรตแน่ (และไม่ใช่เพียงแค่สรุปว่า “อธิบายไม่ได้”–ถ้าเราพิจารณา
ถึงความสำคัญของกรณีนี้ต่อตัวเขาเอง)  อันที่จริง หลังจากผมได้
ศึกษากรณีสวรรตมาหลายปี ผมพบว่า การอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นใน
กรณีนั้น หาใช่เรื่อง “ลึกลับซับซ้อน” อย่างมากมายแต่อย่างใด  
“ปริศนา” ที่แท้จริงของกรณีนี้ ไม่ใช่อยู่ที่การอธิบายไม่ได้ว่าเกิด  
อะไรขึ้น แต่อยู่ที่ว่าทำไมการอธิบายที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนัก จึงไม่ได้
ถูกนำเสนอแต่ต้น (ซึ่งยิ่งทำให้ผมมั่นใจเด็ดขาดว่า ปรีดีเองจะต้อง
สามารถอธิบายได้หรือมีคำอธิบายกรณีนี้แน่นอน)4 

แต่เรื่องนี้–ที่ว่าปรีดีต้องมีทฤษฎี/คำอธิบายเกี่ยวกับกรณี
สวรรคต–ผมไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้เป็นเวลานาน และโดยเฉพาะ
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทฤษฎีหรือคำอธิบายดังกล่าว (ถ้ามี) จะออก
มาในรูปใด 

...จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ 
 

ผมถูกทำให้ตระหนักถึงการมีอยู่ของเอกสารที่พาดพิงถึงกรณีสวรรคต
ฉบบัหนีง่ เอกสารดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ หลวงธำรงนาวาสวสัดิ ์ผูซ้ึง่  
ปรีดีไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากเขา (พูดด้วยภาษาสมัยนี้คือ 
เป็นนายกฯ “นอมินี” ของปรีดีนั่นเอง) ได้เคยระบุอย่างชัดเจนว่า 
หลักฐานที่ได้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ในสมัยที่เขาเป็นรัฐบาล 
บ่งบอกว่าใครคือผู้ต้องสงสัยแท้จริงในกรณีสวรรคต (แน่นอน ไม่ใช่ 

4 ดูบทความชุด “ปริศนา

กรณีสวรรคต” ตอนที่ 1 และ 2 

ของผม ใน ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 6 

ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 

2551), หน้า 116-135 หรือ  

ฉบับออนไลน์ที่ http://somsak  

work.blogspot.com/2007/11/

blog-post.html  
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3 ท่านที่ตกเป็นจำเลยหลังรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490)  ที่
สำคัญ การระบุของหลวงธำรงเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาทำหลัง
เหตุการณ์นับสิบปี แต่ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในช่วงนั้นเอง คือหลัง
รัฐประหารเพียงไม่กี่เดือน (หรือหลังกรณีสวรรคตไม่ถึง 2 ปี) 

พูดง่ายๆ คือ ตั้งแต่ไม่นานหลังการสวรรคตของในหลวง  
อานันทมหิดล และก่อนที่จะเกิดรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 
หลวงธำรง–และแทบไม่ต้องสงสัยว่าตัวปรีดีเอง–มีข้อสร ุปอยู่แล้วว่า 
ใครคือผู้ต้องสงสัยแท้จริง... 

 

หนังสือและวิทยานิพนธ์ของแดเนียล
ไฟน์แมน
ผมขอเริ่มด้วยการเล่าว่า ผมถูกนำไปสู่เอกสารดังกล่าวได้

อย่างไร เพราะเรื่องนี้มีความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคต  
อยู่เหมือนกัน  คือเมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้รับการบอกเล่าว่า หนังสือ   
A Special Relationship: The United States and Military 
Government in Thailand, 1947-1958 ของ Danial Fineman 
(แดเนียล ไฟน์แมน)5  มีตอนหนึ่งกล่าวถึงกรณีสวรรคต  ความน่า
สนใจอยู่ที่ว่า ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของไฟน์แมนซึ่งเป็นต้นฉบับ
ของหนังสือนั้น ตอนเดียวกันนี้ มีข้อความที่แตกต่างออกไปจาก
หนังสืออย่างสำคัญมาก 

ภาพหนังสือของไฟน์แมน
แสดงหน้าที่พูดถงึกรณสีวรรคตตอนตน้ของหนงัสอื
(ซา้ยมอื)

และหน้าเชิงอรรถที่เกี่ยวข้องตอนท้ายของหนังสือ
(ขวามือ)


5 Daniel Fineman, A 

Special Relationship: The 

United States and Military 

Government in Thai land, 

1947-1958 (Honolulu: Uni-

vers i ty of Hawai i Press , 

1997).  
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หนังสือ A Special Relationship ของไฟน์แมนเป็นที่  
รู้จักกันดีในแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะ  
ในส่วนที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในช่วง
ทศวรรษ 2490 หลังการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน  ไฟน์แมนได้
ทำการค้นคว้าหลักฐานทั้งชั้นต้นและชั้นรองของไทยและต่างประเทศ
อย่างกว้างขวาง ทั้งหลักฐานจดหมายเหตุ การสัมภาษณ์บุคคลร่วม
สมัย และสิ่งตีพิมพ์  ปัจจุบันหนังสือของไฟน์แมนได้รับการยอมรับ
เป็นงานอ้างอิงมาตรฐานในหัวข้อที่เขาศึกษา 

ในตอนต้นของหนังสือ ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องการเมืองไทยหลัง
รัฐประหาร 2490 ไฟน์แมนได้กล่าวปูพื้นถึงเหตุการณ์ในช่วงประมาณ 
1-2 ปีก่อนการรัฐประหาร ซึ่งเป็นช่วงที่ปรีดี พนมยงค์เป็นใหญ่
ทางการเมือง ซึ่งแน่นอนว่า หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงกรณีสวรรคต  
ข้อความสั้นๆ ของไฟน์แมนในตอนนี้ แม้จะเป็นการสรุปที่ดีแต่ก็  
ไม่ได้มีอะไรที่ใหม่หรือน่าสนใจเป็นพิเศษ  หลังจากบรรยายว่าปรีดี  
ในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องเผชิญกับปัญหาหนักในเรื่องภาวะเงินเฟ้อ
หลังสงครามและปัญหาการคอร์รัปชั่นในวงการรัฐบาลแล้ว ไฟน์แมน  
กล่าวว่า6 

6 Danie l Fineman, A 

Special Relationship, p. 20. 

การสวรรคตอย่างลึกลับในเดือนมิถุนายน 2489 ของในหลวง

อานันทมหิดลเพิ่มปัญหาหนักขึ้นอีกให้ปรีดีผู้โชคไม่ดีต้องแบกรับ.  

แม้ว่าสภาพแวดล้อมของการสวรรคต, จากการถูกปืนยิงที่พระเศียร  

ในพระราชวัง, ไม่เคยได้รับการสรุปอย่างแน่นอนลงไป, ตั้งแต่ต้น 

เหตกุารณด์งักลา่วสรา้งความเสยีหายแกช่ือ่เสยีงของปรดี.ี  นอ้ยคนเชือ่

แถลงการณข์องรฐับาลทีว่า่ในหลวงทรงยงิพระองคเ์องโดยอบุตัเิหต,ุ และ
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ความระแวงสงสัยยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อคณะกรรมการที่ปรีดีตั้งขึ้นตัดอุบัติเหตุ

ออกจากสาเหตุของการสวรรคต.  ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ ที่จะ

เชื่อมโยงปรีดีเข้ากับการสวรรคต, แต่ข้อกล่าวหาเดิมๆ ที่ว่าปรีดีมี

ความคิดเอียงไปทางสาธารณรัฐนิยม, เพราะเขาเป็นผู้นำการยึดอำนาจ 

2475, ทำให้ปรีดีตกอยู่ในฐานะถูกโจมตีได้ง่ายในเรื่องนี้.  ควงกับพวก

นิยมเจ้าโทษปรีดีเกือบจะทันทีที่เกิดเรื่องขึ้น.  พวกเขาปล่อยข่าวลือว่า

ปรีดีอยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมนี้, หนังสือพิมพ์ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์

ชื่อ ประชาธิปไตย วิจารณ์การจัดการสืบสวนของปรีดีและกล่าวหาว่า

รัฐบาลปรีดีปล่อยปละละเลยเรื่องการพิทักษ์สถาบันกษัตริย์.15 เสนีย์

และคึกฤทธิ์ ปราโมชไปที่สถานทูตอเมริกันหลังการสวรรคตเพียงไม่กี่

ชั่วโมงเพื่อไปกล่าวหาว่าปรีดีเกี่ยวข้องกับการสวรรคต.16 

 15 สุชิน ตันติกุล, รัฐประหาร พ.ศ. 2490 (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคม  

ศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2515), หน้า 52-53 

 16 Larry Allen Niksch, “United States Foreign Policy in 

Thailand’s World War II Peace Settlement with Great Britain and 

France,” Ph.D. dissertation, Georgetown University, 1975, 191. 

สิ่งที่ผู้อ่านหนังสือของไฟน์แมนแทบทุกคนคงไม่ทราบก็คือ ใน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาซึ่งถูกนำมาปรับปรุงเป็นหนังสือนั้น7 

ส่วนเดียวกันนี้ มีข้อความแตกต่างออกไป (ผมเองก็ไม่ทราบมา
ก่อน) โดยไฟน์แมนได้เขียนไว้ในวิทยานิพนธ์ ดังนี้ (ผมจำเป็นต้อง
เซ็นเซอร์ข้อความบางตอน) 

7 Daniel Mark Fine-

man, “The United States   

and Military Government in 

Thailand, 1947-1958,” Ph.D. 

dissertation, Yale University, 

1993. 
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 ราวกับว่าภาระเหล่านี้ยังไม่หนักหนาสาหัสพอ, การสวรรคต

อย่างลึกลับในเดือนมิถุนายน 2489 ของในหลวงอานันทมหิดล

เพิ่มปัญหาหนักขึ้นอีกให้ปรีดีผู้โชคไม่ดีต้องแบกรับ.  แม้ว่า สภาพ

แวดลอ้มของการสวรรคต, จากการถกูปนืยงิทีพ่ระเศยีรในพระราช-

วัง, ไม่เคยได้รับการสรุปอย่างแน่นอนลงไป, ตั้งแต่ต้น เหตุการณ์

ดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของปรีดี.  น้อยคนเชื่อ

แถลงการณ์ของรัฐบาลที่ว่าในหลวงทรงยิงพระองค์เองโดยอุบัติเหตุ, 

และความระแวงสงสัยยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อคณะกรรมการที่ปรีดีตั้งขึ้นตัด

อุบัติเหตุออกจากสาเหตุของการสวรรคต.  คำอธิบายที่สมเหตุสม

ผลที่สุด (plausible) ของกรณีนี้คือ 

 

   ฆ่าอานันท์    แล้วรัฐบาล

ปรีดีปกปิดหลักฐานไว้เพื่อ                   ,15 แต่

ข้อกล่าวหาเดิมๆ ที่ว่าปรีดีมีความคิดเอียงไปทางสาธารณรัฐนิยม, 

เพราะเขาเป็นผู้นำการยึดอำนาจ 2475, ทำให้ปรีดีถูกกล่าวหาว่า

ฆ่าในหลวงเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์.  ควงกับพวกนิยมเจ้าโทษ

ปรีดีเกือบจะทันทีที่เกิดเรื่องขึ้น.  พวกเขาปล่อยข่าวลือว่าปรีดีอยู่

เบื้องหลังโศกนาฏกรรมนี้, หนังสือพิมพ์ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ชื่อ 

ประชาธิปไตย วิจารณ์การจัดการสืบสวนของปรีดี... 

 
และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ในเชิงอรรถที่ 15 ซึ่งกำกับ

ประโยคที่ผมเซ็นเซอร์บางส่วนออกนี้ ไฟน์แมนเขียนว่า 

 15 ธำรงนาวาสวัสดิ์, นายกรัฐมนตรีหลังปรีดีลาออกจากผล

สะเทือนของการสวรรคต, บอกเอกอัครราชทูตอเมริกันอย่างเป็น  

ความลับว่า หลักฐานที่รวบรวมได้จากการสืบสวนมัดตัว (implicated)              

         , แต่ว่า, ด้วยเหตุผลที่รู้ๆ กันอยู่, 

รัฐบาล [ของเขา] ไม่สามารถเปิดเผยความจริงนี้ออกมาได้ (USNA, 

Memorandum of conversation by Stanton, March 31, 1948, 

892.00/3-3148, RG 59).  คำอธิบายเช่นนี้สอดคล้องกับพฤติกรรม
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ในภายหลังของปรีดี. จนกระทั่งถึงแก่กรรม, ปรีดีปฏิเสธที่จะถกกรณี

สวรรคต, แม้ว่าเขาจะบอกคนใกล้ชิดว่าเขารู้ว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อ

การสวรรคต (สัมภาษณ์ผู้ไม่เปิดเผยชื่อ โดยผู้เขียนวิทยานิพนธ์, 

กรุงเทพ). The Devil’s Discus [กงจักรปีศาจ] (London: Cassell, 

1964) ของนักหนังสือพิมพ์ เรย์น ครูเกอร์, งานชิ้นเดียวที่ศึกษากรณี

สวรรคตอย่างเป็นระบบ, ก็สรุปว่า    ฆ่าอานันท์ 

เช่นกัน. 

 

ขอให้สังเกตว่า ในส่วนที่เป็นความเห็นของไฟน์แมนเองใน
เชิงอรรถ ที่กล่าวถึง “พฤติกรรมในภายหลังของปรีดี” เกี่ยวกับกรณี
สวรรคตนั้น  ไฟน์แมนได้รับข้อมูลจากคนในแวดวงของปรีดีใน
ทำนองเดียวกับผม ที่เล่าไว้ตอนต้นบทความ (นั่นคือ ปรีดีไม่ยอม
พูดถึงกรณีสวรรคต แต่มีการพูดเป็นนัยๆ ในหมู่ผู้สนับสนุนว่า เขารู้
ว่าการสวรรคตเกิดได้อย่างไร)  ในส่วนที่ไฟน์แมนกล่าวถึงข้อสรุป
ของหนังสือ กงจักรปีศาจ นั้น อันที่จริง ถ้าพูดแบบ “เป็นทางการ” 
แล้ว เรย์น ครูเกอร์เสนอว่าในหลวงอานันท์ปลงพระชนม์พระองค์เอง 
อันมีสาเหตุมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับเพื่อนสาว
ชาวสวิส (ไม่ใช่สรุปว่าถูกผู้อื่นปลงพระชนม์อย่างที่ไฟน์แมนเขียน)  
อย่างไรก็ตาม มีผู้เสนอเช่นกันว่า หากอ่านแบบ “ระหว่างบรรทัด” 
ข้อสรุปของครูเกอร์เป็นแบบเดียวกับที่ไฟน์แมนกล่าวถึง 

 

บันทึกการสนทนาระหว่างหลวงธำรงกับทูตสแตนตัน
“Memorandum of conversation by Stanton, March 

31, 1948” หรือ “บันทึกช่วยจำการสนทนาของ [เอกอัครราชทูต]   
สแตนตัน [กับธำรงนาวาสวัสดิ์] วันที่ 31 มีนาคม 2491” ที่  
ไฟน์แมนอ้างถึงในเชิงอรรถที่ 15 นี้ ต้นฉบับจริงยังมีอยู่ที่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Archives and 
Records Administration หรือ NARA)  โดยความอนุเคราะห์
ของคุณ Amy Reytar (เอมี เรย์ตาร์) เจ้าหน้าที่ NARA ได้ช่วยหา
หมวดหมู่ที่เก็บเอกสารดังกล่าว และได้กรุณาถ่ายสำเนาส่งมาให้ผม 
ดังนี้ (ส่วนที่เซ็นเซอร์เป็นของผมเอง ไม่ใช่ในสำเนาต้นฉบับจริง 
ข้อมูลอ้างอิงของเอกสารคือ “USNA, Memorandum of 
Conversation by Stanton, March 31, 1948, CDF 892.00/3-
3148 RG 59” in box 7251 at Stack 250/ Row 38/ 
Compartment 24/ Shelf 1) 
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ตาม “บันทึกช่วยจำ” นี้ เอ็ดวิน สแตนตัน (Edwin 
Stanton) เอกอัครราชทูตอเมริกันประจำไทย ได้พบดื่มน้ำชาและ  
พูดคุยสถานการณ์กับหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2491 (“เมื่อวานนี้” ใน “บันทึกช่วยจำ”)  หลวงธำรงให้ความเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนั้นหลายประเด็น ที่สำคัญ
คือ เขายืนยันว่า หลวงพิบูล (จอมพล ป.) เป็นคนทะเยอทะยาน  
ไม่เปลี่ยนแปลง และจะไม่ยอมอยู่เฉย ต้องหาทางกลับมาเป็นนายกฯ 
อีก  เขาเดาว่า พิบูลอาจจะพยายามทำเช่นนั้นในเดือนตุลาคม เมื่อมี
ประชุมสภารอบใหม่ (ดังที่ทราบกันดีว่า คำทำนายนี้เป็นจริงเร็วกว่าที่
หลวงธำรงคาดไว้มาก คือเพียง 1 สัปดาห์ต่อมา เมื่อคณะรัฐประหาร
ได ้“จี้” ให้นายควงออกจากตำแหน่งนายกฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน)  
หลังจากนั้น การสนทนาได้พาดพิงไปถึงกรณีสวรรคต สแตนตันได้
บันทึกไว้ดังนี้ 

 ในการถกปัญหาการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรม

โกศ, ธำรงกล่าวว่า เขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์อันน่าเศร้านั้นจะมีวันถูก
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ทำให้กระจ่างหรือไม่.  เขากล่าวว่า ขอพูดอย่างเป็นการลับมาก 

(quite confidentially) ว่า หลักฐานที่รวบรวมได้ในระหว่างเขา

เป็นนายกรัฐมนตรี โน้มเอียงไปในทางมัดตัว (implicate) 

    , แต่เขาไม่มีวันที่จะกล้าแม้แต่จะ

เพียงแสดงออกอย่างเป็นนัยๆ (hint) โดยท่าทีใดๆ ของรัฐบาล 

[ของเขา] ว่าความจริงคือเช่นนั้น. ธำรงยืนยันว่า ปรีดีเองก็ตกอยู่

ในสภาพลำบาก (predicament) แบบเดียวกันนี้ และบอกปัดข้อ

กล่าวหาที่ว่าปรีดีอาจจะมีส่วนพัวพัน (implicated) ใดๆ กับการ

สวรรคต. ผมถามธำรงว่า เขาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากจะมีการ

เปิดเผยว่า อันที่จริง       

เกี่ยวข้อง (involved) ในการสวรรคต. ธำรงกล่าวว่า เขาสัน-  

นิษฐานว่า   

แลว้หลงัจากนัน้ กค็งมชีว่งเวลาทีเ่ตม็ไปดว้ยความวุน่วายสบัสนและ

การคบคิดวางแผนลับลมคมในอย่างขนานใหญ่ (wild intrigue). 

ธำรงกลา่ววา่ พระองคเ์จา้จมุภฏคอื , แตเ่นือ่งจาก

จุมภฏและชายาไม่เป็นที่นิยม (unpopular) ทำให้สงสัยว่าเขาจะมี

โอกาสได้   เลยหรือไม่. ธำรงกล่าวว่า           

    จากพระองค์เจ้าจุมภฏคือ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ุ ซีึ่งเขา  

กล่าวว่าก็ไม่เป็นที่นิยมพอๆ กัน.  เขากล่าวว่า ปัญหาตัวบุคคล 

(question of personalities) นี้ ทำให้สถานการณ์ยุ่งยากซับ

ซ้อนขึ้นและนับเป็นโชคไม่ดี เพราะเขารู้สึกว่าสยามไม่สามารถขาด

สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเสถียรภาพ. 

 

ความสำคัญของ
“บันทึกช่วยจำ”
ต่อการศึกษา

กรณีสวรรคต

ผมเห็นว่า “บันทึกช่วยจำ” ที่สแตนตันบันทึกสิ่งที่หลวงธำรง
พูดเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือเป็นหลักฐาน
ยืนยันประเด็นบางประเด็นเกี่ยวกับกรณีสวรรคตที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นที่
รู้กันมาก่อนหรือเป็นเพียงการสันนิษฐานไม่สามารถยืนยันได้ ดังนี้ 

 
1) ปรีดีและหลวงธำรงมีข้อสร ุปว่าใครคือผู้ต้องสงสัยกรณี

สวรรคต ตั้งแต่ก่อนรฐัประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 
หลวงธำรงไม่เพียงแต่บอกสแตนตันว่าผลการสืบสวนหาหลัก

ฐานกรณีสวรรคตในสมัยเขาเป็นนายกฯ ได้ข้อสรุปอย่างไร  เขายัง
ยืนยันว่า “ปรีดีเองก็ตกอยู่ในสภาพลำบากแบบเดียวกัน” กับเขา 
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(คือมีข้อสรุปแต่ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้)  หลวงธำรงหมายถึง
ช่วงที่ปรีดียังเป็นนายกฯ หรือหลังจากนั้น?  ผมคิดว่าเป็นไปได้ทั้ง 2 
กรณี  กรณีแรก ปรีดีอาจจะได้ข้อสรุปจากการสืบสวนขั้นต้นของเจ้า
หน้าที่และจากการคิดปะติดปะต่อเรื่องราวเองตั้งแต่หลังเกิดเหตุการณ์
ใหม่ๆ  หรือกรณีหลัง เนื่องจากปรีดีทนอยู่ในตำแหน่งท่ามกลางการ
ถูกโจมตีหลังกรณีสวรรคตได้ไม่นาน และลาออกเมื่อ 21 สิงหาคม 
2489  แต่เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญใหญ่หลวงของกรณีสวรรคต 
และความใกล้ชิดระหว่างปรีดีกับหลวงธำรง (รัฐบาลธำรงเป็นรัฐบาล 
“นอมินี” ของปรีดีจริง จากการอ่านรายงานประชุมคณะรัฐมนตรีของ
หลวงธำรง ผมพบว่า ถ้ามีประเด็นสำคัญที่จะต้องตัดสินใจ จะต้องรอ
ปรกึษาปรดีกีอ่น) เปน็ไปไมไ่ดท้ีห่ลวงธำรงจะไมค่ยุเรือ่งนีก้บัปรดีทีนัที
ทีไ่ดข้อ้สรปุจากการสบืสวน  ดงันัน้ หลวงธำรงอาจจะหมายถงึตอนท ี่
เขาเองเป็นนายกฯ แต่ปรีดีเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจอยู่เบื้องหลัง ก็ได้
เช่นกัน  โดยรูปประโยคน่าจะหมายถึงช่วงที่ปรีดีเองยังเป็นนายกฯ 
แต่ดูจากช่วงเวลา อาจจะเป็นกรณีหลังก็ได้  ถ้าเป็นกรณีหลัง มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ปรีดีอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับข้อสรุปนี้
เหมือนหลวงธำรง?  ผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ เพราะหากเป็นเช่นนั้น 
หลวงธำรงก็คงจะไม่พูดกับสแตนตันอย่างมั่นใจ ทั้งยังอ้างชื่อปรีดี   
ในลักษณะเช่นนี้ 

 
2) สาเหตุที่รัฐบาลปรีดี-ธำรงดูเหมือนจะล้มเหลวในการ

ทำความกระจ่างให้กรณีสวรรคต 
นี่เป็นเรื่อง irony (ตลกร้าย) สำคัญเรื่องหนี่งเกี่ยวกับกรณีนี้  

นั่นคือ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน ข้อโจมตีใหญ่ข้อหนึ่งของ
ฝ่ายนิยมเจ้าต่อรัฐบาลปรีดี-ธำรงคือ ไม่ทำความกระจ่างให้กับกรณี
สวรรคต  ล่าสุด ดูคำสัมภาษณ์ของวิมลพรรณ ปีตธวัชชัยใน สารคดี 
เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ที่ว่า “ดิฉันและนายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร 
เพียงแต่ตั้งคำถามว่าในฐานะท่าน [ปรีดี] เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะ
นั้นทำไมไม่รับผิดชอบด้วยการทำความจริงให้ปรากฏ”  แน่นอน การ
ที่พวกนิยมเจ้าโจมตีปรีดีในประเด็นนี้ ความจริงเป็นเพียงยุทธวิธีสร้าง
ความคลางแคลงใจเพื่อนำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าปรีดีทำความกระจ่างไม่ได ้
เพราะอยู่เบื้องหลังการสวรรคต (ในกรณีคนอย่างสรรใจและวิมล-
พรรณ ที่ใช้ยุทธวิธีนี้ “เพียงแต่ตั้งคำถาม...” ไม่โจมตีตรงๆ ก็คง
เพราะกลวัถกูฟอ้ง)  แตค่ำบอกเลา่ของหลวงธำรงตอ่สแตนตนัยนืยนัวา่ 
การที่ปรีดีไม่สามารถทำให้เรื่องกระจ่าง จนกลายเป็นประเด็นให้พวก
นิยมเจ้าโจมตีได้ ก็เพราะเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับพวกนิยมเจ้าเอง! 



71

3) ปัจจัยเรื่อง “สิ่งที่จะตามมา” หากปรีดีจะดำเนินการเรื่อง
กรณีสวรรคตให้ถึงที่สุด 

ผมคิดว่า การพูดคุยของหลวงธำรงกับสแตนตันทำให้มองเห็น
ประเด็นใหม่ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการพูดมาก่อนในการศึกษากรณี
สวรรคต  นั่นคือ สาเหตุที่รัฐบาลปรีดี-ธำรง “ไม่มีวันที่จะกล้าแม้แต่
จะเพียงแสดงออกอย่างเป็นนัยๆ โดยท่าทีใดๆ ของรัฐบาลว่าความ
จริงคือเช่นนั้น” นอกจาก “เหตุผลที่รู้ๆ กัน” (“for obvious 
reasons”–คำของไฟน์แมนที่สรุปจากสิ่งที่หลวงธำรงเล่า) แล้ว ในวิธี
คิดของปรีดี-ธำรงในขณะนั้น ยังมีประเด็นเรื่อง “สิ่งที่จะตามมา” 
หากพวกเขาดำเนินการเรื่องกรณีสวรรคตอย่างถึงที่สุดด้วย  นั่นคือ 
ปัญหาเรื่องพระองค์เจ้าจุมภฏหรือพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์  พูดอีกอย่าง
หนึ่งคือ ผมคิดว่า จากคำพูดของหลวงธำรงทำให้เรามองเห็นว่า ปรีดี
คิดว่า “ทางเลือก” ในกรณีสวรรคต หากจะมีการทำความกระจ่าง 
จะ “ยิ่งแย่กว่าที่เป็นอยู่” เมื่อพิจารณาถึงอนาคต ที่ไม่เพียงปรีดี แต่
พิบูลและบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ของ 2475 จะถูก
ทำลายไป  ส่วนหนี่งเพราะการคิดในกรณีสวรรคตเช่นนี้แล้ว ประเด็น
นี้ต้องถือเป็นเรื่อง irony อย่างใหญ่หลวงอีกเรื่องหนึ่ง 

 

ปัจฉิมลิขิต:
สัมภาษณ์ปรีดีปี
2516,


ความเห็นของสุพจน์
ด่านตระกูล

ในระหว่างที่ผมเตรียมบทความนี้ ฟ้าเดียวกัน ได้ตีพิมพ์
จดหมายของสุพจน์ ด่านตระกูลถึง สารคดี เพื่อตอบโต้คำสัมภาษณ์
ของวิมลพรรณที่ผมอ้างถึงข้างต้น  ในจดหมายดังกล่าว สุพจน์  
ได้อ้างบางส่วนของคำสัมภาษณ์ของปรีดีต่อนิตยสาร มหาราษฎร์   
ในปี 2516 ดังนี้ (อธิบายเพิ่มเติมและขีดเส้นใต้เน้นคำโดยสุพจน์) 

 
ผมทราบว่ารัฐบาลธำรงฯ ได้นำเรื่อง [สรุปผลการสอบสวนของ

คณะกรรมการศาลกลางเมือง–สุพจน์] เสนอคณะผู้สำเร็จราชการ

แทนพระองค์ ซึ่งมีกรมขุนชัยนาทฯ เป็นประธาน พร้อมกันนั้น

รัฐบาลได้ส่งเรื่องให้กรมตำรวจสืบสวนเอาตัวการที่แท้จริงในการ

ปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8  ตำรวจที่มีหน้าที่สืบสวนได้เริ่มวิธี

สืบสวนตามหลักการที่เคยทำกันมาในกรณีที่มีผู้ถูกลอบฆ่าตาย  

ว่า ในกรณีลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 นั้น พระองค์ได้มีสาเหตุ  

ขัดแย้งกับผู้ใดถึงขนาดที่ผู้นั้นต้องปลงพระชนม์ท่าน แล้วสถาปนา
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ตนเป็นราชวงศ์ใหม่ขึ้นตามประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพระราช-

พงศาวดารตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา   

ปรากฏว่าเมื่อรัชกาลที่ 8 สวรรคตแล้ว รัฐบาลในสมัยนั้น [รัฐบาล

ปรีดีฯ–สุพจน์] ได้เชิญพระราชอนุชาขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหา

กษตัรยิร์ชักาลที ่9 องคป์จัจบุนั โดยความเหน็ชอบของรฐัสภาตาม

รัฐธรรมนูญฉบับ 2489  พนักงานสืบสวนจึงเห็นว่า สาเหตุแห่ง

การปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 มิใช่เพราะเหตุดังกล่าว แล้วพนักงาน

สืบสวนจึงสืบสวนถึงสาเหตุอื่นว่า มีผู้ใดบ้างที่ได้รับประโยชน์จาก

การที่ปลงพระชนม์รัชกาลที ่8 ก็เห็นว่ามหาดเล็กที่ใกล้ชิดกับ

บุคคลที่บางพวกการเมืองโฆษณาชวนเชื่อไว้ก็มิใช่เป็นผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์จากการปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 เลย  ดังนั้นจึงสืบถึง

บุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการปลงพระชนม์นั้น ซึ่งก็มีการพูด

ซุบซิบนินทากันว่าเป็นผู้นั้นผู้นี้ พนักงานสืบสวนจึงได้สอบถาม

ปากคำของบางคนไว้ แต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยในขณะนั้นได้ [แม้

ขณะนี้–สุพจน์]  เมื่อข่าวนี้ได้แพร่หลายออกไปก็ได้เกิดการ

รัฐประหาร 8 พ.ย. 2490 ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมมือกับคณะ

รัฐประหารทำขึ้น...8 

 
สุพจน์ ด่านตระกูลแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า 
 
ในกรณีรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490... ได้อ้างเหตุผลทำ  

รัฐประหารตามที่ได้ประกาศเปิดเผยต่อสาธารณชนหลายประการ 

รวมทัง้เหตผุลลกึๆ ทีไ่มเ่ปดิเผยคอื ลม้คดสีวรรคตทีร่ฐับาลถวลัยฯ์ 

กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น เพราะผลของการสืบสวนสอบสวนจวน

จะถึงตัวฆาตกรอยู่แล้ว พวกวัวสันหลังหวะเหล่านั้นจึงสนับสนุน

จอมพลผิน ชุณหะวัณและคณะ ให้ทำรัฐประหารในวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2490 เพื่อล้มคดีสวรรคตที่รัฐบาลนั้นกำลังดำเนินอยู่9 

 

ถ้าเราอ่านคำสัมภาษณ์ของปรีดีภายใต้ข้อมูลใหม่จากบันทึก
การสนทนาของหลวงธำรงกับสแตนตัน อาจจะชวนให้คิดได้ว่า ใน
ส่วนแรกของคำสัมภาษณ์ที่ยกมานี้ ปรีดีจงใจพูดให้เข้าใจไขว้เขว 
(misleading)  แต่หากอ่านอย่างละเอียดและพินิจพิเคราะห์ ผมคิด
ว่า เรากลับสามารถมองเห็นการใช้บางถ้อยคำอย่างจงใจ คือ “ปลง
พระชนม์ท่าน แล้วสถาปนาตนเป็นราชวงศ์ใหม่” (แน่นอน หลังการ
สวรรคตของรัชกาลที่ 8 “ไม่มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่”–ในเรื่อง  

8 สุพจน์ ด่านตระกูล, “โต้

วิมลพรรณ ปีตธวัชชั ย ,” ฟ้ า

เดี ยวกัน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 

(มกราคม-มีนาคม 2552), หน้า 

160 
9 เพิ่งอ้าง, หน้า 159-160 
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ที่สำคัญเช่นนี้ เป็นไปไม่ได้ที่ปรีดีจะไม่เลือกคำอย่างละเอียดลออ)  
ผมคิดว่า คำสัมภาษณ์ปี 2516 ของปรีดียืนยันสิ่งที่หลวงธำรงบอก  
สแตนตันในต้นป ี2491 ว่า ตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร ปรีดีและธำรงมี  
ข้อสรุปว่าเกิดอะไรขึ้น “แต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลในขณะนั้น”  
พูดง่ายๆ คือ ในปี 2516 ปรีดีพยายามนำเสนอสิ่งที่หลวงธำรงบอก  
สแตนตันโดยซ่อนอยู่ใต้การใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะชวนให้ไขว้เขวไป
คนละทาง 

แต่ในส่วนที่คำสัมภาษณ์ของปรีดีในปี 2516 เสนอว่า “เมื่อ
ข่าวนี้ได้แพร่หลายออกไป” ว่ารัฐบาลธำรงทำการสอบสวนเรื่องที ่
“ซุบซิบนินทากันว่าเป็นผู้นั้นผู้นี้” ก็เกิดรัฐประหารขึ้น และสุพจน ์

“ฟันธง” ว่า “เหตุผลลึกๆ ที่ไม่เปิดเผยคือ ล้มคดีสวรรคต” นั้น   
ผมยังไม่สู้จะเห็นด้วยนัก  เพราะเท่าที่ผมศึกษาจากหลักฐานร่วมสมัย
ที่เหลืออยู่ (แน่นอนว่าไม่ครบถ้วน) ผมยังไม่พบว่า รัฐบาลธำรงได้ 
“แม้แต่จะเพียงแสดงออกอย่างเป็นนัยๆ (hint)” ว่ากำลังจะเล่นงาน
ใคร  นั่นคือ หลวงธำรง (และปรีดีเอง) ในปี 2489-2490 ได้ทำ
ตามประโยคนี้ที่หลวงธำรงบอกสแตนตันอย่างเคร่งครัดจริงๆ  ดังนั้น 
จึงยากที่จะมีข่าว “แพร่หลายออกไป” จนเป็นเหตุให ้“พวกวัวสันหลัง
หวะ” (คำของสุพจน์) ชิงทำรัฐประหารเพื่อ “ล้มคดีสวรรคต” อย่างที่
ปรีดีและสุพจน์มาเสนอในภายหลัง  


