
ความในใจของผูเ้ขยีน
“ความจรงิ ยอ่มลอยขึ�น เหนอืนํ �า เหนอื
ฟ้าเสมอ”

ผูเ้ขยีนขอเรยีนชี	แจงไวเ้ป็นปฐม ณ ที�นี	วา่ จดุเริ�มตน้ของการเขยีน หาไดม้เีจตนาที�จะลบหลูพ่ระบรมเดชานุ
ภาพขององคพ์ระมหากษัตรยิร์าชวงศจ์ักรแีตอ่ยา่งใดไม ่หากแตอ่ยูบ่นพื	นฐานความตอ้งการเปิดเผยขอ้เท็จจรงิ
ทางประวตัศิาสตรท์ี�ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยความสาํนกึที�รุ่มรอ้น และตระหนักตอ่หนา้ที�ของนักประวตั ิ
ศาสตรท์ี�เคารพความจรงิคนหนึ�ง และดว้ยเหตผุลที�วา่ “ขอ้เท็จจรงิ” เป็นสจัธรรมที�มคีวามเที�ยงตรง มันจงึได ้
ปรากฏคณุคา่และพระเกยีรตอิยา่งตรงไปตรงมาและแจม่ชดัในตวัมันเอง ดงันั	นความกระทบกระเทอืนอนัใดที�ม ี
จงึหาใชเ่จตนาในขอ้เขยีนของขา้พเจา้แตอ่ยา่งใดไม ่แตเ่ป็นเพราะขอ้เท็จจรงิในประวตัศิาสตรนั์	นเอง

ขอ้เท็จจรงิเหลา่นี	เป็นแสงสวา่งอนัมคีณุคา่และดเูหมอืนจะมคีณุคา่ยิ�งโดยเฉพาะในยคุ ๒๐๐ ปีแหง่กรุงรัตน
โกสนิทรท์ี�ผูค้นสว่นหนึ�งพยายามจะเชดิชพูระเกยีรตกิษัตรยิไ์ทยใหส้งูสง่เกนิจรงิ ราวกบัหวั�นเกรงวา่ ขอ้เท็จ
จรงิอนัเลวรา้ยของราชวงศจ์ักรทีี�ปกปิดกนัมาชา้นานจะรั�วหลดุไปถงึสายตาปวงชน อนัจะนําไปสูค่วามเสื�อม
ศรัทธาครั	งใหญแ่ละจะยังความวบิตัแิกร่าชวงศจ์ักร ีโดยที�แมแ้ตส่ ิ�งศกัดิ7สทิธิ7ใดๆก็ไมอ่าจคุม้ครองได ้

ทา่นผูอ้า่นที�เคารพ ประวตัศิาสตรไ์ทยที�เราทา่นเลา่เรยีนกนัมา มไิดส้ะทอ้นความเป็นจรงิแหง่การดํารงชพีของ
คนไทยและความเป็นจรงิของเหตกุารณ์ในแผน่ดนิอยา่งตรงไปตรงมา เนื	อหาสว่นใหญก่ลบัเป็นเรื�องบดิเบอืน
และปิดหปิูดตาไมใ่หผู้ค้นรูค้วามจรงิ ประวตัศิาสตรไ์ทยกลายเป็นตํานานของการสบืสนัตตวิงศ ์เป็นการยกยอ่ง
กษัตรยิใ์หผ้ดิมนุษยธ์รรมดา ทําใหผู้ค้นหลงเชื�อวา่ กษัตรยิค์อืเทพเจา้อยูเ่หนอืคําตําหนใิดๆของมนุษย ์เมื�อ
กลา่วถงึกษัตรยิจ์ะมแีตส่ว่นดงีามและการยกยอ่งสรรเสรญิเทา่นั	น

ผูเ้ขยีนมคีวามเห็นอยา่งบรสิทุธิ7ใจวา่ กจิวตัรของกษัตรยิแ์ละราชนกิลุทั 	งหลายก็เฉกเชน่คนสามัญ ที�ประกอบ
คละกนัไปดว้ยสว่นที�ดงีามควรแกก่ารสรรเสรญิ กบัสว่นที�เลวรา้ยควรแกก่ารตําหนวิจิารณ์ ฉะนั	นการที�มแีต่
สรรเสรญิถา่ยเดยีวและหา้มเอย่ถงึสว่นที�เสยีแมแ้ตน่อ้ยเพื�อการปรับปรุงสรา้งสรรคจ์งึเป็นหนทางแหง่การเสื�อม
ถอยมากกวา่เป็นเรื�องด ีโดยเฉพาะในยคุปัจจบุนัที�การศกึษา ความรับรูข้องมนุษยไ์ดก้า้วไปไกลมาก อกีทั 	ง
สงัคมก็มสีทิธเิสรภีาพ ขอ้ยดึปฏบิตัเิกี�ยวกบักษัตรยิจ์งึเป็นเรื�องลา้หลงัอยา่งยิ�ง เพราะการศกึษาคน้ควา้ ทําให ้
เราทราบขอ้เท็จจรงิทางประวตัศิาสตรว์า่ใครถกูผดิ ใครดชีั�ว อกีประการหนึ�งปถุชุนวสิยัมคีวามอยากรูอ้ยากเห็น 
ยิ�งบดิเบอืนมากเสยีงซบุซบิก็จะหนาหขูึ	น ดงัเชน่ในยคุปัจจบุนัที�ผูค้นวงการตา่งๆนําเรื�องในราชสาํนักมาเลา่ลอื
จนกลายเป็นเรื�องตลกหลงัอาหารอยา่งกวา้งขวาง การโป้ปดมดเท็จหลอกลวงผูค้นเพื�อหวงักดหัวประชาชนให ้
รับใชพ้วกตนอยา่งงมงายดว้ยความสตัยซ์ื�อมานับรอ้ยๆปีนั	น มาบดันี	จะเป็นหนา้ที�ของประวตัศิาสตรท์ี�จะไดเ้ปิด
ใหเ้ห็นโฉมหนา้อนัแทจ้รงิของเจา้ศกัดนิาไทย โดยเฉพาะกษัตรยิร์าชวงศจ์ักรใีหป้ระจักษ์ชดัตอ่ประชาชนไทย

ณ ที�นี	 ผูเ้ขยีนใคร่ขอขอบคณุนักคดินักเขยีน นักโบราณคดแีละนักประวตัศิาสตรท์ั 	งคนไทยและคนตา่งชาตทิี�
กลา้หาญและซื�อสตัยต์อ่ขอ้เท็จจรงิ พวกเขาไดเ้ขยีนบนัทกึและเผยโฉมหนา้ที�แทจ้รงิของประวตัศิาสตรอ์อกมา 
จนผูเ้ขยีนสามารถนํามาเรยีบเรยีงเป็นหนังสอืเลม่นี	 ผูเ้ขยีนมคีวามเชื�ออยา่งเต็มเปี�ยมวา่ “ความเป็นจรงิ ยอ่ม
ลอยขึ	น เหนอืนํ	า เหนอืฟ้าเสมอ”
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รูท้นัราชวงศจ์กัรี
บทนํา
ประเทศไทยปกครองดว้ยระบบศกัดนิามานานหลายรอ้ยปี พวกเจา้ศกัดนิาจะครองบา้นครองเมอืง ตั 	งตน
เป็นเจา้ของที�ดนิทั 	งที�ตนไมเ่คยออกแรงถางป่าพันไร่ มอีํานาจเป็นเจา้เหนอืหัวเหนอืชวีติผูค้นในบา้นเมอืง ดงัที�
พวกเรารูจ้ักกนัในนามพระมหากษัตรยิ,์ พระราชา, พระเจา้แผน่ดนิ, พระเจา้อยูห่ัว ซึ�งชื�อของเขาไดบ้ง่ถงึความ
ยิ�งใหญก่บัฟ้าอยูใ่นตวั ขา้ราชบรพิารและไพร่ฟ้าประชาราษฎรต์า่งตอ้งทํามาหากนิเป็นชาวนาชาวไร่ ไมม่ใีคร
เป็นอสิระ ตอ้งเป็นไพร่ตดิที�ดนิสงักดัเจา้ศกัดนิาคนใดคนหนึ�ง ปีหนึ�งๆไพร่ชายที�มอีาย ุ๑๘ ปีขึ	นไปตอ้งถกู
เกณฑแ์รงงานถงึ ๖ เดอืน คอืเขา้เดอืนเวน้เดอืนโดยไมม่คีา่ตอบแทนแมแ้ตส่ตางคแ์ดงเดยีว ซํ	ายังตอ้งนําขา้ว
ไปกนิเอง ทกุคนตอ้งเป็นขา้รับใชแ้รงงาน ไปรบ ไปทําอะไรตอ่มอิะไร แมแ้ตไ่ปตายตามที�เจา้ศกัดนิาสั�ง ตอ้ง
ทําเชน่นี	จนถงึอาย ุ๖๐ ปีจงึจะเป็นไท ชวีติไพร่จงึเหมอืนววัควายที�พูดได ้จะอยูจ่ะตายขึ	นอยูก่บัคําสั�งของเจา้
นาย หากเจา้ศกัดนิายกที�ดนิใหใ้คร ไพร่ตดิที�ดนินั	นก็ตอ้งไปขึ	นกบัเจา้ศกัดนิาคนใหมท่นัท ีนอกจากนั	นการ
เพาะปลกูของไพร่ยังตอ้งถกูเรยีกเก็บภาษี ถกูรดีอากรในรูปของเงนิและพชืผลอกีหลายประเภท พวกเขาตอ้งมี
ชวีติอยูอ่ยา่งยากแคน้ ตอ้งทํางานหนักหน่วงไมเ่พยีงเพื�อเลี	ยงตนเองและครอบครัว แตยั่งตอ้งเลี	ยงเจา้ศกัดนิา
ของตน แทท้ี�จรงิชวีติของชาวไทยทกุคนมไีวเ้พื�อเลี	ยงดเูจา้ศกัดนิาทั 	งส ิ	น ใครที�ทนไมไ่ดก้็จะหนไีปอยูป่่าอยูด่ง 
ไปใหไ้กลๆพน้จากเงื	อมมอืการปกครองของพวกเขา คนประเภทนี	เจา้ศกัดนิาจะไมรั่บรองความเป็นคน จะไมม่ี
สทิธฟ้ิองรอ้ง รอ้งเรยีนตอ่บา้นเมอืง ดงัไดต้ราไวใ้นกฎหมายตั 	งแตก่รุงศรอียธุยาและถอดแบบเป็นกฎหมายตรา
สามดวงในยคุกรุงรัตนโกสนิทร ์หากคนพวกนี	ถกูคน้พบจะถกูสกัขอ้มอืกลายเป็นไพร่หลวง คอืขา้รับใชข้องเจา้
แผน่ดนิทนัที

ชวีติของพวกศกัดนิาจํานวนหยบิมอืหนึ�งนี	อยูก่นัอยา่งฟุ้ งเฟ้อหรูหรา กนิทิ	งกนิขวา้ง เสพสขุโดยไมอ่อกแรงทํา
งานใดๆทั 	งส ิ	น ซํ	ายังดถูกูการใชแ้รงงานเป็นสิ�งตํ�าตอ้ยหยาบชา้ ขณะที�พวกเขาเฝ้าเสพเมถนุเชา้ยันคํ�าโดยไม่
ใยดวีา่เป็นลกูเตา้และเมยีใคร แลว้กลบัยกยอ่งสรรเสรญิหญงินั	นวา่มบีญุวาสนาสงูสง่จงึไดบํ้าเรอเจา้ศกัดนิา 
หลายยคุหลายแผน่ดนิที�ผา่นมา พวกเขายังคงเสวยสขุบนนํ	าตา เลอืดเนื	อและความขมขื�นของไพร่ฟ้าชาวไทย
ทั 	งหลาย

การที�ระบบศกัดนิายนืยงอยูไ่ดย้าวนาน สาเหตทุี�สาํคญัอนัหนึ�งคอื การสรา้งความนยิมชมชอบใหเ้กดิขึ	นโดย
อาศยับรรดาสิ�งศกัดิ7สทิธิ7จากสิ�งที�ผูค้นศรัทธาเชื�อถอือยูแ่ลว้ เชน่ แอบองิพระพุทธศาสนา ดว้ยการโออ้วดวา่ 
กษัตรยิค์อืพระโพธสิตัวซ์ ึ�งจะไดต้รัสรูเ้ป็นพระพุทธเจา้(๑) เพื�อหลอกลวงผูอ้ ื�นใหเ้ขา้ใจวา่ การปกครองของ
กษัตรยินั์	นชอบธรรมและทั 	งๆที�ไมม่ขีอ้ความใดในพระไตรปิฎก ทั 	ง๘๔,๐๐๐พระธรรมขนัธจ์ะรับรองวา่กษัตรยิ์
คอืพระโพธสิตัวเ์ลย พวกเขาก็ยังยนืยันเรยีกกษัตรยิว์า่ “พระพุทธเจา้อยูห่ัว” ซึ�งเป็นพระนามอนัมไีวเ้ฉพาะพระ
พุทธองค ์และเรยีกลกูกษัตรยิว์า่ “หน่อพุทธางกรู” อนัหมายถงึ ผูท้ ี�จะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ในอนาคตขา้งหนา้ 
ซึ�งเป็นการนําเอาพระนามของพระศาสดาอนัประเสรฐิที�สดุองคห์นึ�งมาใชโ้ดยปราศจากความเคารพ เชน่ 
รัชกาลที� ๑ ซึ�งพวกเจา้ศกัดนิารุ่น “ร.ศ.๒๐๐” พยายามจะยกขึ	นเป็นมหาราช ถงึกบัไดรั้บคําสรรเสรญิจาก
ศกัดนิาดว้ยกนัที�แตง่หนังสอืเทศนาจลุยทุธการวงศว์า่ “พระองคเ์ป็นพงศพุ์ทธางกรูทรงบําเพ็ญพุทธการ
จรยิา...”

นอกจากแอบองิพระพุทธศาสนาแลว้ ยังแอบองิความเชื�อในสิ�งศกัดิ7สทิธิ7ที�ยดึถอืกนัมานานไดอ้ยา่งวจิติร
พสิดารนั�นก็คอื การที�พวกศกัดนิาถอืวา่กษัตรยิเ์ป็นเทวดาตั 	งแตข่ณะที�มชีวีติอยู ่จงึสรา้งราชาศพัทซ์ึ�งมไีวใ้ช ้
เฉพาะกบักษัตรยิแ์ละราชนกิลุทั 	งหลาย และมกีารตั 	งกฎเกณฑต์า่งๆอนัทําใหแ้ลดวูา่กษัตรยิส์งูสง่กวา่มนุษยท์ั�ว
ไป เชน่ หา้มมองดกูษัตรยิ ์โดยอา้งวา่ถา้มนุษยม์องดพูระเจา้ก็เหมอืนมองพระอาทติย ์กษัตรยิจ์ะไมย่อมใหเ้ทา้
เหยยีบแผน่ดนิโดยไมใ่สร่องเทา้ โดยอา้งวา่เทา้ของเทวดายอ่มรอ้น ถา้เหยยีบแผน่ดนิแลว้ไฟจะไหมโ้ลก (๒) 
นอกจากนี	ยังหา้มแตะตอ้งกษัตรยิ ์(๓) ผูท้ี�มสีทิธิ7ถกูตอ้งตวักษัตรยิไ์ดจ้งึมแีตช่า่งตดัผมและนางบําเรอของ
กษัตรยิเ์ทา่นั	น

ไมเ่พยีงเทา่นี	 เจา้ศกัดนิายังแตง่ตํานานโกหกพกลม โดยอา้งกฎแหง่กรรมมาบดิเบอืนวา่ พวกตนมบีญุญาธกิาร
สงูสง่หาผูใ้ดเปรยีบเปรยมไิด ้ชาตนิี	จงึเกดิมาไดเ้ป็นเจา้แผน่ดนิ ลกูทา่นหลานเธอ จงึไดเ้สวยสขุบรมสขุ มี
อํานาจเหนอืหัวผูค้นทั 	งหลาย แทท้ี�จรงิพระพุทธองคไ์มเ่คยตรัสเชน่นั	นเลย ดงัจะเห็นไดจ้ากยักคญัสตูรที�พระ



พุทธองคท์รงยํ	าวา่ คนเราแตกตา่งกนัเพราะการกระทําหาใชช่าตกิําเนดิ ในพระสตูรดงักลา่วไดก้ลา่วถงึกําเนดิ
ของกษัตรยิโ์ดยไมย่อมรับเลยวา่ กษัตรยินั์	นมบีญุมากกวา่ผูอ้ ื�นแตอ่ยา่งใด

         
๑. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ “เรื�องการปกครองของประเทศสยามโบราณ” 
หนังสอือา่นประกอบคําบรรยายวชิาพื�นฐานอารยธรรมไทย (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร)์ หนา้ ๕๔
๒. มรว. คกึฤทธิ% ปราโมช ”สถาบันกษัตรยิ”์ (มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร, ๒๕๒๓)หนา้ ๑๔-๒๓
๓. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๔



พระเจา้ตาก
กษตัรยิผ์ูก้อบกูบ้า้นเมอืง

หลังกรุงศรอียธุยาเสยีกรุงแกพ่มา่ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ พระเจา้ตากสนิไดร้วบรวมผูค้นและนักรบตอ่สูข้บัไลพ่มา่
อยา่งเด็ดเดี�ยวจนกอบกูบ้า้นเมอืงไดส้าํเร็จ จากนั	นก็ใชเ้วลาอกี ๑๕ ปี กรําศกึสงครามรวบรวมหัวเมอืงตา่งๆที�
กระจัดกระจาย ขณะเดยีวก็ตอ้งทําศกึใหญก่บัพมา่หลายครั	ง จนสรา้งความเป็นปึกแผน่แกบ่า้นเมอืง พรอ้มกบั
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยา่งขนานใหญ ่พระองคเ์ป็นพุทธบรษัิทที�ด ีเมื�อวา่งเวน้จากราชการแผน่ดนิ 
พระองคจ์ะไปทรงศลีบําเพ็ญพระกรรมฐานที�วดับางยี�เรอืเป็นนจิ (๑)

ตอ่มาในปี พ.ศ.๒๓๒๓ ทางเมอืงเขมรเกดิกบฏขึ	นโดยการยยุง แทรกแซงของญวนฝ่ายองเชยีงสอื เป็นการหา
กําลงัและเสบยีงขององเชยีงสอื เพื�อทําสงครามแยง่ชงิความเป็นใหญก่บัญวนฝ่ายราชวงศไ์ตเ้ชงิ(เล)้ ขณะ
เดยีวกนัในกรุงธนบรุเีอง องเชยีงชนุ(พระยาราชาเศรษฐ)ีซึ�งเขา้มาสวามภัิกดิ7ตอ่พระเจา้ตาก ไดก้อ่กบฏขึ	นใน
เดอืนอา้ย พ.ศ.๒๓๒๔ หลงัจากทําการปราบปรามกบฏสาํเร็จในเดอืนยี� พระเจา้ตากไดพ้จิารณาเหตกุารณ์ตา่งๆ 
และทรงตดัสนิพระทยัใหก้องทพัไทยยกไปตเีมอืงเขมรและไปรับมอืญวนใหเ้ด็ดขาดลงไป จงึทรงแตง่ตั 	ง
สมเด็จเจา้ฟ้ากรมขนุอนิทรพทิกัษ์ พระมหาอปุราช องครั์ชทายาทเป็นแมท่พัใหญ ่(๒) เจา้พระยาจักร(ีดว้ง) 
(๓) เจา้พระยานครสวรรค ์เจา้พระยาสาศร(ีบญุมา นอ้งชายเจา้พระยาจักร)ีเป็นแมท่พัรองๆลงมา ในครั	งนั	นแม่
ทพัใหญพ่ยายามรุดหนา้ไปตามพระราชโองการ แตต่ดิขดัที�แมท่พัรองบางนายพยายามยับยั	ง เพื�อคอยฟัง
เหตกุารณ์ทางกรุงธนบรุ ีสว่นทางญวนซึ�งไมต่อ้งการเผชญิศกึ ๒ ดา้น ทั 	งไทยและญวนราชวงศเ์ล ้ไดแ้ตง่ทตู
มาเจรจาลบักบัแมท่พัรองฝ่ายไทย ทางแมท่พัรองตกลงจะชว่ยเหลอืองเชยีงสอืในอนาคต หากงานที�เตรยีมไว ้
สาํเร็จ ทางญวนไดทํ้าตามสญัญาดว้ยการลอ้มกองทพัมหาอปุราชองครั์ชทายาทอยา่งหนาแน่น เปิดโอกาสให ้
แมท่พัรองฝ่ายไทยยกกําลงักลบักรุงธนบรุ ี(๔)

เหตกุารณ์ในกรุงธนบรุ ีเกดิมผีูย้ยุงชาวกรุงเกา่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในพระเจา้ตากและชกัชวนกบฏยอ่ยๆขึ	น 
จากนั	นก็ยกพลมาลอ้มยงิพระนคร ขณะเดยีวกนัภายในกรุงธนบรุเีองก็มคีนกอ่จลาจลขึ	นรับกบักบฏ พระเจา้ตาก
ทรงบญัชาการรบจนถงึรุ่งเชา้ จงึทราบวา่พวกกบฏเป็นคนไทยดว้ยกนัทั 	งส ิ	น ก็สลดสงัเวชใจ เพราะพระทยัทรง
ตั 	งอยูใ่นธรรมปฏบิตัมิุง่โพธญิาณเป็นสาํคญั และทรงเห็นวา่หากการเปลี�ยนแปลงอํานาจนั	นไมก่อ่ความเดอืด
รอ้นแกช่าวไทย พระองคจ์ะทรงหลกีทางให ้พวกกบฏจงึทลูใหอ้อกบวชสะเดาะเคราะหส์กั ๓ เดอืนแลว้คอ่ย
กลบัสูร่าชบลัลงัก ์ขณะนั	นพระยาสรรคบรุ ีพระยารามัญวงศ ์ขา้ราชการชั 	นผูใ้หญท่ี�ยังอยูใ่นกรุงและมคีวามภักดี
ตอ่พระเจา้ตาก เห็นเป็นการคบัขนั จําตอ้งผอ่นคลายไปตามสถานการณ์

หลงัจากบวชได ้๑๒ วนั พระยาสรุยิอภัยหลานเจา้พระยาจักร ียกทพัมาโดยมไิดรั้บพระบรมราชานุญาต เกดิการ
รบพุ่งกบักําลงัของกรุงธนบรุแีละไดรั้บชยัชนะ จากนั	นอกี ๓ วนัคอืเขา้วนัที� ๖ เมษายน เจา้พระยาจักร(ีดว้ง)ซึ�ง
เลี�ยงทพัจากสงครามเขมรมาถงึกรุงธนบรุ ีไดม้กีารสอบถามความเห็นกนั ขา้ราชการชั 	นผูใ้หญท่ี�ยังจงรักภักดี
และเชื�อในปรชีาสามารถของพระเจา้ตาก ตา่งยนืยันใหอ้ญัเชญิพระองคม์าครองราชยต์อ่ไป แตข่า้ราชการเหลา่
นี	กลบัถกูคมุตวัไปประหารชวีติ เชน่ เจา้พระยานครราชสมีา(บญุคง ตน้ตระกลูกาญจนาคม), พระยาสวรรค ์(ตน้
ตระกลูแพ่งสภา), พระยาพชิยัดาบหัก (ตน้ตระกลูพชิยักลุและวชิยัขทัคะ), พระยารามัญวงศ ์(ตน้ตระกลูศรี
เพ็ญ) เป็นตน้ จํานวนกวา่ ๕๐ นาย

พระเจา้ตากก็ถกูปลงพระชนมท์ั 	งที�ทรงเพศพระภกิษุในวนันั	นเอง ณ พระวหิารที�ประทบัในวดัแจง้และอญัเชญิ
พระศพไปฝังที�วดัอนิทรารามบางยี�เรอื ใกลต้ลาดพล ูคลองบางหลวง สว่นราชวงศท์ี�เป็นชายและเจรญิวยัทั 	ง
หมดถกูจับปลงพระชนมห์มด นอกนั	นใหถ้อดพระยศ แมก้ระทั�งสมเด็จพระราชนิแีละสมเด็จพระนา้นาง เป็นการ
ถอดอยา่งที�ไมเ่คยมมีา (๕) เมื�อขา่วนี	ทราบไปถงึเจา้พระยาอนิทวงศา อคัรมหาเสนาบดฝ่ีายกลาโหมซึ�งตั 	ง
บญัชาการทพัอยูท่ ี�ปากพระใกลเ้มอืงถลาง ก็ไดฆ้า่ตวัตายตามเสด็จ เพราะไมย่อมเป็นขา้คนอื�น

เมื�อขา่วการปลงพระชนมพ์ระเจา้ตากแพร่ออกไป เมอืงตะนาวศรแีละเมอืงมะรดิอนัเป็นเมอืงสาํคญัทางตะวนัตก 
ก็ตกไปเป็นของพมา่ในปีนั	นเอง และเนื�องจากพันธะสญัญาที�ทําไวก้บัญวนอยา่งลบัๆ ไทยจงึตอ้งชว่ยญวนฝ่า
ยองเชยีงสอืรบกบัญวนฝ่ายราชวงศเ์ลถ้งึ ๒ ครั	ง รวมทั 	งการชว่ยอาวธุยทุธภัณฑอ์กีนับไมถ่ว้น พอครั	นญวนฝ่า



ยองเชยีงสอืมกีําลงักลา้แข็งขึ	น ไทยกลบัตอ้งเสยีเมอืงพุทไธมาศและผลประโยชนอ์กีมากมายแกญ่วนไป 
(๖) โออ้นจิจา .... เรื�องนี	ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ

ดว้ยความเหมิเกรมิทะยานอยากไดอ้ํานาจสงูสดุ เจา้พระยาจักรจีงึเป็นกบฏ ทรยศตอ่พระเจา้ตาก กษัตรยิผ์ูกู้ ้
ชาตไิทย กระทําการเขน่ฆา่ลา้งโคตรอยา่งโหดเหี	ยม อํามหติที�สดุ ซํ	ายังเสรมิแตง่ใสร่า้ยพระเจา้ตาก วา่วปิลาส
บา้ง (๗) กระทําการมบิงัควรแกส่งฆบ์า้ง วกิลจรติในการบรหิารราชการบา้ง จากนั	นก็ตั 	งตนเป็นกษัตรยิอ์งคใ์หม ่
และเริ�มสรา้งพระราชวงัใหมท่ี�ฟากตะวนัออกของแมนํ่	าเจา้พระยาอนัเป็นจดุเริ�มตน้ของการสถาปนาราชวงศใ์หม ่
“ราชวงศจ์ักร”ี

และดว้ยความโหดรา้ยบนเลอืดเนื	อและชวีติของกษัตรยิใ์นเพศพระภกิษุ กษัตรยิอ์งคต์อ่ๆมาในราชวงศจ์ักรจีงึ
เต็มไปดว้ยความบาดหมาง แกง่แยง่ชงิราชสมบตักินัทกุรัชกาล ลกูฆา่พ่อ พี�ฆา่นอ้ง นอ้งฆา่พี�อยา่งไมว่า่งเวน้
แมก้ระทั�งในรัชกาลองคปั์จจบุนั

        
๑. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประชมุพงศาวดารเลม่ ๓ เรื�องไทยรบพมา่
๒. ตามพงศาวดารกลา่ววา่ “ใหพ้ระยาจักรเีป็นแมทั่พใหญ”่ (ตามประเพณีสงคราม กษัตรยิจ์ะเป็นจอมทัพและจะแตง่ตั �งผูท้ี�ไวว้างพระทัยที�สดุเป็น
แมทั่พใหญ ่ซึ�งน่าจะเป็นองคร์ัชทายาทมากกวา่พระยาจักร.ี..ผูเ้ขยีน)
๓. ตามพงศาวดารบางฉบับอา้งวา่ไดย้ศเป็น “เจา้พระยามหากษัตรยิศ์กึ” ชื�อนี�เกดิเป็นปัญหาขัดแยง้กนัจนถงึปัจจบัุน
๔. นายตันหยงทหารปืนใหญ ่พงศาวดารญวน เลม่ ๒ หนา้๓๗๘-๓๘๒
๕. กรมศลิปากร หนังสอืไทยตอ้งจํา และลําดับสกลุเกา่ ภาค ๔ พมิพค์รั �งที� ๒
๖. นายหยงทหารปืนใหญ ่พงศาวดารญวนเลม่ ๒ หนา้ ๒๙๔, ๕๑๘ และกรมศลิปากร หนังสอืไทยตอ้งจํา พมิพค์รั �งที� ๒ หนา้ ๑๑๓
๗. สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประชมุพงศาวดาร เลม่ ๓ เรื�องไทยรบพมา่
๘. ประเด็นวกิลจรติ อาจารยข์จร สขุพานชิ ไดเ้คยสมัภาษณ์ในวทิยาสารปีที� ๒๒ ฉบับที� ๓๒,๒๒ สงิหาคม ๒๕๑๔ กลา่ววา่ “มหีลักฐานเป็น
เอกสารภาษาฝรั�งเศส ซึ�งบาทหลวงในสมัยนั�นเขยีนไวว้า่ ทา่นเป็นบางครั �งบางคราวเทา่นั�น เชน่ เมื�อครั �งหนึ�งรับสั�งใหบ้าทหลวงเขา้เฝ้า แลว้ตรัส
วา่ “นี�แก ฉันจะเหาะแลว้นะ” บาทหลวงทลูวา่ “ไมเ่ชื�อ” ทา่นกว็า่ “ฮื�อ ไอน้ี� ขัดคอซะเรื�อย”(หัวเราะ) แลว้กไ็ลอ่อกไปไมไ่ดเ้ฆี�ยนตอีะไร คอืบา้ทั �ง 
๒๔ ชม.นั�นไมใ่ช ่แคเ่ป็นบางครั �ง นี�เป็นขอ้เท็จจรงิ แตผ่มไมเ่ขยีน ถา้เขยีนแลว้เป็นผลรา้ยตอ่อนาคต ผมไมเ่ขยีน”



รชักาลที	 ๑
ผูส้ถาปนาราชวงศจ์กัรดีว้ยชวีติของ
กษตัรยิผ์ูกู้ช้าติ
เมื�อรัชกาลที� ๑ ยา้ยเมอืงหลวงมาอยูท่ ี�กรุงเทพแลว้ ก็พยายามทกุวถิทีางที�จะทําใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจวา่ตนเองไมม่ี
ขอ้บกพร่อง ไมเ่คยกระทําสิ�งใดผดิพลาด เป็นเอกบรุุษที�อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยบญุญาบารมแีละบรสิทุธิ7กวา่ผูอ้ ื�น
ทั 	งแผน่ดนิ เพื�อใหส้มกบัที�ตนเองไดเ้ป็นพระโพธสิตัวแ์ละเทวดาแลว้ โดยเสแสรง้ทําเป็นลมืไปวา่ ในโลกแหง่
ความเป็นจรงิพระองคม์ไิดว้เิศษกวา่บคุคลอื�น ตรงที�เป็นมนุษยเ์ดนิดนิกนิขา้วแกงเหมอืนกนั และที�สาํคญัทํา
เป็นจําไมไ่ดว้า่กอ่นหนา้นี	พระองคก์็เป็นสามัญชน ที�มไิดม้เีลอืดสนํี	าเงนิ แมพ่้อจะไดช้ื�อวา่เป็นขนุนาง ก็จัดอยู่
ในชั 	นปลายแถว แมก่็เป็นเพยีงหญงิเชื	อสายจนีพ่อคา้(๑) มไิดเ้ลศิเลอไปกวา่ประชาชนสว่นใหญท่ี�ตนเหยยีด
หยามเป็นไพร่ราบพลเลวเลย

จดุบอดที�รัชกาลที� ๑ เห็นวา่สรา้งความอปัยศใหแ้กต่นเองมากคอื ความปราชยัในการรบกบัอะแซหวุน่กี	ที�
พษิณุโลก ในรัชกาลพระเจา้ตากสนิ การรบคราวนั	นศาสตราจารยข์จร สขุพานชิ สรุปจากพงศาวดารที�แตง่โดย 
Sir Arthur Phayre และจากจดหมายเหตคุวามทรงจําของกรมหลวงนรนิทรเทว ีนอ้งสาวรัชกาลที� ๑ เอง 
ไดค้วามวา่ แมอ้ะแซหวุน่กี	รบชนะเมอืงพษิณุโลกที�มรัีชกาลที� ๑ เป็นแมท่พัฝ่ายไทย แตก่็ถกูกองทพัของพระ
เจา้ตากสนิหนุนเนื�องขึ	นมาโจมตจีนแตกพ่ายยับเยนิ จดหมายเหตคุวามทรงจํากรมหลวงนรนิทรเทว ี(เพิ�งถกู
คน้พบสมัยร.๕) บนัทกึวา่ฝ่ายไทยสามารถ “จับไดพ้มา่แมท่พัใหญ ่ไดพ้มา่หลายหมื�น พมา่แตกเลกิทพัหนไีป” 

หลกัฐานฝ่ายพมา่ก็ปรากฏวา่ อะแซหวุน่กี	ถงึกบัถกูกษัตรยิพ์มา่ถอดจากยศ “หวุน่กี	” และเนรเทศไปอยูท่ี�เมอืง
จักกายดว้ยความอปัยศอดส(ู๒) ทั 	งที�อะแซหวุน่กี	เคยไดรั้บการยกยอ่งในฐานะวรีบรุุษที�รบชนะกองทพัจนีมา
แลว้ก็ตาม

หลงัจากที�ปราบดาภเิษกสาํเร็จและปลงพระชนมพ์ระเจา้ตากสนิรวมทั 	งขนุนางฝ่ายตรงขา้มไปกวา่ ๕๐ ชวีติแลว้ 
คราใดที�ระลกึถงึเหตกุารณ์ที�เมอืงพษิณุโลก หัวใจก็เหมอืนถกูชโลมดว้ยยาพษิ ใจหนึ�งนั	นแสนจะอปัยศอดสทูี�
ตอ้งลา่ทพัหนพีมา่ อกีดา้นก็รษิยาพระเจา้ตากสนิที�สามารถปราบกองทพัพมา่ที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในสมัยกรุง
ธนบรุ ีและกําหราบอะแซหวุน่กี	ที�เอาชนะทั 	งกองทพัจนีและพระองคม์าแลว้ พระองคจ์งึใชเ้ลห่เ์พทบุายบงัคบั
ใหอ้าลกัษณ์แกไ้ขประวตัศิาสตรท์กุฉบบั บดิเบอืนวา่อะแซหวุน่กี	มไิดร้บกบัพระเจา้ตากสนิ แตต่อ้งถอยทพัไป 
เพราะกษัตรยิพ์มา่มหีมายเรยีกตวักลบับา้น(๓) พงศาวดารฉบบัราชหัตถเลขาถงึกบับดิเบอืนวา่ พออะแซหวุน่กี	
กลบัพมา่ ก็ไดรั้บบําเหน็จรางวลัจากกษัตรยิพ์มา่ในฐานะที�ปราบหัวเมอืงเหนอืของไทยไดส้าํเร็จ(๔) เพื�อให ้
ประชาชนเขา้ใจวา่อะแซหวุน่กี	นั 	นมใิชย่อ่ยๆ หาไมแ่ลว้ที�ไหนเลยจะเอาชนะรัชกาลที� ๑ ได ้จงึมใิชเ่รื�องอบัอาย
เลยที�รัชกาลที� ๑ รบแพอ้ะแซหวุน่กี	

พงศาวดารฉบบัพระนพรัตนถ์งึกบับนัทกึไวอ้ยา่งน่าขบขนัวา่ รัชกาลที� ๑ ไดส้าํแดงความเป็นเสนาธกิารชั 	น
เซยีนเหยยีบเมฆ ดว้ยการแตง่อบุายใหเ้อาพณิพาทยข์ึ	นตบีนกําแพงลวงพมา่เหมอืนขงเบง้ ตขีมิลวงสมุาอี	ใน
เรื�องสามกก๊ แลว้รัชกาลที� ๑ ก็ชงิโอกาสตแีหกทพัพมา่ที�ลอ้มเมอืงพษิณุโลกหนอีอกมาได ้ก็ขนาดเรื�องใหญ่
เชน่นี	รัชกาลที� ๑ ยังกลา้ใหอ้าลกัษณ์บดิเบอืนกนัถงึเพยีงนี	 ทํานองเดยีวกบัเหตกุารณ์ที�อะแซหวุน่กี	ขอดตูวัเจา้
พระยาจักรนัี	น ก็กลา่วไดว้า่เป็นความเท็จอกีเชน่กนั เพราะจะมแีมท่พัชาตไิหนกนัที�จะขอดตูวัแมท่พัอกีฝ่าย
หนึ�งเพื�อสรรเสรญิวา่ เกง่กาจสามารถเป็นเยี�ยม เนื�องจากการทําเชน่นี	ยอ่มทําลายขวญัสูร้บของทหารฝ่ายตน
ใหพั้งพนิทไ์ป อาจารยน์ธิ ิเอยีวศรวีงศว์จิารณ์ไวช้ดัเจนวา่

“ถา้จะมองจากกฎหมายของไทยและพมา่แลว้ ถา้พระยาจักรแีละอะแซหวุน่กี	เจรจากนัดงัที�ศกัดนิาจักรอีวดอา้ง
แลว้ ทั 	ง ๒ ฝ่ายน่าจะมคีวามผดิถงึขั 	นขบถเลยทเีดยีว(๕) ทั 	งนี	เป็นไปตามกฎมณเฑยีรบาล กฎหมายตรา
สามดวงที�วา่ อนึ�ง ผูใ้ดไปคบหาxxxเมอืงxxxxราชทตูเจรจาโทษถงึตาย”

สาํหรับเรื�องที�มผีูรู้เ้ห็นมากมาย รัชกาลที� ๑ ยังกลา้ใชใ้หอ้าลกัษณ์แตง่พงศาวดารกลบัดําใหเ้ป็นขาว ดงันั	นสิ�ง
ที�เป็นเรื�องสว่นตวัไมม่ผีูอ้ ื�นรูเ้ห็นดว้ย เชน่ เรื�องของซนิแสหัวร่อ ทํานายวา่ พระยาจักรกีบัพระยาตากสนิจะได ้
เป็นกษัตรยินั์	นจงึวนิจิฉัยไดไ้มย่ากวา่ เป็นสิ�งที�รัชกาลที� ๑ เสกสรรปั	นแตง่ขึ	นมาเอง ซึ�งพวกศกัดนิาจักรจีะอา้ง



ไมไ่ดว้า่เรื�องนี	เกดิจากคําเลา่ลอืของคนรุ่นหลงั เพราะรัชกาลที� ๑ เองนั�นแหละที�เป็นผูอ้อกปากเลา่ความใหเ้จา้
เวยีงจันทรก์บัพระยานครศรธีรรมราชฟังในวดัพระแกว้ จนกระทั�งมผีูไ้ดย้นิไดฟั้งดว้ยกนัหลายคน(๖) การที�
รัชกาลที� ๑ กลา้โป้ปดมดเท็จถงึเพยีงนี	 ก็เพราะพระองคก์ําลงัอยูบ่นบลัลงักเ์ลอืดของกษัตรยิอ์งคก์อ่น จงึตอ้ง
ลอ่ลวงใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจวา่ พระองคม์พีระปรชีาสามารถเป็นเลศิ มปัีญญาอภนิหิารกวา่ผูอ้ ื�นในแผน่ดนิรวมทั 	งพระ
เจา้ตากสนิดว้ย นี�เป็นการพยายามสรา้งเหตผุลเพื�อรับรองวา่ การปราบดาภเิษกเป็นกษัตรยิอ์งคใ์หมเ่ป็นสิ�งที�
เหมาะสมที�สดุ

ภายในจติใจลกึๆของสองพี�นอ้ง คอืรัชกาลที� ๑ กบักรมราชวงับวรมหาสรุสหีนาถ มทีั 	งความพยาบาทชงิชงัและ
ความไมพ่อใจในตวัพระเจา้ตากสนิไมน่อ้ย ทั 	งที�พระเจา้ตากสนิไดทํ้านุบํารุงใหพ้ี�นอ้งคูน่ี	มอีํานาจวาสนากวา่ขนุ
นางทั 	งหลายในกรุงธนบรุ ีที�เป็นเชน่นี	เนื�องจากวา่ กรมพระราชวงับวรฯนั	น เคยถกูพระเจา้ตากสนิโบยถงึ ๖๐ ที
เพราะมพีฤตกิรรมซุม่ซา่ม คลานเขา้ถงึตวัพระเจา้ตากสนิขณะกรรมฐานอยูท่ี�ตําหนักแพ กบัสมเด็จพระวนัรัตน์
(ทองอยู)่ โดยมไิดต้รัสเรยีก(๗) กรมพระราชวงับวรฯจงึมจีติอาฆาตแคน้เป็นหนักหนา สว่นรัชกาลที� ๑ ก็เคย
ถกูพระเจา้ตากสนิโบยถงึ ๒ ครั	ง คราวแรกในปี ๒๓๑๓ เพราะรัชกาลที� ๑ รบกบัเจา้พระฝางดว้ยความยอ่หยอ่น
ไมส่มกบัที�เป็นขนุนางใหญ ่จงึถกูโบย ๓๐ ท(ี๘) และในปี ๒๓๑๘ รัชกาลที� ๑ ไดรั้บคําสั�งใหทํ้าเมรุเผาชนนี
ของพระเจา้ตากสนิ แตเ่มรุนั	นถกูฝนชะเอากระดาษปิดทองที�ปิดเมรุร่วงหลดุลงหมดสิ	น พระเจา้ตากจงึวา่ “เจา้
ไมเ่อาใจใสใ่นราชการ ทํามักงา่ยใหเ้มรุเป็นเชน่นี	ดแีลว้หรอื” ทําใหรั้ชกาลที� ๑ ถกูโบยอกี ๕๐ ที

ความสมัพันธร์ะหวา่งรัชกาลที� ๑ กบัพระเจา้ตากสนิ มไิดส้ ิ	นสดุลงเพยีงเทา่นี	 รัชกาลที� ๑ ไดถ้วายบตุรสาวเป็น
สนมของพระเจา้ตากสนิ ซึ�งศาสตราจารยข์จร สขุพานชิ ตั 	งขอ้สงัเกตวา่ สนมพระเจา้ตากสนิผูห้นึ�งที�ถกูประหาร
ชวีติเพราะมชีู ้ก็น่าจะเป็นบตุรสาวของรัชกาลที� ๑ นี�เอง(๙) ดว้ยเหตนุี	 รัชกาลที� ๑ จงึเคยีดแคน้พระเจา้ตากสนิ
มาก เมื�อมโีอกาสคราใดก็จะประณามอยา่งตรงไปตรงมา คราวหนึ�งถงึกบัประณามไวใ้นสารตราตั 	งเจา้พระยา
นครศรธีรรมราช เมื�อ พ.ศ.๒๓๒๗ เพื�อประจานพระเจา้ตากสนิวา่เป็นผูท้ ี� “กอรปไปดว้ย โมหะ โลภะ”(๑๐)
ขอ้เท็จจรงิทางประวตัศิาสตรย์นืยันวา่ พระเจา้ตากสนิเป็นผูนํ้าในการรวบรวมผูค้นที�แตกระสํ�าระสาย ในภาวะที�
บา้นเมอืงไมม่ขีื�อแป อดอยาก และพมา่เขา้กวาดตอ้นขม่เหงผูค้นไปทั�ว รวบรวมกําลงัทลีะนอ้ยรบกบัพมา่และ
คนไทยขายชาตบิางกลุม่ รบกนัหลายสบิครั	ง ผลดัแพผ้ลดัชนะ จนสดุทา้ยมกีําลงัปราบพวกพมา่และชงิกรุง
ศรอียธุยากลบัคนืมาได ้จากนั	นก็ปราบกก๊ตา่งๆจนสามารถรวบรวมเป็นประเทศไดอ้กีครั	งหนึ�ง นี�ยอ่มหมายความ
วา่ พระเจา้ตากสนิตอ้งมบีคุลกิของความเป็นผูนํ้า มลีกัษณะรักชาต ิกอรปดว้ยจติใจที�กลา้หาญดงีาม จงึจะ
สามารถเป็นศนูยร์วมของชาวไทยในภาวะบา้นแตกสาแหรกขาด จนสามารถนําชาวไทยไปกอบกูบ้า้นเมอืงได ้
สาํเร็จในชว่งเวลาเพยีงปีเดยีว

นอกจากนั	นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์เชน่ เอกสารของบาทหลวงสมัยนั	นกลา่ววา่ พระเจา้ตากมคีวามเป็นอยู่
อยา่งงา่ยๆ แมแ้ตป่ราสาทราชวงัหลงัเดยีวก็ไมป่รากฏขึ	นในกรุงธนบรุ ีอนุสรณ์ที�พระเจา้ตากสนิสรา้งไวเ้ป็น
เพยีงทอ้งพระโรงที�พระราชวงัเดมิ ซึ�งดูๆ ไปก็ไมว่จิติรพสิดารไปกวา่โบสถข์นาดยอ่มหลงัหนึ�ง จงึเป็นหนา้ที�
ของเราที�จะวนิจิฉัยเอาเองวา่ ใครกนัแน่ที�กอรปดว้ยโลภะ โมหะ

หลงัจากรัชกาลที� ๑ ไดผ้ลติผลงานชิ	นเอกดว้ยการปลอมแปลงประวตัศิาสตรข์องชาตแิลว้ พระองคก์็หันมา
ฟื	นฟพุูทธศาสนาครั	งใหญ ่โดยการแสดงตนเป็นพระโพธสิตัวผ์ูรู้แ้จง้ ดว้ยการกลา่วรา้ยคณะสงฆไ์ทยอยา่งสาด
เสยีเทเสยี เชน่ หาวา่”ทั 	งสมณะและสมเณรมไิดรั้กษาพระจตบุารยิสทุธศิลี” (๑๑) บา้ง “มไิดก้ระทําตามพระวิ
นัยปรนบิตัเิห็นแตจ่ะเลี	ยงชวีติผดิธรรม” (๑๒) บา้ง นอกจากนี	ยังโมเมวา่พระภกิษุ “มไิดร้ะวงัตกัเตอืนสั�งสอน
กํากบัวา่กลา่วกนั” (๑๓) บา้ง ทั 	งๆที�สมัยพระเจา้ตากสนิเพิ�งมกีารฟื	นฟพุูทธศาสนาหลงัภาวะสงครามครั	งใหญ ่
และพระองคท์รงสง่เสรมิการปฏบิตัธิรรมอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยพระองคเ์องก็ทรงมั�นในวปัิสสนาธรุะ สภาพของ
สงฆจ์งึอยูใ่นกรอบพระธรรมวนัิยไดเ้คร่งครัด ดงันั	นการกลา่วรา้ยจงึไมอ่าจมองเป็นอื�นไปได ้นอกจากการสรา้ง
เรื�องเพื�อหาชอ่งทางเขา้ไปควบคมุศาสนจักร เพื�อเสรมิอํานาจการครองราชยข์องพระองคใ์หเ้ขม้แข็งขึ	น จงึมี
การควบคมุจติสาํนกึของสงัคมดว้ยการบบีบงัคบัพระภกิษุสงฆส์ว่นใหญ ่ไมใ่หม้โีอกาสคดัคา้นการนําเอาพระ
พุทธศาสนา ไปกระทําปู้ยี�ปู้ ยําเพื�อรับใชผ้ลประโยชนข์องกษัตรยิจ์ักรี

พระมหากรุณาธคิณุของพระมหาราชองคน์ี	 ในดา้นการฟื	นฟพุูทธศาสนาคอื ใหตํ้ารวจวงัไปเอาสมเด็จพระวนัรัต
(ทองอยู)่ วดับางหวา้ใหญ ่ซึ�งเป็นพระอาจารยว์ปัิสสนาธรุะของพระเจา้ตากสนิและเป็นพระอาจารยข์องลกูฟ้า
ฉมิ (รัชกาลที� ๒) ใหส้กึออกแลว้ลงพระราชอาญาเฆี�ยน ๑๐๐ ท ีและมดํีารัสใหป้ระหารชวีติเสยี(๑๔) เพราะ
แคน้พระทยัมานานแตค่รั	งสมเด็จพระวนัรัต เคยทลูใหพ้ระเจา้ตากสนิลงโทษ พระองคเ์คราะหด์ทีี�ลกูฟ้าฉมิทรง
ทลูขอไวช้วีติอาจารยข์องตนไว ้พระแก่ๆ ที�เคร่งในธรรมจงึไดร้อดชวีติมาอยา่งหวดุหวดิ
การที�พระองคท์รงบงัอาจลงโทษดว้ยการทํารา้ยพระสงฆช์ราผูม้ั�นในโลกตุรธรรมอยา่งรุนแรง นับเป็นพฤตกิรรม
ที�ชั�วรา้ยมาก อนัชาวบา้นสามัญชนถอืเป็นบาปมหันต ์ไมน่อ้ยกวา่การฆา่บดิามารดาผูบ้งัเกดิเกลา้ แตด่ว้ยโมหะ
จรติที�พยาบาทอาฆาตมานาน และดว้ยอํานาจอนัยิ�งใหญใ่นแผน่ดนิ ทกุสิ�งที�พระองคก์ระทํา จงึเป็นความถกู



ตอ้งชอบธรรมทกุประการ
แตเ่ดมินั	นกษัตรยิจ์ะควบคมุสงฆไ์วเ้พยีงระดบัหนึ�ง แตใ่นรัชกาลนี	 การควบคมุกลบัเขม้งวดกวา่เดมิ กษัตรยิจ์ะ
ใหข้นุนางในกรมสงัฆการมีอีํานาจปกครองสงฆแ์ละเป็นผูค้ดัเถระแตล่ะรูปวา่ควรอยูใ่นสมณะศกัดิ7ขั 	นใด นอก
จากนี	ยังใหก้รมสงัฆการดีแูลความประพฤตขิองสงฆแ์ละคอยตดัสนิปัญหาเวลาที�พระภกิษุตอ้งอธกิรณ์ โดยจะ
เป็นทั 	งอยัการและตลุาการ สิ�งนี	ทําใหก้ษัตรยิแ์ละกลุม่คนดงักลา่วมอีํานาจเหนอืพระ(๑๕)
ในที�สดุคณะสงฆไ์ทยก็ตอ้งตกอยูภ่ายใตภ้าวะที�น่าอเนจอนาถใจเพราะถกูครอบงําโดยพวกศกัดนิาจักร ีอนัเป็น
ฆราวาสซึ�งมเีพศที�ตํ�าทรามกวา่ บางครั	งถงึกบัถกูควบคมุโดยพวกลกัเพศ เชน่คราวหนึ�งคณะสงฆท์ั 	งอาณาจักร 
ตอ้งตกอยูใ่ตก้ารปกครองของกรมหลวงรักษ์รณเรศ โอรสของรัชกาลที� ๑ ซึ�งเป็นพวกลกัเพศ ชอบมั�วสมุกบั
เด็กหนุ่มๆ แตไ่ดรั้บการมอบหมายจากกษัตรยิใ์หบ้งัคบับญัชากรมสงัฆการี
แมว้า่รัชกาลที� ๑ รวมทั 	งศกัดนิาอื�นจะถอืตนวา่เป็นพระโพธสิตัวแ์ละหน่อพุทธางกรู จนกา้วกา่ยเขา้ไปใน
ศาสนจักรอยา่งน่าเกลยีด ก็มอิาจปกปิดธาตแุทท้ี�โลภโมโทสนัได ้พวกเขาตา่งก็ปัดแขง้ปัดขากนัเองอตุลตุ 
เพื�อแกง่แยง่อํานาจและผลประโยชนท์ี�ไดม้าจากหยาดเหงื�อแรงงานของประชาชนสว่นใหญข่องประเทศ
ความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหวา่งพวกศกัดนิาในรัชกาลที� ๑ เกดิขึ	นระหวา่งกรมพระราชวงับวรมหาสรุสงิหนาท
หรอืวงัหนา้กบัรัชกาลที� ๑ หรอืวงัหลวง สองพี�นอ้งซึ�งตา่งก็ไมย่อมลดราวาศอกใหแ้กก่นัและกนั คราวหนึ�งวงั
หนา้จะสรา้งปราสาทมยีอดขึ	นประดบัเกยีรตยิศ ทั 	งที�รูว้า่ปราสาทยอดเป็นของหวงหา้มไวส้าํหรับกษัตรยิเ์ทา่นั	น 
ในปี ๒๓๒๖ จงึเกดิมผีูร้า้ยแปลกปลอมเขา้ไปในวงัหนา้จะฆา่กรมพระราชวงับวรฯขณะทรงบาตร บงัเอญิผูร้า้ย
เหลา่นี	ถกูจับไดเ้สยีกอ่น ซึ�งก็ปรากฏวา่เป็นคนในวงัหลวงเป็นสว่นใหญ(่๑๖) วงัหนา้จงึรูว้า่ “ที�พระองคม์าทรง
สรา้งปราสาทขึ	นในวงัหนา้ เห็นจะเกนิวาสนาไป จงึมเีหต ุจงึโปรดใหง้ดการสรา้งปราสาทนั	นเสยี” (๑๗)

เหตกุารณ์ไดรุ้นแรงยิ�งขึ	นหลงัจากที�วงัหนา้ขอใหว้งัหลวง เพิ�มผลประโยชนจ์ากภาษีอากรใหว้งัหนา้มากกวา่
เดมิ แตว่งัหลวงไมย่นิยอม วงัหนา้จงึโมโหหัวฟัดหัวเหวี�ยง จนไมเ่ขา้เฝ้ารัชกาลที� ๑ พอถงึ พ.ศ.๒๓๓๙ พวก
วงัหนา้ไดเ้ห็นขนุนางวงัหลวงขนปืนใหญข่ึ	นป้อม จงึตั 	งปืนใหญห่ันไปทางวงัหลวงบา้ง จนเกอืบเกดิสงคราม
กลางเมอืง ทําใหพ้ี�สาวรัชกาลที� ๑ ตอ้งเลา้โลมวงัหนา้ใหเ้ขา้เฝ้า เหตกุารณ์จงึสงบลงได(้๑๘)
โดยพื	นฐานแลว้พวกวงัหนา้มักดถูกูดหูมิ�นพวกวงัหลวงวา่ไมเ่อาไหน สูพ้วกตนไมไ่ด ้เมื�อคราวทําสงครามที�
เชยีงใหมใ่นปี ๒๓๓๙-๒๓๔๕ พวกขนุนางวงัหลวงจงึถกูวงัหนา้ซึ�งเป็นแมท่พับรภิาษตเิตยีนวา่ รบไมไ่ดเ้รื�อง
(๑๙)

พอถงึปี ๒๓๔๔ วงัหนา้ป่วยหนักดว้ยโรคนิ�ว อาการกําเรบิ จงึใหค้นหามเสลี�ยงเดนิรอบวงัหนา้ แลว้สาปแชง่วา่ 
“ของใหญข่องโตก็ด ีของกสูรา้ง นานไป ใครไมใ่ชล่กูก ูถา้มาเป็นเจา้ของเขา้ครอบครอง ขอผสีางเทวดาจงดล
บนัดาล อยา่ใหม้คีวามสขุ” (๒๐) เพราะทั 	งนี	รูอ้ยูเ่ต็มอกวา่ของเหลา่นั	น “ตอ่ไปจะเป็นของทา่นอื�น” (๒๑) ครั	น
มาถงึวดัมหาธาต ุทรงเรยีกเทยีนมาจดุxxxxxมาตดิที�พระแสง แลว้เอาพระแสงจะแทงพระองค ์พระองคเ์จา้
ลําดวนและพระองคเ์จา้อนิทปัต พระโอรสใหญท่ั 	งสองเขา้ปลกุปลํ	าแยง่ชงิพระแสงไปได ้วงัหนา้ทรงกนัแสงกบั
พื	นและตรัสวา่ “สมบตัคิรั 	งนี	 ขา้ไดทํ้าสงครามกูแ้ผน่ดนิขึ	นมาไดก้็เพราะขา้นี�แหละ ไมค่วรใหส้มบตัติกไปไดแ้ก่
ลกูหลานวงัหลวง ใครมสีตปัิญญาก็ใหเ้ร่งคดิเอาเถดิ”

พอวงัหนา้สวรรคต พวกวงัหนา้จงึตั 	งกองเกลี	ยกลอ่มหาคนที�มวีชิาความรูฝึ้กปรอือาวธุกนั ทํานองจะเป็นกบฏ 
โดยมพีระองคเ์จา้ลําดวนและอนิทปัตเป็นหัวหนา้ แตเ่ป็นคราวเคราะหด์ขีองรัชกาลที� ๑ ที�ความแตกกอ่น จงึ
สามารถจับคนเหลา่นี	ไปฆา่จนหมดสิ	น(๒๒) ราชบงัลงักข์องรัชกาลที� ๑ จงึยังคงตั 	งอยูไ่ดบ้นคราบเลอืดและ
ซากศพของหลานตนเอง
หลงัจากนั	นไมน่าน จะมกีารประกอบราชพธิกีรรมทางศาสนา เพื�ออทุศิสว่นกศุลใหก้บัพระอนุชาร่วมพระอทุร 
แตรั่ชกาลที� ๑ ทรงไมห่ายกริ	วเรื�องอดตีถงึกบัตรัสวา่ “บญุมา เขามันรักลกูยิ�งกวา่แผน่ดนิ ใหส้ตปัิญญา ใหล้กู
กําเรบิถงึคดิรา้ยตอ่แผน่ดนิ ผูใ้หญไ่มด่ ีไมอ่ยากเผาผเีสยีแลว้” (๒๓) พวกเจา้ศกัดนิาไมว่า่จะอยูร่ะดบัสงูหรอื
ตํ�าไมว่า่จะเป็นในอดตีหรอืปัจจบุนัตา่งก็มคีวามคดิตื	นๆอยูเ่สมอวา่”ใครก็ตามที�คดิรา้ยตอ่ขา้ เขาผูนั้	นคดิรา้ยตอ่
แผน่ดนิ” เพราะพวกเขาคดิวา่ แกน่แทข้องความถกูตอ้งก็คอืตวัเขานั�นเอง

จะอยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์สดุทา้ยที�เกดิขึ	นในสมัยรัชกาลที� ๑ ซึ�งน่าจะหยบิยกขึ	นมากลา่วถงึ เพื�อตดัสนิวา่
กษัตรยิเ์จา้ฟ้าเจา้แผน่ดนิทั 	งหลายนั	นมศีลีธรรมจรรยา สมกบัที�ตั 	งตนเองเป็นเทวดาและพระโพธสิตัว ์หรอืไม ่ก็
คอืเรื�องคาวๆฉาวโฉ่ ที�สรา้งรอยดา่งใหก้บัราชสาํนัก รัชกาลที� ๑ ซึ�งเกดิขึ	นภายหลงัจากที�เจา้ฟ้าฉมิ(ซึ�งตอ่มา
เป็นรัชกาลที� ๒) เกดิมจีติปฏพัิทธก์บัเจา้ฟ้าบญุรอดหลานสาวของรัชกาลที� ๑ จนถงึขั 	นลกัลอบเสพสงัวาสกนั
ในพระบรมมหาราชวงั โดยไมน่กึถงึขนบธรรมเนยีมของปู่ ยา่ตายาย ที�สั�งสอนใหส้ตรไีทยรักนวลสงวนตวั 
หนังสอืขตัตยิราชปฏพัิทธส์มดุขอ่ยที�พวกศกัดนิาบนัทกึไว ้ไดเ้ปิดเผยวา่หลงัจากที�เจา้ฟ้าบญุรอดทอ้งถงึ ๔ 
เดอืน ความจงึแตก เพราะเรื�องอยา่งนี	ถงึอยา่งไรก็ปิดไมม่ดิ(๒๔) เมื�อเหตกุารณ์อนัน่าอบัอายขายหนา้ของพวก
เจา้ฟ้าเจา้แผน่ดนิถกูเปิดเผยขึ	นมา รัชกาลที� ๑ ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟที�หน่อพุทธางกรูกระทําการอกุอาจถงึใน
รั	ววงัหลวง ซึ�งพวกศกัดนิาถอืวา่ศกัดิ7สทิธิ7 จงึขบัไลเ่จา้ฟ้าบญุรอดออกไปจากวงัหลวงทนัททีี�รูเ้รื�อง และหา้มไม่



ใหเ้จา้ฟ้าฉมิเขา้เฝ้าอกีเป็นเวลานาน(๒๕) นับเป็นบญุของเจา้ฟ้าฉมิที�ไมถ่กูลงโทษมากกวา่นี	 เพราะโอรสของ
รัชกาลที� ๑ นี	เคยถกูราชอาญาของพ่อถงึ ๓๐ ปี เพราะบงัอาจไปหลงสวาทพี�สาวของตนเองเขา้ให(้๒๖)

           
๑. เป็นคําอธบิายของรัชกาลที� ๔ที�ใหไ้วแ้กจ่อหน์ เบาริ�ง ด ูนธิ ิเอยีวศรวีงศ ์ประวัตศิาสตรร์ัตนโกสนิทรใ์นพระราชพงศาวดารอยธุยา (สถาบันไทย
คดศีกึษา ธรรมศาสตร,์๒๕๒๓) หนา้ ๓๙
๒. ศาสตราจารยข์จร สขุพานชิ ขอ้มลูประวัตศิาสตรส์มัยบางกอก (ภาควชิาประวัตศิาสตรม์.ศรนีครนิทรวโิรฒน ์ประสานมติร ๒๕๑๘) หนา้ ๕๔-
๕๗
๓. เรื�องเดมิ หนา้ ๓๘
๔. เรื�องเดมิ หนา้ ๕๔
๕. นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์เรื�องเดมิ หนา้ ๔๕
๖. ด ู“อภนิหิารบรรพบรุษุ” (เป็นสมดุขอ่ยพบในสมัยรัชกาลที� ๗) อนิทจุันทรย์ง เรยีบเรยีง (ประพันธส์าสน,์ ๒๕๑๗-๒๕๒๐) หนา้ ๓๐
๗. เรื�องเดมิ หนา้ ๕๖-๕๘
๘. เรื�องเดมิ หนา้ ๔๙
๙. ขจร สขุพานชิ เรื�องเดมิ หนา้ ๖๓
๑๐. นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์เรื�องเดมิ หนา้ ๔๓
๑๑. “กฎพระสงฆ”์ กฎหมายตราสามดวง เลม่ ๔ (ครุสุภา,๒๕๐๕
๑๒. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๙๓
๑๓. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๗๘
๑๔. ประกอบ โชประการ, ประยทุธ สทิธพัินธ,์ สมบรูณ์ คนฉลาด พระมหากษัตรยิไ์ทย หนา้ ๕๕๖
๑๕. อจัฉรา กาญจโนมัย การฟื�นฟพุูทธศาสนาในสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ (มลูนธิโิครงการตําราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ ๒๕๒๕) หนา้ 
๒๑
๑๖. กรมหลวงนรนิทรเทว ีจดหมายเหตคุวามทรงจํา (ครุสุภา, ๒๕๐๗) หนา้ ๗
๑๗. กรมดํารงราชานุภาพ ตํานานวังหนา้ ประชมุพงศาวดารเลม่ ๑๑ (ครุสุภา, ๒๕๐๗) หนา้ ๒๗
๑๘. เรื�องเดมิ หนา้ ๓๘
๑๙. เรื�องเดมิ หนา้ ๓๘-๕๑
๒๐. เรื�องเดมิ หนา้ ๔๗
๒๑. เรื�องเดมิ หนา้ ๔๖
๒๒. เรื�องเดมิ หนา้ ๔
๒๓. ประกอบ โชประการ, ประยทุธ สทิธพัินธ,์ สมบรูณ์ คนฉลาด พระมหากษัตรยิไ์ทย หนา้ ๕๕๑-๕๕๓
๒๔. บรรเจดิ อนิทจันทรย์ง (รวบรวม) ขัตตยิราชปฏพัินธ ์พงศาวดารกระซบิ (ประพันธส์าสน ์๒๕๒๑) หนา้ ๑๑๘
๒๕. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๑๙
๒๖. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๑๗



รชักาลที	 ๒
กษตัรยิก์ว ีผูอ้ ื�อฉาวเรื องโลกยี ์
เจา้ฟ้าฉมิไดเ้ป็นกษัตรยิอ์งคต์อ่มา และแตง่ตั 	งเจา้ฟ้าบญุรอดใหเ้ป็นราชนิขีองพระองค ์รุ่งวนัใหมข่องการเป็น
กษัตรยิก์็มใิชว่า่จะเป็นวนัมงคลอะไร ที�จะหา้มไมใ่หพ้วกศกัดนิาเขน่ฆา่เพื�อแยง่ความเป็นใหญก่นั เพราะพอ
รัชกาลที� ๒ ขึ	นนั�งเมอืงไดเ้พยีง ๓ วนั พระองคก์็ทรงบญัชาใหจ้ับเจา้ฟ้าสพัุนธวงศ ์หลานรัชกาลที� ๑ และพรรค
พวกไปฆา่รอ้ยกวา่คน โดยกลา่วโทษวา่พวกนี	คดิจะกบฏ ขณะเดยีวกนัพวกศกัดนิาที�บนัทกึพงศาวดาร ซึ�ง
อยากจะยกยอ่งรัชกาลที� ๒ เต็มแก ่ก็ไดแ้ตง่นยิายหลอกเด็กวา่ รัชกาลที� ๒ รูว้า่เจา้ฟ้าสพัุนธวงศจ์ะเป็นกบฏนั	น
ก็เพราะมกีาดําคาบหนังสอืแจง้รายชื�อพวกคดิรา้ยตอ่กษัตรยิ ์มาทิ	งในวงัหลวง(๑) ทํานองสรา้งเรื�องใหค้นเชื�อ
วา่ กษัตรยิม์บีญุญาธกิารเป็นลน้พน้ กระทั�งกาดําสตัวช์ั 	นตํ�าก็ยังจงรักภักด ีคาบขา่วมาทลูใหท้ราบเหตเุภทภัย 
เรื�องพรรคอ์ยา่งนี	ก็ไมรู่ว้า่จะหลอกคนไปไดส้กักี�นํ	า
กลบัมาเรื�องคาวๆฉาวโฉ่ ใชว่า่ชราแลว้จะลดลงบา้ง ทําเอาเจา้ฟ้าบญุรอดตอ้งทกุขร์ะทมในบั 	นปลายชวีติ 
เพราะรัชกาลที� ๒ ก็เหมอืนกบัพ่อ คอืเป็นผูม้ักมากในกามคณุ พอไดเ้มยีสาวก็มักจะลมืเมยีหลวง กลา่วคอือยู่
มาวนัหนึ�ง รัชกาลที� ๒ ไปเห็นเอาเจา้ฟ้ากณุฑล นอ้งสาวคนละแมข่องตนเอง ซึ�งมอีายเุพยีง ๑๘-๑๙ ปีเขา้ ก็มี
จติพศิวาส จงึยกขึ	นเป็นมเหสขีา้งซา้ย เคยีงคูเ่จา้ฟ้าบญุรอด มเหสขีา้งขวา เจา้ฟ้ากณุฑลมอีายอุอ่นกวา่เจา้ฟ้า
บญุรอดถงึ ๓๐ ปี รัชกาลที� ๒ จงึลุม่หลงเป็นนักหนา ตามประสาโคเฒา่กบัหญา้ออ่น
ในที�สดุเจา้ฟ้าบญุรอดก็ทนเห็นภาพบาดใจตอ่ไปมไิด ้จงึหนอีอกจากวงัหลวง ไปอยูท่ี�พระราชวงัเดมิธนบรุ ีไม่
ยอมเขา้เฝ้ารัชกาลที� ๒ อกี(๒)

เมื�อกลา่วถงึเรื�องนี	แลว้ ตอ้งกลา่ววา่ เจา้ฟ้าบญุรอดนั	นยังมชีะตากรรมดกีวา่พระชนนขีองรัชกาลที� ๒ คอืมเหสี
ของรัชกาลที� ๑ มาก พระชนนขีองรัชกาลที� ๒ ถงึกบัเคยตอ้งเจ็บชํ	านํ	าใจเพราะถกูพระสวามทีี�หนา้มดืตามัว 
หลงอสิตรวียัรุ่น วิ�งไลฟั่นดว้ยดาบมาแลว้ สาเหตทุี�รัชกาลที� ๑ โกรธพระมเหสถีงึกบัจะลงไมล้งมอื ก็เพราะวา่
คนืหนึ�ง ขณะที�รัชกาลที� ๑ เมื�อครั	งเป็นขนุนางเมอืงธนบรุ ีนอนเปลา่เปลี�ยวใจอยูค่นเดยีวนั	น ไมอ่าจทนราคะ
จรติอยูไ่ด ้เพราะพระมเหสใีนขณะนั	นไปนอนอยูก่บับตุรสาวในวงัพระเจา้ตากสนิ จงึวางแผนจะเรยีกเด็กสาว
ลาวผูห้นึ�ง ซึ�งตอ่มาเป็นเจา้จอมแวน่ ใหเ้ขา้ไปหาในหอ้งนอน เพื�อหวงัจะเผด็จสวาท แตพ่ระมเหสรีูข้า่วเขา้เสยี
กอ่น จงึเอาไมต้เีด็กนั	นเพราะความหงึหวง รัชกาลที� ๑ พอรูเ้ขา้ก็โกรธจัด ควา้ดาบไลไ่ปถงึที�อยูข่องพระมเหสี
แลว้จะพังประตหูอ้ง แตเ่ขา้ไมไ่ด ้จงึฟันประตหูอ้งอตุลดุจะเขา้ไปทํารา้ยพระมเหสใีหไ้ด ้รอ้นถงึลกูฉมิ ตอ้งพา
แมห่นภัียออกไปทางหนา้ตา่ง(๓) แตนั่	นมาแมรั่ชกาลที� ๒ ก็ไมย่อมอาศยัอยูใ่ตช้ายคาบา้นของรัชกาลที� ๑ อกี
จนตายจากกนัไป(๔)

        
๑. สริ ิเปรมจติต ์พระบรมราชจักรวีงศ ์(โรงพมิพเ์สาวภาค, ๒๕๑๔) หนา้ ๘๒
๒. โสมทัต เทเวศร ์เจา้ฟ้าจฬุามณี (แพรพ่ทิยา, ๒๕๑๓) หนา้ ๑๑-๑๒
๓. บรรเจดิ อนิทจุันทรย์ง (รวบรวม) “เจา้จอมแวน่” พงศาวดารกระซบิ (ประพันธส์าสน,์ ๒๕๒๑) หนา้ ๑๒๙-๑๓๑ โปรดดเูทยีบกบัหนังสอื เรื�อง
โครงกระดกูในตู ้โดย มรว.คกึฤทธิ% ปราโมช
๔. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๓๒



รชักาลที	 ๓
กษตัรยิผ์ูฆ้า่พระราชบดิา
กรมหมื�นเจษฎาบดนิทรเ์ป็นเพยีงโอรสของเจา้จอมมารดาเรยีมและประสตูนิอกเศวตฉัตร มคีวามทะยานอยาก
เป็นกษัตรยิแ์ทนเจา้ฟ้ามงกฎุมานานแลว้ ประจวบกบัปลายรัชกาลที� ๒ พระองคท์รงหมกมุน่อยูก่บัการกวแีละ
กามารมณ์ จงึปลอ่ยใหก้รมหมื�นเจษฎาบดนิทร ์ทํางานแทนพระเนตรพระกรรณร่วม ๒๐ ปี จงึใกลช้ดิรัชกาลที� 
๒ มากกวา่โอรสองคอ์ื�นๆ และจากพงศาวดารทําใหท้ราบวา่ ความจรงิรัชกาลที� ๒ ไมไ่ดป้ระชวรมากนัก แต่
เพราะเสวยพระโอสถที�จัดถวายโดยเจา้จอมมารดาเรยีม พระอาการจงึทรุดหนักและสวรรคตโดยปัจจบุนัทนัดว่น 
กอ่นหนา้นี	 กรมหมื�นเจษฎาบดนิทรส์ั�งใหท้หารลอ้มวงั หา้มเขา้ออก รัชกาลที� ๒ จงึหมดโอกาสมอบบลัลงักใ์ห ้
เจา้ฟ้ามงกฎุ สว่นเจา้ฟ้ามงกฎุเองตอ้งรบีรอ้นออกบวชกอ่นหนา้นี	เพยีง ๒ เดอืน ราวกบัทรงทราบวา่มหันตภัย
สาํหรับพระองคก์ําลงัจะคบืคลานเขา้มาหากไมล่ะจากพระราชวงั แตก็่ทรงจากไปดว้ยภาวะ “รอ้นผา้เหลอืง” 
และก็ตอ้งรอ้นไปเป็นเวลานาน เพราะไมส่ามารถสะสมกําลงัอยา่งเต็มที�
อยา่งไรก็ตาม แมว้า่กรมหมื�นเจษฎาบดนิทรจ์ะกดเจา้ฟ้ามงกฎุลงใตบ้าทได ้ก็หาใชจ่ะหา้มไมใ่หศ้กัดนิาอื�น
สะสมกําลงัเพื�อความมักใหญใ่ฝ่สงูได ้กรมหลวงรักษ์รณเรศ โอรสรัชกาลที� ๑ “หน่อพุทธางกรู” องคน์ี	 เริ�ม
สะสมไพร่พลมากขึ	นๆทกุท ีจนรัชกาลที� ๓ ทนไมไ่ด ้จงึดา่กรมหลวงรณเรศวา่ “เป็นพชืพันธุล์กูอยีายเดนเกอืก 
เป็นคนอบุาทวบ์า้นเมอืง...” (๑) และวา่ “อยา่วา่แตม่นุษยจ์ะใหก้รมฯรักษ์รณเรศเป็นกษัตรยิเ์ลย แมแ้ตส่ตัว์
เดรัจฉานมันก็ไมย่อม” (๒) แลว้จงึใหจ้ับกรมฯรักษ์รณเรศ ยัดเขา้ถงุแดงและใหใ้ชไ้มท้บุจนตาย ทั 	งนี	มขีอ้
อธบิายวา่ที�ตอ้งฆา่ในถงุสแีดงนั	น ก็เพราะความเจา้ยศเจา้อยา่งของพวกศกัดนิานั	นเอง ดว้ยถอืวา่เลอืดพวกเจา้ 
เป็นเลอืดเทวดา พระโพธสิตัว ์เป็นของขลงั หากตกถงึแผน่ดนิ ปฐพจีะลกุขึ	นเป็นไฟและใชป้ลกูอะไรไมไ่ด(้๓) 
จงึตอ้งฆา่ใหต้ายในถงุสแีดง
นอกจากนี	รัชกาลที� ๓ ก็เกดิขดัแยง้กบัวงัหนา้ของพระองค ์คอืกรมพระราชวงับวรมหาศกัดพิลเสพยอ์กี เรื�องนี	
รัชกาลที� ๕ เลา่วา่ความสมัพันธร์ะหวา่งวงัหนา้และวงัหลวงไมใ่คร่จะดนัีก เหตเุพราะคราวหนึ�ง วงัหนา้จะไปรบ
กบัลาว กษัตรยิพ์ระนั�งเกลา้ไมไ่วว้างพระทยั จงึบงัคบัใหว้งัหนา้ดื�มนํ	าพระพพัิฒนส์ตัยาเสยีกอ่น หลงัจากนั	นมา
ไมน่าน วงัหนา้จะสรา้งปราสาทมยีอดขึ	นในวงัของตน แตรั่ชกาลที� ๓ ทรงทราบจงึหา้มไว ้เหตกุารณ์ทั 	งหมดนี	
ทําใหว้งัหนา้นอ้ยพระทยัมาก(๔) ถา้วงัหนา้ไมส่วรรคตไปกอ่น ความขดัแยง้ระหวา่งรัชกาลที� ๓ กบัวงัหนา้จะ
ตอ้งรุนแรงกวา่นี	อยา่งแน่นอน
มขีอ้น่าสงัเกตวา่ การที�รัชกาลที� ๓ ทรงอปุการะพระพุทธศาสนาเป็นพเิศษ อกีทั 	งสรา้งวดัวาอารามและเจดยีท์ี�มี
ชื�อเสยีงไวม้ากมายนั	น เหตผุลสาํคญัที�น่าสนใจคอื เพราะพระองคท์รงปิตฆุาตจงึสรา้งไวเ้พื�อไถบ่าป(๕)
            
๑. ลอ้ม เพ็งแกว้ “ฟ้าอาภร(แปลกพักตร ์อาลักษณ์เดมิ)” วารสารศลิปวัฒนธรรม ปีที� ๒ ฉบับที� ๘ เดอืน ม.ิย. ๒๔ หนา้ ๖๕
๒. เรื�องเดมิ หนา้ ๖๕
๓. มรว.คกึฤทธิ% ปราโมช เรื�องเดมิ หนา้ ๒๕
๔. ณัฐวฒุ ิสทุธสิงคราม สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ ์เลม่ ๑ (แพรพ่ทิยา, ๒๕๑๖) หนา้ ๖๕๙-๖๖๐
๕. ส.ธรรมยศ พระเจา้กรงุสยาม (โรงพมิพ ์ส.สงา่ ๒๔๙๕) หนา้ ๑๐๑



รชักาลที	 ๔
กษตัรยิอ์ดตีภกิษุ
เฒา่หวังผููไ้มอ่ ิ มในกามคณุ
รัชกาลที� ๔ ทวดของรัชกาลองคปั์จจบุนั เป็นผูท้ ี�มปีระวตัโิลดโผนมาก กอ่นเป็นกษัตรยิเ์คยบวชมานานและมี
สาวกมาก เพราะเป็นผูร้เิริ�มเทศนแ์บบปาฐกถา ซึ�งเรา้อารมณ์ ไมใ่ชก้ารแสดงธรรมตามธรรมเนยีมแบบเกา่ตาม
คมัภรีซ์ ึ�งไมม่ชีวีติชวีา(๑) นอกจากนี	ยังเป็นผูท้ ี�รูจ้ักหาเสยีงดว้ยวธิทีี�แหวกแนว โดยมบีรรดาสาวกคอยชว่ย
เหลอื เผยแพร่การโฆษณาอนัเป็นเท็จ เชน่ กระพอืขา่ววา่ ขณะที�เป็นสงฆนั์	นเพยีงแคพ่ระองคข์อพระธาตจุาก
พระปฐมเจดยีใ์นปี จศ.๑๑๙๓ พระบรมธาตกุ็แสดงปาฏหิารยิต์าม “เสด็จ” ถงึกรุงเทพฯ พอถงึปีจลุศกัราช 
๑๑๙๕ ภกิษุฟ้ามงกฏุธุดุงคไ์ปถงึชยันาท ก็ม ี“จระเขใ้หญล่อยขึ	นเหนอืนํ	าชื�นชมบารม”ี ครั	นนั�งวอไป
สวรรคโลก ก็พบเสอืรา้ยใหญเ่ทา่โค นอนกระดกิหางชื�นชมบารมหีา่งจาก “ทางเสด็จ” เพยีง ๘ ศอก ครั	นไปถงึ
แกง่หลวง เมอืงสวรรคโลก ซึ�งเป็นหนา้แลง้ไมเ่คยมปีลามากอ่น ก็บงัเกดิมปีลาตะเพยีนใหญามากมายเหลอื
ประมาณ กระโดดขึ	นรมิตลิ�ง ชื�นชมพระบารม ีและพอพระองคเ์ลา่ใหญ้าตโิยมที�เมอืงสโุขทยัฟังวา่ เมื�อคนืนี	ได ้
ฝันวา่มชีาวเมอืงสโุขทยัมากมายมาขอใหอ้ยูท่ ี�สโุขทยันานๆหน่อยเทา่นั	นเอง ก็ปรากฏวา่มฝีนตกใหญ ่จนนํ	า
ทว่มแผน่ดนิถงึ ๒ วนัซอ้นในฤดแูลง้ เป็นปาฏหิารยิ ์(๒)

นอกจากนี	ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุ ยังรูจ้ักวธิกีารที�จะทําใหป้ระชาชนศรัทธาตนดว้ยวธิกีารแปลกๆไมต่า่งจากที�กลา่ว
ไปแลว้ พระองคถ์งึกบัหลอกลวงใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจวา่ตนเป็น “ภกิษุยิ�งกวา่ภกิษุอื�น” ดว้ยการบวชซํ	าบวชซากถงึ ๖ 
ครั	ง ทั 	งที�ตามพุทธบญัญัตนัิ	น ทรงอนุญาตใหทํ้าอปุสมบทกรรมดว้ยญัตตจิตตถุกรรมวาจาเพยีงคราวเดยีว (๓) 
ก็สาํเร็จเป็นสงฆ ์ภาษิตไทยที�วา่ชายสามโบสถนั์	นคบไมไ่ด ้แตพ่ระองคเ์ป็นถงึชาย ๖ โบสถจ์ะน่าคบหาสมาคม
ดว้ยเพยีงใด ทา่นผูอ้า่นก็ลองใชส้ตปัิญญาตรองดเูอาเถดิ

โดยพื	นฐานแลว้ ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุอยากเป็นกษัตรยิม์ากกวา่เป็นพระ ตามสทิธแิหง่การเป็นโอรสของราชนิ ีและ
ตามความปรารถนาของบดิา ซึ�งพระยาตรังรัตนกวแีหง่รัตนโกสนิทรต์อนตน้ บอกใหเ้รารูว้า่รัชกาลที� ๒ นั	น
ประกาศตั 	งแตยั่งไมส่วรรคตวา่ จะใหเ้จา้ฟ้ามงกฎุเป็นกษัตรยิ(์๔) แตด่ว้ยสตปัิญญาของเจา้ฟ้ามงกฎุเองก็รูว้า่ 
ถา้ตนสกึเมื�อใด ก็หัวขาดเมื�อนั	น จงึทนอดเปรี	ยวไวก้นิหวานเพื�อสะสมกําลงั โดยหวงัที�จะเอาอยา่งบตุรของพระ
เอกาทศรถผูห้นึ�ง ซึ�งบวชจนไดเ้ป็นพระพมิลธรรมและมญีาตโิยมมากกระทั�งสามารถยกกําลงัเขา้ไปในวงั และ
จับกษัตรยิศ์รเีสาวภาคปลงพระชนม ์แลว้สถาปนาตนเองเป็นพระเจา้ทรงธรรมสมัยอยธุยา
การสะสมกําลงัของภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุนั	น ใชว้ธิกีารที�น่าเกลยีดไมแ่พรั้ชกาลที� ๑ ปู่ ของตนเอง ซึ�งใสร่า้ยป้ายสี
พระภกิษุทั�วทั 	งแผน่ดนิ ดงัจะเห็นไดว้า่ พอพระองคบ์วชอยูท่ี�วดัมหาธาตไุดไ้มถ่งึปี ก็วจิารณ์พระภกิษุไทยวา่ 
“สมณะเหลา่นั	น ไมเ่ป็นที�นํามาซึ�งความเลื�อมใสศรัทธา เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ี�ไมม่รีากเหงา้อนัเน่าผพัุง” ครั	น
ไปถามปัญหาตา่งๆกบัทา่นที�เป็นอาจารย ์“ก็งบุงบิออ้มแอม้ ไมอ่ธบิายใหก้ระจา่งสวา่งได”้ จงึตอ้งไปศกึษาพระ
ธรรมวนัิยกบัภกิษุมอญ (๕) หลงัจากนั	นอกี ๕ ปี ก็ใสไ่คลว้า่สงฆห์ลายรอ้ยรูปในวดัมหาธาตทุี�สถติยข์องพระ
สงัฆราช อปัุชฌายข์องพระองคเ์อง เต็มไปดว้ยภกิษุลามกอลชัช ี(๖) จงึหนไีปตั 	งธรรมยตุนิกิายที�วดัสมอราย 
(๗)
การที�ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุคยุเขื�องถงึเพยีงนี	 นับเป็นเรื�องที�น่าตลกมาก เพราะเมื�อพระองคบ์วชไมถ่งึ ๑๒ เดอืน ยัง
เป็นนวภกิข ุแปลบาลกี็ไมไ่ด ้กลบัเพอ้เจอ้วา่พระมอญรูว้นัิยดกีวา่พระไทย และยังมสีตปัิญญาแกก่ลา้ถงึขนาดที�
ถามปัญหาธรรม ไลต่อ้นจนอาจารยจ์นแตม้ได ้พงึทราบวา่อปัุชฌายข์องพระองค ์สมเด็จพระสงัฆราช(ตว่น) 
ธรรมดานั	น ภกิษุใหมม่ปัีญหาอะไร ยอ่มตอ้งศกึษาหาความรูก้บัอปัุชฌาย ์ในกรณีของภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุนี	เป็น
ไปไดห้รอืที� พระสงัฆราชประมขุของสงฆท์ั�วราชอาณา ถงึกบัจนแตม้ศษิยน์อ้ยจอมกระลอ่นที�บวชพระไดไ้มถ่งึ
ปี? ถา้ไมเ่รยีกวา่เป็นการโป้ปดมดเท็จแลว้จะเรยีกวา่อะไร? 

แน่นอนการที�ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุ ยกตนขม่ครูโดยปราศจากความเคารพดว้ยการอตุรมินุสธรรมเชน่นี	 ก็เพื�อ
เหตผุลประการเดยีว คอืการโฆษณาหาเสยีง สรา้งความนยิมในหมูส่าวก เพื�อเตรยีมการเป็นกษัตรยิใ์นวนัหนา้

การดงึเอาพระศาสนามาแปดเปื	อนการเมอืงของภกิษุมงกฎุนั	น มใิชจ่ะไมม่ผีูใ้ดจับไดไ้ลท่นั คณุ ส.ธรรมยศ นัก
ปรัชญาคนสาํคญัวจิารณ์วา่ ธรรมยตุแิละมหานกิายมวีตัรปฏบิตัติา่งกนัเพยีงเล็กนอ้ย เชน่ วธิกีารครองผา้ วธิี



สวดมนต ์และวธิลีงอโุบสถสงัฆกรรม ซึ�งเป็นความแตกตา่งเพยีงเศษหนึ�งแหง่เสี	ยวธลุดีนิ ไมเ่หมอืนกบันกิาย
แคทอลคิและโปรแตสแตนในครสิตศ์าสนา ซึ�งแตกตา่งกนัโดยสิ	นเชงิ ตั 	งแต ่วดั คมัภรี ์ชวีติของพระและการ
แตง่กาย จงึไมม่เีหตผุลเพยีงพอที�พระองคจ์ะแยกธรรมยตุเิป็นอกีนกิายหนึ�งตา่งหากจากมหานกิาย เหมอืนกบั
ที�โปรแตสแตนแยกตวัออกจากแคธอลคิ(๘)

หากจะกลา่วถงึสาเหตทุี�ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุ แยกตนมาตั 	งธรรมยตุนิกิาย และรังเกยีจไมใ่หค้ณะมหานกิายซึ�งเป็น
สงฆส์ว่นใหญข่องประเทศร่วมสงัฆกรรมกบัตน โดยไมย่อมรับวา่การอปุสมบถกรรมของฝ่ายมหานกิายบรสิทุธิ7
พอ คอืไมถ่อืวา่คณะภกิษุฝ่ายมหานกิายเสื�อมถอยไปเสยีจากพระธรรมวนัิย จงึยังไมนั่บวา่มเีหตผุล เพราะใคร
จะกลา้อวดอา้งวา่ โดยพื	นฐานแลว้มหานกิายตกตํ�ากวา่ธรรมยตุ ิดเูอาแตป่ระมขุของแตล่ะคณะเถดิ ใครจะกลา้
ยนืยันวา่สมเด็จปาวดัโพธิ7พระสงัฆราชองคก์อ่นฝ่ายมหานกิาย มวีตัรปฏบิตัอิอ่นดอ้ยกวา่สมเด็จวดัมงกฎุ 
สงัฆราชองคก์อ่นหนา้ทา่น และออ่นดอ้ยกวา่สมเด็จวดัราชบพธิ สงัฆราชองคปั์จจบุนัซึ�งเป็นฝ่ายธรรมยตุนิกิาย 
หากยอ้นไปสูอ่ดตีใครเลยจะกลา้รับรองวา่ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุ มศีลีบรสิทุธิ7และสนัโดษเสมอดว้ยพระเถระ
ฝ่ายมหานกิาย ซึ�งมอียูใ่นยคุสมัยใกลเ้คยีงกบัพระองค ์เชน่ สมเด็จพุฒาจารย(์โต)และสมเด็จพระสงัฆราช(สกุ) 
ซึ�งเชี�ยวชาญในวปัิสสนาธรุะจนทําใหไ้กป่่าเชื�องได ้

ดว้ยเหตนุี	 คณุ ส.ธรรมยศ จงึวจิารณ์วา่ การที�ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุตั 	งนกิายธรรมยตุนัิ	น “ไมใ่ชเ่นื�องจากแตค่วาม
เสื�อมโทรมของศาสนา กลา่วใหช้ดัก็คอื ทรงตั 	งธรรมยตุกิะขึ	นมาในนามของพระพุทธศาสนา เพื�อการเมอืง คอื
เอาพระพุทธศาสนามาเป็นโล ่เป็นเครื�องมอืของพระองคเ์พื�อชงิเอาราชสมบตั”ิ (๙)

ในที�สดุเจา้ฟ้ามงกฎุก็เลน่การเมอืงเต็มที� ดว้ยการคบหากบัขนุนางตระกลูบนุนาคขณะที�ยังอยูใ่นสมณเพศ เพื�อ
สรา้งหนทางทอดไปสูค่วามเป็นกษัตรยิ ์สาํหรับจดุเริ�มตน้แหง่สมัพันธภาพดงักลา่วนั	น กรมฯดํารงราชานุภาพ
เลา่ไวใ้นหนังสอืประวตัเิจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศว์า่ เมื�อจวนสิ	นรัชกาลที� ๓ นั	นพวกบนุนาคอยากใหภ้กิษุ
เจา้ฟ้ามงกฎุเป็นกษัตรยิ ์จงึปฏสิงัขรณ์วดับปุผารามเป็นวดัธรรมยตุ ิจนสามารถสนทิสนมกบัพระองคต์ั 	งแตค่ราว
นั	น(๑๐)

ในที�สดุพอถงึปลายรัชกาลที� ๓ ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุก็กําลงักลา้แข็งมาก ในวนัองัคารเดอืน ๓ ขึ	น ๑๐ คํ�า เป็นวนั
ที�รัชกาลที� ๓ มอีาการทรุดหนัก สดุวสิยัที�จะรักษาได ้ในวนัพุธ เดอืน ๔ แปดคํ�าเจา้พระยาพระคลงั หัวหนา้
พวกบนุนาคจงึเชญิภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุขึ	นเป็นกษัตรยิ ์ทั 	งที�รัชกาลที� ๓ ยังมาสวรรคต(๑๑)

ในคราวที�รัชกาลที� ๒ สวรรคตนั	น ภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุเที�ยวถามใครตอ่ใคร เชน่ นา้ชายของตนเอง และกรมสม
เด็จพระปรมานุชติชโินรสวา่ ควรสกึเพื�อเรยีกรอ้งสทิธทิี�จะไดรั้บสมบตัหิรอืไม ่จนไดข้อ้สรุปวา่ไมค่วรสกึ แตเ่มื�อ
เวลาลว่งเลยมาถงึคราวรัชกาลที� ๓ จะสิ	นแลว้ พระองคไ์มพั่กตอ้งไปถามใครทั 	งส ิ	น ยนิยอมตกลงตามขอ้เสนอ
ของเจา้พระยาพระคลงัดว้ยความยนิด ีโดยไมไ่ดอ้าลยัอาวรณ์ผา้กาสาวพัสตรแ์ละตําแหน่งประมขุแหง่ธรรมยตุิ
นกิายแมแ้ตน่อ้ย

ในที�สดุภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุก็ไดเ้ป็นกษัตรยิ ์ทั 	งที�รัชกาลที� ๓ ไมไ่ดป้รารถนาที�จะใหเ้ป็นเชน่นี	เลย เซอร ์แฮรี� 
ออด เจา้เมอืงสงิคโปรส์มัยรัชกาลที� ๔ เขยีนจดหมายเหตเุลา่วา่ รัชกาลที� ๓ อยากใหร้าชสมบตัติกอยูก่บัลกู
ชายตนเอง(๑๒) ซึ�งก็ไดแ้กพ่ระองคเ์จา้อรรณพ เพราะพระองคเ์คยมอบแหวนและเครื�องประคําของรัชกาลที� ๑ 
อนัเป็นของสาํหรับกษัตรยิ ์ใหแ้กล่กูชายคนนี	กอ่นสวรรคต(๑๓) แตโ่ชครา้ยที�พระองคเ์จา้อรรณพไมไ่ดส้ ิ�งของ
ดงักลา่วตามสทิธ(ิ๑๔) เพราะถกูกดีกนัจากฝ่ายภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุ ซึ�งตอ่มาเป็นรัชกาลที� ๔ และไดม้อบประคํา
และแหวนดงักลา่วใหแ้กรั่ชกาลที� ๕ ตอ่ไป(๑๕) ในภายหลงัไมม่ใีครรูเ้รื�องราวของพระองคเ์จา้อรรณพอกีเลย
(๑๖)
สาํหรับภกิษุเจา้ฟ้ามงกฎุนั	นพอเป็นพระเจา้แผน่ดนิ พระองคก์็หลงใหลปลาบปลื	มอยูก่บักามารมณ์ไมรู่ส้ร่าง 
พวกขนุนางที�รูว้า่กษัตรยิพ์อใจในเรื�องพรรคน์ี	 ไดก้วาดตอ้นเอาผูห้ญงิมาบํารุงบําเรอเจา้ชวีติของตนเต็มที� 
เหมอืนกบัที�สนุทรภูส่ะทอ้นภาพศกัดนิาใหญไ่วใ้นกาพยพ์ระไชยสรุยิาวา่

“อยูม่าหมูข่า้เฝ้า ก็หาเยาวนารี
ที�หนา้ตาดดี ีทํามโหรทีี�เคหา
คํ�าเชา้เฝ้าสซีอ เขา้แตห่อลอ่กามา”

บางคนถงึกบัฉุดคร่าตวัเด็กสาวๆจากบดิา มารดามา”กราบ”รัชกาลที� ๔ อดตีสมภารนักการเมอืง “ตน้ตระกลู
กติตวิฒุโท” แหง่จติตภาวนัในปัจจบุนั เชน่ ในกรณีของพระยาพพิธิฤทธเิดช เจา้เมอืงตราด คร่ากมุเอาลกูสาว
ชาวบา้น ๓ คนไป “ถวายตวัใหก้ษัตรยิ”์ เมื�อพ่อแมเ่ด็กยื�นถวายฎกีา รัชกาลที� ๔ ที�มัวเมาโมหะกลบัหาวา่พระ
ยาพพิธิฤทธเิดชไมผ่ดิ ผูท้ ี�ผดิคอืพ่อแมเ่ด็กที� “เป็นคนนอกกรุง ไมรู่อ้ะไรจะงาม ไมง่าม” แถมยกยอ่งวา่พระยา



พพิธิฤทธเิดช “ถอืนํ	าพพัิฒนส์ตัยา อยูใ่นพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ก็ควรเห็นวา่เป็นอนั
เหมอืนขนทรายเขา้วดั มใิชเ่กาะกรองเร่งรัดลงเอาเบี	ยหอยเงนิทองอะไรฤา จะเอาไปถวายเจา้อื�นนายอื�น 
ประจบประแจงผูใ้ดก็หาไม ่ไมค่วรจะเอาโทษ” (๑๗)
การที�รัชกาลที� ๔ สะสมนางในไวใ้นฮาเร็มมากมายนั	น ถงึกบัทําใหข้า้ราชการฝ่ายในกบัวงัจน แทบไมม่ทีี�อยูท่ ี�
กนิ พระองคเ์องก็หลงๆลมืๆจําชื�อคนเหลา่นั	นไมไ่ดห้มด (๑๘) ภายในระยะเวลาเพยีงสบิกวา่ปี แมว้า่พระองค์
จะเฒา่ชะแลแกช่ราเต็มท ีก็ยังสามารถผลติลกูไดถ้งึ ๘๒ คน(๑๙) เพราะหมกมุน่อยูก่บัอสิตรไีมม่วีนัหน่าย ซึ�ง
นับวา่ไมม่กีษัตรยิอ์ื�นใดในกรุงรัตนโกสนิทรจ์ะสูไ้ด ้เพราะรัชกาลที� ๕ แชมป์ลกูดกอนัดบัที� ๒ ก็ยังมลีกูเพยีง 
๗๖ คน เมื�อกลา่วถงึความมเีมยีมากของรัชกาลที� ๔ แลว้ ก็อดพูดถงึชวีติของบรรดาเจา้จอมหมอ่มหา้มของ
กษัตรยิไ์มไ่ดว้า่มชีวีติที�น่าเวทนาเพยีงใด เพราะนางสนมทั 	งหมดเพิ�งจะพน้จากวยัเด็ก ไมท่นัพบกบัความสดชื�น
ของชวีติในวยัสาว ก็ตอ้งตกไปอยูใ่นมอืของโคแกก่ระหายสวาท
ผูท้ี�น่าสงสารที�สดุคอื เจา้จอมทบัทมิ เด็กสาวที�มอีายเุพยีง ๑๕ ปี ถกูพ่อ “กราบ” เป็นนางบําเรอรัชกาลที� ๔ 
อาย ุ๖๐ ปี ฟันฟางหักหมดปากตั 	งแตข่ณะที�เป็นสงฆ(์๒๐) เหมอืนโฉมหนา้ทา้วสนันุราช(เฒา่ราคะ)ที�ปรากฏ
อยูใ่นเรื�องคาวทีี�วา่
“...หนา้พระทนตบ์นลา่งหา่งหัก ดวงพระพักตรเ์หี�ยวเห็นเสน้สาย...”

เจา้จอมทบัทมินั	นชอบพอกบัพระครูปลดัใบฎกีา ฐานานุกรมของสมเด็จพระสงัฆราช(สา)อยูแ่ลว้ ยอ่มไมย่อม
ทนอยูก่บัตาเฒา่ฟันฟางหักหมดปาก จงึหนไีปกบัคูรั่ก แตห่นไีมพ่น้ ถกูรัชกาลที� ๔ จับฆา่ทั 	งคู ่เหตกุารณ์นี	นาง
แอนนา เลยีวโนเวนสเ์ขยีนเอาไว ้มคีนจํานวนมากไมเ่ชื�อวา่จรงิ แตก่็ไมเ่ห็นมใีครยกหลกัฐานมาพสิจูนว์า่ไมจ่รงิ
อยา่งไร ส. ธรรมยศ นักคดิที�สาํคญัคนหนึ�งวจิารณ์วา่ นางแอนนาเขยีนหนังสอืเกี�ยวกบัพระจอมเกลา้ไว ้
๘๐,๐๐๐ กวา่คํา แตผู่ค้ดัคา้นทั 	งหลายเขยีนหนังสอืเกี�ยวกบัเรื�องนี	ไมถ่งึ ๒,๐๐๐ คํา ทั 	งไมม่สีาระเพยีงพอที�จะ
ลบลา้งถอ้ยคําของนางเลยีวโนแวนสเ์ลย

ความจรงิแลว้มนีางสนมกํานัลเอาใจออกหา่งจากกษัตรยิต์ลอดมามากมาย ในสมัยกอ่นรัชกาลที� ๔ เอง ก็มกีาร
ฆา่ฟันเจา้จอมที�เป็นชู ้รวมทั 	งชายชูอ้กีหลายครั	ง เชน่ ในกรณีของพระยากลาโหมราชเสนา(ทองอนิ) เป็นชูก้บั
เจา้จอมวนัทา ของวงัหนา้รัชกาลที� ๑ (๒๑) หรอืกรณีของบตุรชายเสนาบดผีูใ้หญแ่หง่ตระกลูบนุนาคในรัชกาล
ที� ๓ และกรณีของพระอนิทรอภัย ฯลฯ เป็นตน้
สว่นในชว่งหลงัรัชกาลที� ๔ นั	น การฆา่สตรใีนวงัก็ยังไมห่มดไป เพยีงแตค่ราวนี	ผูต้ายมใิชส่นม หากเป็น
พระองคห์ญงิเยาวลกัษณ์ธดิาองคโ์ตของพระองค ์เพราะไปรักใคร่กบัสามเณรรูปหนึ�งของวดัราชประดษิฐ(์๒๒) 
ชื�อโต ทําใหฝ่้ายชายตอ้งถกูประหารชวีติ และฝ่ายหญงิถกูเผาทั 	งที�ยังไมท่นัตายสนทิ ก็ถกูเผาทั 	งเป็นเสยีแลว้
เหตทุี�นางสนมมชีูก้นัมากเชน่นี	 ก็เพราะไมอ่าจทนมชีวีติอยูใ่นวงัหลวงหรอืฮาเร็มของกษัตรยิท์ี�เต็มไปดว้ยสิ�งที�
กดดนั ไมม่เีสรภีาพ จะไปไหนมาไหนโดยอสิระก็ไมไ่ด ้แมก้ระทั�งนางกํานัลของพระสนม ถา้หนอีอกจากวงัจะ
ตอ้งไดรั้บโทษอยา่งหนัก(๒๓) นอกจากนี	ยังตอ้งตกอยูใ่นภาวะที�เก็บกดในเรื�องเพศ ซึ�งปถุชุนทั�วไปจะตอ้งมี
อกี นางสนมกํานัลจํานวนมากตอ้ง “เลน่เพื�อน” เพื�อระบายอารมณ์ ดงัจะศกึษาไดจ้ากวรรณกรรมเรื�องหมอ่ม
เบ็ดสวรรค ์ที�แตง่โดยคณุสวุรรณ์ กวหีญงิผูโ้ดง่ดงัในสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ ซึ�งไดส้ะทอ้นภาพของราช
สาํนักแหง่จักรวีงศ ์อนัน่าเกลยีดออกมาใหป้ระชาชนเห็นอยา่งกะจะแจง้
น่าสงัเกตวา่การ “เลน่เพื�อน” ในวงัมมีากจนรัชกาลที� ๔ ก็กลวัวา่ลกูสาวของตนจะเลน่เพื�อน ทั 	งนี	น่าจะเพราะรูด้ ี
วา่ สตรชีั 	นสงูในวงัมักไมม่ผัีว ดว้ยสตรสีงูศกัดิ7จะแตง่งานกบัชายที�ตํ�าศกัดิ7กวา่ไมไ่ด ้(๒๔) จงึถงึกบัอตุสา่ห์
เขยีนจดหมายสั�งลกูสาวทกุคนไมใ่ห”้เลน่เพื�อน”

เมื�อกลา่วถงึเพยีงนี	 ขอยอ้นถามผูท้ี�ปกป้องรัชกาลที� ๔ จนเกนิขอบเขตวา่ ก็ในเมื�อมกีารฆา่เจา้จอมที�เอาใจ
ออกหา่งกษัตรยิแ์ก ่ตลอดมาเชน่นี	แลว้ ทําไมการฆา่เจา้จอมทบัทมิจะเกดิขึ	นไมไ่ดเ้ลา่

เมื�อกลา่วถงึบรรดาสนมนางกํานัลรุ่นเด็กแลว้ ไมก่ลา่วถงึบรรดาเจา้จอมที�มอีายมุากบา้งก็จะมองดชูวีติแตง่งาน
ของรัชกาลที� ๔ ไมค่รบทกุดา้น ปกตแิลว้เจา้จอมที�มอีายมุากของพระองคนั์	นจะถกูมองเป็นของเกา่แก ่ที�เขรอะ
ไปดว้ยสนมิ ตอ้งถกูทอดทิ	งใหอ้ยูต่ามลําพัง จงึมคีวามรูส้กึเก็บกดไมต่า่งไปจากเจา้จอมวยัรุ่นทั 	งหลาย ชวีติ
ของเจา้จอมมารดานอ้ยที�อยูก่นิกบัรัชกาลที� ๔ ตั 	งแตข่ณะที�มไิดบ้วชเป็นพระ นับเป็นตวัอยา่งของเรื�องนี	 การที�
เจา้จอมมารดานอ้ยเห็นรัชกาลที� ๔ หมกมุน่อยูเ่ฉพาะกบัเจา้จอมหมอ่มหา้มสาวๆ ทําใหเ้จา้จอมมารดานอ้ยได ้
รับความขมขื�นและนอ้ยอกนอ้ยใจมาก ดงันั	น วนัหนึ�งเจา้จอมมารดานอ้ยจงึลงเรอืเกง๋สั�งใหน้ายทา้ยเรอื พาย
เรอืไปเทยีบกบัเรอืพระที�นั�งของรัชกาลที� ๔ หนา้วดัเขมา นนทบรุ ีจนไดเ้ห็นพระองคห์อ้มลอ้มไปดว้ยนางสนม
เด็กเสนอหนา้ราวดอกเห็ด ก็เลยใหข้า้หลวงที�ไปดว้ย หัวเราะฮาๆเยย้หยัน รัชกาลที� ๔ กลบัโกรธ หาวา่เจา้
จอมมารดานอ้ย “ตามมาลอ้ตอ่หนา้นางสนมใหม่ๆ สาวๆ” (๒๖) จงึใหจ้ับเอาตวัไปขงัไวใ้นวงัหลวง เจา้จอม
มารดานอ้ยอา้งวา่ “จะตามไปกรุงเกา่ดว้ย” (๒๗) พระองคไ์มฟั่งเสยีง กลบันกึ อยากจะใคร่ใหเ้อาไปตดัหัวเสยี
ตามสกลุพ่อมัน...” (๒๘) (เจา้จอมมารดานอ้ยเป็นหลานพระเจา้ตากสนิ) จงึไมย่อมยกโทษให ้เจา้จอมมารดา
นอ้ยผูนั้	นตอ้งตดิคกุสนมจนตาย แลว้ถกูนําศพไปเผาที�วดัตรทีศเทพ ไมไ่ดเ้ขา้เมรุกลางกรุงเหมอืนเขา (๒๙) 
ซึ�งก็นับวา่เป็นเรื�องที�น่าสงัเวชใจเป็นอยา่งยิ�ง เพราะขณะที�รัชกาลที� ๔ บวชอยู ่ไรอ้ํานาจ เจา้จอมมารดานอ้ย



เป็นผูอ้ปัุฏฐากสง่สาํรับเชา้เพลดว้ยความซื�อสตัย ์แมว้า่ทั 	งตวัเองและลกูๆถกูกลั�นแกลง้รังแกโดยศกัดนิาที�เป็น
ศตัรูของรัชกาลที� ๔ อยา่งไรก็ยอมทน (๓๐) พระองคก์ลบัไมย่อมคดิถงึคณุงามความดเีลย

ดว้ยเหตนุี	คณุก ีฐานสิสร อดตีสมาชกิสภาจังหวดันครศรธีรรมราช จงึแตง่หนังสอืวจิารณ์รัชกาลที� ๔ วา่ “มใิช่
ลกัษณะบรุุษอาชาไนยหรอืนารายณ์อวตารแบง่ภาคมาเกดิ... ความจรงิเป็นบคุลกิลกัษณะของทศกรรฐอ์วตาร
แบง่ภาคมาเกดิ หรอืเป็นพระเจา้เสอืทเีดยีว อนัที�จรงิละมา้ยคลา้ยจมื�นราชามาตย ์เผาวงัทั 	งเป็นเพื�อปรุงเป็น
อาหาร สนุทรภู ่(ความจรงิพระมหามนตร ี(ทรัพย)์-ผูแ้ตง่) แตง่กลอนเยาะเยย้วา่ มบีญุเหมอืนเจา้คณุราชา
มาตย ์รา้ยกาจเหมอืนยักษ์มักกะสนั ฉะนั	น” (๓๑)
บางทา่นอาจเห็นวา่คณุก ีฐานสิสร พูดจารุนแรงเกนิไป แตข่า้พเจา้เห็นวา่ไมรุ่นแรงเลย ทา่นผูน้ี	เคยถกูพนักงาน
สอบสวนฟ้องในคดหีมิ�นพระบรมเดชานุภาพ เนื�องจากการวจิารณ์ดงักลา่ว แตศ่าลก็ยกฟ้อง แสดงวา่ทศันะของ
คณุก ีฐานสิสรถกูเป้า ตรงประเด็น เป็นความจรงิทกุอยา่ง แมแ้ตศ่าลก็ไมเ่ห็นผดิ

ผูท้ี�มองเห็นเบื	องหลงัของรัชกาลที� ๔ อยา่งทะลปุรุโปร่ง ไมไ่ดม้เีฉพาะคนอยา่งคณุก ีฐานสิสร ซึ�งมชีวีติในยคุ
หลงัเทา่นั	น แมแ้ตส่มเด็จพระพุฒาจารย(์โต) แหง่วดัระฆังยอดสงฆฝ่์ายมหานกิาย ในรัชกาลที� ๔ ที�มชี ื�อเสยีง
ในเรื�องความมักนอ้ย(สมถะ) ก็ยังเคยเดนิถอืไตด้วงใหญ ่เขา้วงัหลวงในเวลาเที�ยงวนั ปากก็บน่วา่ “...มดื
นัก....ในนี	มดืนัก มดืนัก...” (๓๒)

เมื�อพูดถงึรัชกาลที� ๔ แลว้ ถา้ไมพู่ดถงึความขดัแยง้ระหวา่งพระองคก์บัพระปิ�นเกลา้นอ้งชายเลย ยอ่มไมอ่าจ
จะเห็นภาพของราชสาํนักที�เต็มไปดว้ยการชงิดชีงิเดน่ได ้ปรากฏความตามจดหมายของรัชกาลที� ๕ ถงึเจา้ฟ้า
วชริุณหศิเลา่วา่ รัชกาลที� ๔ กบัพระปิ�นเกลา้ไมค่อ่ยจะกนิเสน้กนัเทา่ใดนัก เพราะพระองคร์ะแวงที�พระปิ�นเกลา้
มผีูน้ยิมมาก ทั 	งพระปิ�นเกลา้เองก็มักจะกระทําการที�มองดเูกนิเลยมาก(๓๓)

พระปิ�นเกลา้ไมค่อ่ยยําเกรงรัชกาลที� ๔ กรมดํารงฯเลา่วา่ พระปิ�นเกลา้มักจะลอ้รัชกาลที� ๔ วา่ “พี�หติบา้ง พี�เถร
บา้งและตรัสคอ่นวา่ แกว่ดั” (๓๔) สว่นรัชกาลที� ๔ เองแมไ้มอ่ยากยกนอ้งชายขึ	นเป็นพระเจา้แผน่ดนิองคท์ี� ๒ 
แตก่็จําเป็นตอ้งทํา ทั 	งนี	เพราะรูด้วีา่ มผีูยํ้าเกรงพระปิ�นเกลา้กนัมากวา่เป็นผูม้วีชิา มลี ิ	นดําเหมอืนพระเจา้หง
สาวดลีิ	นดํา มหินําซํ	ายังเหยยีบเรอืรบฝรั�งเอยีง นอกจากนี	ยังมทีหารในกํามอืมาก(๓๕) และพระองคร์ูด้วีา่ นอ้ง
ชายก็อยากเป็นกษัตรยิเ์พราะวา่ ขณะเมื�อรัชกาลที� ๓ ป่วยหนักนั	น พระปิ�นเกลา้ไดเ้ขา้หาพี�ชายถามวา่ “พี�เถร 
จะเอาสมบตัหิรอืไมเ่อา ถา้เอาก็รบีสกึไปเถอะ ถา้ไมเ่อาหมอ่มฉันจะเอา...” (๓๖) พระองคจ์งึตั 	งพระปิ�นเกลา้
เป็นกษัตรยิอ์งคท์ี� ๒ เพื�อระงับความทะเยอทะยานของนอ้งชาย

แตน่านวนัความสมัพันธร์ะหวา่งพี�นอ้งทั 	งสองคนก็หา่งเหนิกนัมากขึ	นทกุท ีรัชกาลที� ๔ นั	นไมพ่อใจเป็นอยา่งยิ�ง
ที�มเีสยีงเลา่ลอืไปในหมูค่นไทย ลาว องักฤษ วา่ตนเองเป็นผูท้ ี� “...ชรา ครํ�าเคร่ง ผอมโซ เอาราชการไมไ่ด ้ไม่
แข็งแรง โงเ่ขลา” (๓๗) จนกษัตรยิท์นฟังไมไ่ด ้ตอ้งออกกฎหมาย หา้มประชาชนวพิากษ์วจิารณ์พระกายของ
กษัตรยิว์า่ อว้น วา่ผอม วา่ดํา วา่ขาว หา้มวา่งามหรอืไมง่าม (๓๘) ในขณะที�มเีสยีงเลา่ลอืเกี�ยวกบัพระปิ�นเกลา้
ในทางตรงขา้ม เชน่ มผีูเ้ลา่ลอืกนัทั�วไปวา่ “...วงัหนา้หนุ่มแข็งแรง.....ชอบการทหารมาก มวีทิยาอาคมด.ี...” 
(๓๙) ขอ้ที�สรา้งความชอกชํ	าระกําใจใหก้บัพระองคท์ี�สดุคอืการที�พระปิ�นเกลา้ไปไหนก็ “ไดล้กูสาวเจา้บา้นผา่น
เมอืงแลกรมการมาทกุท”ี แตพ่ระองคม์เิป็นเชน่นั	นเลย จงึรษิยาและบน่เอากบัคนที�ไวใ้จวา่ “...ขา้พเจา้ไปไหน
มันก็วา่ ชรา ไมม่ใีครใหล้กูสาวเลย ตอ้งกลบัมาแพลงรัง....” (๔๐)

ตอ่มาพระปิ�นเกลา้ก็สวรรคต แตก่ารสวรรคตของพระปิ�นเกลา้มเีบื	องหลงัมาก ส.ธรรมยศ เขยีนไวว้า่
“ที�พระปิ�นเกลา้ทรงสวรรคตดว้ยยาพษิโดยพระเจา้กรุงสยาม (รัชกาลที� ๔) ทรงจา้งหมอใหทํ้า..... ส.ธรรมยศ
อา้งหนังสอื An English Governor and the Siamese Court ที�เขยีนโดยมสิซสิแอนนาเลขานุการของ
รัชกาลที� ๔ วา่ เป็นพฤตกิารณ์ที�รูเ้ห็นกนัทั�วไป และนางใชคํ้าวา่ พระเจา้กรุงสยามเป็นกษัตรยิท์ี�โหดรา้ยชั�วชา้
มาก และที�รา้ยแรงกวา่ความชั�วชา้คอื ความผกูอาฆาต พยาบาทอยา่งรุนแรง และทรงเป็นกษัตรยิท์ี�มพีระนสิยั
อจิฉารษิยาอยา่งมาก โดยยกตวัอยา่งไวม้ากมาย” (พระเจา้กรุงสยาม, หนา้ ๘๑, ๑๗๘)
และหลงัจากที�พระปิ�นเกลา้สวรรคต รัชกาลที� ๔ ก็ไดแ้กแ้คน้คนทั 	งปวงที�นยิมพระปิ�นเกลา้ ดว้ยการบงัคบัให ้
พระนางสนุาถวสิมติรา ลกูสาวของเจา้ชายแหง่เมอืงเชยีงใหมม่เหสขีองพระปิ�นเกลา้ ใหม้าเป็นเจา้จอมของตน 
แตพ่ระนางสนุาถวสิมติราไมย่อม จงึถกูจับกมุขงัไวใ้นวงัหลวง แตโ่ชคดทีี�หนไีปเมอืงพมา่ไดใ้นภายหลงั(๔๑)
         
๑. ส. ธรรมยศ พระเจา้กรงุสยาม (โรงพมิพ ์ส.สงา่,๒๔๙๕) หนา้ ๙๖-๙๗
๒. สมเด็จพระมหาสมณะเจา้ กรมพระยาปวเรศอรยิาลงกรณ์ “พระราชประวัตใินรัชกาลที� ๔” (สริ ิเปรมจติต ์รวบรวม) พระบรมราชจักรวีงศ ์(โรง
พมิพเ์สาวภาค,๒๕๑๔) หนา้ ๒๙๓-๓๐๒
๓. ก ีฐานสิสร ประวัตคิณะสงฆไ์ทยกบัธรรมยตุกิประหาร (มณีกรวทิยาการพมิพ,์ ๒๕๑๘) หนา้ ๙๖-๙๗
๔. หนังสอืโคลงดั �นเฉลมิพระเกยีรต ิร.๒ ของพระยาตรัง พรรณนาพธิโีสกนัตเ์จา้ฟ้ามงกฎุกอ่น ร.๒ตายวา่
“ปางองคอ์ศิรราชเจา้ จอมกษัตรยิ์



หวังหน่อนฤบดนิทร ์ธเรศทา้ว
ใหส้บืสริพัิฒว ์ทรราช
เรอืงพระยศอกรา้ว ครอบครอง”
๕. พระมหาสมณเจา้กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ เรื�องเดมิ หนา้ ๒๘๔-๒๘๕
๖. เรื�องเดมิ หนา้ ๒๙๕
๗. เรื�องเดมิ หนา้ ๒๙๕
๘. ส. ธรรมยศ เรื�องเดมิ หนา้ ๑๑๐ และ ๑๑๕
๙. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๐๓-๑๐๔
๑๐. ธงไทย หลอมนกิาย (สหีะพันธก์ารพมิพ ์๒๕๑๘) หนา้ ๖๖-๖๗
๑๑. สริ ิเปรมจติต ์เรื�องเดมิ หนา้ ๒๓๖
๑๒. ณัฐวฒุ ิสทุธสิงคราม เรื�องเดมิ หนา้ ๓๕๒-๓๕๓
๑๓. ส. ธรรมยศ เรื�องเดมิ หนา้ ๑๔๙
๑๔. โสมทัต เทเวศร ์เรื�องเดมิ หนา้ ๑๓๔
๑๕. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๓๔
๑๖. ส. ธรรมยศ เรื�องเดมิ หนา้ ๑๕๗
๑๗. ประกาศเรื�องพระยาพพิธิฤทธเิดช ผูส้ําเร็จราชการเมอืงตราดสง่หญงิเขา้มาถวาย ๓ คน ปีมะเมยี จศ.๑๒๒๐ ในประชมุกฎหมายประจําศกเลม่ 
๖
๑๘. พระจอมเกลา้ “ประกาศพระราชทานอนุญาตใหข้า้ราชการฝ่ายในทลูลาออกนอกราชการได ้ประชมุประกาศ ร.๕ พ.ศ.๒๔๐๕-๒๔๐๘ (ครุุ
สภา ๒๕๐๕) หนา้ ๑๒๕
๑๙. เรื�องเดมิ หนา้ (ท) ท.ทหาร
๒๐. ส. ธรรมยศ เรื�องเดมิ หนา้ ๓๖๐
๒๑. พระจลุจอมเกลา้ “พระบรมราโชวาทประทานเจา้ฟ้าวชริณุหศิ” พระราชนพินธ ์มลูนธิพิพิธิภัณฑวั์งวรดศิ พระญาตแิละนกิรของมจ.พูนพสิมัย 
ดศิกลุ(รวบรวม) (ชวนพมิพ,์ ๒๕๒๓) หนา้ ๕
๒๒. ส. ธรรมยศ เรื�องเดมิ หนา้ ๒๘๗
๒๓. “พระราชกําหนดใหม ่เรื�อง โทษลักพาคนในพระราชวัง” กฎหมายตราสามดวง เลม่ ๕ (ครุสุภา, ๒๕๐๖) หนา้ ๒๕๑-๒๕๔
๒๔. พระจอมเกลา้ “ประกาศพรบ.ลักษณะลักพาปีฉลศูัปตศก” ประชมุประกาศ ร.๔ พ.ศ.๒๔๐๕-๒๔๐๘ (ครุสุภา ๒๕๐๔) หนา้ ๓๐๗
๒๕. พระจอมเกลา้ “พระบรมราโชวาท” พระราชทานในพระเจา้ลกูเธอพระราชหัตถเลขา(มงกฎุราชวทิยาลัย, ๒๕๒๑)หนา้ ๖
๒๖. พระจอมเกลา้ “พระราชหัตถเลขาถงึเจา้จอมมารดาผึ�ง ปีเถาะ พ.ศ.๒๓๙๘” พระราชหัตถเลขา (มหามงกฎุฯ ๒๕๒๑) หนา้ ๒๙๔-๒๙๖
๒๗. เรื�องเดมิ หนา้ ๒๙๖
๒๘. เรื�องเดมิ หนา้ ๒๙๕
๒๙. ก ีฐานสิสร เรื�องเดมิ หนา้ (ท)
๓๐. พระจอมเกลา้ “จดหมายถงึกรมหมื�นมเหศวรศวิวลิาศ” (ลกูหมอ่มนอ้ย-ผูเ้ขยีน) พระราชหัตถเลขา เรื�องเดมิ หนา้ ๒๐๔
๓๑. ก ีฐานสิสร เรื�องเดมิ หนา้ (น)
๓๒. ส. ธรรมยศ เรื�องเดมิ หนา้ ๑๒๒ ด ูฉันทชิยั สมเด็จพระพุฒาจารย(์โต) เลม่ ๑ (ครุสุภา, ๒๕๐๗) หนา้ ๑๓
๓๓. พระจลุจอมเกลา้ “พระบรมราโชวาทถงึเจา้ฟ้าวชริณุหศิ” เรื�องเดมิ หนา้ ๒๖
๓๔. โสมทัต เทเวศร ์เรื�องเดมิ หนา้ ๑๘๓
๓๕. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๖๕
๓๖. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๗๐
๓๗. พระจอมเกลา้ “จดหมายถงึพระยามนตรสีรุยิวงศ”์ พระราชหัตถเลขา เรื�องเดมิ หนา้ ๕๘๒
๓๘. พระจอมเกลา้ “ประกาศหา้มมใิหก้ราบบังคมทลูทัก อว้น ผอม ดํา ขาว” ประชมุประกาศ ร.๔ (ครุสุภา, ๒๕๒๔) หนา้ ๑๔
๓๙. พระจอมเกลา้ “จดหมายถงึพระยามนตรสีรุยิวงศ”์ พระราชหัตถเลขา เรื�องเดมิ หนา้ ๕๘๒
๔๐. เรื�องเดมิ หนา้ ๕๘๒
๔๑. ก ีฐานสิสร เรื�องเดมิ หนา้ (ฌ)



รชักาลที	 ๕
กษตัรยิผ์ูพ้ฒันาประเทศเพยีงเพื อคํ �า
บลัลงัก์
พอถงึปี ๒๔๑๑ เจา้ฟ้าจฬุาลงกรณ์แชมป์ลกูดกอนัดบัที� ๒ ของประเทศ ในรอบ ๒๐๐ ปี ก็สบืราชสมบตัเิป็น
รัชกาลที� ๕ รัชกาลที� ๕ เองเป็นกษัตรยิข์ณะที�เยาวว์ยัอยู ่อํานาจทั 	งปวงจงึตกอยูใ่นมอืขนุนางเกา่ ภายหลงัจงึ
พยายามรวมศนูยอ์ํานาจมาไวท้ี�ตนเอง ดว้ยการดงึเอาอํานาจในการเก็บภาษีอากร มาไวท้ี�หอรัษฎากรพพัิฒน์
ซึ�งพระองคเ์ป็นผูค้วบคมุอยู ่นอกจากนี	ยังพยายามสรา้งทางรถไฟ เพื�อใหส้ามารถสง่กองทพัไปควบคมุขนุนาง
ตามขา้งเมอืงและรวบอํานาจในการเก็บภาษีอากรตามขา้งเมอืงมาไวใ้นมอืของตนเอง กอ่นนั	นขนุนางตามขา้ง
เมอืงสง่ภาษีใหก้ษัตรยิไ์มเ่ต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ�งกษัตรยิก์็มริูจ้ะทําอยา่งไร เพราะการคมนาคมไมส่ะดวก แต่
หลงัจากที�จลุจอมเกลา้สรา้งทางรถไฟและลดิรอนอํานาจของขนุนางเกา่แลว้ ก็มภีาษีอากรหลั�งไหลเขา้ทอ้ง
พระคลงัมากมายกวา่เดมิ

นโยบายดงักลา่วถกูตอ่ตา้นจากขนุนางเกา่มาก โดยเฉพาะพวกที�อยูใ่นกรุงเทพฯ รวมทั 	งกรมพระราชวงับวร
วชิยัชาญ วงัหนา้ในสมัยนั	นดว้ย เพราะกอ่นหนา้นั	นอํานาจในการเรยีกเก็บภาษีอากร กระจายอยูต่ามกรมกอง
ตา่งๆ โดยขนุนางและพวกเจา้ที�คมุกรมกองเหลา่นั	น จะสง่ภาษีอากรใหก้ษัตรยิใ์นภายหลงั จงึมโีอกาสแบง่ปัน
ภาษีอากรบางสว่นเป็นอาณาประโยชนส์ว่นตน ทําใหก้ษัตรยิส์ญูเสยีผลประโยชนไ์ปปีละไมน่อ้ย การที�รัชกาลที� 
๕ ใหห้น่วยงานที�ตนกมุได ้เป็นผูเ้ก็บภาษี ทําใหพ้ระองคเ์ป็นผูเ้ดยีวที�ไดป้ระโยชนจ์ากภาษี ในขณะที�ผูอ้ ื�นตา่ง
สญูเสยีผลประโยชน์
การเลกิทาสในปี ๒๔๑๗ และยกเลกิการเกณฑแ์รงงานไพร่ในปี ๒๔๒๑ ซึ�งพวกศกัดนิาทรงยกยอ่งวา่เป็นผล
งานชิ	นสาํคญัยิ�งในการปลดปลอ่ยปวงชนชาวไทย ดว้ยพระมหากรุณาธคิณุเป็นลน้พน้ จนรวมหัวกนัถวายพระ
นามวา่ “พระปิยมหาราช” นั	น ความจรงิพระองคม์ไิดม้เีจตนาเชน่นั	นเลย เป้าหมายสาํคญัเป็นไปเพื�อลดการ
ซอ่งสมุไพร่พลของบรรดาขนุนางใหญใ่นกรุงและหัวเมอืง โดยเฉพาะขนุนางตระกลูบนุนาค (สมเด็จเจา้พระยา
ศรสีรุยิวงศ)์ เพราะเกรงวา่ประวตัศิาสตรจ์ะซํ	ารอยที�พวกขนุนางจะหนุนเจา้ศกัดนิาอื�นขึ	นเป็นกษัตรยิแ์ทน
พระองค์

ในชว่งนั	นทั 	งเจา้ศกัดนิาและขนุนาง พากนัไมพ่อใจรัชกาลที� ๕ อยา่งมาก ที�รดิรอนอํานาจการปกครองและการ
เก็บภาษี ในที�สดุความขดัแยง้ระหวา่งพวกศกัดนิาก็ถงึจดุสงูสดุ เมื�อรัชกาลที� ๕ ลดิรอนอํานาจในการเก็บภาษี
ของวงัหนา้ และตดัทอนผลประโยชนท์ี�วงัหนา้เคยไดรั้บ พระองคก์็ไมย่อมสง่ใหอ้กีตอ่ไป จนกระทั�งวงัหนา้ได ้
ยนิขา่วลอืวา่วงัหลวงจะทํารา้ยตน จงึหนไีปอยูใ่ตร้่มธงองักฤษ โดยมกีงสลุนอกซเ์ป็นผูคุ้ม้ครอง(๑)
การนเิอ กงสลุฝรั�งเศสขณะนั	น บนัทกึวา่ รัชกาลที� ๕ ตอ้งการรวบอํานาจมาอยูใ่นมอืตวัเอง จงึวางแผนที�จะจับ
วงัหนา้ โดยแสรง้กอ่ไฟไหมว้งัหลวง ซึ�งตามระเบยีบแลว้วงัหนา้ตอ้งคมุทหารมาชว่ยดบัไฟจะไดห้าวา่วงัหนา้
เป็นกบถ และยดึตวัไวใ้หส้ละตําแหน่ง ถา้ไมย่อมจะสาํเร็จโทษ แผนการที� ๒ คอื พระองคเ์ตรยีมใหเ้จา้ฟ้ามหา
มาลาไปบอกวงัหนา้วา่ วงัหลวงจะไปเยี�ยม ใหว้งัหนา้ขนทหารไปจากวงั แลว้พระองคก์็จะนําทหารไปจับวงั
หนา้ แตใ่นที�สดุใชว้ธิแีรก คอืทําใหเ้กดิไฟไหมใ้นวงัหลวง แตบ่งัเอญิวงัหนา้ไมย่อมไปชว่ยดบัไฟ เพราะเป็นรู
มาตซิั�ม รัชกาลที� ๕ จงึถอืโอกาสกลา่วหาวา่วงัหนา้ มแีผนการจะยดึวงัหลวงและเอาปืนใหญห่ันไปทางวงัหนา้ 
โดยลอ้มวงัหนา้ไวท้กุดา้น ทางแมนํ่	าก็มเีรอืปืนเฝ้าไว ้ถงึกระนั	นวงัหนา้ก็ลงเรอืหนอีอกไปไดพ้รอ้มกบัครอบครัว
ในตอนกลางคนื(๒)

เมื�อรัชกาลที� ๕ เห็นวงัหนา้หนไีปอยูก่บัองักฤษ ก็ขอใหข้า้หลวงองักฤษที�สงิคโปรไ์กลเ่กลี�ยนโยบายที�เสี�ยงภัย
ของพวกศกัดนิา ในการชกัเอาไทยตา่งดา้วทา้วตา่งแดนเขา้มายุง่เกี�ยวกบัการแยง่ผลประโยชนป์ระดจุเด็กอม
มอื ทําใหอ้ธปิไตยของไทยแขวนอยูบ่นเสน้ดา้ย ฝรั�งเศสและองักฤษสง่เรอืรบของตนเขา้มาที�กรุงเทพ อา้งวา่
เพื�อรักษาผลประโยชนข์องพวกตน นอกจากนี	ถงึกบัมกีารพูดกนัระหวา่งกงสลุองักฤษและฝรั�งเศสวา่ ควรแก ้
ปัญหาดว้ยการแบง่ไทยเป็นสามสว่น ใหรั้ชกาลวงัหนา้และสมเด็จเจา้พระยาศรสีรุยิวงศ ์ปกครองกนัคนละสว่น
(๓) อนัจะเป็นผลใหอ้งักฤษและฝรั�งเศสสามารถแทรกแซงประเทศเราไดส้ะดวกยิ�งขึ	นในเวลาตอ่ไป แตเ่ป็น
คราวเคราะหด์ทีี�ผูส้าํเร็จราชการองักฤษที�สงิคโปรไ์มเ่ห็นดว้ย เพราะคดิวา่ถา้ทําเชน่นั	น ฝรั�งเศสจะไดภ้าคตะวนั



ออกของไทย สว่นองักฤษไดเ้พยีงฝั�งตะวนัตก ซึ�งทําเลคา้ขายสูอ้กีฝั�งหนึ�งไมไ่ด ้ซํ	าจะทําใหก้ารคา้ของ
องักฤษซึ�งครอบงําไทยไดอ้ยูแ่ลว้ตอ้งเสยีหายไปอกี(๔) จงึตกลงใจเขา้ขา้งรัชกาลที� ๕ บบีบงัคบัใหว้งัหนา้ 
ตอ้งออกจากกงสลุองักฤษ กลบัวงัดว้ยความคบัแคน้ใจ
นโยบายที�ละโมบของรัชกาลที� ๕ ทําใหส้ว่นพระองคไ์ดรั้บรายไดจ้ากภาษีอากรมากกวา่เดมิมากมาย ภาษี
อากรที�ไดเ้พิ�มขึ	นนี	ถกูพระองคนํ์าไปใชจ้า่ยอยา่งฟุ่ มเฟือย ซึ�งหมอ่มเจา้จงจติรถนอม ดศิกลุและหมอ่มเจา้หญงิ
พูนพสิมัย ดศิกลุ เลา่วา่ วงัหลวงสมัยนั	นมแีตค่วามฟุ่ มเฟือย พวกเจา้มชีวีติที�เหลวไหล อยูท่า่มกลางงาน
สงัสรรค ์และการแตง่แฟนซ ีหมอ่มเจา้จงจติรถนอม ดศิกลุ เลา่วา่ “...ในสมัยนั	นโปรดการแตง่แฟนซมีาก มัก
จะมเีสมอ เมื�อเลี	ยงที�สวนศวิาลยั...”(๕) หมอ่มเจา้พูนพสิมัย ดศิกลุ ก็เลา่วา่ “...มักจะมงีานสนุกๆเสมอ...”(๖) 
“...เจา้นายฝ่ายในทรงมเีวลาวา่งมาก ก็เสด็จไปเยี�ยมเยยีนกนัตามตําหนัก บางทกี็เสวยดว้ยกนับา้ง กระนั	นพอ
เย็นลง ทกุคนก็แตง่ตวัสวยๆออกเดนิกนัเต็มถนนในวงั...”(๗)
โดยเฉพาะรัชกาลที� ๕ นั	น “....คดิทําอะไรใหแ้ปลกๆและสนุกอยูเ่สมอ เชน่ งานปีใหม ่งานขึ	นพระที�นั�ง ขึ	น
พระตําหนัก แมต้น้พะยอมที�ทรงปลกูออกดอก ก็จะมกีารออกรา้น ของกนิ เฉลมิฉลองกนัอยูใ่ตต้น้พะยอมนั	น”

(๘) ซึ�งนับเป็นเรื�องที�ไรส้าระมาก ที�จัดงานเลี	ยงพรํ�าเพรื�อ ขนาดตน้พะยอมออกดอกก็เฉลมิฉลองกนั
หมอ่มเจา้หญงิพูนพสิมัย ดศิกลุ เลา่ตอ่ไปวา่ “ขา้พเจา้จําไดช้ดัเจนด ีการแตง่แฟนซปีีใหม ่มเีจา้นายทรงแตง่
เป็นพระยาวอก องคห์นึ�งถงึวนัพระยาระกาจะมา มกีารเสด็จออกรับรองกนัสนุก ทั 	งสองฝ่ายตกแตง่เป็นไทย
โบราณรับรองกนั สนุกทั 	งสองฝ่าย มบีรวิารตกแตง่เป็นไทยโบราณดว้ยกนัทั 	ง ๒ ฝ่าย เดนิกระบวนแห ่มาพบกนั
ที�พระที�นั�งอมัพรสถาน” (๙)
น่าสงัเกตวา่ในรัชกาลนี	เองที�มกีารสรา้งปราสาทราชวงั เปลอืงเงนิทองของประเทศ เพื�อใชป้ระดบัเกยีรตยิศ
ของกษัตรยิม์ากที�สดุ พระที�นั�งจักรแีบบวกิตอเรยีขนาดใหญ ่ยอดปราสาทไทยก็ด ีพระที�นั�งอนันตสมาคมซึ�ง
เป็นหนิออ่นอติาลทีั 	งหลงัก็ด ีลว้นสรา้งขึ	นในรัชกาลนี	ทั 	งส ิ	น

สว่นบคุคลอื�นที�ใกลช้ดิกบัรัชกาลที� ๕ นั	น ก็นําเอาภาษีอากรของประชาชนมาบํารุงบําเรอความสขุของตนเชน่
กนั ดพูระศรพัีชรนิทราบรมราชนินีาถ มเหสขีองรัชกาลที� ๕ เอาเถดิ ซึ�งมไิดทํ้าคณุประโยชนอ์นัใดแกแ่ผน่ดนิ
เลย กลบัมเีงนิทองใชส้อยสรุุ่ยสรุ่าย บนความทกุขย์ากของประชาชนสว่นใหญ ่คณุอทุมุพร วรีะไวทยะ (นาง
อมร ครุุณารักษ์ อ. สนุทรเวช) ขา้ราชสาํนักของพระศรพัีชรนิทราฯ เลา่วา่ ราชนิอีงคน์ี	สนใจสะสมเครื�องเพชร
และ “ลงโปรดแลว้ ก็ทรงศกึษาหาความรู ้พรอ้มทั 	งเต็มพระทยั จับจา่ยซื	อหาเทา่ที�ทรงเห็นสมควร โดยไม่
ลงัเล” (๑๐) ฉะนั	นจงึเป็นที�เลา่ลอืทั�วไปวา่ “ไมเ่คยมสีมเด็จพระอคัรมเหส-ีเทวพีระองคไ์หน ในรัชกาลใดๆ 
แหง่ราชวงศจ์ักร ีทั 	งในอดตีและปัจจบุนั จะไดท้รงเป็นเจา้ของเครื�องราชอาภรณ์ ที�เป็นเพชรนลิจนิดาคา่ควร
เมอืงที�งดงามหลากส ีหลายตระกลู ขนาดตา่งๆ นานาชนดิเหมอืนกบัของสมเด็จ จนอาจจะกลา่วไดว้า่ กระบวน
เครื�องอาภรณ์ เพชรพลอย ที�เป็นอญัมณีชั 	นยอด เทา่ที�จะมอียูใ่นประเทศแถบตะวนัออกนี	แลว้ เป็นอนัไมม่ขีอง
ใครจะงดงามเทา่ หรอื สะสมไวม้ากเทา่เทยีม แมแ้ตค่รึ�งหนึ�งของสมเด็จพระศรพัีชรนิทราบรมราชนินีาถ
แหง่กรุงสยาม” (๑๑) เครื�องเพชรคา่ควรเมอืงชดุใหญเ่ป็นพเิศษเหลา่นี	 ประกอบดว้ยชดุเพชรรูปกลมเม็ดใหญ ่
๒ ชดุ ชดุเพชรรูปหยดนํ	า ชดุทบัทมิลอ้มเพชร มรกตลอ้มเพชร นลิสนํี	าเงนิแกล่อ้มเพชร กลา่วกนัวา่นลิเม็ด
ใหญเ่ม็ดเดยีวก็มคีา่นับลา้น(๑๒) นอกจากนี	ยังมไีขม่กุตั 	งแตส่ั 	นจนยาวถงึสะเอวไมตํ่�ากวา่พันเม็ดตา่งสแีละตา่ง
ขนาดกนั เม็ดที�มคีา่มากที�สดุนั	นสเีหลอืงนํ	าผึ	ง ซึ�งรัชกาลที� ๕ ซื	อมาจากยโุรป ดว้ยมลูคา่ที�จลุจอมเกลา้เองก็
ออกปากวา่ “ราคาแพงเต็มท”ี (๑๓)
หลงัปี ๒๔๗๕ ไดม้ผีูพ้ยายามนําเอาเครื�องเพชรเหลา่นี	มาเก็บไวเ้ป็นของแผน่ดนิ หรอืทําใหก้ลายเป็นสมบตัิ
ของประชาชนทั 	งชาต ิแตถ่กูพวกศกัดนิาคดัคา้นอยา่งหนัก จนถงึรัชกาลที� ๙ พวกศกัดนิาที�เป็นทายาทของ
สมเด็จพระศรพัีชรนิทราฯ จงึไดรั้บการจัดสรรปันสว่นทรัพยส์มบตัเิหลา่นี	ไปจนหมดสิ	น(๑๔)

การที�บรรดาเจา้จอมหมอ่มหา้มของรัชกาลที� ๕ ไดรั้บผลประโยชนจ์ากพระองคแ์ตกตา่งกนัไปตามความพอใจ
ของพระองคนั์	นทําให ้หลานเจา้จอมของพระองคท์ะเลาะเบาะแวง้ แบง่แยกกนัเป็นกก๊เป็นเหลา่เพราะตา่งก็
อจิฉารษิยา และแกง่แยง่ชงิดชีงิเดน่กนัอยา่งหนัก เชน่ เจา้จอมหมอ่มหา้มที�ข ึ	นอยูก่บัพระศรพัีชรนิทรฯ มเีจา้
จอมมรว.แป้น มาลากลุ, เจา้จอมมรว.แป้ม มาลากลุ, เจา้จอมมรว.แป้ง มาลากลุ, เจา้จอมเลื�อน, เจา้จอมชุม่, 

เจา้จอมแส, เจา้จอมอน้และเจา้จอมศรพีรหมา สว่นเจา้จอมที�สงักดักบัเจา้จอมมารดาแพพระสนมเอกม ีเจา้
จอมกก๊ อ. ๕ คน พี�นอ้งตระกลูบนุนาค คอื เจา้จอมออ่น, เจา้จอมเอี�ยม, เจา้จอมเอบิ, เจา้จอมอาบและเจา้
จอมเอื	อม สาํหรับเจา้จอมที�ข ึ	นกบัพระนางเจา้สวา่งวฒันาบรมราชเทวนัี	นม ีเจา้จอมมรว.เนื�อง สนทิวงศ,์ เจา้
จอมมรว.ขอ้ สนทิวงศ,์ เจา้จอมพรอ้มและเจา้จอมเรยีม เป็นตน้(๑๕)
การที�เจา้จอมหมอ่มหา้มทั 	งหลายแตกเป็นกก๊เป็นเหลา่เชน่นี	 ทําใหแ้ตล่ะกก๊ตา่งก็ววิาทบาดหมางกนั ไมผ่ดิ
พวก “ไพร”่ ที�พวก “ผูด้”ี ทั 	งหลายเหยยีดหยามวา่ตํ�าทราม หมื�นพทิยาลาภเลา่ไวใ้นงานชื�อคณุทา้ววรจันทร ์
ในหนังสอืชมุนุมพระนพินธข์องทา่นวา่ บางครั	งความกนิแหนงแคลงใจระหวา่งนางในราชสาํนักกก๊ตา่งๆ ทําให ้
คูข่ดัแยง้แตล่ะขา้งถงึกบัยกพวกเขา้ตบตกีนัเป็นโกลาหล โดยมไิดเ้กรงพระราชอาญา

ขณะที�รัชกาลที� ๕ และเหลา่ราชนกิลุเสพยส์ขุอยูใ่นวงั และทะเลาะเบาะแวง้ไรส้าระนั	น ประชาชนสว่นใหญ่



กลบัมสีภาพยากจน อดมื	อกนิมื	อ ตา่งไปจากพวกผูด้อียา่งฟ้ากบัดนิ
พระสรุยิานุวตั ิเลา่ในหนังสอืทรัพยศ์าสตร ์ใหเ้ห็นถงึชวีติของชาวไร่ชาวนา คนกวา่ ๘๐-๙๐ เปอรเ์ซ็นตข์อง
ประเทศในเวลานั	นวา่ “ราษฎรท์ี�ยากจนขดัสนดว้ยทนุ ตอ้งออกแรงทํางานแตลํ่าพังดว้ยความยากลําบากเพยีง
ใด ยอ่มจะเห็นปากฎอยูท่ั�วไปแลว้ ในเวลาที�ทํานาอยู ่เสบยีงอาหารและผา้นุ่งหม่ไมพ่อ ก็ตอ้งซื	อเขาโดยเสยี
ราคาแพง หรอืถา้กูเ้ขาไปซื	อก็ตอ้งเสยีดอกเบี	ยอยา่งแพงเหมอืนกนั เมื�อเกี�ยวขา้วไดผ้ลแลว้ ไมม่กีําลงัและ
พาหนะพอจะขนไปจากลานนวดขา้ว หรอืไมม่ยีุง้ฉางสาํหรับเก็บขา้วไวข้าย เมื�อเวลาขา้วในตลาดจะขึ	นราคา ก็
จําเป็นตอ้งขายขา้วเสยีแตเ่มื�ออยูใ่นลานนั	นเอา จะใหร้าคาตํ�าสกัเทา่ใด ก็จําใจขาย มฉิะนั	นจะไมม่เีงนิใชห้นี	
เขาทนัตามกําหนดสญัญา ตอ้งเสยีเปรยีบเพราะมทีนุนอ้ยเชน่นี	.....แรงที�ไดอ้อกไปดว้ยความเหน็ดเหนื�อยและ
ทรมานกาย อตุสา่หต์ากแดดฝนทนลําบากเป็นหนักหนานั	น ก็ไมทํ่าใหเ้กดิเป็นผลทรัพยข์องตวัเองได ้เทา่กบั
ออกแรงทําประโยชนใ์หแ้กผู่อ้ ื�นฝ่ายเดยีวเป็นแท ้ดเูป็นน่าสมเพชนัก....”
ในขณะที�ประชาชนทกุขย์ากถงึเพยีงนี	 รัชกาลที� ๕ กลบัมไิดเ้หลยีวแลเลย จนพระยาสรุยิานุวตัรอดตีเสนาบดี
กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิอดไมไ่ดท้ี�จะวจิารณ์วา่ “พระเจา้แผน่ดนิไมต่อ้งทําอะไร เพราะไมม่คีวามกงัวลใน
ศกึสงคราม ก็มแีตจ่ะแสวงหาความสขุ แบง่ปันเอาเงนิ ผลประโยชนแ์ผน่ดนิไปใชเ้ป็นสว่นพระองค.์..” (๑๖) 
ซํ	ายังวจิารณ์อกีวา่ “....รายไดข้องแผน่ดนิตอ้งเสยีไปสาํหรับพระมหากษัตรยิม์ากมายดงักลา่วแลว้ รัฐบาลจะ
เอาเงนิที�ไหนมาใชบํ้ารุงความเจรญิของบา้นเมอืงไดต้ามความปรารถนาของราษฎร ขาดการศกึษา การอนามัย 
และขาดความสงเคราะหท์กุอยา่งแกก่ารกสกิรรม อตุสาหกรรม พานชิยกรรม เป็นตน้ ถา้ทา่นไมเ่อาเงนิแผน่ดนิ
ไปใชเ้สยีมากมายเชน่นั	น ฐานะของพลเมอืงคงจะดกีวา่ทกุวนันี	เป็นอนัมาก....” (๑๗)
การที�พระยาสรุยิานุวตัรวา่มานี	เป็นความจรงิทกุประการ สมัยรัชกาลที� ๕ นั	น ราชสาํนักซึ�งประกอบดว้ยกษัตรยิ์
และเจา้จอมหมอ่มหา้มหยบิมอืเดยีว ไดรั้บงบประมาณถงึ ๑/๗ ของรายจา่ยของรัฐ ในขณะที�ประชาชนหลาย
ลา้นตอ้งเสยีภาษีอากร เป็นรายไดท้ั 	งหมดของแผน่ดนิ แตก่ลบัไดรั้บการจัดสรรรายจา่ยของรัฐตามโครงการ
พัฒนาเศรษฐกจิ เชน่ รถไฟ ถนน เขื�อน และการศกึษาเพยีง ๑/๖ ของรายจา่ยแผน่ดนิ ซึ�งมจํีานวนพอๆกบัราย
จา่ยสาํหรับกษัตรยิเ์พยีงคนเดยีว(๑๘)
ภายใตภ้าวะเชน่นี	 ชาวไร่ ชาวนา คนสว่นใหญข่องประเทศถกูศกัดนิาขดูรดีอยา่งหนัก ชาวนาภาคกลางตอ้ง
เสยีภาษีตา่งๆ ดอกเบี	ยและคา่เชา่ รวมกนัถงึ ๓/๕ ของผลผลติทั 	งหมด(๑๙) ซึ�งกษัตรยิเ์ป็นผูท้ ี�ไดรั้บประโยชน์
ที�สดุ เพราะเป็นผูท้ ี�ไดป้ระโยชนจ์ากภาษีอากรมากที�สดุ นอกจากนี	ยังเป็นเจา้ที�ดนิใหญท่ี�สดุในประเทศ ซึ�งขดู
รดีเอาคา่เชา่จากชาวนาของเขาถงึ ๕๐,๐๐๐ ไร่เป็นอยา่งนอ้ย สว่นชาวนาในภาคอื�นนั	น แมไ้มเ่ชา่ที�ดนิกนัมาก 
แตก่็ทํากนิในที�ดนิไมอ่ดุมสมบรูณ์ ไดผ้ลผลติพอยังชพีเทา่นั	น เพราะไมม่ชีลประทาน โดยเฉพาะในปีที�มภัีย
ธรรมชาต ิเชน่ ฝนแลง้ ชาวนาจะมขีา้วไมพ่อกนิ จนตอ้งขายลกูเมยีและตนเองลงเป็นทาส(๒๐) การเก็บเกี�ยวที�
ไมไ่ดผ้ลในบางปีทําใหค้นถงึกบัอดตาย เหตกุารณ์ที�น่าเศรา้นี	สว่นมากเกดิขึ	นในภาคเหนอืและอสีานซึ�งดนิไม่
อดุมสมบรูณ์(๒๑) ชาวนาอสีานตอ้งเร่ร่อนไปยังที�ตา่งๆเพื�อหาอาหาร และบอ่ยครั	งที�ตอ้งบรโิภคกลอยแทนขา้ว
(๒๒) โดยไมไ่ดรั้บการนําพาจากกษัตรยิเ์ลย
ในปี ๒๔๓๓ และ ๒๔๕๒ ชาวนาที�ขดัสนถงึกบัรวมตวักนัยื�นฎกีา ขอกูเ้งนิหลวงเพื�อนําไปซื	ออาหารรับประทาน 
แตรั่ชกาลที� ๕ กลบัปฏเิสธ(๒๓) ทั 	งที�รัชกาลที� ๕ มักจะยอมปลอ่ยเงนิกูใ้หแ้กพ่่อคา้จนี(๒๔) เพราะได ้
ดอกเบี	ยคุม้เงนิที�เสยีไป

นี�แหละคอืนํ	าใจของผูท้ี�เจา้ขนุมลูนายยกยอ่งวา่เป็น “ปิยมหาราช” แตเ่ดมินั	นชาวนาไทยยังพออดทนอยูไ่ด ้
แตเ่มื�อเวลาผา่นไปสภาวะกลบัเลวรา้ยลงทกุท ีเพราะราคาขา้วเริ�มตกตํ�าลง นอกจากนี	การที�รัชกาลที� ๕ ใชเ้งนิ
จํานวนมาก บํารุงบําเรอความสขุของตนเองและเจา้จอมหมอ่มหา้ม อนัไมก่อ่ประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศเลย ไดทํ้า
ใหเ้ศรษฐกจิโดยสว่นรวมเสื�อมทรามลงเรื�อยๆ ดงัจะเห็นขอ้เท็จจรงิไดจ้ากการวจิารณ์ของพระยาวสิทุธิ7สรุยิศกัดิ7 
หลงัจากที�รัชกาลที� ๕ สวรรคตไปแลว้วา่ “การคา้ขายและการเพาะปลกูในเมอืงไทยนั	น ตกตํ�า ทรุดโทรมมาแต่
ปลายรัชกาลกอ่นแลว้(คอืรัชกาลที� ๕-ผูเ้ขยีน) ราษฎรไดรั้บความคบัแคน้ อบัจนตา่งๆ
        
๑. ณัฐวฒุ ิสทุธสิงคราม เรื�องเดมิ หนา้ ๔๘๖
๒. มล.มานจิ ชมุสาย ประวัตศิาสตรญ์วน-ไทย ในเรื�องเขมร-ลาว (รวบรวมจากเอกสารกระทรวงตา่งประเทศรัฐบาลฝรั�งเศส) พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ใน
งานฌาปนกจิศพนางเจมิ ชมุสาย ณ อยธุยา วันที� ๑๘ เม.ย. ๒๕๒๒ หนา้ ๖๓-๖๔
๓. ณัฐวฒุ ิสทุธสิงคราม เรื�องเดมิ หนา้ ๖๓๔-๖๓๕
๔. เรื�องเดมิ หนา้ ๖๓๔-๖๓๕
๕. มจ.จงจติรถนอม ดศิกลุ “คําปรารภ” พระราชนพินธแ์ละพระนพินธ ์(เรื�องเดมิ) หนา้ ๗๖
๖. มจ.พูนพสิมัย ดศิกลุ “ชงินาง” พระราชนพินธแ์ละพระนพินธ ์(เรื�องเดมิ) หนา้ ๘๙
๗. มจ.พูนพสิมัย ดศิกลุ “ความสนุกในพระบรมมหาราชวัง” พระราชนพินธแ์ละพระนพินธ ์(เรื�องเดมิ) หนา้ ๙๔
๘. เรื�องเดมิ หนา้ ๙๕
๙. เรื�องเดมิ หนา้ ๙๕
๑๐. อทุมุพร พระราชประวัตสิมเด็จพระศรพัีชรนิทราฯ เลม่ ๖ (ครุสุภา,๒๕๑๔) หนา้ ๑๓๓
๑๑. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๓๔
๑๒. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๔๑-๑๔๙
๑๓. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๔๐-๑๔๙
๑๔. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๔๕



๑๕. อทุมุพร เรื�องเดมิ หนา้ ๔๘-๕๑
๑๖. พระยาสรุยิานุวัตร เศรษฐวทิยา เลม่ ๓ (พมิพท์ี�ระลกึงานศพ นางกณุฑล ีวรศะวนิ ๒๕ พ.ค. ๒๕๑๙) หนา้ ๒
๑๗. เรื�องเดมิ หนา้ ๒
๑๘. คํานวณจาก Statiscal year book of Kingdom of Siam.1916
๑๙. คํานวณโดย ฉัตรทพิย ์นาถสภุา และสธุ ีประศาสนเ์ศรฐ “ระบบเศรษฐกจิไทย” ๑๘๕๑-๑๙๑๐ (สรา้งสรรค,์ ๒๕๒๔) หนา้ ๑๕๑
๒๐. เอกสารในหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ(ตอ่ไปเรยีกกจช.) เลขที� กษ๓.๑/๑๒ พระยาวงศานุประพัทธิ% ทลู ร.๕ วันที� ๑๘ ส.ค. รศ.๑๒๘
๒๑. กจช.เอกสารสมัย ร.๕ เลขที� ม๒.๒๕/๓ Mr.Henry M.Jones (of the British Legation) To Prince ๑๘๙๒ กจช.เอกสารรัชกาลที� 
๕ เลขที� ม๒.๒๕/๓๙ กรมดํารง ทลู กรม สมมต ิอมรพันธ ์๒๕ ก.ย. รศ.๑๒๒
๒๒. กจช.เอกสารสมัย ร.๕ เลขที� ม๒.๒๕/๓๖ และ ม๒.๒๕/๓๕ การโตต้อบของกรมดํารง กรม สมมต ิอมรพันธแ์ละกรมหมื�นปราจณิกติบิด ี
รศ.๑๒๒ และรศ.๑๒๖
๒๓. กจช.เอกสาร ร.๕ ก.ย. ๓.๑/๓ ฎกีาราษฎร รศ.๑๐๙ และเอกสาร ร.๕ ก.ย. ๓.๑/๑๒ เจา้พระยาวงศานุประพัทธิ% ทลู ร.๕รศ.๑๒๘
๒๔. ด ูสริลิักษณ์ ศักดิ%เกรยีงไกร ตน้กําเนดิชนชั �นนายทนุในประเทศไทย (พ.ศ.๒๓๙๘-๒๔๕๓) (สรา้งสรรค,์ ๒๕๒๓) หนา้ ๕๔
๒๕. กจช.เอกสาร รัชกาลที� ๖ หมายเลข บ.๑๗/๑๑ พระยาวสิทุธิ% สรุยิศักดิ% ทลู ร.๖ วันที� ๔ ม.ีค. รศ.๑๓๐



รัชกาลที	 ๖
กษตัรยิผ์ูห้ลงระเรงิอยูก่บัวรรณกรรมและ
การละคร
เมื�อรัชกาลที� ๕ สวรรคตและเจา้ฟ้าวชริาวธุไดค้รองราชย ์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิก็มไิดด้ขี ึ	น ขนาดเจา้พระ
ยาวงษานุประพัทธิ7เสนาบดเีกษตรเอง ก็ยังวจิารณ์นโยบายของรัฐบาลวา่ยัง “...ไมไ่ดก้ระจายความมั�งคั�ง เพื�อ
ความสขุสบายของประชาชาต ิซึ�งเป็นจดุมุง่หมายของอารยประชาชาตทิั 	งปวง....”(๑)
แมว้า่เจา้พระยาวงศานุประพัทธิ7จะไดนํ้าเอาสภาพชาวนาที�ประสบกบัปัญหาดนิฟ้าอากาศวปิรติไปเลา่ใหรั้ชกาล
ที� ๖ ฟังเมื�อตน้รัชกาลวา่ ในเวลาที�ดนิฟ้าวปิรตินั	น พชืพรรณธัญญาหารจะเสยีหายเป็นสว่นใหญ ่เพราะรัฐ
ศกัดนิาแทบจะไมไ่ดพั้ฒนาชลประทานของประเทศเลย สิ�งนั	นทําใหผู้ค้นซึ�งอดอยาก “ตา่งก็พากนัออกไป
เที�ยวหาขา้วมาเลี	ยงกนั....” บางคนถงึกบัอดขา้วตายเพราะความหวิโหย โดยเฉพาะเด็กตวัดําๆที�มรี่างกาย
เปราะบาง และคนชราซึ�งทํางานเกณฑ ์และชาํระภาษีอากรเพื�อบํารุงบําเรอความสขุของพวกศกัดนิามาตลอด
ชวีติ
แตรั่ชกาลที� ๖ ไมนํ่าพารายงานดงักลา่ว กลบัใชจ้า่ยเงนิฟุ่ มเฟือยมากขึ	นเรื�อยๆ ในเรื�องโขนละคร โดยไมย่อม
เจยีดเงนิไปพัฒนาประเทศชาตเิลย งบประมาณสว่นที�ประชาชนไดรั้บประโยชนยั์งคงมนีอ้ยนดิเดยีวไมผ่ดิกบัใน
สมัยรัชกาลที� ๕ (๓) พระองคใ์ชจ้า่ยเงนิสรุุ่ยสรุ่ายจนมหีนี	สนิหลายลา้นบาท ทั 	งที�กษัตรยิเ์พยีงคนเดยีวไดรั้บ
งบประมาณมากกวา่งบสรา้งเขื�อนใหป้ระชาชนไมรู่ก้ ี�เทา่ตวั ซึ�งสถานทตูองักฤษบนัทกึวา่ หนี	สว่นหนึ�งเกดิจาก
การซื	อเพชรพลอย อญัมณีแจกจา่ยขา้ราชบรพิารคนโปรด(๔) กษัตรยิบ์บีบงัคบัใหก้ระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ
จา่ยเงนิแผน่ดนิ อนัเป็นภาษีอากรของประชาชนใชห้นี	ใหแ้กต่น นอกเหนอืจากงบประมาณสาํหรับกษัตรยิถ์งึ ๓ 
บาท(๕) มหาดเล็กคนโปรดของรัชกาลที� ๖ คอืเจา้พระยารามราฆพและเจา้คณุอนริุทธิ7เทวานอ้งชายนั	น เป็นผู ้
ไดป้ระโยชนม์ากที�สดุ คนพี�ไดบ้า้นไทยคูฟ้่า คอืทําเนยีบรัฐบาลเป็นของขวญั สว่นเจา้คณุอนริุทธิ7เทวาไดบ้า้น
พษิณุโลก และขา้ราชบรพิารคนโปรดอกีคนหนึ�งไดบ้า้นมนังคสลิา คฤหาสนยั์กษ์ทั 	ง ๓ หลงั ซึ�งมบีา้นไทยคูฟ้่า
ใหญท่ี�สดุที�รัชกาลที� ๖ สรา้งขึ	น เพื�อมอบใหเ้ป็นกรรมสทิธิ7แกค่นโปรดนี	มรีาคาแพงมหาศาล ถา้ปัจจบุนันี	ใช ้
เงนิเพยีง ๑๐-๒๐ ลา้นบาทก็สรา้งไมไ่ด ้เพราะเพยีงบา้นพษิณุโลกหลงัเดยีวที�รัฐบาลจอมพล ป. บงัคบัซื	อจาก
เจา้คณุอนริุทธิ7เทวาในราคาถกูนั	น รัฐบาลปัจจบุนัจะซอ่มแซมสาํหรับใชเ้ป็นที�อาศยัของนายกรัฐมนตร ีก็ตั 	งงบ
ประมาณนับสบิลา้นบาททเีดยีว

ในรัชกาลนี	ความสมัพันธร์ะหวา่งพวกเจา้กบัรัชกาลที� ๖ อยูใ่นภาวะมนึชาอยา่งยิ�ง เพราะพวกเจา้เห็นวา่พระองค์
ไดผ้ลประโยชนเ์ทา่ไร ก็ประเคนใหม้หาดเล็กคนโปรดหมด ไมแ่บง่ปันใหญ้าตพิี�นอ้งเลย พระองคไ์มย่กยอ่ง
พวกตนเทา่ที�ควร พระองคเ์องก็ไมเ่คารพพวกพี�นอ้ง ในขณะที�พระองคร์่วมโตะ๊กบัพระยารามราฆพและพระยา
อนริุทธิ7เทวาเป็นประจํา กลบัไมเ่คยกนิขา้วร่วมกบัเจา้ฟ้ากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถ ซึ�งเป็นนอ้งชายร่วม
สายโลหติ อยา่งเป็นกนัเองตลอดเวลานานนับ ๑๐ ปี(๖) สว่นพี�นอ้งคนอื�นๆก็ยิ�งหา่งเหนิมาก ขนาดนอ้งชายอกี
คนหนึ�งคอืกรมหลวงนครสวรรคฯ์จะไดเ้ฝ้าทไีร ก็ตอ้งคอยคราวละตั 	ง ๓-๔ ชั�วโมง บางคราวถงึกบัตอ้งคอยเกอ้
ก็ม(ี๗)

ในการฝึกเสอืป่านั	น พวกเจา้ถกูลบหลูอ่ยา่งหนัก มหาดเล็กที�ใกลช้ดิ เชน่ นายจา่ยง(ตอ่มาเป็นเจา้พระยาราม
ราฆพ) ไดรั้บตําแหน่งนายกองโท และเพยีง ๒ เดอืนตอ่มาก็เลื�อนเป็นถงึนายกองเอก(๘) ทั 	งที�พระราชวงศ์
ผูใ้หญท่ี�เรยีนทหารจากตา่งประเทศ เชน่ จอมพลเจา้ฟ้ากรมพระภาณีพันธุ ์วงษ์วรเดช(อา รัชกาลที� ๖) พลเรอื
เอกกรมขนุนครสวรรคว์รพนิติ(นอ้ง รัชกาลที� ๖) พลเอกกรมหมื�นนครไชยศรสีรุากช(พี� รัชกาลที� ๖) และกรม
หลวงพษิณุโลก(นอ้ง รัชกาลที� ๖) เป็นแคน่ายกองตรทีั 	ง ๔ คน(๙)
ความที�รษิยามหาดเล็กคนโปรดของรัชกาลที� ๖ อยา่งรุนแรง และความที�โมโหพี�ชายร่วมสายเลอืด จนอดทน
ตอ่ไปไมไ่ด ้ทําใหเ้จา้ฟ้าจักรพงษ์ภวูนาถ เสนาธกิารทหารบกไมย่อมใหท้หารไปฝึกเสอืป่าในเวลาราชการเลย
(๑๐)
สว่นเจา้ฟ้าประชาธปิกศกัดเิดช นอ้งชายของรัชกาลที� ๖ อกีคนหนึ�งก็ไมพ่อใจพี�ชาย และเขยีนจดหมายถงึ ดร.
ฟรานซสิ บแีซร ์เลา่วา่ “พระเจา้แผน่ดนิกลายเป็นผูท้ ี�ตกอยูใ่ตอ้ทิธพิลของขา้ราชบรพิารคนโปรด ขา้ราชการ



ทกุคนถกูเพ่งเล็งมากบา้ง นอ้ยบา้ง ในดา้นฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงหรอืเลน่พรรคเลน่พวก ......... พระราชสาํนักของ
พระองคเ์ป็นที�เกลยีดชงัอยา่งรุนแรง และในตอนปลายรัชกาลก็ถกูลอ้เลยีนเยาะเยย้.... (๑๑)
การที�พวกเจา้ไมพ่อใจรัชกาลที� ๖ เพราะเรื�องผลประโยชน ์ทําใหไ้มม่ใีครรูส้กึเดอืดรอ้นแทนพระองคใ์นเวลาที�
เกดิกบฏของพวกทหารใน รศ.๑๓๐ จนกระทั�งพระองคร์ูซ้ ึ	งถงึเรื�องดงักลา่ว จนอดคดิไมไ่ดว้า่ ตอ่กรณีนี	ผูอ้ ื�น
ตา่งก็รอ้งอยูใ่นใจวา่ “ไมใ่ชก่งการอะไรของขา้...” (๑๒)

เอกสารของสถานทตูองักฤษเปิดโปงวา่ ที�พวกราชวงศไ์มพ่อใจมากก็คอื การที�พวกขนุนางของรัชกาลที� ๖ 
กลั�นแกลง้พวกตน เชน่ เจา้พระยายมราชคนโปรดของพระองค ์พยายามบบีพระองคเ์จา้ศภุโยคเกษม ใหพ้น้
จากตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงพระคลงัฯ โดยออกคําสั�งลบัไมใ่หเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายตนเก็บภาษี เพื�อฟ้องพระองค์
วา่ กระทรวงคลงัฯ ไมส่ามารถเก็บภาษีได ้ทั 	งที�มเีงนิอยูใ่นประเทศมาก(๑๓)
ในบรรดาพวกเจา้เหลา่นี	ตา่งก็รวมตวักนัตอ่ตา้นรัชกาลที� ๖ อยา่งจรงิจัง โดยมกีรมพระจันทบรุนีฤนาทเป็นผูนํ้า 
สว่นเจา้นายคนอื�นก็ม ีพระเจา้พี�ยาเธอกรมพระกําแพงเพชร, พระองคเ์จา้ศภุโยคเกษม และเจา้ฟ้ากรมพระนคร
สวรรคว์รพนิติ (๑๔) ในที�สดุก็มขีา่วลอืตลอดรัชกาลนี	วา่จะมรัีฐประหาร โดยพวกเจา้ เชน่ เมื�อตน้ปี รศ.๑๓๐ มี
ขา่วลอืวา่กรมหมื�นชมุพรเขตอดุมศกัดิ7จะรัฐประหาร เชญิเจา้ฟ้ากรมหลวงนครสวรรคเ์ป็นกษัตรยิ ์(๑๔) ซึ�งส ิ�งนี	
ที�จรงิแลว้ ก็คอืปฏกิริยิาที�พวกเจา้มตีอ่รัชกาลที� ๖ อยา่งนอ้ยที�สดุก็เป็นการปลอ่ยขา่วออกมาบบีบงัคบัพระองค์
วา่ ถา้เอ็งยังดื	อรั 	น ขา้ก็จะจัดการละนะหรอือะไรทํานองนั	น โชคดทีี�รัชกาลที� ๖ ไมถ่กูพวกเจา้ถอดจากราช
บลัลงัก ์เพราะสวรรคตไปเสยีกอ่น
        
๑. กจช. เอกสาร ร.๖ แฟ้มกระทรวงเกษตร เลขที� กษ๑/๔ เจา้พระยาวงษานุประพัทธิ% ๑๗ ธ.ค. พ.ศ. ๒๔๕๓
๒. เรื�องเดมิ
๓. ดรูายละเอยีดในพรเพ็ญ ฮนัตระกลู การใชจ้า่ยเงนิแผ่นดนิในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้ฯ วทิยานพินธอ์กัษรศาสตรม์หาบัณฑติ 
จฬุาลงกรณ์ฯ, ๒๕๑๗
๔. เรื�องเดมิ
๕. เรื�องเดมิ
๖. พระองคเ์จา้จลุจักรพงษ์ เจา้ชวีติ หนา้ ๕๘๐-๑
๗. มจ.สมประสงค ์บรพัิตร บันทกึความทรงจําบางเรื�อง (อา้งแลว้) หนา้ ๑๙
๘. กจช. ร.๖ บ๑๑/๑๐ ทะเบยีนธงเสอืป่า ๒๒ ก.ค. ๓๐ พ.ค. ๒๔๕๔
๙. แถมสขุ นุ่มนนท ์ยังเตริก์รุน่แรก กบถ รศ.๑๓๐ (เรอืงศลิป์ ๒๔๒๓) หนา้ ๑๔๙
๑๐. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๔๘
๑๑. กจช. เอกสาร ร.๗ สบ.๒. ๘๗/๓๒ เลม่ ๓ บันทกึเรื�องการปกครอง (๒๓ ก.ค.-๑ ส.ค.๒๔๖๙) พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่ัว ถงึ ดร.ฟรานซสิ บแีซร์
๑๒. กจช. เอกสาร ร.๖ จดหมายร.๖ ถงึเจา้พระยายมราช วันที� ๔ ม.ิย. รศ.๑๓๑
๑๓. Greg to Sir Austin Chamberlain, May, 27th1925
๑๔. Greg to Sir Austin Chamberlain, Annual Report,1925 Feb 10th1926 FO.371/117 19F1122/1122/40 และ Greg 
to Sir Austin Chamberlain May 27th1925 Fo371/10972 F2745/72/40
๑๕. (หนา้ ๑๗-๑๘) บันทกึความทรงจําบางเรื�องของหมอ่มเจา้หญงิประสงคส์ม บรพัิตร (โรงพมิพท์า่พระจันทร,์๒๕๙๙)



รชักาลที	 ๗
กษตัรยิผ์ูไ้มอ่าจร ั�งประชาธปิไตย
กอ่นหนา้รัชกาลที� ๗ นั	น รัชกาลที� ๕ และรัชกาลที� ๖ ทรงตอ่ตา้นประชาธปิไตยมาก รัชกาลที� ๕ หาวา่พวกที�
สนับสนุนระบบรัฐสภานั	น “พูดไปโดยรู ้งูๆ  ปลาๆ.......” (๑) เพราะฝันเฟื�องไปวา่ ตนเองซึ�งเป็นกษัตรยิ ์“.....
จะทรงประพฤตกิารณ์อนัใด ก็ตอ้งเป็นไปตามทางที�สมควรและยตุธิรรม” (๒) และหลงวา่ถงึจะมสีส. คนก็คง
เชื�อกษัตรยิม์ากกวา่สส.(๓) สว่นรัชกาลที� ๖ ก็แสดงความเห็นไวใ้นหนังสอืเรื�อง “ฉวยอํานาจ” วา่การปกครอง
แบบเกา่สมบรูณ์ที�สดุ เพราะวา่ “มรีาชาเป็นสงา่แหง่แควน้” และพยายามตอ่ตา้นระบบประชาธปิไตยอยา่ง
รุนแรง ประดจุผูท้ ี�ปิดหปิูดตาตนเอง โดยดงึเอาระบบประชาธปิไตยไปพัวพันกบัความจลาจลวุน่วาย ดงัจะเห็น
ไดจ้ากบทความเรื�อง “ความกระจัดกระจายแหง่เมอืงจนี” และ “การจลาจลในรัสเซยี” ซึ�งพระองคแ์ปลมาจาก
ภาษาองักฤษ เพื�อปกป้องสถานภาพที�ไดเ้ปรยีบของตนไว ้

ความคดิที�ลา้หลงัของกษัตรยิท์ั 	งสอง ขดัขวางความกา้วหนา้ของประเทศชาต ิจงึถกูผูท้ ี�รักชาตติอ่ตา้นตลอดมา
ซึ�งจากบนัทกึของรัชกาลที� ๗ ไดช้ี	วา่ตั 	งแตป่ลายรัชกาลของรัชกาลที� ๕ แลว้ ที�มผีูว้พิากษ์วจิารณ์กษัตรยิใ์นแง่
ลบมากขึ	น(๔) บนัทกึนั	นมสีาระตรงกบัความคดิของเจา้ฟ้ากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถที�วา่ “นับแตป่ลาย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงเป็นตน้มา ความเชื�อมั�นในพระบรมราโชบาย......ดเูบาบางลง เกดิมี
ความเห็นวา่ ทําอยา่งนั	นจะดกีวา่ ทําอยา่งนี	จะดกีวา่ ทําอยา่งนั	นเป็นการเดอืดรอ้นแกร่าษฎร....” (๕)
สาํหรับรัชกาลที� ๗ นั	น มคีวามทนัสมัยกวา่พี�ชายและพ่อ คอืเห็นวา่ “.....ฐานะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่
หัวเป็นสิ�งที�ตกอยูใ่นสภาวะลําบาก ความเคลื�อนไหวทางความคดิในประเทศ แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ระยะ
เวลาของระบบเอกาธปิไตยเหลอืนอ้ยเต็มท.ี...” (๖)

แตถ่งึพระองคจ์ะรูเ้ชน่นี	และมโีอกาสเป็นกษัตรยิอ์ยูห่ลายปี ก็มไิดผ้ลกัดนัใหม้กีารเปลี�ยนแปลงใดๆใหเ้กดิขึ	น
ในเวลาอนัสมควร จนทําใหส้ถานการณ์ทั 	งทางเศรษฐกจิ การเมอืงเลวรา้ยลงทกุท ีแมห้นังสอืพมิพ ์เชน่ นคร
สาร, บางกอกการเมอืง, ปากกาไทย, สยามรวีวิ, ศรกีรุง และไทยหนุ่ม จะเรยีกรอ้งใหม้กีารแกไ้ขปัญหา
ประชาธปิไตยและเศรษฐกจิ นสพ.ไทยหนุ่ม ฉบบัเดอืน ก.ค. ๒๔๗๐ ถงึกบัเสยีดสพีวกศกัดนิาวา่ “....อยา่วา่
แตร่าษฎรที�ไมไ่ดรั้บการศกึษา จะเป็นพลเมอืงที�ถว่งความเจรญิของประเทศเลย ถงึพระเจา้แผน่ดนิที�มชีวีติไม่
เต็มความ ก็เป็นภัยกบัประเทศเหมอืนกนั.....”

แตพ่วกเจา้ ก็ยังแสดงททีา่วา่เป็นพระอฐิพระปนู สิ�งนี	ทําใหเ้กดิกรณีการเปลี�ยนแปลงในปี ๒๔๗๕ อนัเป็นฝัน
รา้ยของพวกศกัดนิา พวกอนุรักษ์นยิมที�จะตอ้งจดจําไปตลอดชวีติ และก็เพราะเหตกุารณ์นี	เองที�ทําใหรั้ชกาลที� 
๗ ตอ้งสละราชสมบตัิ
         
๑. พระจลุจอมเกลา้ “พระบรมราชาธบิายวา่ดว้ยความสามัคค”ี หนังสอือา่นประกอบคําบรรยายวชิาพื�นฐานอารยธรรมไทย (เรื�องเดมิ) หนา้ ๒๔๐
๒. พระจลุจอมเกลา้ “พระราชดํารัสลงในพระบรมราชาธบิายแกไ้ขการปกครอง” หนังสอือา่นประกอบคําบรรยายฯ ( เรื�องเดมิ) หนา้ ๒๓๕
๓. เรื�องเดมิ หนา้ ๒๓๕
๔. กจช. เอกสาร ร.๗ สบ.๒.๔๗/๓๒ เลม่ ๓ บันทกึเรื�องการปกครอง (๒๓ก.ค.-๑ส.ค.๒๔๖๙) พระราชหัตถเลขา ร.๗ ถงึ ดร.ฟรานซสิ บแีซร์
๕. กจช. เอกสารสมัย ร.๖ หมายเลข ก๑/๒ ลายพระหัตถเลขา เจา้ฟ้ากรมหลวงพษิณุโลกฯ ทลู ร.๖ วันที� ๒๔๕๔
๖. กจช. เอกสาร ร.๗ สบ.๒.๔๗/๓๒ เลม่ ๓ บันทกึเรื�องการปกครอง (๒๓ก.ค.-๑ส.ค.๒๔๖๙) จดหมาย ร.๗ ถงึ ดร.ฟรานซสิ บแีซร์
ผูส้นใจสามารถศกึษาเพิ�มเตมิจากหนังสอืเกี�ยวกบัประวัตงิาน ของเทยีนวรรณ กx.ร.กหุลาบ เชน่ ฟื�นอดตี ของ แถมสขุ นุ่มนนท์



รชักาลที	 ๘
กษตัรยิห์นุม่ ผูเ้ป็นเหยื อของความทะเยอ
ทะยาน
ความขดัแยง้ของพวกศกัดนิาปัจจบุนั เริ�มขึ	นเมื�อรัชกาลที� ๗ สละราชสมบตั ิเนื�องจากรัชกาลที� ๗ ไมม่พีระ

อนุชา ไมม่พีระโอรสและธดิาตามกฎมณเฑยีรบาลการสบืราชสนัตตวิงศ ์จะตอ้งกระทําโดยการสบืเชื	อพระวงศ์
จากวงในสดุออกมา ซึ�งทา่นแรกคอื ๑.พระองคเ์จา้จลุจักรพงษ์ แตเ่นื�องจากทา่นมแีมเ่ป็นชาวรัสเซยี มพีระ
ชายาเป็นชาวองักฤษ เป็นการผดิกฎมณเฑยีรบาล จงึไมส่ามารถขึ	นมาเป็นกษัตรยิไ์ด ้องคถ์ัดมาคอื ๒.พระองค์
เจา้วรนนทธ์วสั แตเ่นื�องจากมพีระชายาเป็นชาวตะวนัตก จงึไมไ่ดรั้บเลอืกอกีเชน่กนั ตําแหน่งจงึตกมาอยูก่บั
พระองคเ์จา้อานันทมหดิลในที�สดุ
อนัที�จรงิพระองคเ์จา้อานันทมหดิลและพระองคเ์จา้ภมูพิล มพ่ีอคอืกรมหลวงสงขลานครนิทรก์บันางสาว
สงัวาลย ์ตะละภัฏ ซึ�งเป็นหญงิสามัญชน ลกูพ่อคา้จนีขายกว๋ยเตีGยวอยูแ่ถวทา่ชา้ง (ที�เขยีนเชน่นี	มไิดม้เีจตนา
ลบหลูค่นจนีหรอือาชพีชาวบา้น เพยีงแตช่ี	ใหเ้ห็นวา่ แทจ้รงิพวกเขาก็เป็นคนสามัญชนทั�วๆไปอยา่งเราทา่น-ผู ้
เขยีน) ลกูที�เกดิมาจงึมศีกัดิ7เป็นเพยีงหมอ่มเจา้เทา่นั	น แตเ่นื�องจากกรมหลวงสงขลาฯเป็นบดิาทางการแพทย ์
สรา้งคณุงามความดไีวม้าก รัชกาลที� ๗ จงึโปรดเกลา้ฯใหล้กูของกรมหลวงสงขลาเลื�อนฐานันดรศกัดิ7เป็น
พระองคเ์จา้ เพื�อตอบแทนที�กรมหลวงสงขลาฯตอ้งสิ	นพระชนมใ์นวยัหนุ่มฉกรรจใ์นการบกุเบกิการแพทยไ์ทย
เมื�อครั	งที�พระองคเ์จา้อานันทมหดิลเป็นกษัตรยิ ์พระองคม์อีายเุพยีง ๙ พรรษาเทา่นั	นและกําลงัศกึษาอยูท่ ี�สวสิ
เซอรแ์ลนด ์รัชกาลที� ๘ เมื�อทรงพระเจรญิวยัขึ	น ไดรั้บอทิธพิลจากตะวนัตกมามาก โดยเฉพาะความรูท้างดา้น
การปกครอง ถงึแมพ้ระองคจ์ะไดช้ื�อวา่มเีชื	อสายกษัตรยิ ์แตก่็มพีระราชประสงคใ์หป้ระชาชนอยูด่กีนิด ีมกีาร
ปกครองตนเอง อกีทั 	งไดรั้บอทิธพิลจากการสละราชบลัลงักข์องรัชกาลที� ๗ จงึมพีระราชดํารทิี�จะสละราช
สมบตัแิละเลกิลม้ระบบกษัตรยิ ์เพราะเห็นวา่ยคุนี	การเป็นกษัตรยินั์	น เป็นการเอาเปรยีบประชาชน และผู ้
ปกครองประเทศควรมาจากการเลอืกตั 	ง โดยพระองคจ์ะลงเลน่การเมอืงในระบอบประชาธปิไตยดว้ยตนเอง 
เรื�องนี	ทําใหพ้ระชนนไีมพ่อพระทยัมาก จงึขดัแยง้กนัขึ	น
เหตกุารณ์ที�สาํคญัอกีประการหนึ�งคอื รัชกาลที� ๘ ทรงเห็นดว้ยกบัความคดิในการปรับปรุงประเทศของ ดร.ปรดี ี
พนมยงค ์ซึ�งเคยเป็นผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคอ์ยูร่ะยะหนึ�ง โดยเฉพาะเคา้โครงเศรษฐกจิของชาตทิี�มี
เนื	อหาการจัดระบบสหกรณ์ และการปฏริูปที�ดนิอยา่งขนานใหญท่ั�วประเทศ และเรื�องนี	กระทบกระเทอืนผล
ประโยชนข์องพวกศกัดนิาอยา่งรุนแรง เพราะพวกศกัดนิาเป็นเจา้ของที�ดนิสว่นใหญข่องประเทศไทย พวก
ศกัดนิาจงึใสร่า้ยหาวา่ ดร.ปรดี ีเป็นคอมมวินสิต์
เนื�องจากพระองคท์รงเป็นกษัตรยิห์นุ่มที�เลอืดรักชาตแิรงกลา้และเห็นใจประชาชนเป็นพื	น จงึทรงออกนั�ง
ตลุาการดว้ยตนเอง ทั 	งยังออกเยี�ยมประชาชนอยูเ่นอืงๆ เชน่ คนจนีที�สาํเพ็ง ซึ�งปรากฏวา่ชาวจนีถวายความ
นับถอืและจงรักภักดมีาก การออกเยี�ยมตามที�ตา่งๆทําใหพ้ระองคไ์ดส้มัผัสกบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
อยา่งแทจ้รงิ ทําใหค้วามคดิของพระองคย์ิ�งขดัแยง้กบัพวกศกัดนิามากขึ	นเป็นลําดบั
หมอ่มสงัวาลย ์อดตีนางพยาบาลที�ปรนนบิตักิรมหลวงสงขลาฯจนไดแ้ตง่งานกนั มคีวามหลงใหลในเกยีรตยิศ
ชื�อเสยีงของตน นกึไมถ่งึวา่จะไดเ้ป้นพระราชชนน ีซึ�งหมายถงึแมข่องกษัตรยิ ์ประมขุสงูสดุของประเทศ นาง
จงึขดัแยง้มากและยอมไมไ่ดท้ี�รัชกาลที� ๘ จะลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์อนัหมายถงึเกยีรตยิศชื�อเสยีง
และผลประโยชนจํ์านวนมหาศาล ที�จะดลบนัดาลความสขุสบายแกต่นเองและวงศต์ระกลูไปตลอดชาตติอ้ง
อนัตรธานในพรบิตา นอกจากนี	ยังมคีวามขดัแยง้อื�นๆระหวา่งแมล่กูคูน่ี	อกี กลา่วคอืกรมหลวงสงขลาฯไดส้ ิ	นพระ
ชนมไ์ปขณะนางสงัวาลยยั์งสาวอยู ่นางจงึดํารจิะแตง่งานใหม ่แตท่วา่รัชกาลที� ๘ ไมเ่ห็นดว้ย อยา่งไรก็ตาม
ดว้ยความตอ้งการทางเพศอนัเป็นปกตขิองร่างกายในวยัสาว นางจงึไดม้สีมัพันธส์วาทกบัฝรั�งชาตกิรกีนายหนึ�ง
อยา่งลกึซึ	ง และเมื�อรัชกาลที� ๘ ทรงทราบเขา้ก็เกดิการถกเถยีงอยา่งหนักในเรื�องนี	 ซึ�งเป็นที�รูก้นัในหมูค่นไทย
ที�ใกลช้ดิในเมอืงโลซาน เรื�องนี	ทําใหน้างสงัวาลยไ์มพ่อใจมาก
โดยธรรมชาตขิองมนุษย ์เมื�อลกูคนใดคนหนึ�งเกดิความขดัแยง้กบัพ่อหรอืแม ่ก็จะมลีกูอกีคนหนึ�งเกดิความไม่
พอใจกบัลกูที�ขดัแยง้นี	 นี�ก็เชน่เดยีวกนั ภมูพิลไดเ้ขา้ขา้งแมแ่ละไมพ่อใจพี�ชาย หาวา่รัชกาลที� ๘ เป็นลกู
อกตญัHปูระกอบกบัตนเองมปีมดอ้ยทางร่างกายและอยูใ่นวยัรุ่นดว้ย จงึมคีวามคดิละอารมณ์วูว่าม ขาดความ
ยั	งคดิ ตอ้งการเดน่ดงัมหีนา้มตีาอยา่งพี�ชายของตนบา้ง อกีทั 	งไดแ้รงยจุากแมใ่นเรื�องที�ขดัแยง้กบัรัชกาลที� ๘ 
ภมูพิลซึ�งเดมิเป็นเด็กที�อยูใ่นโอวาท ขี	ประจบ หัวออ่น ก็กลบักลายเป็นผูท้ ี�มอีารมณ์วูว่าม รุนแรงในบางครั	งกบั



คนที�ตนไมพ่อใจ
โดยปกตวิสิยัของรัชกาลที� ๘ ชอบสะสมปืนมาก และมปืีนของรัชกาลที� ๘ อยูก่ระบอกหนึ�งซึ�งไกปืนออ่นมาก 
ขณะเดยีวกบัภมูพิลชอบเอาปืนของรัชกาลที� ๘ มาเลน่ เชน่ ไปจี	คนนั	นคนนี	 บางครั	งเอาปืนมาจอ่รัชกาลที� ๘ 
ทําทา่ยงิเลน่ๆ จนผูค้นในวงัเห็นเป็นเรื�องปกตไิปเสยีแลว้ แตแ่ลว้สิ�งที�ไมม่ใีครคาดฝันก็ไดเ้กดิขึ	น

เมื�อเวลา ๘.๓๐ น. ของวนัที� ๙ มถินุายน ๒๔๘๙ ........... เสยีงปืนดงัขึ	น ๑ นัด จากหอ้งบรรทม ชั 	นบนของ
พระที�นั�งบรมพมิาน ตอ่จากนั	นอกีไมก่ี�นาท ีนายชติ ยามมหาดเล็ก วิ�งหนา้ตื�นไปทลูพระราชชนนวีา่ “ในหลวง

ทรงยงิพระองค”์

การสิ	นพระชนมข์องรัชกาลที� ๘ นั	น ศาลอาญา, ศาลอทุธรณ์และศาลฎกีา สรุปตรงกนัวา่ เกดิโดยการลอบปลง
พระชนม ์มใิชก่ารปลงพระชนมเ์อง เพราะวา่แผลที�ทําใหพ้ระองคส์วรรคตอยูท่ี�หนา้ผาก กระสนุทะลอุอกทาง
ทา้ยทอย ซึ�งแสดงวา่ไมใ่ชก่ารฆา่ตวัตาย เพราะผูท้ ี�อตัตวนิบิาตกรรม สว่นมากจะยงิขมับและหัวใจเทา่นั	น นอก
จากนี	 นายแพทยใ์ช ้ยนูพัินธ ์ยังใหค้วามเห็นวา่ แผลของพระองคเ์กดิจากการอตัตวนิบิาตกรรมไมไ่ด ้เพราะวถิี
กระสนุเฉยีงลง รัชกาลที� ๘ ผูท้ี�ยงิตนเอง ตอ้งยกดา้มปืน หันปากกระบอกปืนลง เป็นของทําไดย้าก นอกจากนี	
แผลยังแสดงวา่อบุตัเิหตทุี�เกดิโดยรัชกาลที� ๘ เอง ก็ไมม่ทีางเป็นไปไดเ้ชน่กนั เพราะวถิกีระสนุมลีกัษณะที�
เห็นชดัวา่เกดิจากการตั 	งใจทําของผูท้ี�ยงิ
กอ่นบอกวา่ใครฆา่รัชกาลที� ๘ ตอ้งดขูอ้มลูตา่งๆดงันี	

๑. ผูท้ี�ฆา่ มใิชบ่คุคลอื�นที�อยูน่อกวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พระที�นั�งบรมพมิาน เพราะวา่ไดม้กีารจัดทหาร ตํารวจ
วงั ลอ้มรอบพระที�นั�งอยา่งเขม้งวด ตั 	งแตป่ระตวูงัถงึองคพ์ระที�นั�ง คอืถา้เป็นกลางวนั ณ ที�ประตเูหล็กทางเขา้
พระที�นั�งจะมทีหารยามรักษาการณ์ สว่นพระที�นั�งชั 	นบนมยีามมหาดเล็ก ๓ จดุ สาํหรับชั 	นลา่งมยีามตํารวจหลวง
และยังมทีหารยามเฝ้าอยูท่ ี�เชงิบนัไดสว่นที�จะขึ	นพระที�นั�งอกี(๑) เฉพาะที�บนัไดใหญท่างขึ	นพระที�นั�งมยีามถงึ 
๔-๕ คน(๒) สว่นในเวลากลางคนืจะมยีามอยูท่ ี�ชั 	นบนตรงตําแหน่งที�สาํคญั ๒ จดุๆละ ๒ คน นอกจากนี	ยังมยีาม
ที�ชั 	นลา่งอกี(๓)
ตวัพระที�นั�งมทีางขึ	นชั 	นบนที�ประทบัของรัชกาลที� ๘ อยู ่๓ บนัได ในจํานวนนี	อนุญาตใหค้นขึ	น ลงตลอดวนั
เพยีง ๑ บนัได ปิดตาย ๑ บนัได สว่นอกี ๑ บนัได เปิดเฉพาะเวลากลางวนั สาํหรับบนัไดที�เปิดตลอดเวลานั	น 
จะมยีามเฝ้าในเวลากลางคนื(๔) ยามเหลา่นี	ลว้นเป็นมหาดเล็กที�คดัเลอืกกนัมาตามตระกลู ที�เชื�อไดว้า่จงรัก
ภักด ีสามารถสละชพีเพื�อกษัตรยิไ์ด ้(ขนาดชา่งตดัผมของรัชกาลที� ๙ ทกุวนันี	 ก็ตดัผมกษัตรยิม์าตั 	งแต่
บรรพบรุุษ) ยอ่มไมม่วีนัยนิยอมปลอ่ยใหผู้ร้า้ยภายนอก หลงหหูลงตาขึ	นไปชั 	นบนพระที�นั�งเป็นอนัขาด
จะเห็นไดว้า่ถา้ไมใ่ชค่นในพระที�นั�งบรมพมิานแลว้จะฆา่รัชกาลที� ๘ ไมไ่ดเ้ลย เพราะนอกจากไมส่ามารถเล็ด
ลอดยามจํานวนมากขึ	นไปบนพระที�นั�ง ยังไมส่ามารถหนไีปไดพ้น้เมื�อยงิแลว้ เพราะเป็นที�ยอมรับกนัวา่ รัชกาล
ที� ๘ สิ	นพระชนมใ์นเวลา ๙ โมงเศษ ซึ�งในเวลานั	นจะมผีูค้นพลกุพลา่นบนพระที�นั�งแลว้ เพราะอยา่งนอ้ยที�สดุ 
ชาววงัจะทําความสะอาดตั 	งแต ่๖-๘ โมงเชา้(๕) ผูร้า้ยภายนอกจะไมม่ทีางวิ�งหนลีงไปจากพระที�นั�งได ้เพราะ
เมื�อเสยีงปืนดงัสนั�นขึ	นแลว้ ทกุคนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งพวกยามยอ่มรูว้า่มเีหตรุา้ย จะคอยสงัเกตดคูวามผดิปกต ิ
แตป่รากฏวา่พยานทกุคนที�เป็นยามใหก้ารกบัศาลวา่ ไมป่รากฏวา่ผูใ้ดเห็นร่องรอยผูร้า้ยวิ�งลงมาจากพระที�นั�ง
เลย

นอกจากประเด็นที�กลา่วแลว้ ควรพจิารณาตอ่ไปอกีวา่ ในวนัที� ๘ ม.ิย. ๒๔๙๘ นั	น รัชกาลที� ๘ เขา้นอนเวลา ๓ 
ทุม่เศษ และตื�นขึ	นมาในเวลายํ�ารุ่งวนัที� ๙ ม.ิย. ๒๔๙๘ หลงัจากนั	นพระชนนแีละมหาดเล็ก ๑ คน ไดถ้วาย
นํ	ามันละหุง่ เพราะในวนัที� ๘ ม.ิย. พระองคท์อ้งเดนิ หลงัจากนั	นก็หลบัไปจนเวลา ๘ โมงเชา้ จงึตื�นขึ	นไปเขา้
หอ้งนํ	า แลว้กลบัมานอนอกีราว ๑ ชม. เวลา ๙ โมงเชา้ก็ถกูลอบปลงพระชนม์
หลงัจากที�ถกูยงิแลว้ คณะแพทยส์ว่นใหญไ่ดต้รวจพระศพ และวนิจิฉัยวา่แผลที�เกดิจากการยงิหา่งจากหนา้
ผากไมเ่กนิ ๕ ซม.(๖) ซึ�งตอ่มา นายแพทยส์ดุ แสงวเิชยีร ตรวจสอบบาดแผลเป็นพเิศษพบวา่ ที�ตําแหน่งหนา้
ผากตรงที�ถกูยงิมรีอยกดของกระบอกปืนเป็นวงกลม แสดงวา่ผูท้ ี�ยงิตอ้งเอาปืนกระชบัยงิลงไปที�หนา้ผาก
ทั 	งนี	เมื�อตรวจมุง้ของรัชกาลที� ๘ แลว้ ไมป่รากฏวา่มรีอยทะล ุแสดงวา่ผูร้า้ยตอ้งเลกิมุง้ออก แลว้จงึเอาปืนจอ่
ยงิในหลวง โดยที� “ผูท้ี�ยงิตอ้งเป็นคนรูปร่างสงู แขนยาว” จงึจะทําไดส้ะดวก เพราะจากขอบเตยีงถงึบาดแผล
มรีะยะหา่งกนัถงึ ๖๖ ซม. ถา้รูปร่างเล็กแขนสั 	นจะทําไมไ่ด(้๗) (ซึ�งเรื�องนี	เป็นสิ�งที�น่าตลก ที�พวกศกัดนิา
พยายามวา่ร.ท.สทิธชิยั ชยัสทิธเิวชฆา่รัชกาลที� ๘ ซึ�งเป็นไปไมไ่ด ้เพราะร.ท.สทิธชิยั เป็นคนรูปร่างเล็ก)
จะเห็นวา่ถา้ผูร้า้ยเป็นบคุคลอื�น ซึ�งไมส่นทิสนมกบัรัชกาลที� ๘ มากๆแลว้ จะกระทําการดงักลา่วไมไ่ดเ้ลย 
เพราะเป็นการเสี�ยงภัยและไมม่ทีางสาํเร็จ เพราะพระองคน์อนตั 	งแตเ่วลา ๓ ทุม่ของวนัที� ๘ ม.ิย. จนตื�นขึ	นมา
ในเวลาเชา้ตรู่ของวนัที� ๙ ม.ิย. และเขา้นอนถงึ ๒ ระยะยอ่มหลบัไมส่นทิ เพราะปกตใินหลวงไมเ่คยตื�นสายกวา่ 
๘.๓๐ น. เลย ดงันั	นถา้มคีนเลกิมุง้ยอ่มมเีสยีง เพราะมุง้มเีหล็กทบัอยู ่ทําใหพ้ระองคร์ูต้วักอ่นที�ผูร้า้ยจะทําการ
ได(้๖)
นอกจากนี	ถา้มผีูร้า้ยภายนอกแอบเขา้ไปในหอ้งบรรทม ก็ตอ้งเขา้ไปในเวลากลางคนืและยงิในเวลานั	นเลย 
เพราะปลอดคน ทั 	งหนสีะดวก มใิชร่อจนเวลาเชา้จงึยงิ อนัจะทําใหต้อ้งแอบซอ่นตวัอยูเ่ป็นเวลานาน ซึ�งเป็น



การเสี�ยงภัยมากกวา่ และหากมผีูร้า้ยซอ่นตวัอยูจ่รงิ ยอ่มไมอ่าจรอดสายตาพระชนน ีและมหาดเล็กที�เขา้ไป
ถวายนํ	ามันละหุง่ใหรั้ชกาลที� ๘ ได ้

๒. ตามธรรมดานั	น ปรากฏในประวตัศิาสตรเ์สมอมาวา่ มพีี�ฆา่นอ้ง นอ้งฆา่พี� ลกูฆา่พ่อ อาฆา่หลาน หลานฆา่อา 
และกระทั�งแมฆ่า่ลกูเพื�อชงิราชสมบตั ิอาทเิชน่ กรณีแมเ่จา้อยูห่ัวศรสีดุาจันทร ์สมัยอยธุยาฆา่พระแกว้ฟ้า บตุร
ของตนเองเพื�อใหพั้นบตุรศรเีทพหรอืขนุวรวงศาธริาชชูรั้ก ไดเ้ป็นกษัตรยิ ์ในเมื�อผูร้า้ยเป็นบคุคลภายนอกมไิด ้
สว่นผูท้ ี�อยูใ่นพระที�นั�งก็ลว้นจงรักภักดแีละไมไ่ดป้ระโยชนจ์ากการตายของรัชกาลที� ๘ ผูท้ี�น่าสงสยัที�สดุก็คอื 
รัชกาลที� ๙ ซึ�งเป็นผูท้ ี�ไดรั้บประโยชนม์ากที�สดุจากกรณีสวรรคต ทั 	งในดา้นลาภยศและทรัพยศ์ฤงคาร อยา่งไร
ก็ด ีกอ่นที�จะสรุปวา่เป็นคนลงมอืฆา่หรอืไม ่ควรดคํูาใหก้ารของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์สวรรคต ดงัสรุปไดด้งั
นี	

ก. หอ้งของรัชกาลที� ๘ อยูท่างตะวนัออกของพระที�นั�งชั 	นบน สว่นหอ้งของรัชกาลที� ๙ อยูอ่กีฟากหนึ�งทางทศิ
ตะวนัตกมรีะเบยีงเชื�อมถงึกนั ขา้งหอ้งรัชกาลที� ๙ เป็นหอ้งพระชนนซีึ�งมปีระตตูดิตอ่ถงึกนัได ้

ภาพผังพระที�นั�งบรมพมิาน

ข. รัชกาลที� ๙ ใหก้ารวา่ในวนันั	น ตนจะเขา้ไปหาพี�ชายในเวลาประมาณ ๙ โมงเชา้ กอ่นเกดิเสยีงปืนไมน่าน
นัก พบนายชติ สงิหเสนแีละนายบศุย ์มหาดเล็ก ซึ�งนั�งอยูท่ ี�ประตหูอ้งรัชกาลที� ๘ เมื�อรูว้า่พี�ชายยังไมต่ื�นจงึเดนิ
กลบัไปที�หอ้งของตน เขา้ๆ ออกๆ ระหวา่งหอ้งตนกบัหอ้งเลน่เครื�อง (ดแูผนที�) และในเวลาที�มกีารยงิปืนนั	น 
ตนไมไ่ดย้นิเสยีงปืนเลย จนเมื�อรูเ้รื�องการยงิรัชกาลที� ๘ จาก น.ส.จรูญ ตะละภัฏ แลว้จงึวิ�งไปที�หอ้งบรรทม ซึ�ง
ก็มแีมแ่ละพระพี�เลี	ยงเนื�องอยูใ่นหอ้งนั	น กอ่นหนา้ที�ตนจะวิ�งเขา้ไป
คําใหก้ารนี	 ซึ�งก็สอดคลอ้งกบัคําใหก้ารของ น.ส.จรูญ ตะละภัฏ ขา้หลวงพระชนน ี(เป็นญาตพิระชนนดีว้ย
เพราะนามสกลุเดยีวกนั) ที�อา้งวา่ พอตนไดท้ราบจากนายสาธติวา่ รัชกาลที� ๘ ถกูยงิก็ว ิ�งไปที�หอ้งบรรทม พบ
รัชกาลที� ๙ อยูท่ี�ประตหูอ้งบนัไดเล็ก(ซึ�งมปีระตตูดิตอ่กบัหอ้งเลน่เครื�อง) จงึแจง้ใหรู้ว้า่ในหลวงสวรรคต แลว้
พากนัวิ�งไปที�หอ้งบรรทมดว้ยกนั โดยมรัีชกาลที� ๙ วิ�งนําหนา้ไป

ค. คําใหก้ารของรัชกาลที� ๙ มพีริุธมากเพราะ
ค.๑ ทกุคนที�อยูใ่นพระที�นั�งไดย้นิเสยีงปืนดงัสนั�น ทั 	งชั 	นลา่งและชั 	นบน มแีตรั่ชกาลที� ๙ และพระชนนเีทา่นั	นที�
ไมไ่ดย้นิเสยีงปืน
ค.๒ จากคําใหก้ารของนายฉลาด เทยีมงามสจั ซึ�งยนือยูใ่นบรเิวณหอ้งเสวยพระกระยาหาร อนัเป็นจดุที�
สามารถและเห็นการเคลื�อนไหวหนา้หอ้งบรรทมไดห้มดนั	น นายฉลาดใหก้ารวา่รัชกาลที� ๙ วิ�งเขา้ไปในหอ้ง
บรรทมกอ่นพระพี�เลี	ยงเนื�อง จนิตะดลุย ์ไมต่รงกบัคําใหก้ารของรัชกาลที� ๙ ที�วา่เขา้ไปในหอ้งหลงัพระพี�เลี	ยง
เนื�อง จนิตะดลุย์
ค.๓ พระพี�เลี	ยงเนื�อง จนิตะดลุย ์นักเรยีนพยาบาลรุ่นเดยีวกบัพระชนน ีใหก้ารวา่ ตนอยูใ่นหอ้งรัชกาลที� ๙ ๒๐ 
นาท ีกอ่นมเีสยีงปืน และไมพ่บรัชกาลที� ๙ ในหอ้งนั	นเลย แสดงวา่รัชกาลที� ๙ อา้งวา่ตนเองเขา้ๆ ออกๆ 
ระหวา่งหอ้งนอนของตนกบัหอ้งเลน่เครื�อง ยอ่มเป็นการโกหก นอกจากนี	พระพี�เลี	ยงเนื�องยังใหก้ารตอ่ไปอกีวา่ 
เมื�อไดย้นิเสยีงปืนแลว้ ก็รบีวิ�งไปยังหอ้งบรรทม ผา่นหอ้งเครื�องเลน่แตไ่มพ่บรัชกาลที� ๙ ในหอ้งนั	น แสดงวา่
ขอ้อา้งของรัชกาลที� ๙ ที�วา่อยูใ่นหอ้งเลน่เครื�องกอ่นหนา้เหตกุารณ์สวรรคต ก็ไมเ่ป็นจรงิ เพราะถา้เป็นอยา่งนี	



จรงิ ขณะที�พี�เลี	ยงเนื�องวิ�งผา่นหอ้งเลน่เครื�องนั	น จะตอ้งแลเห็นรัชกาลที� ๙ เพราะรัชกาลที� ๙ เองก็ยังอา้งวา่ 
ตนวิ�งไปยังหอ้งบรรทมหลงัพี�เลี	ยงเนื�อง
ค.๔ รัชกาลที� ๙ และน.ส.จรูญ ตะละภัฏญาตพิระชนน ีอา้งวา่ ตนวิ�งไปที�หอ้งบรรทมดว้ยกนั แตน่ายฉลาด 
เทยีมงามสจั ซึ�งอยูน่อกหอ้งบรรทมและเห็นเหตกุารณ์ใกลช้ดิใหก้ารวา่ ไมเ่ห็นน.ส.จรูญเขา้ไปในหอ้งบรรทม
เลย (น่าสงัเกตวา่คําใหก้ารของน.ส.จรูญนี	 เชื�อถอืไมไ่ดท้ั 	งส ิ	น เพราะน.ส.จรูญอา้งวา่ ตนอยูใ่นหอ้งพระชนนี
กอ่นเสยีงปืนดงั แตพ่ยานอื�นที�อยูใ่นหอ้งขณะนั	นใหก้ารเป็นอยา่งอื�น)
ค.๕ รัชกาลที� ๙ บอกใหก้รมขนุชยันาทฯ ฟังวา่ ขณะที�ผูร้า้ยยงิปืนนั	น ตนเองอยูใ่นหอ้งของตน(๙) ซึ�งเป็น
เรื�องเท็จอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะขดัแยง้กบัคําใหก้ารของพี�เลี	ยงเนื�อง จนิตะดลุย ์ซึ�งอยูใ่นหอ้งของพระองคใ์น
ขณะนั	น
ค.๖ นายเวศน ์สนุทรวฒัน ์มหาดเล็กหนา้หอ้งรัชกาลที� ๙ ใหก้ารวา่ แมห้อ้งนอนของรัชกาลที� ๙ มปีระตตูดิกบั
หอ้งเครื�องเลน่ แตป่ระตนูี	ปิดตายตลอดเวลา ถา้รัชกาลที� ๙ ตอ้งการจะเขา้หอ้งเครื�อง จะตอ้งเขา้ทางประตดูา้น
หนา้ของหอ้งเครื�อง มใิชเ่ขา้ทางประตดูา้นหลงัซึ�งตดิตอ่กบัหอ้งของรัชกาลที� ๙

จงึเห็นไดว้า่ ขอ้อา้งที�รัชกาลที� ๙ โกหกวา่ตนเขา้ๆ ออกๆระหวา่งหอ้งเครื�องกบัหอ้งนอนตนเองนั	นเป็นเท็จ

ง. เราสามารถสรุปไดว้า่ รัชกาลที� ๙ ใหก้ารเท็จ พยายามอา้งวา่ตนอยูไ่กลสถานที�เกดิเหตทุี�สดุ และไปถงึหอ้ง
บรรทมคนสดุทา้ย โดยร่วมมอืกบับคุคลอื�น เชน่ น.ส.จรูญ ตะละภัฏ เป็นตน้
โดยขอ้มลูนี	 เราจะเห็นไดว้า่ เมื�อรัชกาลที� ๙ กนิขา้วเชา้อิ�ม ก็ไดเ้ดนิไปถงึหนา้หอ้งบรรทมของรัชกาลที� ๘ 
กอ่นเสยีงปืนไมน่านนักและเขา้ไปในหอ้งนั	น โดยที�นายชติและบศุยม์ไิดห้า้มปราม เพราะตามคําใหก้ารของ
พระพี�เลี	ยงเนื�องนั	น ปรากฏวา่พี�นอ้งคูน่ี	นั 	น ถา้ผูใ้ดตื�นกอ่น มักจะเขา้ไปยั�วเยา้อกีคนหนึ�งใหต้ื�น ฉะนั	นนายชติ
และบศุย ์ยอ่มไมส่งสยัวา่เหตใุดรัชกาลที� ๙ จงึเขา้ไปในหอ้งรัชกาลที� ๘
เมื�อเขา้ไปในหอ้งรัชกาลที� ๘ แลว้ก็เอาปืนของรัชกาลที� ๘ นั	นเอง ถอืเดนิไปที�พระแทน่ เลกิมุง้ขึ	นแลว้ “บรุุษ
ร่างสงู แขนยาว” ผูน้ี	ก็เอาปืนจอ่ยงิรัชกาลที� ๘ ขณะที�รัชกาลที� ๘ ยังไมท่นัรูต้วัวา่จะถกูฆา่
ถา้จะถามวา่รัชกาลที� ๘ ไมรู่ต้วัในเวลาที�นอ้งชายเลกิมุง้หรอื
ตอบไดว้า่ จะรูห้รอืไม ่ก็ไมส่าํคญั เพราะพี�ชายยอ่มไมร่ะแวงนอ้งชาย นอกจากนี	 ทั 	งคูก่็มักจะใชปื้นลอ้ผูอ้ ื�นอยู่
แลว้ พระพี�เลี	ยงเนื�องใหก้ารวา่ บางครั	งทั 	งคูจ่ะใชปื้นจี	ลอ้พวกฝ่ายใน เชน่ ทา้วสตัยา นางสาวจรูญ นางสาวทศั
นยีาและพระพี�เลี	ยงเนื�อง บางครั	งถงึกบัเอาปืนเขา้ไปใกล ้ๆ  ยกขึ	นเล็งไปยังคนเหลา่นั	น ฉะนั	นแมรั้ชกาลที� ๘ 
จะเห็นรัชกาลที� ๙ ถอืปืน ก็ไมม่วีนัระแวง
ปัญหาสดุทา้ยก็คอื จะเป็นเรื�องอบุตัเิหตไุดห้รอืไม่
ไมน่่าจะเป็นอบุตัเิหต ุเพราะถา้รัชกาลที� ๙ เอาปืนลอ้รัชกาลที� ๘ แมจ้ะเล็งปืนเขา้ไปใกลเ้พยีงใด ก็ไมน่่าจะถงึ
กบัเอาปืนจอ่กระชบัเขา้ไปที�หนา้ผากเป็นอนัขาด (ตามการตรวจแผลของนายแพทยส์ดุ แสงวเิชยีร) เพราะทรง
ยอ่มรูเ้หมอืนกบัคนอื�นทั�วไปวา่ ปืนกระบอกนั	นไกออ่น ถา้กระชบัปืนเขา้ที�หนา้ผากขนาดนั	น ยอ่มเป็นการเสี�ยง
ภัยจนเกนิไป
สาํหรับปัญหาเกี�ยวกบัพยานหลายคน เชน่ นายชติ นายบศุย ์และนายฉลาด เทยีมงามสจั ที�ใหก้ารตรงกนัวา่ 
รัชกาลที� ๙ ไมไ่ดเ้ขา้ไปในหอ้งบรรทม เชื�อไมไ่ดเ้ลยหรอื
ตอบไดว้า่ เชื�อไมไ่ด ้คนเหลา่นี	ลว้นใหก้ารเท็จ เพราะสาํหรับนายฉลาดนั	น เป็นผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการโกหก
ของตนเอง นายฉลาดยอมรับในศาลวา่ ตั 	งแตถ่กูเรยีกตวัไปสอบสวนก็ไดเ้บี	ยเลี	ยงจากสนัตบิาลวนัละ ๓ บาท 
นอกจากนี	หลงัจากที�ถกูปลดจากสาํนักราชวงั ฐานหยอ่นความสามารถ เมื�อเดอืน ม.ค.๒๔๙๑ ก็ยังไดรั้บการ
บรรจเุขา้ทํางานที�ธนาคารแหง่ประเทศไทย ดว้ยความสนับสนุนของพนักงานสอบสวน ขอ้ที�ช ี	ชดัไดว้า่นาย
ฉลาดโกหกก็คอื การที�นายฉลาด บอกวา่ไมเ่ห็นผูร้า้ยวิ�งออกจากหอ้งบรรทมเลย นี�เป็นการโกหกชดัๆ เพราะ
เมื�อมกีารปลงพระชนมเ์กดิขึ	นแลว้ ผูร้า้ยที�ไหนจะยอมอยูเ่ป็นเหยื�อในหอ้งบรรทม จะตอ้งวิ�งหนอีอกจากหอ้งนั	น
สว่นนายชติกบันายบศุยนั์	น ตกอยูใ่นฐานะนํ	าทว่มปาก พูดมากไมไ่ด ้เพราะการฟ้องรอ้งคดสีวรรคตนี	เกดิขึ	น
หลงัจากที�พวกทหารกอ่รัฐประหารลม้ลา้งรัฐบาลเลอืกตั 	ง ผลจากรัฐประหารทําใหพ้ระพนิจิชนคด ีพวกศกัดนิา
ไดเ้ป็นอธบิดกีรมตํารวจ และดําเนนิการสอบสวน นายชติเองถกูฉดียาใหเ้คลบิเคลิ	ม ถกูขูเ่ข็ญสารพัด(๑๐) ทั 	ง
คูรู่ด้วีา่ พวกศกัดนิาและพระพนิจิฯ จะตอ้งเลน่งานพวกนายปรดี ีพนมยงคใ์หไ้ด ้โดยใชก้รณีสวรรคตเป็นเครื�อง
มอื ฉะนั	นถงึตนพูดความจรงิ ก็ไมม่ปีระโยชน ์ซํ	าจะเป็นอนัตรายถงึครอบครัว เพราะทั 	งคูรู่ด้วีา่ สมัยนั	นมกีารใช ้
อํานาจเผด็จการรัฐประหารอยา่งป่าเถื�อน เชน่ ยงิทิ	ง จับกมุคมุขงัและทรมานผูบ้รสิทุธิ7อยา่งไรบา้ง จงึยอมสงบ
ปาก หวงัที�จะไดรั้บความเมตตาของศาล และอยา่งนอ้ยที�สดุ ทั 	งคูน่่าจะไดรั้บคํารับรองจากศกัดนิาวา่ ถา้ศาล
ตดัสนิประหารชวีติ รัชกาลที� ๙ จะใหอ้ภัยโทษ ไมต่อ้งถกูประหารชวีติและทางครอบครัวจะไดรั้บการเลี	ยงดู
เป็นที�น่าเสยีใจที� นายชติและนายบศุยไ์มไ่ดรั้บความปรานจีากศกัดนิา หลงัจากที�เขาถกูตดัสนิประหารชวีติ แม ้
จะถวายฎกีา แตรั่ชกาลที� ๙ ยกฎกีาเสยี จอมพล ป. เลา่ใหล้กูชาย (พล.ต.อนันต ์พบิลูยส์งคราม) ฟังวา่ตนเอง 
“....ไดข้อพระราชทานอภัยโทษขึ	นไปถงึ ๓ ครั	ง...” (๑๐) แตรั่ชกาลที� ๙ ไมย่อมใหผู้ท้ ี�รูค้วามลบัของตนมี
ชวีติตอ่ไป จงึยกฎกีาเสยี
อยา่งไรก็ด ีศกัดนิาใหญก่็ฉลาดพอที�จะสง่เงนิอดุหนุนจนุเจอื ครอบครัวผูถ้กูประหารชวีติเสมอมา เพื�อป้องกนัมิ



ใหค้รอบครัวผูส้ ิ	นชวีติโวยวาย ซึ�งเรื�องนี	 นายปรดี ีพนมยงคไ์ดเ้ปิดโปงไวใ้นคําฟ้องคดทีี�นายชาล ีเอี�ยมกระ
สทิธ ์หมิ�นประมาทนายปรดีวีา่ ครอบครัวผูต้ายไดรั้บการชว่ยเหลอืทางการเงนิจากพระราชวงศอ์งคห์นึ�ง ซึ�ง
พวกศกัดนิาก็ไมก่ลา้โตต้อบแตอ่ยา่งใด

จ. ในเมื�อหลกัฐานพยานแวดลอ้มตา่งผกูมัดวา่ รัชกาลที� ๙ ฆา่รัชกาลที� ๘ เชน่นี	ทําไมศาลไมพ่พิากษาเอาตวั
ไปลงโทษ
ที�เป็นเชน่นี	 ขณะนั	น อํานาจมดือนัเกดิจากการรัฐประหารดว้ยปืนแผซ่า่นไปทั�ว มคีวามพยายามที�จะปกป้อง
รัชกาลที� ๙ และโยนบาปไปใหพ้วก ดร.ปรดี ีโดยการใชว้ธิกีารทกุอยา่ง เชน่
จ.๑ สรา้งพยานเท็จ นอกจากที�กลา่วแลว้ ยังมกีารสรา้งพยานเท็จวา่ ดร.ปรดีแีละพวก ปรกึษากนัวา่จะฆา่
รัชกาลที� ๘ ที�บา้นพระยาศรยทุธเสน ีโดยมนีายตีG ศรสีวุรรณ เป็นผูล้ว่งรูค้วามลบันี	 เรื�องโกหกพรรคน์ี	 แมศ้าลก็
ไมก่ลา้เชื�อ ในภายหลงั นายตีG ศรสีวุรรณ ยอมรับกบัทา่นปัญญานันทะ ภกิขวุา่ตนใหก้ารเท็จ
นอกจากนี	ยังมนีายวงศ ์เชาวนะกว ีใหก้ารวา่ไดย้นินายปรดีพูีดกบัตนวา่ ตอ่ไปนี	นายปรดีจีะไมป้่องกนัราช
บลัลงัก ์ซึ�งเป็นเรื�องที�น่าหัวเราะ เพราะนายวงศม์ใิชผู่ท้ ี�สนทิชดิเชื	อกบันายปรดี ีพอที�นายปรดีจีะพูดความลบั 
อนัเป็นความเป็นความตายดว้ย
จ.๒ มกีารทําลายหลกัฐานตา่งๆที�จะผกูมัดรัชกาลที� ๙ ในภายหลงั เชน่ พระชนนสีั�งใหพ้ระพี�เลี	ยงเนื�อง ทํา
ความสะอาดพระศพ แลว้ยังใหห้มอนติย ์เย็บบาดแผล ทั 	งที�พระชนนเีป็นพยาบาลมากอ่น ยอ่มรูด้วีา่ ควรจัดการ
อยา่งไรกบัศพที�มเีคา้วา่จะถกูฆาตกรรม
นอกจากนี	ยังมกีารผลดัเสื	อผา้พระศพ โดยเฉพาะหมอนนั	นถกูนําไปฝัง หลงัรัชกาลที� ๘ สวรรคตไปแลว้ ๑๐ วนั 
ซึ�งพระยาชาตเิดชอดุม เลขาธกิารพระราชวงัใหก้ารวา่จะทําเชน่นี	ไดต้อ้งม ี”ผูใ้หญส่ั�ง” แน่นอนผูท้ี�ใหญก่วา่
เลขาธกิารพระราชวงั ในวงัหลวงนั	นเห็นจะมแีตพ่ระชนน ีหาไมก่็รัชกาลที� ๙ เทา่นั	น
ที�รา้ยกวา่นี	คอื มกีารเคลื�อนยา้ยพระศพรัชกาลที� ๘ ออกไปและมผีูย้กเอาพระศพไปไวบ้นเกา้อี	โซฟาแทน(๑๑) 
การแตะตอ้งพระบรมศพนั	น มใิชว่า่จะกระทําไดง้า่ยๆ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้นายผูใ้หญก่อ่นเทา่นั	น
จ.๓ เมื�อรัฐบาลพลเรอืนชดุกอ่นที�จะถกูรัฐประหาร จะชนัสตูรพระศพรัชกาลที� ๘ กลบัถกูคดัคา้นจากกรมขนุ
ชยันาทและพระชนนจีนกระทําไมไ่ด(้๑๒)
จ.๔ แมแ้ตศ่าลฎกีา ก็พยายามชว่ยเหลอืรัชกาลที� ๙ และโยนความผดิใหผู้อ้ ื�น ดงัจะเห็นไดว้า่
จ.๔.๑ มเีพยีงสองคนเทา่นั	นในคดนีี	 ที�ไมไ่ดรั้บการตรวจพสิจูนเ์ขมา่ปืนที�มอื คอืพระชนนกีบัร.๙ เมื�อปรากฏวา่
มนีายตํารวจคนหนึ�งเสนอใหทํ้าการพสิจูนด์ว้ย ผลตอ่มาปรากฏวา่นายตํารวจผูนั้	นถกูสั�งปลดออกจากราชการ
จ.๔.๒ ศาลหลกีเลี�ยงไมย่อมปฏบิตัติามมาตรา ๑๗๒ และ ๑๗๒ ทว ิแหง่ประมวลวธิคีวามอาญาซึ�งกําหนดวา่ 
การซกัคา้นพยาน อนัจะเกดิความเสยีหายตอ่จําเลย ตอ้งกระทําตอ่หนา้จําเลย ศาลกลบัเดนิเผชญิสบืพระชนนี
และรัชกาลที� ๙ ที�สวสิเซอรแ์ลนด ์ในวนัที� ๑๒ และ ๑๕ พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยไมย่อมใหจํ้าเลยและทนายไปซกั
คา้นดว้ย แมพ้ระชนนแีละรัชกาลที� ๙ ใหก้ารสบัสน ทนายจําเลยก็ซกัคา้นไมไ่ด ้
การซกัคา้นรัชกาลที� ๙ และพระราชชนนโีดยอยัการ คราวนี	ไดก้ระทําอยา่งขอไปท ีอยา่งน่าเกลยีด ทั 	งที�
รัชกาลที� ๙ เป็นผูท้ ี�น่าสงสยัที�สดุ ในฐานะที�ไดรั้บประโยชนจ์ากการตายของรัชกาลที� ๘ แตผู่เ้ดยีว อยัการกลบั
ซกัถามรัชกาลที� ๙ เพยีงไมก่ี�คํา และเลี�ยงที�จะไตถ่ามในสิ�งที�เป็นสาระสาํคญั นอกจากนี	ศาลฎกีายังหลกีเลี�ยง
ไมย่อมปฏบิตัติามมาตรา ๒๐๘ และ ๒๐๘ ทว ิและ ๒๒๕ แหง่ประมวลวธิคีวามอาญา เพราะวา่ตามปกตนัิ	น คดี
สาํคญัๆจะตอ้งนําไปใหท้ี�ประชมุใหญศ่าลฎกีาวนิจิฉัย แตค่ดสีวรรคตเป็นคดทีี�สาํคญักวา่คดทีั 	งปวงในประวตั ิ
ศาสตร ์ที�ประชมุใหญข่องศาลฎกีากลบัไมไ่ดว้นิจิฉัย มเีพยีงผูพ้พิากษา ๕ คนเทา่นั	น ที�เป็นผูต้ดัสนิคด ีที�คณะ
ศาลฎกีาไมย่อมเอาคดนํีาขึ	นสูท่ ี�ประชมุใหญ ่ก็เพราะไมอ่ยากใหผู้ท้ ี�จับไดไ้ลท่นั คดัคา้นนั�นเอง
จ.๔.๓ เพื�อใหค้วามผดิพน้จากตวัรัชกาลที� ๙ ศาลฎกีาถงึกบัประหารชวีติผูบ้รสิทุธิ7อยา่ง นายเฉลยีว ปทมุรส 
ซึ�งคนผูน้ี	 ศาลฎกีาไมส่ามารถกลา่วออกมาไดว้า่ เกี�ยวขอ้งกบัคดสีวรรคตอยา่งไร นอกจากอา้งซํ	าแลว้ซํ	าอกีวา่ 
มคีวามใกลช้ดิกบันายปรดี ีเชน่ ยนืตามคําใหก้ารของ “นายรว ิผลเนอืงมา” วา่นายเฉลยีว จัดรถพระที�นั�งของ
รัชกาลที� ๘ ใหน้ายปรดีใีช ้ขณะที�รัชกาลที� ๘ อยูท่ี�หัวหนิ อนัเป็นการแสดงความไมจ่งรักภักด ี(ซึ�งเป็นคําให ้
การเท็จเพราะขณะนั	นนายปรดีกี็อยูท่ ี�หัวหนิดว้ย) ไมว่า่นายเฉลยีวจะใกลช้ดิกบันายปรดี ีหรอืมคีวามจงรักภักดี
กบัรัชกาลที� ๘ มากนอ้ยเพยีงใด การประหารชวีตินายเฉลยีว ก็เป็นบาปอนัมหันตข์องศาลฎกีาชดุนั	น เพราะ
กระทั�งฆาตกร ศาลก็วนิจิฉัยไมไ่ดว้า่ใครเป็นผูก้ระทํา ศาลกลบัใหฆ้า่นายเฉลยีว เพยีงเพราะนายเฉลยีวใกลช้ดิ
กบันายปรดีี
เมื�อการสะสางคดนีี	จบลง โดยการมแีพะรับบาป ตอ้งคําพพิากษาประหารชวีติ ๓ คนคอื นายชติ สงิหเสน ีนาย
บศุย ์ปัทมศรนิ นายเฉลยีว ปทมุรส สว่นรัชกาลที� ๙ ก็ไดท้รงหนไีปอยูต่า่งประเทศชั�วคราวระยะหนึ�งจงึเสด็จ
กลบั เพื�อเป็นการหนเีสยีงครหานนิทาของประชาชน โดยวางหมากใหแ้มเ่ป็นผูอ้อกรับแทน
กอ่นที�คนทั 	ง ๓ จะถกูประหารชวีติ คนหนึ�งไดข้อพบเผา่ ศรยีานนทเ์ป็นการสว่นตวั และไดพู้ดคยุกบัเผา่เป็นการ
ลําพังประมาณ ๑๐ นาท ีเมื�อหนังสอืพมิพไ์ดถ้ามหลงัการประหาร ๓ คนนั	นแลว้ วา่ไดค้ยุเรื�องอะไรกนับา้ง เผา่
ไมย่อมตอบ แน่นอนเผา่จะตอ้งรูว้า่ ใครเป็นฆาตกรโหดในกรณีดงักลา่วและไมเ่ป็นที�สงสยัเลยวา่ เผา่จะไมไ่ด ้
บอกเพื�อนสนทิใหรู้ค้วามลบันี	 ในจํานวนเหลา่นั	นม ีแปลก สฤษดิ7และประภาสรวมอยูด่ว้ย
การกําจัดรัชกาลที� ๘ นั	น นับวา่เป็นการยงิทเีดยีวไดน้ก ๒ ตวั เพราะนอกจากรัชกาลที� ๙ จะจัดการกบัรัชกาลที� 



๘ ไดแ้ลว้ ยังไดก้ําจัด ดร.ปรดี ีซึ�งเป็นตน้ตอทําลายผลประโยชนข์องพวกกลุม่ศกัดนิาอกีดว้ย อกีทั 	ง ดร.ปรดีี
จะรูอ้ะไรมากไปสกัหน่อย สมควรที�จะถกูทําลายลงเสยีท ีฉะนั	นเมื�อสิ	นเสยีงปืนไมน่าน ปรดีตีอ้งลี	ภัยทางการ
เมอืงไป ตั 	งแตปี่ ๒๔๙๑ จนถงึปัจจบุนั
ขอ้น่าสงัเกตประการหนึ�ง ซึ�งเพิ�งถกูคน้พบในระยะหลงัๆคอื เมยีของ ร.ท.สทิธชิยั ชยัสทิธเิวชผูถ้กูระบวุา่เป็น
มอืปืน แลว้หนตีาม ดร.ปรดีไีปอยูเ่มอืงนอก ชื�อชะอุม่ กลบัไดรั้บตําแหน่งหัวหนา้แมค่รัวในวงัสวนจติรลดาตราบ
เทา่ทกุวนันี	 ลกูทกุคนไดรั้บการสง่เสยีใหเ้งนิทนุไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ และตวั ร.ท.สทิธชิยัเองก็กลบัมาอยู่
อาศยัที�ลาดพรา้ว ซอย ๑๐๑ อยา่งสขุสบาย โดยที�เจา้ตวัไมต่อ้งทํามาหากนิแตอ่ยา่งใด หากเขาเป็นฆาตกร
จรงิ ทําไมรัชกาลที� ๙ จงึยังทรงไวว้างพระทยัในตวัแมค่รัวปัจจบุนั และเหตใุดจงึไมใ่หม้กีารลงโทษตามตวับท
กฎหมาย เชน่เดยีวกบัที�เคยเลน่งานนายชติและนายบศุย์
หลกัฐานจากผูเ้กี�ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์สวรรคตที�กลา่วมาทั 	งหมดนี	 ไดช้ี	อยา่งเดน่ชดัวา่ ฆาตกรผูฆ้า่รัชกาลที� ๘ 
อยา่งเลอืดเย็นนั	น จะเป็นผูอ้ ื�นมไิดเ้ลย นอกจากรัชกาลที� ๙ มหาราชองคปั์จจบุนั
        
๑. คําใหก้ารพระยาชาตเิดชอดุม (พยานโจทก)์ คดสีวรรคต
๒. คําใหก้ารของนายเวช สนุทรรัตน ์(มหาดเล็กหนา้วัง)
๓. คําใหก้ารของนายมังกร ภมรบตุร (มหาดเล็กในฐานะพยานโจทก)์
๔. คําใหก้ารของพระพี�เลี�ยงเนื�อง
๕. คําใหก้ารของพระพี�เลี�ยง (พยานโจทก)์
๖. คําวนิจิฉัยของศาลกลางเมอืง
๗. คําใหก้ารของนายแพทยน์ติย ์เวชวศิษิฐ ์ผูต้รวจศพ
๘. คําวนิจิฉัยของศาลกลางเมอืง
๙. คําใหก้ารของกรมขนุชยันาทฯ
๑๐. พล.ท.อนันต ์พบิลูยส์งคราม จอมพล ป.พบิลูสงคราม เลม่ ๕ หนา้ ๖๘๗
๑๑. คําใหก้าร พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑยีร
๑๒. คําใหก้ารหมอนติยแ์ละคําใหส้มัภาษณ์ของ มจ.สกลวรรณกร วรวรรณ ตอ่ นสพ.เสยีงไทย วันที� ๒๘ ม.ิย. ๒๔๘๘



รชักาลที	 ๙
คนบาปในคราบนกับญุ
แมรั้ชกาลที� ๙ ไดเ้ป็นกษัตรยิแ์ลว้แตก่็ไมไ่ดรั้บการยอมรับจากจอมพล ป.พบิลูสงคราม นายกรัฐมนตรทีี�มี
อํานาจมากที�สดุในชว่งกอ่นหนา้ปี ๒๕๐๐ ทั 	งนี	เพราะจอมพล ป. รูเ้ชน่เห็นชาตพิระองคเ์ป็นอยา่งด ีจงึมไิดม้ี
ความเคารพนับถอืแมแ้ตน่อ้ย ยิ�งเป็นเผา่ ศรยีานนทด์ว้ยแลว้ ถงึกบัขูว่า่จะเปิดโปง “กรณีสวรรคต” โดยการจา้ง
นายสงา่ เนื�องนยิม นักไฮปารก์ สมญา “ชา้งงาแดง” ป่าวประกาศกกึกอ้งกลางสนามหลวงหนา้พระบรม
มหาราชวงัที�ประดษิฐานของพระเศวตฉัตรวา่ จะเปิดเผยตวัผูฆ้า่รัชกาลที� ๘ เมื�อมปีระชาชนมารอฟังนายสงา่ 
เนื�องนยิมจํานวนมาก นายสงา่ก็ปีนขึ	นไปยนืบนที�สงูกลางทอ้งสนามหลวง ในวนัที� ๒๔ ม.ิย. ๒๕๐๐ และรอ้ง
กอ้งวา่“ผูฆ้า่รัชกาลที� ๘ คอื.”...” แลว้เอาแวน่ตาขึ	นมาสวมทําทา่ประหลาด เพื�อบอกใบใ้หค้นดรููว้า่ฆาตกรคอื 
รัชกาลที� ๙ โดยไมพู่ดอะไรอกี แมน้ายสงา่แสดงกริยิาเชน่นี	 ตํารวจของเผา่ก็มไิดจ้ับตวันายสงา่ไปลงโทษแต่
อยา่งใด (นายสงา่ถกูจับตวัไปลงโทษภายหลงัในสมัยสฤษดิ7 ธนะรัชต)์

สว่นจอมพล ป. มมีาดที�สขุมุกวา่นี	 ตอ่หนา้ประชาชนแลว้ จอมพล ป. จะยํ	าวา่ตนจงรักภักดกีษัตรยิ ์แตใ่นที�ลบั
นั	นจอมพล ป. ไดเ้ตรยีมการที�เปิดโปง รื	อฟื	นการพจิารณาคดสีวรรคตขึ	นมาใหม(่๑) ซึ�งส ิ�งนี	รัชกาลที� ๙ ทนไม่
ได ้จงึเปิดตวัออกมาเลน่การเมอืงอยา่งเปิดเผย ในวนัที� ๒๕ ม.ค. ๒๕๘๘ ทรงเริ�มปราศรัยในวนักองทพับกวา่
ทหารไมค่วรเลน่การเมอืง รัฐบาลจงึไดนํ้าเอาบทความของ ดร.หยดุ แสงอทุยั ออกอากาศทางวทิย ุแสดง
ความเห็นวา่ “องคพ์ระมหากษัตรยิไ์มพ่งึตรัสสิ�งใดที�เป็นปัญหาหรอืเรื�องราวเกี�ยวกบัเศรษฐกจิการเมอืง หรอื
ทางสงัคมของประเทศโดยไมม่รัีฐมนตรใีนคณะรัฐบาลเป็นผูส้นองพระบรมราชโองการ...” เพื�อเป็นการโตต้อบ 
พวกศกัดนิาเคยีดแคน้บทความนี	มาก พากนัโจมตเีป็นการใหญ ่รัชกาลที� ๙ ฉวยโอกาสที�มปีระชาชนไมพ่อใจ
นโยบายเผด็จการของจอมพล ป. กนัมากเป็นเครื�องมอืรุกทางการเมอืง โดยไมย่อมลงพระปรมาภไิธยแตง่ตั 	ง
ส.ส. ประเภท ๒ ตามที�รัฐบาลจอมพล ป. เสนอไป ในขณะเดยีวกนัก็พยายามทําใหค้วามสมัพันธร์ะหวา่งสฤษดิ7 
ธนะรัชตก์บัตนเองกระชบัมากขึ	น และแลว้สฤษดิ7ก็ร่วมมอืกบัรัชกาลที� ๙ ดว้ยการพาเอาพรรคพวกลาออกจาก
การเป็น ส.ส.ประเภท ๒ เป็นจํานวนมาก และไมย่อมสนับสนุนจอมพล ป. อกีตอ่ไป จนกระทั�งทําการรัฐประหาร
ในปี ๒๕๐๐ สฤษดิ7 ยกยอ่งรัชกาลที� ๙ ใหไ้ดรั้บเกยีรตยิศมากขึ	นและฟื	นฟพูระราชพธิทีี�ลา้หลงั เชน่ แรกนา
ขวญัอนัถกูยกเลกิไปในระยะหลงัปี ๒๔๗๕ ในอดตีนั	นประเพณีนี	ลา้หลงัถงึขั 	นที�วา่ ถา้กษัตรยิยั์งไมไ่ดป้ระกาศ
ใหม้กีารแรกนาขวญัในแตล่ะปีแลว้ ประชาชนจะทําไร่ทํานาไมไ่ดเ้ป็นอนัขาดทเีดยีว(๒) มฉิะนั	นจะตอ้งถกูลง
โทษอยา่งหนัก ในฐานะที�บงัอาจทําอะไรขา้มหนา้ขา้มตากษัตรยิ์

รัชกาลที� ๙ เองไดพ้ยายามสนับสนุนการปกครองที�บบีคั 	นเสรภีาพของประชาชน เขาไดก้ลา่วสนุทรพจนส์นับ
สนุนสฤษดิ7อยูเ่นอืงๆ โดยไมคํ่านงึถงึความผดิชอบชั�วดเีลยวา่ ผูท้ ี�ตนสนับสนุนนั	นเป็นจอมเผด็จการที�คอรัปชั 	น
ทรัพยข์องแผน่ดนิไปนับพันลา้นบาท สว่นราชนิกี็เชน่เดยีวกนั คราวหนึ�งราชนิกีบัรัชกาลที� ๙ไดรั้บการสนับสนุน
จากสฤษดิ7ใหไ้ปเยอืนออสเตรเลยี ในฐานะตวัแทนแหง่ประเทศไทย ขณะที�ทรงประทบัอยูห่นา้ศาลาเทศบาล
เมอืงซดินยีนั์	น มปีระชาชนจํานวนหนึ�ง โปรยใบปลวิลงจากหนา้ตา่งตกึหนา้ศาลาเทศบาลนั	น กระจายในหมูฝ่งู
ชน มขีอ้ความโจมตสีฤษดิ7วา่เป็นฆาตกรประหารชวีติผูบ้รสิทุธิ7 ราชนิทีนอา่นขอ้ความนี	ไมไ่ดเ้ลย เพราะโดย
พื	นๆนั	นทรงโปรดอา่นแตเ่รื�องภตูผวีญิญาณ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทางดา้นโหราศาสตรข์องไคโรโหรจากองักฤษ
(๓) (กอ่นที�จะสวดมนตภ์าวนากอ่นนอนวนัละ ๒ ชม.) (๔) จงึแตง่หนังสอืโตต้อบกบัประชาชนที�เกลยีดชงั
เผด็จการดงักลา่ววา่ ตนเองไดรู้จ้ากนักเรยีนไทยในออสเตรเลยีวา่ผูท้ ี�ตอ่ตา้นสฤษดิ7ที�ซดินี�ยนั์	นเป็น “...
องคก์ารลบัของพวกแดงที�มทีนุรอนมาก...” ทรงแสดงความเห็นวา่ “ขา้พเจา้อดที�จะนกึไมไ่ดว้า่คงจะตอ้งเป็น
องคก์ารใหญท่ี�มเีงนิมากอยา่งแน่นอน จงึมทีนุทรัพยแ์ละหนทางที�จะสบืเรื�องเมอืงไทยไดอ้ยา่งละเอยีดลออ 
และยังลงทนุพมิพใ์บปลวิมากมายไวโ้ปรยเลน่ตอนเราไดรั้บเชญิมาเมอืงนี	...” ทรงโตแ้ทนสฤษดิ7วา่ “...เหตผุล
ของเขาในการตําหนรัิฐบาลเรา ฟังไมค่อ่ยขึ	น คนที�เขาเรยีกวา่ผูบ้รสิทุธิ7ในใบปลวิ ก็คอืพวกที�โดนประหารชวีติ
เพราะวางเพลงิกบัพวกที�กระทําจารกรรมและอาชญากรรมตา่งๆในเมอืงเรานั�นเอง...”(๕) ตกลงราชนิกี็เชน่
เดยีวกบัผูท้ ี�นยิมลทัธเิผด็จการเบ็ดเสร็จคนอื�น คอืพอเห็นใครตอ่ตา้นโจมตกีารใชอ้ํานาจเผด็จการป่าเถื�อนกด
หัวประชาชน โดยไมคํ่านงึถงึศลีธรรมเขา้ ก็หาวา่ผูนั้ 	นเป็นคอมมวินสิต ์เป็นแดง เป็นซา้ยและอะไรตอ่มอิะไร ที�
จะเสกสรรปั	นเรื�องขึ	นเป็นเหตผุลในการปิดปากประชาชนตอ่ไป โดยพอใจที�จะยกยอ่งรัฐบาลที�มนีายกรัฐมนตรี
เป็นคนขี	โกงเชน่สฤษดิ7 วา่เป็น”รัฐบาลของเรา” มากกวา่ที�จะเห็นอกเห็นใจประชาชนสว่นใหญข่องประเทศที�



ถกูคอรัปชั�นจนยากจน สญูเสยีโชควาสนาและความหวงัในชวีติไปแทบจะหมดสิ	น

ขณะที�รัชกาลที� ๙ และราชนิกีําลงัร่วมมอืกบัสฤษดิ7 เพื�อรื	อฟื	นฐานะของสถาบนักษัตรยิใ์หส้งูขึ	นนั	น ในกลุม่
ศกัดนิาดว้ยกนัเองก็ไมล่ะเวน้ที�จะแกง่แยง่ ชงิความเป็นใหญใ่นแผน่ดนิทกุขณะ ...... ตราบเทา่ที�ตําแหน่ง
กษัตรยิยั์งคงมอียูใ่นประเทศไทย จงึขอยอ้นกลา่วถงึการแกง่แยง่ราชสมบตัริะหวา่งพวกศกัดนิา จนกระทั�ง
ฝ่ายมหดิลไดเ้ป็นกษัตรยิ์

ตามที�ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้แลว้นั	น เรื�องนี	ไดส้รา้งความเคยีดแคน้ใหฝ่้ายจักรพงษ์มาก จงึมกีารวางแผนอยา่งลกึ
ซึ	ง โดยใหเ้ครอืญาตขิองตนเขา้ไปมสีว่นร่วมในสถาบนักษัตรยิ ์เพื�อใหร้าชสมบตักิลบัมายังพวกตนบา้ง ถา้เอา
คนในตระกลูจักรพงษ์เขา้ไปสมัพันธท์างสายโลหติกบัตระกลูมหดิลโดยตรง ก็เกรงวา่อกีฝ่ายจะรูต้วั ดงันั	นจงึ
วางแผนเอาตระกลูที�ใกลช้ดิกบัตน คอืตระกลูกติยิากรเขา้ไปสมัพันธก์บัพระองคเ์จา้ภมูพิล (รัชกาลที� ๙)

รัชกาลที� ๙ ทรงพระราชสมภพที�รัฐนวิยอรค์ สหรัฐอเมรกิา ทรงไดรั้บการศกึษาที�สวสิเซอรแ์ลนด ์โดยเริ�มจาก
วชิาการแพทยแ์ลว้ทรงเปลี�ยนเป็นรัฐศาสตร ์เมื�อพระองคไ์ดข้ึ	นครองราชยเ์ป็นกษัตรยิอ์งคใ์หมข่องราชวงศจ์ักร ี
การดําเนนิชวีติของพระองคใ์นตา่งประเทศเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน ทรงโปรดทั 	งดนตร ีงานสงัคม และทรง
โปรดการขบัรถเร็วเป็นพเิศษ ดว้ยพระองคท์รงอยูใ่นวยัหนุ่มและชอบสนุก จงึเปิดชอ่งใหฝ่้ายจักรพงษ์ใชแ้ผน
ลบัดงักลา่วผา่นรัชกาลที� ๙ ซึ�งจะดแูนบเนยีนมาก ฝ่ายจักรพงษ์ไดร้่วมมอืกบัฝ่ายกติยิากรสง่มรว.สริกิติ กติยิา
กรธดิาของกรมหมื�นจันทบรุ ีซึ�งเป็นทตูไทยในองักฤษขณะนั	น ใหไ้ปชว่ยรักษาพยาบาลรัชกาลที� ๙ อยา่งใกล ้
ชดิที�สวสิเซอรแ์ลนด ์ภายหลงัที�พระองคท์รงเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต ์จนกระจกทิ�มเอาพระเนตรบอดสนทิไป
ขา้งหนึ�ง จากเสน่หข์องสาวแรกรุ่นและความใกลช้ดิทําใหรั้ชกาลที� ๙ ทรงตดิเนื	อตอ้งใจมรว.สริกิติ ดว้ยความ
ประทบัพระทยั พระองคจ์งึมอบแหวนธรรมดาวงหนึ�งใหเ้พื�อเป็นการตอบแทนนํ	าใจของมรว.สริกิติ ฝ่ายจลุจักร
พงษ์และกติยิากรเห็นเป็นนมิติรหมายที�ด ีจงึฉวยโอกาสประโคมขา่วออกมาวา่ รัชกาลที� ๙ ทรงหมั 	นมรว.สริกิติ 
จนทําใหพ้ระองคต์กกระไดพลอยโจน ตอ้งทรงประกาศการหมั 	นอยา่งเป็นทางการในเวลาตอ่มา และไดเ้ขา้พธิี
อภเิษกสมรสในปี ๒๔๙๓ ขณะนั	นรัชกาลที� ๙ ทรงมพีระชนมายไุด ้๒๒ พรรษา, มรว.สริกิติมอีายไุด ้๑๗ ปี
อยา่งไรก็ตาม อกีไมน่านตอ่มารัชกาลที� ๙ กบัพระชนนกี็ไดเ้ริ�มเขา้พระทยัวา่การแตง่งานครั	งนี	คงจะตอ้งมเีบื	อง
หลงั ทรงไมพ่อพระทยัมากที�ไปตกหลมุพราง จงึทรงผกูใจเจ็บและพยายามหาทางตอบโตอ้กีฝ่ายหนึ�ง

ครั	นแลว้พระวโรกาสก็มาถงึ เชา้วนัหนึ�งขณะที�กรมหมื�นจันทบรุ ีพระบดิาของราชนิกีําลงัวิ�งออกกําลงักายใน
กจิวตัรปกต ิเพื�อเป็นการกระตุน้เลอืดลมใหเ้ดนิสะดวกยิ�งขึ	นหลงัจากออกกําลงักายเสร็จ รัชกาลที� ๙ ทรงยก
สรุาใหด้ื�มแกว้หนึ�ง หลงัจากที�กรมหมื�นจันทบรุดีื�มแลว้ก็ไดเ้สยีชวีติลงในวนันั	นเอง
แมว้า่จะไมม่หีลกัฐานอยา่งเดน่ชดัวา่การตายของกรมหมื�นจันทบรุมีสีาเหตจุากรัชกาลที� ๙ ตาฝ่ายกติยิากรและ
ญาตวิงศต์า่งไมพ่อใจ จงึเก็บความคบัแคน้นี	ไวใ้นสว่นลกึของหัวใจ เบื	องหลงัเหตกุารณ์ที�แทจ้รงิเป็นเชน่ไร 
รัชกาลที� ๙ และพระชนนจีะทรงเลา่ไดด้ทีี�สดุ ความรักใคร่ปรองดองของทั 	งสองพระองค ์เริ�มหา่งเหนิและทรง
กนิแหนงแคลงใจมากขึ	นเป็นลําดบั หลายๆครั	งที�แสดงออกถงึการพยายามจะชงิความเป็นใหญด่งัจะไดก้ลา่ว
ในโอกาสตอ่ไป

แมว้า่รัชกาลที� ๙ และราชนิจีะทรงบาดหมางใจกนัจนเขา้กนัไมไ่ด ้แตใ่นสภาพที�ตา่งก็มผีลประโยชนม์หาศาล
ร่วมกนัในสถาบนักษัตรยิ ์การขดัแยง้จงึเป็นเรื�องภายใน แตห่ลงัฉากแลว้ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั เป็นภาพ
พจนท์ี�สาํคญัซึ�งจะดํารงความศรัทธาของปวงชนที�มตีอ่สองพระองค ์ยิ�งในภาวการณ์ที�ถกูอทิธพิลทหารบบี เชน่ 
รัฐบาลถนอม ประภาส การกลมเกลยีวเพยีงหนา้ฉากยังไมเ่พยีงพอ ทั 	งสองพระองคบ์อ่ยครั	งที�ตอ้งปรกึษาความ
กนัจนสวา่ง มคีวามร่วมมอืกนัอยา่งจรงิจัง เพื�อแสดงบทขอความเห็นใจจากประชาชน ทั 	งนี	ก็เพื�อตอ่ตา้นกบั
พลงัใดๆที�บงัอาจมาทําลายสถาบนัผลประโยชนอ์นัลา้หลงัของตน

ในชว่งที�รัฐบาลถนอม ประภาสเรอืงอํานาจอยูนั่	น ประภาสไมล่งรอยกบัศกัดนิาใหญม่าตลอด เป็นเพราะตา่งก็
ตอ้งการเป็นใหญเ่หนอืผูอ้ ื�นในแผน่ดนิ อกีทั 	งประภาสสามารถกําความลบัเรื�องสงัหารรัชกาลที� ๘ อยูด่ว้ย จงึ
เห็นไดว้า่การกระทําของกลุม่ถนอม ประภาสมลีกัษณะแขง่ขนัและไมไ่วห้นา้ศกัดนิาใหญม่ากขึ	นเป็นลําดบั เชน่ 
นางไสว จารุเสถยีรชอบแตง่ตวัแขง่ขนักบัราชนิสีริกิติตลอดเวลา ไมว่า่ราชนิสีริกิติจะทรงแตง่กายอยา่ง
ฟุ่ มเฟือยเพยีงใด นางไสวจะตอ้งแตง่ใหไ้ดเ้ทยีมนั	น นับเป็นการพยายามแขง่ขนัที�น่าสงัเวชมาก ณรงคเ์องถงึ
กบัประกาศกอ้งในหมูเ่พื�อนทหารขณะมนึสรุาอยา่งนอ้ย ๒ ครั	งวา่ “กนูี�แหละ จะเป็นประธานาธบิดคีนแรกของ
เมอืงไทย” ครั	งหนึ�งที�เพชรบรุ ีอกีครั	งหนึ�งที�เพชรบรูณ์

ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของกษัตรยิภ์มูพิลหรอืราชนิสีริกิติ จะมขีา้ราชการชั 	นผูใ้หญท่ั 	งนายทหารและ
พลเรอืนเขา้ถวายพระพรเป็นประจําทกุปี แตใ่นชว่งกอ่นเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ๒๕๑๖ จะพบวา่ไมม่ชี ื�อของ
ประภาส-ไสว ณรงค ์กติขิจรและภรรยา เขา้ไปถวายพระพรเลย ในชว่งนั	นฝ่ายศกัดนิาใหญพ่ยายามปลอ่ยขา่ว



วา่ ประภาสสง่คนไปยงิฟ้าชายวชริาลงกรณ์ที�ออสเตรเลยี เพื�อเป็นการปลกูความจงรักภักดใีนสถาบนักษัตรยิ์
และเป็นการทําลายประภาสไปในตวั ซึ�งวธิกีารอนัแนบเนยีนนี	เป็นวธิกีารที�ทั 	งสองพระองคท์รงโปรดปรานมาก 
นยิมนํามากลั�นแกลง้และทําลายผูท้ี�ลว่งรูค้วามลบัอนัเลวรา้ยและไมย่อมออ่นขอ้ใหพ้ระองคเ์ป็นประจํา ขณะที�
กลุม่ถนอม ประภาสมอีํานาจและมกีําลงัทหารในมอืพรอ้มที�จะโคน่ศกัดนิาใหญไ่ด ้ฝ่ายศกัดนิาใหญก่็มี
ประชาชนจํานวนมากที�ใหก้ารสนับสนุนดว้ยความงมงายตามประเพณีนยิม ในภาวะขณะนั	นฝ่ายศกัดนิาใหญแ่ม ้
จะเสยีเปรยีบอยูบ่า้ง แตก่็ไมอ่าจสรา้งกําลงัใดๆไดเ้ลย นอกจากตํารวจชายแดนจํานวนไมม่ากที�ทรงใหค้วาม
สนทิสนมโดยสว่นพระองคข์องพระชนนแีละกษัตรยิภ์มูพิล ปัญหาฐานอํานาจของศกัดนิาคอืกําลงัตดิอาวธุ นี�
เป็นสิ�งที�กลุม่ทหารที�กมุอํานาจตระหนักและกดีกนัสถาบนักษัตรยิห์ลงั ๒๔๗๕ มาตลอด และเป็นความเจ็บปวด
ของฝ่ายศกัดนิาที�จดจําไดแ้มน่ยําจนเป็นบทเรยีนสาํคญั ดงัจะเห็นไดใ้นระยะหลงั ๑๔ ตลุา ที�ศกัดนิาใหญ่
พยายามแทรกอทิธพิลของตนเขา้ไปในหมูท่หารและขา้ราชการสาํคญัๆ รวมทั 	งการเลน่เลห่เ์พทบุายเพื�อหาคน
หัวออ่นและงมงายในตนขึ	นมาคมุอํานาจตา่งพระกรรณอนัจะเป็นฐานอํานาจที�แทจ้รงิในการคํ	าจนุสถาบนั
กษัตรยิ ์ซึ�งนับวนัจะเสื�อมดว้ยความเหลวแหลกของคนในสถาบนัเอง
อยา่งไรก็ตาม กําลงัของทั 	งสองฝ่ายก็ไมอ่าจทําลายลา้งกนัไดใ้นทนัทเีชน่กนั ปัญหาของทั 	งสองฝ่ายคอื การ
คอยจอ้งหาโอกาสเหมาะๆที�อกีฝ่ายเพลี�ยงพลํ	า เพื�อทําลายอกีฝ่ายลงไปใหไ้ด ้

ครั	นแลว้โอกาสก็มาถงึ ในวนัที� ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ ในชว่งนั	นอดตีผูนํ้านักศกึษาและอาจารยก์ลุม่หนึ�งทําการ
เรยีกรอ้งรัฐธรรมนูญ ซึ�งรัฐบาลถนอมร่างมา ๑๐ ปียังไมเ่สร็จ ประภาสสั�งจับคนเหลา่นี	 โดยตั 	งขอ้หาฉกรรจว์า่
เป็นกบฏและคอมมวินสิต ์ทําใหนั้กเรยีน นักศกึษา ประชาชนลกุขึ	นตอ่สูท้ั�วประเทศนับลา้นคน เพื�อเรยีกรอ้งให ้
ปลอ่ยคนทั 	ง ๑๓ และใหรั้ฐธรรมนูญโดยเร็ว ในขณะที�สถานการณ์ตงึเครยีดตดิตอ่กนัหลายวนักําลงัเปลี�ยนไป
ในทางที�ดแีกถ่นอม ประภาสในตอนใกลรุ้่งของวนัที� ๑๔ ตลุาคม ไดม้วีทิยลุบัจากพระราชวงัสั�งใหม้นตช์ยั พันธ์
คงชื�น ซึ�งเผชญิหนา้ฝงูชนอยูท่ี�สวนจติรลดาใหต้ะลมุบอนตนัีกศกึษา เพื�อหวงักอ่คลื�นตอ่สูใ้นหมูป่ระชาชนที�มี
ตอ่ ๓ ทรราชยข์ึ	นมาใหม ่มกีารจลาจลกนัทั�วไปในกรุงเทพฯ ผูค้นเสยีชวีติเกอืบ ๑๐๐ คน ขณะเดยีวกนัตํารวจ
ชายแดนนอกเครื�องแบบก็ถกูศกัดนิาใหญส่ง่ตวัออกไปปลกุความเกลยีดชงั และรวมทั 	งกอ่วนิาศกรรมเผาตกึ
หลายแหง่ พรอ้มกบัเปิดประตวูงัตอ้นรับนักศกึษา ประชาชนเพื�อคุม้ภัยให ้อนัเป็นการฉวยโอกาสสรา้งความ
นยิมในพระองค ์ทา่มกลางความชงิชงั ๓ ทรราชยใ์นหมูนั่กศกึษา ประชาชน พระองคโ์ดดเดน่ขึ	นมาเป็นเทพ
บรุุษในดวงใจของประชาชน แตอ่กีมอืหนึ�งก็ร่วมมอืกบักฤษณ์ สวีะรา ใชอ้ํานาจทางทหารบบีให ้๓ ทรราชย์
บนิออกนอกประเทศ โดยหนา้ฉากกษัตรยิใ์หคํ้ามั�นสญัญาตอ่หนา้ ๓ ทรราชยว์า่จะไมย่ดึสมบตัอินัมหาศาลของ
พวกเขา และจะใหก้ลบัเขา้ประเทศอยา่งแน่นอนเมื�อเรื�องสงบลง แตห่ลงัเหตกุารณ์ไมน่าน กษัตรยิก์ลบัสนับ
สนุนใหย้ดึสมบตัขิองพวกเขา และแสดงทา่ทเีฉยเมยตอ่การขอกลบัประเทศในระยะ ๒ ปีแรก
การแยง่ผลประโยชนก์บัการหักหลงัเป็นของคูก่นั กษัตรยิซ์ ึ�งถอืกนัวา่เป็นผูส้งูสง่ ก็หาไดพ้น้จากวถิกีารแกง่แยง่
ดว้ยการหักหลงัผูอ้ ื�นก็หาไม ่โอกาสใคร โอกาสมัน ผูก้ําชยัชนะที�แทจ้รงิในวนัมหาวปิโยคหาใชป่ระชาชนเรา
ทา่นตามที�เขา้ใจกนั แทท้ี�จรงิคอื สถาบนัพระมหากษัตรยิห์รอืกษัตรยิภ์มูพิลจอมวางแผน

หลงั ๑๔ ตลุา อํานาจการปกครองจงึหวนกลบัมาสูอ่อ้มอกของกลุม่ศกัดนิาอกีครั	งหนึ�ง หลงัจากการสญูเสยีครั	ง
ยิ�งใหญเ่มื�อ ๒๔๗๕ และตอ้งอยูเ่บื	องลา่งกลุม่ทหารมาตลอด นายสญัญา ธรรมศกัดิ7 องคมนตรเีป็นคนที�
กษัตรยิท์รงไวว้างพระทยัมากที�สดุคนหนึ�ง ไดรั้บการแตง่ตั 	งจากพระองคใ์หเ้ป็นนายกรัฐมนตรหีลงัเหตกุารณ์
นองเลอืด สญัญา ธรรมศกัดิ7ใชค้วามเกลยีดชงัตอ่ ๓ ทรราชยข์องปวงชน สรา้งความนยิมใหส้ถาบนักษัตรยิ์
ดว้ยการเหยยีบ ๓ ทรราชยใ์หจ้มดนิ ซํ	ายังโยกยา้ยนายทหาร ตํารวจที�เป็นเสน้สาย ๓ ทรราชยอ์อกจาก
ตําแหน่งสาํคญัๆทางราชการ ในชว่งนี	อทิธพิลศกัดนิาใหญค่อ่ยๆเขา้แทนที�อทิธพิลของกลุม่ทหาร โดยสรรหา
บคุคลที�จงรักภักด ีไมว่า่จะจรงิใจหรอืดว้ยความทะเยอทะยาน เขา้มามบีทบาททางราชการเมอืง เชน่ สมัคร 
สนุทรเวช(ครั	งสมัยยังอยูป่ระชาธปัิตย)์ พล.อ.เปรม ตณิสลูานนท(์นายทหารภธูรขณะนั	น) พล.ต.อ.มนตช์ยั 
พันธค์งชื�น อธบิดกีรมตํารวจในชว่งนั	น พรอ้มกบัการปรับปรุงตํารวจชายแดน ฐานกําลงัสาํคญัของตนใหม้อีาวธุ
ทนัสมัยขึ	น แตก่็ไมอ่าจเขา้ครอบงําทหาร ตํารวจทกุสว่น เพราะทหาร ตํารวจบางคนที�มอีํานาจอยูแ่ลว้ ไมค่ดิที�
จะไปเกาะขาหรอืชายกระโปรงใครทั 	งสิ	น เชน่ พวกทหารยังเตริก์และนายตํารวจที�เขา้ร่วมกบฏใน ๑ เมษา 
๒๕๒๔ ซึ�งพวกเขาเชื�อมั�นในความสามารถของตนมากกวา่การเดนิเสน้สายกษัตรยิ ์เพราะตอ้งเอาใจและปฏบิตั ิ
ตามความมักใหญใ่ฝ่สงู รวมทั 	งความคดิพเิรนๆของศกัดนิาใหญ่

นอกจากกําลงัทหาร ตํารวจแลว้ ศกัดนิาใหญยั่งพยายามหาฐานกําลงัสนับสนุนจากชาวบา้นดว้ยการตั 	งกลุม่ลกู
เสอืชาวบา้น นวพล กระทงิแดง ดว้ยความบนัเทงิ ความเชื�องมงาย เพื�อดํารงความภักดขีองพวกเขาตอ่ไปดว้ย
การพระราชทานผา้พันคอ ใหเ้ขา้เฝ้าอยา่งใกลช้ดิ ใหส้ายสะพายเหรยีญตรา รวมทั 	งสนับสนุนดา้นเงนิทอง นับ
วนักําลงัของศกัดนิาใหญจ่ะเขม้แข็งขึ	น แตค่วามขดัแยง้ภายในระหวา่งกษัตรยิแ์ละราชนิไีมม่ทีทีา่จะลดลงเลย

ในชว่งที�คกึฤทธิ7ไดรั้บการเลอืกตั 	งเป็นประธานสภาสนามมา้ ซึ�งเป็นสภาชดุพระราชทาน แตง่ตั 	งโดยกษัตรยิภ์มูิ
พล พระองคท์รงมอบใหค้กึฤทธิ7แกก้ฎมณเฑยีรบาลเสยีใหม ่โดยใหส้ตรมีสีทิธิ7ที�จะเป็นกษัตรยิไ์ดเ้ชน่กนั ทั 	งนี	



เพื�อพระองคจ์ะไดห้นุนฟ้าหญงิสรินิธร พระธดิาองคโ์ปรดของพระองคใ์หม้โีอกาสเป็นกษัตรยิไ์ดแ้ละจะไดเ้ป็น
ตวัแทนของราชวงศส์ายสาม ีขณะที�ราชนิสีริกิติติ7พยายามจะทรงดนัลกูชายปัญญาออ่นสดุที�รักขึ	นเป็นกษัตรยิ ์
เพื�อตนจะไดเ้ขา้กมุบงัเหยีนตามแผนที�ฝ่ายกติยิากรและจักรพงษ์ไดร้่วมวางไว ้
การพยายามสรา้งชื�อเสยีงและปลกูฝังความจงรักภักดใีนหมูนั่กศกึษาของศกัดนิาใหญ ่กลบัไมเ่ป็นไปตามที�
กษัตรยิภ์มูพิลคาดการณ์ พระองคท์รงเอาใจศนูยน์สิติดว้ยการทรงเสด็จไปพระราชทานเพลงิศพวรีชน พระราช
ทานโอวาทและใหก้ารสนับสนุนนักศกึษาหลายๆประการ แตด่ว้ยความตื�นตวัของภาวะการเมอืงในระยะนั	น นัก
ศกึษาหาไดต้ดิกบัสถาบนักษัตรยิซ์ ึ�งสวยหรูแตภ่ายนอก พวกเขากลบัลกุขึ	นเพื�อตอ่สูเ้พื�อความเป็นธรรม เพื�อ
สทิธเิสรภีาพ เพื�อชวีติที�ดขี ึ	นของผูค้นโดยเฉพาะชาวนา กรรมกรอยา่งขนานใหญ ่และสง่ผลกระทบกระเทอืน
ผลประโยชนก์ลุม่ศกัดนิาอยา่งใหญห่ลวง สดุกําลงัของทั 	งสองพระองคจ์ะเหนี�ยวรั 	งไวไ้ด ้ศกัดนิาใหญจ่งึหันมา
วางแผนเพื�อกําจัดคนรุ่นหนุ่มสาวมใิหเ้ป็นเสี	ยนหนามพระองคต์อ่ไป
โดยกอ่นหนา้นี	ไมน่าน ครอบครัวกษัตรยิไ์ดไ้ปใหพ้ระหมอดทํูานายอนาคต พระองคนั์	นบอกวา่ราชวงศจ์ักรถีงึ
ฆาต ชะตาขาดเสยีแลว้ในรัชกาลนี	 หากจะใหม้รัีชกาลที� ๑๐ ตอ่ไปแลว้ กษัตรยิต์อ้งทําการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
ทางการเมอืง ตั 	งแตเ่ดอืนสงิหาคมเป็นตน้ไป จากนั	นตอ้งฆา่ประชาชนสกั ๓๐,๐๐๐ คน ชว่งเวลาที�เหมาะสมที�
สดุคอื กนัยายน-ตลุาคม โดยใหพ้วกทหารจัดการให ้นอกจากนั	นพระหมอดยัูงไดเ้สนอใหแ้กเ้คล็ดลางรา้ยดว้ย
การใหพ้ระองคแ์ละฟ้าชายนอนลงในโลงศพ และนําเลอืดหญงิสาวพรหมจรรยข์องผูท้ ี�ไมห่วงัดตีอ่สถาบนั
กษัตรยิม์าชาํระพระบาททั 	งสองขา้ง ดว้ยความงมงายอยา่งยิ�งยวดและความหวาดกลวัตอ่การเปลี�ยนแปลง
สงัคมเพื�อคนยากไรใ้นยคุนั	น กษัตรยิแ์ละราชนิกีบัราชนกิลุกลบัคดิถงึความอยูร่อดของบลัลงัก ์เฉกเชน่
บรรพบรุุษของตนในทกุยคุที�ผา่นมา เมื�อมเีหตกุารณ์แหลมคมใดๆเกดิขึ	นในบา้นเมอืง ก็ยนิดทีี�จะใหค้วาม
ฉบิหายบงัเกดิแกไ่พร่ฟ้าประชาราษฎรแ์ละบา้นเมอืง ยิ�งกวา่การเสยีผลประโยชน ์ลาภยศ ความสขุและการเสยี
สละสว่นพระองคข์องสถาบนักษัตรยิเ์ลย เหลา่ราชนกิลุของราชวงศจ์ักรสีายมหดิลไดต้ดัสนิพระทยัที�จะปฏบิตั ิ
ตามคําทํานาย

หลงัวนัที� ๑๒ สงิหาคม อนัเป็นวนัครบรอบวนัเกดิของราชนิสีริกิติติ7ไมน่าน ตามแผนการลบัขั 	นที� ๑ ใหจ้ัดสง่
ประภาสใหบ้นิกลบัเมอืงไทย เพื�อทดสอบการตอ่ตา้นของปวงชน ทั 	งสองพระองคไ์ดแ้สดงออกอยา่งเดน่ชดัใน
การคดัคา้น การตอ่ตา้นของนักศกึษาและประชาชนดว้ยการอนุญาตใหป้ระภาสเขา้เฝ้า มอบชอ่ดอกไมแ้ละออก
คา่ใชจ้า่ยจํานวน ๕ แสนบาทเพื�อเป็นคา่เที�ยวบนิพเิศษในการนําประภาสกลบัไทเป กอ่นจากไปมกีารอนุญาต
ใหป้ระภาสปรากฏตวัทางโทรทศัน ์เพื�อแสดงบทขอความเห็นใจจากประชาชนโดยอา้งวา่ตนเอง ตากําลงัใกล ้
บอดตอ้งการมารักษาในเมอืงไทย เดมิทถีนอมเคยขอสญัญาใหต้นเองกลบัประเทศ แตศ่กัดนิาใหญก่บัทหาร
บางคนเป็นตวัการอา้งความไมพ่อใจของประชาชน โกหกถนอมวา่ยังไมถ่งึเวลานั	น แตเ่มื�อศกัดนิาใหญต่อ้งการ
สรา้งสถานการณ์ปราบนักศกึษา กลบัแตง่คนไปเชื	อเชญิ ๓ ทรราชยแ์ละใหก้ารตอ้นรับอยา่งด ีโดยไดรั้บการ
คุม้ครองอยา่งเขม้แข็งจากนายพลทหารบกคนหนึ�งชื�อ ยศ เทพหัสดนิทร ์หลานประภาสนั�นเอง
ในชว่งกอ่นที�ประภาสจะเขา้มาเมอืงไทย ในวงการทหารมกีารเปลี�ยนแปลงดลุยอํานาจอยา่งมาก เมื�อกฤษณ์ สี
วะรา ผูบ้ญัชาการทหารบก ดว่นตายไปกอ่นดว้ยการถกูวางยาพษิขณะเขา้โรงพยาบาลมงกฎุดว้ยโรคสามัญ แท ้
จรงิกฤษณ์ตอ้งการใชโ้รงพยาบาลเพื�อการประชมุนายทหารคนสนทิ วางแผนเตรยีมยดึอํานาจมาสูก่ลุม่ตน แต่
ถกูยศ เทพหัสดนิทร ์ลกูนอ้งที�ไวใ้จไดข้องกฤษณ์หักหลงั เพราะกฤษณ์คดัคา้นการพยายามกลบัเขา้มาของ ๓ 
ทรราชยต์ั 	งแตห่ลงั ๑๔ ตลุา กฤษณ์เป็นผูค้มุกําลงัทหารมากที�สดุในขณะนั	น ไมเ่ห็นดว้ยกบัแผนการขยาย
อํานาจของกษัตรยิภ์มูพิลในกลุม่ทหารและพยายามขดัขวางพระองค ์นี�เป็นสาเหตกุารตายที�สาํคญั
เมื�อมามองประวตัศิาสตรใ์นยคุหลงัจากนี	ไมก่ี�ปี ไดม้นีายทหารหลายคนที�จะไดเ้ป็นผูบ้ญัชาการทหารระดบัสงู 
แตต่อ้งเสยีชวีติในลกัษณะที�คลา้ยๆกนั ไมท่ราบสาเหตเุดน่ชดั เชน่ พล.อ.อํานาจ ดํารกิาญจน,์พล.อ.อ.คํารณ 
ลลีะศริ ิซึ�งแตล่ะคนลว้นแตข่ดัแยง้กบัศกัดนิาใหญท่ั 	งส ิ	น และก็มขีา่วลอืวา่เป็นเพราะ “คําบญัชาจากเบื	องบน” 

ทกุครั	งไป เรื�องทํานองนี	เป็นที�กลา่วขวญักนัทั�ว ในบรรดานายทหารชั 	นผูใ้หญ ่เชน่ ครั	งหนึ�งขณะที�มกีารแขง่
ขนัเลอืกตั 	งที�รอ้ยเอ็ด พล.อ.เกรยีงศกัดิ7 ชมะนันทเ์ป็นนายทหารที�มจีติใจประชาธปิไตย หากไดรั้บเลอืกตั 	งจะ
เป็นกําลงัสาํคญัของฝ่ายประชาธปิไตย ในการตา้นทานอทิธพิลอนัแสนจะลา้หลงัของกษัตรยิ ์ในขณะรณรงค์
เลอืกตั 	ง พล.อ.เกรยีงศกัดิ7เกดิเป็นไขห้วดัและตอ้งการไปพักผอ่น แตผู่ใ้กลช้ดิทกุคนตา่งเตอืนไมใ่ห ้พล.อ.
เกรยีงศกัดิ7เขา้โรงพยาบาล เพราะเกรงวา่จะเสยีชวีติอยา่งกะทนัหันเชน่นายพลคนที�ตายอยา่งมเีลศนัย เพราะ
บงัอาจไปบดบงัรัศมขีองสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์กฤษณ์ก็เชน่กนั การขึ	นเป็นรัฐมนตรกีลาโหมตามที�พรรคประ
ชาธปัิตยเ์สนอ จะทําใหก้ฤษณ์สามารถผนกึกําลงัไดเ้ขม้แข็งยิ�งขึ	นและอํานาจอนัควรตกแกก่ษัตรยิจ์ะยิ�งรบิหรี�
ลงทกุวนั แน่นอนกษัตรยิแ์ละราชนิยีอ่มทนในสิ�งนี	ไมไ่ด ้ใครผูบ้งัอาจขวางทางพระองค ์ก็จะตอ้งมอีนัเป็นไป
ตามพระบญัชา

แผนรา้ยไดเ้ริ�มขึ	นดว้ยการปลกุปั�นลกูเสอืชาวบา้น นวพล กระทงิแดงใหจ้งเกลยีดจลชงันักศกึษาเป็นพเิศษ ใช ้
กลไกราชการขดัขวาง ประณามและใสร่า้ย หาวา่นักศกึษาไมห่วงัดตีอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์เป็นพวก
คอมมวินสิต ์รวมทั 	งใชศ้าสนามาสรา้งความขลงั ใหพ้ระเทศน ์ตลอดจนการเขา้ทรง ใชเ้ครื�องรางตา่งๆ เชน่ 
ผา่นสาํนักปู่ สวรรค ์ซึ�งพวกเขาตั 	งขึ	นเพื�อทําลายอกีฝ่ายโดยเฉพาะ, พระกติตวิฒุโิฑแหง่จติภาวนั ฯลฯ รวมทั 	ง



การแตง่เพลงปลกุใจ มอมเมาใหช้าวบา้นรังเกยีจพวกนักศกึษาและศนูยน์สิติอยา่งยิ�ง ทั 	งที�เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาว
เหลา่นี	อยากเห็นสงัคมที�มคีวามยตุธิรรม และเปิดโอกาสใหปั้ญหาความยากจน ความเน่าเฟะของประเทศไดรั้บ
การแกไ้ขเทา่นั	น ถา้ผูม้อีํานาจในประเทศเขา้ใจ และเปิดโอกาสใหพ้วกเขามสีว่นร่วมในการแกปั้ญหาสงัคม
บา้งอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ความรุนแรงและนองเลอืดจะตอ้งลดนอ้ยลงกวา่ภาวะปัจจบุนัอยา่งแน่นอน และยังให ้
โอกาสสงัคมเปลี�ยนแปลงอยา่งสนัตไิดม้ากขึ	นดว้ย
แผนลบัขั 	นที� ๒ ไดเ้ริ�มขึ	นเมื�อ ๑๙ กนัยายน ๒๕๑๙ มกีารสง่พระถนอมเขา้มาเมอืงไทยในรูปของสามเณร เพื�อ
มาบวชเป็นพระที�วดับวรนเิวศอนัเป็นวดัหลวงที�กษัตรยิเ์คยบวช สามเณรถนอมเขา้มาทั 	งๆที�คณะรัฐมนตรมีมีติ
หา้มเขา้มา พระถนอมไดรั้บความคุม้ครองจากตํารวจรอบวดั รวมทั 	งการอารักขาจากพล.ท.ยศ เทพหัสดนิทรแ์ม่
ทพัภาค ๑ ในชว่งนี	เองที�ฝ่ายสนับสนุนศกัดนิาใหญไ่ดเ้ผยโฉมออกมาอยา่งชดัเจน พระนวพล กติตวิฒุโฑ พูด
ออกอากาศทางโทรทศันว์า่ “การกลบัเขา้มาและการบวชของพระถนอม ไดรั้บพระบรมราชานุญาตและพระราช
ดํารเิห็นชอบจากพระเจา้อยูห่ัว ฉะนั	นพระถนอมจงึเป็นผูบ้รสิทุธิ7” นายสมัคร สนุทรเวชรัฐมนตรชีว่ยมหาดไทย
ในขณะนั	น ไดใ้หส้มัภาษณ์ในเรื�องนี	วา่ “ผมไดรั้บพระราชกระแสรับสั�งจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวใหเ้ป็น
ผูย้ตุเิรื�องนี	” วนัตอ่มาสมัครก็เดนิทางไปนราธวิาสเพื�อเขา้เฝ้ากษัตรยิแ์ละราชนิี
ทั 	งสองพระองคซ์ึ�งทําทวีา่ไมรู่เ้รื�องมาตั 	งแตต่น้ โดยไดห้ลบดเูหตกุารณ์อยูภ่าคใต ้ไดร้บีเสด็จขึ	นกรุงเทพฯใน
วนัที� ๒๓ กนัยายน และเขา้เยี�ยมพระถนอมทนัททีี�ลงจากเครื�องบนิที�ทา่อากาศยานดอนเมอืง เชน่เดยีวกบัฟ้า
ชายวชริาลงกรณ์ ซึ�งกลบัจากออสเตรเลยีก็ตรงเสด็จเขา้เยี�ยมพระถนอมทนัทใีนวนัที� ๓ ตลุาคม แทนที�จะเขา้
นมัสการพระแกว้มรกตตามปกต ิการแสดงทา่ทเีชน่นี	เป็นการประกาศสนับสนุนพระถนอม และคดัคา้นการตอ่สู ้
ของนักศกึษา ประชาชนที�ใหจ้ับฆาตกรมาลงโทษอยา่งตรงไปตรงมา

โอกาสอนัเหมาะสมที�สดุไดเ้กดิขึ	น เมื�อนักศกึษากลุม่หนึ�งไดจ้ัดแสดงละครเลยีนแบบการแขวนคอชา่งไฟฟ้า ๒ 
คนที�ออกตดิโปสเตอรต์อ่ตา้นพระถนอม แตพ่วกศกัดนิาไดฉ้วยโอกาสตกแตง่ฟิลม์ที�ถา่ยรูปตวัละครนั	นเสยีใหม่
ใหเ้หมอืนเจา้ฟ้าชาย จากนั	นก็ใชว้ธิกีารที�พวกตนถนัดนักหนา โหมปลกุระดมความจงรักภักดทีั 	งทางหนา้
หนังสอืพมิพแ์ละวทิยอุยา่งขนานใหญ ่โดยกลา่วหานักศกึษาวา่หมิ�นพระบรมเดชานุภาพดว้ยการแสดงละคร
แขวนคอฟ้าชาย เรื�องนี	สรา้งความประหลาดใจแกช่าวบา้นที�ไมรู่ต้น้สายปลายเหตใุนตา่งจังหวดัมาก พวกเขา
หลงเชื�อคําโฆษณา โดยเฉพาะลกูเสอืชาวบา้นถงึกบัถกูหลอกใหม้าเที�ยวกรุงเทพฯ แตก่ลบัตาลปัตรไดม้า
ชมุนุมที�พระบรมรูปรัชกาลที� ๕ เพื�อใหด้เูหมอืนวา่ชาวไทยโกรธแคน้แทนสถาบนักษัตรยิ ์ขณะเดยีวกนัพวก
ศกัดนิาไดร้่วมกบัทหารบางกลุม่ ตระเตรยีมพวกอนัธพาล กระทงิแดง ตํารวจชายแดน รวมทั 	งทหารพลร่มป่า
หวายตดิอาวธุรา้ยแรงครบครับ ลอ้มทางเขา้ออกมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์กุดา้น

วนัแหง่การนองเลอืดไดม้าถงึเมื�อเชา้ตรู่วนัที� ๖ ตลุาคม หนุ่มสาวผูม้แีตส่องมอืเปลา่ถกูระเบดิ กระสนุซดัดงัหา่
ฝน ตายและบาดเจ็บอยา่งอเนจอนาถ บางคนถกูจับแขวนคอ เผาทั 	งเป็นอยา่งสยดสยอง ผูห้ญงิบางคนถกูขม่
ขนืแลว้ฆา่อยา่งไรค้วามปราน ีบางคนถกูทรมานเอาไมต้อกทั 	งเป็น เอาไมแ้ทงเขา้ชอ่งคลอดของเด็กสาวผูไ้ร ้
เดยีงสา และแลว้เลอืดบรสิทุธิ7จากหญงิสาวพรหมจรรยก์็ไดถ้กูนําไปลา้งพระบาททั 	งสองขา้งของพระมหา
กษัตรยิไ์ทยผูส้งูสง่ตามพธิกีรรมทางไสยศาสตรอ์นัพสิดาร ชวีติผูค้นจํานวนนับรอ้ยนับพัน ผูไ้รค้วามผดิ ตอ้งตก
เป็นเหยื�อของความโงเ่ขลาเบาปัญญาและความมัวเมาในอํานาจของกษัตรยิแ์ละราชนิ ีทกุครั	งที�มกีารเอย่ถงึ
เหตกุารณ์มหาวปิโยคในวนัที� ๖ ตลุาคม ยากยิ�งที�ชาวไทยจะไมห่วนระลกึถงึกษัตรยิภ์มูพิลและราชนิสีริกิติติ7คน
บาปในคราบนักบญุ ผูบ้งการและอยูเ่บื	องหลงัการตายอนัน่าขนพองสยองเกลา้ของเหลา่นักศกึษาผูบ้รสิทุธิ7

ในตอนเย็นวนัที� ๖ ตลุาคม กลุม่ทหารก็ประกาศยดึอํานาจโดยมพีลเรอืเอกสงัด ชลออยู(่รัฐมนตรกีลาโหมใน
ขณะนั	น)เป็นหัวหนา้คณะปฏวิตั ิกอ่นหนา้มกีารประกาศยดึอํานาจในเย็นวนันั	น มกีารพบปะระหวา่งกษัตรยิภ์มูิ
พลและพล.อ.อรุณ ทวาทสนิ เพื�อไปทาบทามพลเรอืเอกสงัด ชะลออยูใ่หเ้ป็นหัวหนา้คณะปฏวิตั ิเมื�อพลเรอื
เอกสงัดทราบวา่กษัตรยิท์รงสนับสนุนการปฏวิตัคิรั 	งนี	อยา่งยิ�งจงึไดย้อมรับ หลงัจากนั	นไดม้กีารจัดตั 	งรัฐบาล
โดยนายธานนิทร ์กรัยวเิชยีรผูม้คีวามคดิคบัแคบและใชอ้ํานาจเผด็จการในการบรหิารประเทศตามอําเภอใจ 
ร่วมกบันายสมัคร สนุทรเวช รัฐมนตรมีหาดไทยทั 	งสองตา่งก็เป็นผูใ้กลช้ดิ และวางพระทยัของสถาบนักษัตรยิ์
โดยเฉพาะราชนิสีริกิติติ7 เห็นไดช้ดัวา่การไดด้บิไดด้ขีองนายสมัคร มาจากลกัษณะมักใหญใ่ฝ่สงู ถบีตวัขึ	นมา
จากการเกาะชายกระโปรงของฝ่ายหญงิ พรอ้มกบัการถบีสง่เพื�อนร่วมงานและผูม้บีญุคณุทกุคน แมแ้ตน่าย
ธรรมนูญ เทยีนเงนิและพรรคประชาธปัิตยผ์ูโ้อบอุม้ทางการเมอืงตั 	งแตส่มัครยังไมม่ชี ื�อเสยีงใดๆ

ในชว่งหลงั ๖ ตลุา ไมน่าน ราชนิสีริกิติติ7ผูก้ําบงัเหยีนรัฐบาลชดุใหม ่ไดม้บีทบาทมากและพยายามสรา้งฐาน
อํานาจของตนใหม้ั�นคงยิ�งขึ	นในกลุม่ลกูเสอืชาวบา้น โดยเฉพาะในเขตภธูรที�เป็นของกษัตรยิภ์มูพิล และในวนั
ที� ๕ พฤศจกิายน๒๕๑๙ ราชนิแีละฟ้าชายไดพ้าประธานลกูเสอืชาวบา้นจํานวนหนึ�งไปสาบานตนกลางดกึในวดั
พระแกว้ วา่จะรับใชแ้ละจงรักภักดตีอ่ราชนิเีสมอไป การใชเ้ลห่ก์ลสารพัด เพื�อหลอกลอ่ ผกูมัดทางจติใจชาว
บา้นและขา้ราชการระดบัตา่งๆอยา่งเชน่ตวัอยา่งขา้งตน้มักจะมเีป็นประจํา บางครั	งถงึกบัจัดงานฉลองเลี	ยง
อาหารในพระราชวงัเป็นการสว่นพระองคเ์อง มกีารแจกของที�ระลกึเหรยีญตราเป็นกรณีพเิศษ พวกทหารเสอื



ราชนิแีละทหารที�คา่ยนวมนิทรชลบรุ ีเป็นตวัอยา่งของขมุกําลงัที�ราชนิผีูม้ักใหญใ่ฝ่สงูไดพ้ยายามสรา้งขึ	นมา
จากศรัทธา และความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ของเหลา่ทหาร พวกเขายังหลงคดิวา่ การเสยีสละใหก้บัราชนิเีป็นคณุ
อนัใหญห่ลวงตอ่ประเทศชาต ิแทจ้รงิการเสยีสละของเขาไมเ่พยีงแตไ่รค้า่ แตยั่งสรา้งความฉบิหายกบัประเทศ
โดยสว่นรวม โดยที�เขาไมเ่ขา้ใจเลย

สมเด็จพระราชนิสีริกิติติ7 เตบิโตมาจากพระราชวงศช์ั 	นปลายแถว เป็นเด็กหญงิหมอ่มราชวงศต์วัเล็กๆ ที�เคย
ศกึษาในโรงเรยีนสามัญเชน่เดยีวกบัลกูชาวบา้นทั�วไปที�โรงเรยีนสายปัญญา ครั	นตอ่มาไดเ้ป็นราชนิ ีดว้ยอบุาย
อนัแนบเนยีนของพระบดิาและญาตวิงศท์ี�ใกลช้ดิ เชน่ จักรพงษ์และสนทิวงศ ์สมเด็จทรงมลีกัษณะทะเยอ
ทะยานใฝ่สงูเป็นพเิศษ ยิ�งมอีํานาจสงูก็ยิ�งหลงระเรงิ ทรงเป็นสตรทีี�เจา้เลห่เ์พทบุาย มักเป็นผูบ้งการอยูเ่บื	อง
หลงัเหตกุารณ์สาํคญัๆของบา้นเมอืง บางครั	งถงึกบัออกหนา้อยา่งทระนง เชน่ การแตง่ตั 	งโยกยา้ยนายทหาร
หลงัเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุา ๒๕๑๖ เกอืบทกุครั	ง แตท่ี�โดง่ดงัคอื การตั 	งเปรม ตณิสลูานนทจ์ากผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการ
ทหารบก เป็นผูบ้ญัชาการทหารบก พรอ้มกบัเตะโดง่ เสรมิ ณ นคร ผูบ้ญัชาการทหารบกขณะนั	น ไปเป็นผู ้
บญัชาการทหารสงูสดุ การตอ่อายเุปรมในตําแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบกซึ�งเป็นตําแหน่งที�มอีทิธพิลยิ�งใหญท่ี�
สดุในประเทศ โดยสมเด็จสั�งใหอ้าทติยเ์ลน่เกมสน์ี	ร่วมกบัพระองค ์แมค้ณะรัฐมนตรหีลายทา่นจะคดัคา้นเพราะ
ไมช่อบดว้ยตวับทกฎหมาย แตใ่นที�สดุคณะรัฐมนตรตีอ้งอนุมัตอิยา่งเฝื�อนๆดว้ยจํายอมตอ่ “ขอ้มลูใหม”่ ซึ�งก็
คอืพระราชเสาวนยีข์องสมเด็จ อกีครั	งหนึ�งที�เดน่มากและมผีลตอ่การเปลี�ยนดลุยอํานาจในหมูท่หารอยา่งพลกิ
หนา้มอืเป็นหลงัมอืคอื กรณีหักหลงักลุม่ยังเตริก์ในกบฏวนัที� ๑ เมษายน ๒๕๒๔ สมเด็จเป็นผูด้งึดนัใหก้ษัตรยิ์
ภมูพิลและเปรมทรยศตอ่ยังเตริก์ และพากนัหนไีปตั 	งกองบญัชาปราบกบฏที�โคราช ทั 	งๆที�เปรมและกษัตรยิภ์มูิ
พลเป็นผูเ้ปิดไฟเขยีวใหพ้วกยังเตริก์และสณัหป์ฏวิตัเิอง ชว่งจังหวะอาทติยไ์ดโ้ดดเดน่ขึ	นมาเป็นผูย้ ิ�งใหญท่ี�แท ้
จรงิคมุทั 	งแมท่พัภาค ๑ ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการทหารบก, ผูอ้ํานวยการรักษาพระนคร ฐานอํานาจทางทหารจงึตกอยู่
ในมอืของสมเด็จโดยผา่นอาทติย ์กําลงัเอก, ทหารเสอืราชนิทีี�สมเด็จทรงโปรดปรานเป็นพเิศษ บางครั	งการใช ้
อํานาจของสมเด็จเป็นไปอยา่งมัวเมา โดยไมเ่คยคํานงึถงึผลกระทบตอ่ประเทศชาตเิลย เชน่ กรณีกลุม่ยังเตริก์
อยากขอเขา้รับราชการทหารใหม ่ซึ�งน่าที�จะอนุญาตเพราะจะเป็นการสมานความแตกรา้วในกองทพัมใิหส้ลาย
เป็นเสี�ยงๆมากไปกวา่นี	 อกีทั 	งจะยังเป็นการรักษาสมรรถภาพของกองทพัในการตั 	งรับกองทพัเวยีดนามที�กําลงั
จอ่คอหอยประเทศไทยอยูข่ณะนี	 เพราะกลุม่ยังเตริก์เป็นนายทหารที�มฝีีมอื ผา่นการรบเคยีงบา่เคยีงไหลก่บัพล
ทหารมาอยา่งโชกโชน ขณะที�ผูบ้ญัชาการระดบักรมและกองพันสว่นใหญใ่นปัจจบุนั มักร่วมรบกบัลกูนอ้งใน
หอ้งแอร ์พวกเขา ๒๐ คนเศษจงึเป็นกําลงัที�สาํคญัของกองทพัไทย แตส่มเด็จไมไ่ดม้องเห็นคณุคา่ของพวก
เขาเลย สมเด็จหว่งอํานาจของตนในกองทพับกมากกวา่หว่งสถานการณ์ทางชายแดน พระองคจ์งึใชส้ทิธพิเิศษ
ในการวโีตท้กุครั	ง ไมว่า่ใครจะมาเพยีรพยายามขอรอ้งอยา่งใด คําตอบก็คอื “ไม”่

บทบาททางการเมอืงทั 	งลบัและเปิดเผยดว้ยลกูไมอ้นัแพรวพราวของสมเด็จ เป็นที�ลอืเลื�องกนัไปทั�วในหมูข่า้
ราชการทหาร ตํารวจ พลเรอืนชั 	นผูใ้หญ ่วงการนักการเมอืงและนักธรุกจิชั 	นสงูตา่งยกยอ่งสมเด็จในนามสมญา
ตา่งๆ และใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง บอ่ยครั	งที�หนังสอืพมิพม์กีารเขยีนคอ่นแคะดว้ยพระสมญานามอยา่งครื	นเครง 
เชน่ “พระนางอสรพษิ” “ซสูไีทเฮา” “ผูบ้ญัชาการผบ.ทบ.” “คําสั�งเบื	องบน” เป็นตน้ จนรูก้นัทั�ว เดีGยวนี	ขา้
ราชการคนใดอยากเป็นใหญเ่ป็นโตในพรบิตาก็ตอ้งผา่นเสน้ “สมเด็จ” เพยีงแคก่ราบใตเ้บื	องพระบาทงามๆ 
และปฏบิตัติามคําบญัชาของพระองคจ์นมผีลงานใหด้เูสมอืนหนึ�งจงรักภักด ีและจะพยายามถวายชวีตินี	ให ้
พระองคเ์ทา่นั	น ความยิ�งใหญนั่	นก็จะมาไดอ้ยา่งงา่ยดาย จนถงึกบัมนีายทหารพูดวา่ “อยากเป็นผูก้าร ก็ใหไ้ป
กราบทา่น” นี�จงึเปิดชอ่งใหพ้วกมักใหญใ่ฝ่สงูแตด่อ้ยฝีมอืตอ้งเขา้มาซบอกเกาะขอบชายกระโปรงตามๆกนั 
เชน่ พล.อ.อาทติย ์กําลงัเอก, นายสมัคร สนุทรเวช, นายพลตํารวจเจรญิฤทธิ7 จํารัสโรมรัน, นายพศิาล มลู
ศาสตรส์าทร, นางทมยันต,ี อทุาร สนทิวงศ ์เป็นตน้

นอกจากสมเด็จจะเป็นผูม้ัวเมาในอํานาจแลว้ ยังทรงใชจ้า่ยอยา่งฟุ่ มเฟือย ฟุ้ งเฟ้อในเรื�องฉลองพระองค(์๖) 
และการรักษาพระสริโิฉมอนัเหี�ยวยน่ ซึ�งร่วงโรยไปตามสงัขารใหก้ลบัเตง่ตงึหวานซึ	งราวสาวแรกรุ่น พระองค์
ทรงยนิดทีี�จะเสยีพระราชทรัพยไ์มว่า่สกัเพยีงใด เพื�อใหป้ระเทศไทยมรีาชนิทีี�ยังสาวและสวยสงา่เป็นศรแีหง่
แวน่แควน้ตลอดไป จนถงึกบัมขีา่วเกรยีวกราววา่พระองคท์รงเสด็จไปอเมรกิาเพื�อยกเครื�องใหมใ่นปี ๒๕๒๓
(๗) แมจ้ะอา้งวา่ไปเพื�อรักษาโรคภมูแิพก้็ตามทแีทจ้รงิพระองคก็์มพีระชนมายอุกีเพยีงปีเดยีวก็ครบ ๕๐ 
พรรษา การมพีระวรกายตามพรรษาจรงิก็มไิดทํ้าใหป้ระเทศชาตติอ้งเสื�อมเสยีหรอืพนิาศลงไปเลยแมแ้ตน่อ้ย 
กลบัจะทรงเป็นแบบอยา่งที�ดงีามของประชาชน แตก่ารใชจ้า่ยเงนิภาษีของชาตใินภาวะที�เศรษฐกจิฝืดเคอืง
ประชาชนอดอยากไปทั�ว อยา่งฟุ้ งเฟ้อไรส้ตเิชน่นี	 รังแตจ่ะทําผูค้นนนิทา ดา่กนัไปทั�วทั 	งแผน่ดนิ
การวางพระองคแ์ละพระทว่งทา่ที�แสดงออกก็เป็นสิ�งที�ผูค้นวพิากษ์วจิารณ์กนัมาก เชน่ การประพาสอเมรกิา
ปลายปี ๒๕๒๔ พระองคท์รงโอบกอดเตน้รํากบัหนุ่มชาวนาอเมรกิาอยา่งสนทิแน่น และภาพนี	ส ื�อมวลชนทั�ว
โลก รวมทั 	งภายในประเทศ มกีารนํามาตแีผก่นัทั�ว เป็นภาพที�น่าสลดสงัเวชมากที�พระราชนิไีทย ไมม่กีารไว ้
พระองคใ์นฐานะสตรผีูส้งูศกัดิ7ที�พงึมสีมบตักิลุสตรไีทยบา้งตามสมควร, อกีครั	งหนึ�งราวปี ๒๕๒๐ พระองคท์รง
นั�งป้อนพระขนมแกช่ายหนุ่มลกูเสอืชาวบา้นคนหนึ�ง ดว้ยทว่งทา่ที�น่าชมเชย ดั�งหญงิสาวแรกแยม้ป้อนขนมให ้



คูรั่กของตน ภาพนี	ไดรั้บการตพีมิพใ์นขา่วสงัคมหนา้ในของหนังสอืพมิพ ์เป็นภาพที�บดัส ีขนาดชาวบา้นนนิทา
อยา่งรุนแรง จนไมอ่าจจะเขยีนเป็นตวัหนังสอื ปัจจบุนัพระเกยีรตคิณุของสมเด็จในสายตาของปวงชนลดลงจน
กลายเป็นเรื�องตลก เรื�องสนุกที�ชาวบา้นจะเลา่สกูนัฟังหลงัอาหารอยา่งครกึครื	นเสยีแลว้

เนื�องจากสมเด็จไมไ่ดท้รงศกึษาในมหาวทิยาลยัหรอืการศกึษาขั 	นสงู ประกอบกบัไมค่อ่ยเขา้ใจกฏเกณฑท์าง
วทิยาศาสตร ์สมเด็จจงึเป็นผูท้ ี�เชื�อคนงา่ย ชอบการยกยอปอปั	น คําหวานหอม ตลอดจนเชื�อผสีางโชคลางเป็น
อยา่งยิ�ง หลายครั	งทเีดยีวที�พระองคเ์ลา่ใหน้างสนองพระโอษฐฟั์งวา่ พระนเรศวรมาเขา้ฝัน บางครั	งถงึกบั
ปรากฏตอ่หนา้พระพักตร ์และเมื�อพระองคท์รงตื�นก็ปลกุกษัตรยิภ์มูพิลขึ	นทอดพระเนตร ก็ยังคงทอดพระเนตร
เห็นวญิญาณนั	นปรากฏอยู ่(ความเป็นจรงิราชนิแีละกษัตรยิท์รงขดัเคอืงจนมไิดบ้รรทมดว้ยกนัมานานแลว้) และ
หลายครั	งที�ใหค้ณุหญงิแดง (คณุหญงิสวร ีเทพาคํา) เขา้ทรง เพื�อพระองคจ์ะไดต้ดิตอ่กบัวญิญาณศกัดิ7สทิธิ7
ตา่งๆ รวมทั 	งการลว่งรูเ้หตกุารณ์สาํคญัๆในอนาคตไดแ้มน่ยํา ดงันั	นสมเด็จจงึนับถอืและสนทิสนมกบัคณุหญงิ
แดงมาก ทั 	งสองอยูด่ว้ยกนัดกึๆจนสวา่งเพื�อประกอบพธิกีรรมและปรกึษาความเมอืงกนั คณุหญงิแดงจงึเป็นเป้า
ดา่นแรกในการเขา้หาสมเด็จ
อาทติย ์กําลงัเอกผูต้อ้งการเป็นใหญ ่ไดใ้กลช้ดิกบัสมเด็จเป็นพเิศษสดุในระยะหลงัโดยผา่นคณุหญงิแดงนี�เอง 
การเขา้ทรงและประกอบพธิกีรรมทางไสยศาสตร ์ยิ�งทําใหพ้ระองคท์รงเชื�ออยา่งฝังใจในเรื�องลางสงัหรณ์ คํา
ทํานายของโหรใหญ ่การดโูชคชะตาราศขีองพระ เรื�องนี	สมเด็จเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ยนืยันเรื�องเหลา่นี	ดว้ยตนเอง 
เชน่ “เรื�องโหราศาสตร ์เชื�อเป็นบางคน เฉพาะที�คดิเลขเกง่จรงิๆ พ่อฉันก็ชอบเกี�ยวกบัเรื�องโหราศาสตร ์สว่น
เรื�องวญิญาณก็เชื�อ เราเชื�อเรื�องวญิญาณ เพราะวา่ตวัเองเคยประสบหลายหน” “เรื�องพระนเรศวรมาเขา้ทรง
สบุนินั	นเป็นความจรงิ แตฉั่นอาจแตง่เอาเองในสว่นลกึของหัวใจก็ได”้ พระองคท์รงคลั�งไคลเ้รื�องทํานองนี	 มี
อยูค่รั 	งหนึ�งถงึกบัออกประกาศชกัชวนใหป้ฏบิตัติาม จนเป็นขา่วเกรยีวกราวในหนา้หนังสอืพมิพ ์เพราะพระองค์
ทรงสบุนิไปวา่ คนที�เกดิปีมะ จะมอีนัเป็นไป มอีาเพศแกต่น ใหช้วนกนัไปทําบญุที�โบสถพ์ราหมณ์ มผีูค้นมาก
มายตื�น แลว้บอกตอ่ๆกนัจนโบสถพ์ราหมณ์ที�เสาชงิชา้เกอืบพัง, อกีเรื�องหนึ�งเกดิขึ	นภายในราชวงั คอื หลงั
เหตกุารณ์ ๖ ตลุาไมน่านนัก สมเด็จทรงรับสั�งใหม้กีารประกอบพธิสีะเดาะเคราะหแ์กฟ้่าชายวชริาลงกรณ์ ดว้ย
การปั	นหุน่ขนาดเทา่ฟ้าชายและมลีกัษณะเหมอืนจรงิทกุประการ และเอาหุน่นั	นลงนอนในโลงศพ อนัเป็นพธิี
สะเดาะเคราะหต์อ่อายใุหฟ้้าชาย เรื�องนี	ความแตกเพราะ ฟ้าชายบงัเกดิความเมามันจงึจา้งคน ๔ คน แบกโลง
ศพซึ�งมหีุน่ของพระองคอ์ยูข่า้งใน หอ่โลงศพอยา่งสวยงาม สง่ไปใหน้า้ของโสมสวล ีบา้นอยูแ่ถวคลองประปา
สามเสน หมอ่มนา้ทรงแปลกพระทยั และเมื�อแกะกลอ่งออกมาเห็นในโลงศพมศีพฟ้าชายก็ตกพระทยั รอ้งกรีIด
ดงัลั�น จงึโทรเรยีกตํารวจทอ้งที�มาจัดการกบัชาย ๔ คนนั	น มชีาวบา้นละแวกนั	น แหก่นัมามงุดมูดืฟ้ามัวดนิ 
ขณะที�หมอ่มนา้ยังไมห่ายตกพระทยั ก็พอดมีเีสยีงโทรศพัทจ์ากฟ้าชายและโสมสวล ีหัวเราะครกึครื	นมาตาม
สาย ทรงทลูหมอ่มนา้วา่ “ทรงตกพระทยัมากไหม” นา้ของโสมสวลจีงึมาถงึบางออ้ ดว้ยความโกรธจัดจงึพูดไป
วา่ “อยากถวายผางพะยะ่คะ่”(อยากเตะ) ทางตํารวจทอ้งที�หัวปั�นไมรู่จ้ะทําอยา่งไร จงึตอ้งปลอ่ยชายผูต้อ้งหา
ไป เรื�องนี	สามารถสอบถามไดจ้ากชาวบา้นละแวกนั	น ซึ�งตา่งก็รูส้กึทึ�งในการไมส่มประกอบทางปัญญาของพวก
ราชนกิลุ

ความใฝ่ฝันที�จะใหร้าชบลัลงักต์กอยูก่บัตระกลูของตนและญาตวิงศท์ี�ใกลช้ดิ เป็นความฝันที�ใกลจ้รงิ เมื�อ
พระองคท์รงกะเกณฑใ์หฟ้้าชายวชริาลงกรณ์แตง่งานกบัโสมสวล ีกติยิากรหลานแท ้ๆ ของพระองค ์เมื�อวนัที� ๓ 
มกราคม ๒๕๒๐ วชริาลงกรณ์เป็นโอรสที�สนทิสนมและรักทลูกระหมอ่มแมม่ากกวา่พ่อ ทรงรักและเชื�อฟังแม่
มากถงึกบัเขยีนกลอนสดดุสีมเด็จขณะที�ยังเรยีนอยูท่ ี�ออสเตรเลยี วชริาลงกรณ์นั	นเรยีนไมเ่กง่ เมื�อครั	งไปเรยีน
ที�องักฤษ ปรากฏวา่ทรงสอบไดว้ชิาภาษาไทยเพยีงวชิาเดยีว ตอ้งยา้ยโรงเรยีนถงึ ๓ ครั	ง ในที�สดุยา้ยมาเรยีน
วทิยาลยัดนัทรูนในออสเตรเลยี นักเรยีนไทยในออสเตรเลยี มักเลา่สูก่นัฟังถงึเรื�องของฟ้าชายเสมอวา่ ที�
วทิยาลยันี	มกีารศกึษาสองระดบัดว้ยกนั ผูท้ ี�มเีกรดดจีงึจะไดเ้รยีนในระดบันายรอ้ย สว่นผูทํ้าเกรดไมไ่ดจ้ะได ้
เรยีนแคร่ะดบันายสบิเทา่นั	น ฟ้าชายของเราทําคะแนนไมไ่ด ้จงึไดเ้รยีนแคน่ายสบิเทา่นั	น เห็นไดจ้ากภาพที�
แพร่ในชว่งที�มกีารรับปรญิญา จะเห็นฟ้าชายแตง่ชดุทหารยศแคส่บิโทเทา่นั	น แตม่กีารอา้งวา่ที�วทิยาลยันี	 เขา
ก็แตง่กนัอยา่งนี	ทั 	งนั	น มันน่าตลกสิ	นด ีที�เมื�อฟ้าชายกลบัถงึเมอืงไทย สามเหลา่ทพัจําตอ้งกลุกีจุอถวายพระยศ
เป็นรอ้ยเอก, เรอืเอกและเรอือากาศอยา่งเสยีไมไ่ด ้
ฟ้าชายชอบใสช่ดุทหารและตดิอาวธุตั 	งแตศ่รีษะจรดเทา้ ทั 	งๆที�พระองครั์บราชการฝ่ายขา่วของกองทพั นอก
จากพระองคจ์ะทรงพยายามแสดงออกถงึความสามารถสงูสง่อยา่งเบาปัญญาแลว้ บรรดาที�อยูใ่กลช้ดิก็จะชว่ย
กนัโหมขา่ว สรา้งชื�อเสยีงใหฟ้้าชายเพื�อจะไดม้พีระเกยีรตสิมกบัสยามมกฎุราชกมุาร เชน่ วนัที� ๑๓ กมุภาพันธ ์
สื�อมวลชนทกุประเภทพากนัประโคมขา่ววา่ รถเกราะพาหนะของฟ้าชายถกูผกค.ซุม่โจมตทีี�บรเิวณเขาคอ้ 
(เพชรบรูณ์) พระองคไ์ดแ้สดงวรีกรรมอยา่งอาจหาญ สั�งสละรถตนเอง ไดห้ลบและเคลื�อนที�เขา้จดุที�มั�น ทรง
บญัชาใหห้น่วยปืนใหญท่ี�บา้นทุง่สมอ ระดมยงิไปที�ผกค. จนพวกนั	นลา่ถอยกลบัไป แตส่าํหรับทหารที�อยูใ่น
เหตกุารณ์ตา่งทราบดวีา่ เฮลคิอปเตอรข์องฟ้าชายถกูยงิตก และก็ไมม่วีรีกรรมใดๆปรากฏขึ	นเลย จะมกี็เพยีง
ขา่วลอืและเขาเลา่วา่ แตเ่มื�อไดพ้บเห็นฟ้าชายที�ทรงกระทําอะไรแผลงๆแบบไมค่อ่ยเต็ม ความที�เคยสงสยัก็
กลบักระจา่งอยา่งไมน่่าเชื�อ



สาํหรับโสมสวลทีรงเรยีนหนังสอืครั	งแรกที�โรงเรยีนจติรลดา การเรยีนอยูใ่นระดบัตํ�า จนตอ้งสอบประถม ๓ ตก 
๑ ครั	ง เมื�อยา้ยมาเรยีนที�โรงเรยีนราชนิลีา่ง(ปากคลองตลาด) การเรยีนก็ไมด่ขี ึ	น ครูถงึกบัเอย่ปากหนักใจแทน 
เพราะโสมสวลขีองเราสอบ ม.ศ. ๒ ตกซํ	า ๒ ปีตดิตอ่กนัจงึลาออก สมเด็จทรงรับมาชบุเลี	ยงในราชวงั ฝึกทํา
ของคาวหวานจนเกง่งานครัว ทั 	งฟ้าชายและโสมสวลตีา่งมสีายโลหติที�ใกลช้ดิกนัมาก มคีนเกรงวา่หากแตง่
งานกนัเชน่นี	 จะทําใหโ้อรสและธดิาที�ทรงประสตูมิาจะมโีอกาสปัญญาออ่นมาก เพราะเพยีงแคลํ่าพังสอง
พระองคก์็ทรงมลีกัษณะอบัเฉาทางปัญญามากพออยูแ่ลว้ เรื�องนี	มผีูท้ว้งตงิมาก แมแ้ตก่ษัตรยิภ์มูพิลเอง แต่
เพราะเป็นความตอ้งการของฟ้าชายที�ถกูแมข่อรอ้งใหแ้ตง่งาน เรื�องจงึตอ้งวา่กนัไปตามเพลง ผลมาปรากฏ
ตอนทา้ยมผีูท้ ี�เสยีพระทยัมากที�สดุสองคนคอื โสมสวลแีละสมเด็จ เพราะฟ้าชายทรงหนไีปมนีางสนมมากมาย 
และไมค่ดิจะใยดโีสมสวลตีอ่ไป เพราะโสมสวลคีอืลกูสะใภท้ี�แมต่อ้งการ สว่นเมยีสดุที�รักของฉันคอื ยวุธดิา

การที�สมเด็จทรงเชดิฟ้าชายผูอ้ยูใ่นโอวาทใหม้บีทบาทที�จะรับตําแหน่งกษัตรยิต์อ่ไป ดว้ยการกมุบงัเหยีนได ้
ทั 	งหลานและลกู นับเป็นความสาํเร็จทางการเมอืงชิ	นสาํคญั แตส่มเด็จก็ทรงพรํ�าเพอ้วา่พระองคท์รงไมรู่จ้ักการ
เมอืงและไมป่รารถนาที�จะยุง่เกี�ยว นอกจากการชว่ยเหลอืประชาชนผูย้ากไรอ้ยา่งฉาบฉวย และหากสิ�งนี	คอืการ
เมอืง พระองคก์็อดไมไ่ดท้ี�อทุศิตวั เพื�อชว่ยเหลอืพวกเขาอยา่งสกุเอาเผากนิกนัตอ่ไป พระองคถ์งึกบัปรารภวา่ 
“คนที�จนที�สดุบวกจนที�สดุคอืชาวเขาและชาวไทยอสิลาม จนอยา่งชนดิที�เราไมเ่คยเห็น อสิานก็ไมเ่คยเห็น
อยา่งนั	น เสื	อผา้กะรุ่งกะริ�ง ร่างกายซบูซดีขาดเลอืด ฉันใหแ้มท่พัใต ้ตอนนั	นคณุปิ�น ธรรมศร ีคณุเปรมเป็นผู ้
ชว่ยหรอืรองผบ.ทบ. ฉันไมเ่ขา้ใจวา่รองหรอืผูช้ว่ยตา่งกนัอยา่งไร คณุเปรมไปเฝ้าที�นั�น คณุเปรมก็บอก “ปิ�น 
ทําไมไมช่ว่ยราษฎรละ่” คณุปิ�นบอก “แหม ก็ไปกา้วกา่ย” อนันี	ก็การเมอืงอกีใชไ่หม ฉันไมท่ราบจะทําอยา่งไร 
การเมอืงนี�เป็นอยา่งไร ฉันไมท่ราบจะทําอยา่งไร เพราะราษฎรเอามาใหช้ว่ย ขนาดจฬุาภรณ์และสรินิธรถงึกบั
เคยแยง่ฎกีาชาวบา้นจากมอืของตํารวจพระราชวงั โธ ่คณุ ถา้เผื�อปิดนี� บา้นเมอืงเราจะไปไมไ่หวนะ ราษฎรไมรู่ ้
จะออกทางไหน เราก็มหีนา้ที�เอามา แลว้เอาไปใหแ้กรั่ฐบาลเทา่นั	น” (๙)
สมเด็จแมจ้ะรูว้า่ชาวบา้นอดอยากแรน้แคน้มาก แตพ่ระองคไ์มเ่คยทรงทราบเลยวา่ เลอืดของประชาชนที�ขาด
หายไปจนซบูซดีนั	น ใครเป็นผูส้บูไป พระองคก์็ไมต่า่งจากจอมเผด็จการทั 	งหลายในโลกรวมทั 	งพระนางซสูี
ไทเฮา ซึ�งไมเ่คยทราบตน้สายปลายเหตคุวามทกุขย์ากของแผน่ดนิ พวกเขาไดแ้ตส่งสาร เห็นใจและ
สงเคราะหช์ว่ยเหลอืไปตามความสบายใจของตน พระองคห์ารูไ้มว่า่ ก็เพราะอํานาจของสถาบนัพระองคท์ี�
ครอบงําความกา้วหนา้ของสงัคม และคอยคํ	าจนุระบบคนกนิคนอนัเลวรา้ยของสงัคม ขณะเดยีวกนัธรุกจิสมัย
ใหมข่องทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ก็มสีว่นร่วมสบูเลอืดชาวไทยใหห้นักหน่วงยิ�งขึ	น อทิธพิลของสถาบนั
พระมหากษัตรยิ ์คอื ตน้ตอความยากจนทกุขเ์ข็ญของประชาชนทั�วทั 	งประเทศ
ขณะที�สมเด็จทรงใชก้ลเม็ดเด็ดพรายแยง่ราชบลัลงักจ์ากกษัตรยิผ์ูฆ้า่พี�ชายอยา่งเลอืดเย็น มาสูต่ระกลูของตน
พรอ้มกบัซอ่งสมุกําลงัทหารเสอืราชนิ,ี ผลกัดนัอาทติย ์กําลงัเอกขึ	นเป็นผูบ้ญัชาการทหาร เพื�อหวงักมุอํานาจ
ทั�วทั 	งแผน่ดนิมาสูก่ํามอืของตนเชน่นี	แลว้ พระองคยั์งจะกลา้เอย่ปากวา่ พระองคไ์มรู่จ้ักคําวา่การเมอืงอกีหรอื 
เพราะทกุยา่งกา้วของความมักใหญใ่ฝ่สงู ลว้นกระทบกระเทอืนตอ่ชวีติตวัดําๆของชาวไทยทั�วทั 	งประเทศ หาก
พระองคม์เีจตนาหวงัดตีอ่ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ ก็จงมาชว่ยกนัลม้ระบบอภสิทิธิ7ของซากเดนศกัดนิาใหญ ่มา
ชว่ยกนัพัฒนาและปลกุความตื�นตวัของประชาชนใหส้ามารถคุม้ครองและชว่ยเหลอืตนเอง ในการตอ่สูเ้พื�อปาก
ทอ้งในสงัคมอยา่งยตุธิรรมตอ่ไป เปิดใหม้กีารกระจายอํานาจการปกครองไปสูท่อ้งถิ�นอยา่งจรงิจัง ทําการปฏริูป
ที�ดนิและสรา้งการชลประทานอยา่งตอ่เนื�องทั�วประเทศ กอ่ตั 	งระบบสหกรณ์ที�มปีระสทิธภิาพขึ	นมาใหม ่ใหก้อ่
ตั 	งสหภาพแรงงานเพื�อตอ่รองกบันายจา้งอยา่งยตุธิรรมตามกฎหมายแรงงาน ใหช้ว่ยกนัสรา้งเศรษฐกจิของ
ชาตใิหพ้น้จากอทิธพิลของตา่งชาตทิี�คอยสบูเลอืดเรา หากสมเด็จและกษัตรยิภ์มูพิลทรงรักประชาชนและ
ประเทศไทย และตอ้งการใหป้ระเทศไทยกา้วหนา้ทดัเทยีมอารยประเทศทั 	งหลาย ขอใหพ้ระองคส์ละราช
สมบตั ิยกเลกิระบบกษัตรยิซ์ ึ�งคํ	าจนุความคดิและระบบอนัลา้หลงั งมงายลงเสยี เปลี�ยนการปกครองเป็น
ประเทศสาธารณรัฐมปีระธานาธบิด ีควรเป็นประมขุของชาตทิี�อยูใ่ตก้ฎหมาย และไมม่อีํานาจบรหิารประเทศ
ใดๆทั 	งส ิ	น และหากพระองคค์ดิวา่ประชาชนยังคงรักและเห็นความดงีามของพระองค ์พระองคก์็จะไดเ้ป็น
ประธานาธบิดคีนแรกที�ประชาชนยกยอ่งนับถอื และหากองครั์ชทายาทเป็นผูท้ ี�ดพีอ ตําแหน่งประธานาธบิดคีง
ไมแ่คลว้คลาดจากฟ้าชาย ยคุสมัยแหง่การสบืสนัตตวิงศ ์เอาเพยีงสายโลหติของกษัตรยิเ์ป็นเครื�องวดัความดี
งาม และสบืทอดตําแหน่งประมขุของชาตอิยา่งงมงายควรจะเลกิกนัเสยีท ีประชาชนผูท้กุขย์ากจํานวนลา้นๆไม่
อาจทนหวิโหย ผอมโซอกีตอ่ไปแลว้ ขอพระองคจ์งเร่งตดัสนิใจ กอ่นที�จะสายเกนิกาล เมื�อวนันั	นมาถงึ ชาติ
ตระกลูของพระองคค์งตอ้งสญูสิ	น ขณะที�ประเทศและประชาชนจะชว่ยกนัสรา้งชาตไิทยใหรุ้่งโรจนส์บืไป

          
๑. สพุจน ์ดา่นตระกลู แถลงการณ์เรื�องความบรสิทุธิ%ของนายปรดี ีพนมยงค ์ในกรณีสวรรคตของ ร.๘ (ไทยแลนดก์ารพมิพ,์๒๕๒๒) หนา้ ๖๒
๒. ๒. ดปูระชมุประกาศในสมัยรัชกาลที� ๔ ที�ครุสุภาพมิพ์
๓. พระราชเสาวนียต์อ่สมาคมนักขา่วหญงิแหง่ประเทศไทย ด.ู..มาตภุมู ิวันที� ๒๗ กค. ๒๔
๔. เรื�องเดมิ
๕. สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ “ความทรงจําในการตามเสด็จตา่งประเทศ” อนุสรณ์ พล.ต.อ.หลวง วรยทุธวชิยั (วรยทุธ จารมุาศ) (โรง



พมิพอ์กัษรประเสรฐิ,๒๕๑๔ หนา้ ๔๓)
๖. พระราชกระแส สมัภาษณ์โดย นางอนงค ์เมษประสาท หนังสอืสยามใหม ่ฉบับที� ๗๑, ๒๒ ส.ค. ๒๕๒๔ หนา้ ๑๒ พระองคใ์หส้มัภาษณ์วา่ 
“ทรงโปรดการแตง่พระองคง์าม อนันี�จรงิ ฉันเป็นคนที�แกไ้มห่าย เพราะชอบสวยงาม อกีประการหนึ�ง ชาวบา้น นานๆเขาจะเห็นเราสกัทหีนึ�ง โดย
มากชั�วชวีติเขากเ็ห็นไมก่ี�ครั �งเลย คดิวา่พยายามแตง่ตัวใหด้ ีใหเ้ขาเห็น ใหเ้ขาจําเราได ้
๗. หนังสอืเสด็จประพาสอเมรกิา
๘. พระราชกระแส สมัภาษณ์โดย นางอนงค ์ดมษประสาท หนังสอืสยามใหม ่ฉบับที� ๗๑ หนา้ ๔...
๙. เรื�องเดมิ หนา้ ๑๙


