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 งานวชิาการ “ไทยใตร้่มสมบูรณาญาสทิธริาชใหม่” น้ีเป็นความ
ร่วมมือของบุคคลหลายกลุ่มอาชีพ ทัง้ที่อยู่ในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะคณาจารยใ์นมหาวทิยาลัยที่แบ่งหนา้ที่เก็บ
ขอ้มูล คําบอกเลา่ และเรยีงรอ้ยเป็นหนังสอืเลม่น้ี ดว้ยเจตจํานงร่วมกัน
ว่าการจะแกปั้ญหาสังคมไทยใหก้า้วไปสู่สันตปิระชาธรรมไดนั้น้ ตอ้ง
เริ่มตน้จากการพูดความจริง แต่กรอบแห่งกฎหมาย การเมือง และ
วัฒนธรรมในประเทศไทยวันน้ีไดปิ้ดกัน้และหลอกลวง  จนแมก้ระทั่ง
นักวชิาการในรัว้มหาวทิยาลัยที่ไดช้ือ่ว่าเป็นนักอ่านและนักคน้ควา้ยัง
ไม่อาจจะกา้วขา้มรัว้กําแพงแห่งวาทะกรรมทางสังคมไดด้ว้ยเพราะ
หลงเชือ่, เกรงกลวัคกุตะราง และการเสยีผลประโยชน ์
 พวกเราในนามกลุ่มนกัวชิาการแห่งประวตัศิาสตรจ์งึได้
สานประสานความคดิเพื&อสรา้งผลงานทางวชิาการชิ)นนี)ข ึ)น โดย
ไม่มุ่งหวงัผลประโยชนใ์ดๆ แมแ้ต่ชื&อเสยีงของตวัเอง เพื&อจุด
ประกายความจรงิทางสงัคมใหส้วา่งขึ)น เพื&อใหค้นไทยทุกคนหนั
มาทบทวนดูวา่การอาศยัอยู่ใตร้ม่ของระบอบสมบูรณาสทิธริาช
ใหมน่ี) แทจ้รงิมรีม่เงาใหอ้าศยัอยู่จรงิหรอืไม่?, หากมรีม่เงาจรงิ
ทาํไมสงัคมจงึปั&นป่วน?, เดอืนรอ้น?, การเมอืงจงึหาเสถยีรภาพ
ไม่ได?้, ผูค้นอดอยากยากแค้น?, คุณภาพชวีติไม่ได้รบัการ
พฒันา?, นโยบายรฐัสวสัดกิารกลายเป็นสิ&งเลวรา้ย แตเ่ศรษฐกจิ
พอเพยีงกลบัไดร้บัการเชดิชู? 
 เราขอมอบงานชิน้น้ีเป็นลขิสทิธิข์องสาธารณะ หากผูอ้่านท่าน
ใดเห็นประโยชนข์องขอ้มูลทีร่วบรวมน้ีจะนําไปเผยแพร่ เรายนิดแีละจะ
ไม่ทว้งตงิ เพยีงแตข่อใหเ้คารพความคดิเห็นของเรา โดยขอสจัจะวาจา
จะไม่นํางานของเราไปแกไ้ขและบดิเบือนใหร้า้ย และหากจะมีท่านใด
โตแ้ยง้วจิารณ ์เรายนิดทีีจ่ะรับฟังอย่างนอ้มคารวะ โดยวจิารณ์ผ่านสือ่
เว็บไซตต์่างๆ ที่มีอยู่ในขณะน้ี หรือผ่านหนา้หนังสือพิมพ์ก็ไดห้าก
เจา้ของสื่อเว็บไซต ์และเจา้ของสํานักพิมพย์ังหลงเหลือความกลา้
หาญทางจรยิธรรมอยู่บา้ง 
 การเปลี&ยนแปลงทางสงัคมเป็นสจัธรรมที&ไม่อาจจะ
หลกีเลี&ยงได ้เรายงัฝนัที&จะเห็นการเปลี&ยนผา่นอยา่งสนัต ิเพื&อให้



 ข

สงัคมกา้วสู่สงัคมสนัตปิระชาธรรมโดยทุกสถาบนัที&ดงีามยงัอยู่
ครบ โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์แต่ตอ้งปรบัตวัไปกบั
การเปลี&ยนแปลงของกาลเวลา 
 ขอขอบคุณท่านปรีดี  พนมยงค ์ผูจุ้ดประกายความคิดเสรี
ใหแ้ก่สังคม ในนามของผูป้ระสาทการมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแ์ละ
การเมอืงทีใ่หค้วามรูแ้กค่ณะผูเ้รยีบเรยีง, คณุสพุจน์ ด่านตระกูล ผูก้ลา้
ประกาศสัจธรรมจนสิน้ลมหายใจ และขอขอบคุณผูต้่อสูเ้พื่อใหเ้กดิ
ประกายแห่งความจรงิทุกท่านทั่วโลก ทัง้ที่ไดล้าจากไปแลว้และยังมี
ชวีติอยู่ 
 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทุกฝ่ายจะเขา้ใจเจตนาแห่งสันตธิรรมของ
เรา และศกึษางานวชิาการน้ีดว้ยจติใจที่เปิดกวา้ง พรอ้มทัง้ใหโ้อกาส
แกด่อกไมแ้ห่งเสรภีาพเจรญิงอกงาม 
 
      
      ดารณี  รวโีชต ิ
          บรรณาธกิาร 
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บทที� 1 
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ 

 
 นับแต่เปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อ 24 มิถุนายน 2475  ถึง
ปัจจุบัน  ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที�มีการฉีกรัฐธรรมนูญมากที�สุด  
ข้ออ้างการฉีกรัฐธรรมนูญก็วนเวียนแต่ข้อกล่าวหาว่าผู้นํารัฐบาลไม่
จงรักภักดี และทุจริตประพฤตมิชิอบ ข้อถกเถียงในการร่างรัฐธรรมนูญก็
วนเวยีนอยู่แต่เรื�องเดิมๆ กลัวแต่จะกระทบอํานาจพระมหากษัตริย์ และ
กลายเป็นระบบประธานาธิบดี จนไม่สามารถจะเกดิรัฐบาลที�มเีสถยีรภาพ
ได้ ภาวะความปั�นป่วนของบ้านเมืองเช่นนี;ถูกขนานนามว่า “ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” แท้จริงคอืระบอบอะไรกนัแน่? 
 
  
  

 ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที� มีการฉีกและร่าง
รัฐธรรมนูญมากที�สุดในโลกก็ว่าได ้รัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ที�ใชอ้ยู่ใน
ขณะนี*  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที� 18 หากนับตั*งแต่การเปลี�ยนแปลงการ
ปกครองเมื�อวนัที�  24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบันนี*  ก็เฉลี�ยอายุของ
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบบัประมาณฉบับละสี�ปี ซึ� งก็ใกลเ้คียงกบัอายุของ

1.1 ปฏิวตัสิลบัฉากประชาธปิไตย 
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รัฐบาลแต่ละสมยั เพราะนายกฯ คนปัจจุบนัคือ นายอภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ       
ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที� 27 เฉลี�ยระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ก็ใช้
นายกรัฐมนตรีเปลืองมากคือเฉลี�ยสามปีเศษต่อหนึ�งคน ในขณะที�ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ทั�วโลกทุกประเทศจะ
กาํหนดให้ผูน้ ํารัฐบาลมีอายุในการบริหารสมัยละสี� ปีเป็นอย่างน้อย 
เพื�อให้การบริหารประเทศชาติมีความต่อเนื�องเพื�อประโยชน์สุขของ
ราษฎร แต่อายุรัฐบาลของประเทศไทยมีอายุสั*นกว่ามาตรฐานอายุของ
รัฐบาลทุกประเทศในโลก และล่าสุดได้ทาํลายสถิติโลกคือในปี 2551      
ปีเดียวประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี 4 คน คือ 1.พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์
(ม.ค.-ก.พ.), 2.นายสมคัร สุนทรเวช(ก.พ.-ต.ค.), 3.นายสมชาย วงศส์วสัดิ;
(ต.ค.-ธ.ค.) และ 4.นายอภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ(ธ.ค.-ปัจจุบนั) ดว้ยเหตุนี* เองจึง
เป็นผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของราษฎร   
 ก็เมื�อระบบการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพแล้ว ระบบเศรษฐกิจ
ของไทยจะมเีสถียรภาพได้อย่างไร   
 ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลตลอดระยะเวลา 70 กว่าปีของ
ประชาธิปไตยไทย ได้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของราษฎรเป็นอยา่งมาก 
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     เมื�อเศรษฐกิจย ํ�าแย่ ผูค้นหิวโหย การฉกชิงวิ�งราว ปลน้ฆ่าชิง
ทรัพย ์ จึงเป็นวิถีชีวิตปกติของสังคมไทย รวมตลอดถึงการกระทาํผิด
กฎหมายเกี�ยวกับสิ� งแวดล้อมโดยราษฎรผูทุ้กข์ยากคนยากคนจนที�       
ปากทอ้งหิวไม่สามารถจะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานขั*นพื*นฐานของมนุษย์
ในสังคมสมัยใหม่ได้ ต่างก็พากันบุกรุกป่าสงวน ที�ภู เขาชายทะเล        
รวมตลอดถึงพื*นที�ทางเดินเท้า หาบเร่แผงลอยของชีวิตคนในเมืองก็ไม่
อาจจะบงัคบัใหเ้ป็นไปตามระบบกฎหมายไดด้ว้ยปัญหาความยากจนของ
ผูค้น แต่สิ�งเหล่านี* ได้ถูกนาํมาอธิบายใหม่ว่าเป็นลกัษณะพิเศษของคน
ไทยที�ไม่เหมือนกบัผูค้นชาติใดๆ ในโลกนี* ว่า “ทําอะไรได้ตามใจคือไทย
แท้” นั�นก็คือผูป้กครองรัฐไดก้ล่าวหาราษฎรว่าเป็นสนัดานของคนไทยที�
ไม่มีระเบียบแบบแผน ชอบทาํอะไรตามใจตวัเองนั�นเอง ทั*งที�แทจ้ริงแลว้
ตน้ตอของวิถีชีวิตทั*งหมดมาจากปัญหาที�ระบอบการปกครองที�เรียกว่า
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที�ไดส้ร้างความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลจน
สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซึ� งสะสมมา
นานเกือบศตวรรษแลว้ยงัไม่อาจจะแกไ้ขได ้จึงทาํให้สภาวะสังคมไทย
เกิดภาวะความไร้ระเบียบ เกิดความปั�นป่วนถึงขั*นกลายเป็นประเทศแห่ง
มิคสัญญี ในขณะที�ประเทศต่างๆ ทั�วทั* งโลกกาํลงัพฒันาจัดระเบียบ
ประเทศของตนให้ก้าวเข้าสู่ประเทศที�ทันสมัยด้วยการสร้างความ
เจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ และสร้างความมั�นคงให้แก่ระบบสังคม 



 4

แต่ประเทศไทยซึ�งมีศกัยภาพพื*นฐานในดา้นการพฒันาดีกว่าอีกหลาย
ประเทศในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนกลบักลายต้องเป็น
ประเทศที�ลม้ลุกคลุกคลานพายเรือวนอยู่ในอ่างเช่นนี*  ซึ�งหากยงัเป็นอยู่
เช่นนี* ต่อไปประเทศไทยเราจะไดพ้บความจริงว่าในอนาคตอนัไม่ไกลเรา
จะถอยหลงัมาเป็นเพื�อนกับประเทศพม่าและก้าวไม่ทันประเทศเพื�อน
บา้น แมแ้ต่ลาวและกมัพชูา 
 

ท่านจะยอมให้ประเทศไทยของเราเป็นเช่นนั;นหรือ? 
 
 
  

 การล้มรัฐบาลด้วยความรุนแรง นอกกติกาประชาธิปไตยเป็น
ภาวะปกติของสังคมไทยและข้อกล่าวหาว่าผู้นํารัฐบาลไม่จงรักภักดี      
คดิตั;งตวัเป็นประธานาธิบดีกเ็ป็นปกตทิี�ใช้ล้มล้างรัฐบาลกนัมาตลอด 
 หากจะทบทวนประวติัศาสตร์ดูจะเห็นไดว้่าขอ้กล่าวหาที�พลเอก
สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิวติัใชก้ล่าวหาในการโค่นลม้รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เมื�อ 19 กนัยายน 2549 ก็ไม่ได้แตกต่างจากข้อ
กล่าวหาที�ใชโ้ค่นลม้รัฐบาลก่อนๆ ทั*งที�กล่าวหาอย่างเป็นทางการและ
กล่าวหาใส่ร้ายใต้ดินว่า “รัฐบาลไม่จงรักภักดี” บ้าง “ผูน้ ําคิดจะเป็น
ประธานาธิบดี” บ้าง เช่น การปฏิวัติโค่นล้มอ ํานาจของท่านปรีดี        

1.2 หมิ�นสถาบันฯ ข้อหายอดนยิม 
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พนมยงค ์เมื�อ 8 พฤศจิกายน 2490 ก็ดว้ยขอ้กล่าวหาว่า “ปรีดีวางแผนลอบ
ปลงพระชนม์รัชกาลที�  8 และคิดจะตั* งระบอบมหาชนรัฐ ตั* งตัวเป็น
ประธานาธิบดี”� ก็คือระบอบสาธารณรัฐที�ใช้เรียกอยู่ในปัจจุบันนี*      
จอมพลถนอม กิติขจร ถกูพลงัมวลชนนิสิตนกัศึกษาเดินขบวนขบัไล่เมื�อ 
14 ตุลาคม 2516 ก็ถกูขอ้กล่าวหารํ� าลือไปทั*งสังคมว่า พ.อ.ณรงค์ กิติขจร
(ลูกชายจอมพลถนอม) คิดจะเป็นประธานาธิบดี, พลเอกเกรียงศกัดิ;  
ชมะนนัท ์นายกรัฐมนตรีถกูประชาชนเดินขบวนขบัไล่เรื� องขึ*นค่ารถเมล์
จนตอ้งลาออก ก็ถูกกล่าวหาไม่เคารพในหลวงว่า “ชอบเมาเหลา้เขา้เฝ้า 
ในหลวง” แม้แต่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื�อครั* งด ํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีนานติดต่อกนัถึง 8 ปี ในปีสุดทา้ยก็ถกูราษฎรและนกัศึกษา
เดินขบวนขบัไล่จนตดัสินใจไม่รับตาํแหน่งนายกฯ อีก ก็ถูกกล่าวหาว่า 
“เทียบพระบารมี” เพราะมีภาพปรากฏในสื�อมวลชนหลายครั* งว่าพลเอก
เปรมเดินเหยยีบผา้ขาวมา้ที�ราษฎรมาตอ้นรับ โดยนาํผา้ขาวมา้ปูใหเ้หยยีบ
เพื�อนาํไปใชก้ราบดว้ยความเคารพ เป็นตน้ 
                                                
�เมื�อ 15 กันยายน 2490 พอ.พระยาวิชิตสรศาสตร์(จินดา วัชรเสถียร) อดีต
นายทหารกรมช่างแสงไดแ้จง้ความต่อตาํรวจว่าปรีดี พนมยงค์ เป็นผูบ้งการให้เกิด
กรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที� 8 (หนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษ 11 ตุลาคม 2490) 
และพรรคประชาธิปัตย ์ก็กล่าวหาปรีดี พนมยงค์ ในทางสาธารณะในขณะนั*นใน
ลกัษณะเดียวกนั (สุธาชยั ยิ*มเจริญ ,แผนชิงชาติไทย หนา้ 56) 
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 “นักการเมืองเลวจึงต้องยึดอาํนาจ หรือระบอบประชาธิปไตย
แบบไทยๆ เลว จึงจอ้งแต่จะยดึอาํนาจ?” 
 คนเลวหรือระบอบเลว? 
 “นกัการเมืองเลว” ก็เป็นขอ้กล่าวหายอดนิยมควบคู่ไปกบัขอ้หา
หมิ�นสถาบันฯ ที�ใช้ในการยึดอาํนาจล้มระบอบประชาธิปไตย และ
กลายเป็นวาทกรรมที�พดูต่อๆ กนัมาไม่รู้จกัจบสิ*น  
 ความล้ม เหลวของประชาธิปไตยไทยได้ถูกวางไว้ที� ตัว
นกัการเมืองว่าเป็นคนเลวและมีความคิดมุ่งร้ายต่อพระมหากษตัริย ์แต่ไม่
มีใครใหค้วามสาํคญักบัระบอบการเมืองไทยที�พิกลพิการที�เราขนานนาม
หลอกตวัเองว่า “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ” แต่ในระยะเวลายี�สิบ
กว่าปีที�ผา่นมานี*  เทคโนโลยกีารสื�อสารของโลกกา้วหนา้ขึ*นทาํให้ราษฎร
สามารถรับรู้ความจริงของรากเหง้าแห่งปัญหาได้ด้วยเหตุผลง่ายๆ 
เพียงแต่จับขอ้มูลข่าวสารเปรียบเทียบคุณภาพของนักการเมืองไทยกับ
ประเทศเพื�อนบา้น เช่น ระหว่างไทยกบัสิงคโปร์ ไทยกบัมาเลเซีย หรือ
ไทยกบัฟิลิปปินส์ เป็นตน้ ก็เห็นไดแ้ลว้ว่านักการเมืองในบา้นเมืองอื�นๆ 
ก็คลา้ยกับบ้านเรา รวมทั*งราษฎรในประเทศเพื�อนบ้าน คุณภาพด้าน
การศึกษาก็ ใกล้เ คียงกัน  ทําไมบ้านเขาถึงปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยกนัไดร้าบรื�น แลว้ทาํไมของเราจึงไม่ราบรื�น ความจริงก็

1.3 ทําไม! ต้องยดึอาํนาจล้มประชาธิปไตยอยู่เสมอ? 
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ปรากฏชัดเจนว่าบา้นเมืองที�เขาเป็นประชาธิปไตยนั*น เขาไม่มีระบอบ
กษตัริย ์หรือหากมีระบอบกษตัริย ์เช่น องักฤษ ญี�ปุ่น มาเลเซีย กษตัริย ์
หรือสุลต่าน(กรณีมาเลเซีย) ก็อยูเ่หนือการเมืองอย่างแทจ้ริง และสถาบนั
กษตัริยเ์ป็นเพียงสญัลกัษณ์ที�เป็นประมุขแห่งรัฐ ส่วนการบริหารเป็นเรื�อง
ของประชาชนที�เลือกตั*งตวัแทนกนัเขา้มาสู่สภาตามวาระ 
 แทจ้ริงแลว้ปัญหาการไม่มีเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทยนั*น เป็นปัญหาของความขดัแยง้เชิงโครงสร้างระหว่าง
อาํนาจของประชาชนที�มีฐานอยู่ที�ระบอบพรรคการเมือง กบัอาํนาจของ
พระมหากษตัริยที์�มีฐานอยู่ที�ระบอบขา้ราชการ ดงันั*นถา้ระบอบพรรค
การเมืองเขม้แข็ง ระบอบประชาธิปไตยก็จะเขม้แข็ง อาํนาจของราษฎรก็
จะเขม้แข็ง รัฐบาลที�มาจากราษฎรก็จะเป็นรัฐบาลที�มีเสถียรภาพ และจะ
ส่งผลใหร้ะบอบขา้ราชการ(ระบอบเจา้ขุนมลูนาย)อ่อนแอ โดยถูกราษฎร
ควบคุมผ่านระบอบพรรคการเมือง การแต่งตั* งทหาร ตํารวจ และ
ขา้ราชการก็จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของระบอบพรรคการเมืองเช่นนานา
อารยประเทศทั*งหลาย อนัจะทาํให้การใชอ้าํนาจแทรกแซงของกษตัริย ์
ลดลง ส่งผลทาํใหส้ถาบนัพระมหากษตัริยที์�มีอาํนาจจริงในสงัคมไทยเกิด
กระทบกบัการใชอ้าํนาจของพรรคการเมือง  
 ในสภาวการณ์ของความเป็นจริงทางอาํนาจเช่นนี*  แกนนาํของ
ระบอบราชการอันได้แก่ ผูบ้ังคับบัญชาเหล่าทัพ ผบ.ทบ., ผบ.ทร.        
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ผบ.ทอ., บรรดาปลดักระทรวงและอธิบดีทั*งหลาย ก็อยากคงอาํนาจของ
พวกเขาไวท้ั*งๆ ที�เปลี�ยนแปลงการปกครองมาใกลจ้ะร้อยปีแลว้ พวกเขา
จึงพยายามจดัโครงสร้างอาํนาจของตนขึ*น เพื�อขดัขวางการขยายตวัของ
ระบอบพรรคการเมือง และความมีเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย 
โดยพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าหลงัพิงของพวกเขาก็คือสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 ระบอบราชการแทนที�จะเป็นเครื�องมือในการบริหารงานรัฐเพื�อ
ประโยชน์สุขของราษฎรตามระบอบประชาธิปไตยเหมือนนานา
อารยประเทศ ก็กลับกลายเป็นเครื�องมือที�คอยบ่อนทําลายระบอบ
ประชาธิปไตยเพื�อช่วงชิงอาํนาจทางการเมอืงอยู่รํ�าไป  
 ด้วย เหตุแห่งความขัดแย ้งในเ ชิงโครงสร้างอ ํานาจ เช่นนี*  
ประชาธิปไตยของไทยจึงลม้ลุกคลุกคลาน รัฐบาลของราษฎรจึงมีภาวะ
สามวนัดีสี�วนัใคร่ พอมีปัญหานิดหน่อยก็จะมีพวกขา้ราชการนักวิชาการ
สอพลอออกมาเรียกร้องเปิดเงื�อนไขให้ทหารออกมายึดอาํนาจอยู่รํ� าไป 
และทุกครั* งที�ลากรถถงัออกมายดึอาํนาจสาํเร็จ พระมหากษตัริยก์็ลงพระ
ปรมาภิไธยรับรองกนัรํ� าไปเช่นกนั 
 สภาวการณ์ทางการเมืองที�เป็นจริงเช่นนี* เป็นสิ�งที�สามารถเห็นได ้
เขา้ใจไดใ้นสังคมไทย แต่เราไม่ยอมพูดความจริงกนั เพราะมีกฎหมาย
อาญาปิดปาก โดยศาลไดท้าํหน้าที�ตีความกฎหมายมาตรา112 เกี�ยวกับ
การหมิ�นพระบรมเดชานุภาพไวอ้ยา่งกวา้งขวางตามแนวบรรทดัฐานศาล
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ฎีกา จนกลายเป็นว่าไม่ว่าพูดอะไรที�เกี�ยวกับพระมหากษัตริยก์็จะผิด
กฎหมายเสียทั*งนั*น กลายเป็นว่าสงัคมไทยไม่อาจจะศึกษาปัญหาทางการ
เมืองที�พูดถึงความจริงได้ ด้วยเหตุนี* ปัญหาความขัดแยง้ของอาํนาจ
ระหว่างสถาบันกษัตริยก์ ับสถาบันพรรคการเมือง ซึ� งเป็นปัญหาหลกั     
จึงถกูปกปิดไวม้องไม่เห็น และถกูเบี�ยงเบนไปว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สงัคมไทย และสรุปเรียกใหง้งๆ ว่า “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ” 
 
 
 

 การจะล้มระบอบประชาธิปไตยเพื�อช่วงชิงอาํนาจของทหารที�ทํา
กันอยู่สมํ�าเสมอ จนขนานนามว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ 
ดังที�กล่าวมาแล้วนั;น กจ็าํเป็นที�จะต้องหาความชอบธรรมให้แก่ตนที�เข้า
มามอีาํนาจโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน โดยสร้างวัฒนธรรม 
“อศัวนิม้าขาว” ขึ;น 
 อัศวินม้าขาวจึงกลายเป็นวาทกรรมที� เล่าขานต่อๆ กันมาว่า      
ทุกครั* งที�มีปัญหาของประเทศชาติก็จะมีอศัวินขี�มา้ขาวออกมาแกปั้ญหา   
ก็คือ ทหารขี�รถถังออกมายึดอาํนาจนั�นเอง ดังนั* นอัศวินม้าขาวจึง
กลายเป็นวีรบุรุษในความฝันของสังคมไทย แต่จากบทเรียนของ
ประชาชนซํ* าแลว้ซํ* าเล่ากลบัตอ้งเจ็บปวดกบัอศัวินมา้ขาวทุกคน เพราะ
ทุกคนที�ขี�มา้ขาวเข้ามายึดอาํนาจเริ�มตน้ก็จะกล่าวว่า “รักชาติจนนํ* าตา

1.4 อศัวนิม้าขาว : วาทกรรมเผด็จการทหาร 
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ไหล” และสุดทา้ยกลายเป็น “รักชาติจนนํ* าลายไหล” เป็นเช่นนี* เสียทุกคน
นบัตั*งแต่จอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต,์ จอมพลถนอม กิติขจร, พลเอกสุจินดา 
คราประยูร และล่าสุดคือพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ที�ตอนเข้ามาเป็น
อศัวิน แต่ตอนออกไปเป็นอาชญากร เขา้ทาํนองว่า “เริ�มตน้เป็นลาํไมไ้ผ ่
พอเหลาลงไปกลายเป็นบอ้งกญัชา”  
 ในที�สุดอศัวินมา้ขาวก็กลายเป็น “อัศวินม้าคาว” ที� เหม็นคาว
คละคลุง้ไปดว้ยการทุจริต ประพฤติมิชอบ ยิ�งกว่านักการเมืองที�เขากล่าว
โจมตีดว้ยเหตุเพราะระบอบอศัวินมา้ขาวเป็นระบอบเผด็จการสมบูรณ์
แบบไม่อาจจะตรวจสอบได้ โดยกล่าวอา้งความจงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย ์เป็นเวทมนต์ที�ใช้หลอกลวงประชาชน และใชก้ฎหมายกดหัว
ประชาชน และสื�อมวลชนถกูปิดปากหา้มวิพากษว์ิจารณ์ 
 ตอ้งยอมรับความจริงว่าไม่มีระบอบการปกครองใดหรือไม่มีการ
บริหารของรัฐบาลใดในโลกที�ไม่ประสบปัญหาเลย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
การเดินขบวนของประชาชนซึ�งเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจใน
นโยบายของรัฐบาลนั*นถือเป็นเรื� องปกติของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะเป็นสิทธิขั*นพื*นฐานของประชาชนซึ�งเกิดขึ* นใน    
ทุกประเทศ แต่แทนที� เราจะสร้างวัฒนธรรมให้กลไกของระบอบ
ประชาธิปไตยแกปั้ญหาดว้ยตวัของมนัเอง แต่กลบัทาํลายระบบเสียดว้ย
กลุ่มอาํนาจนอกระบบซึ�งประกอบไปดว้ยผูถื้ออาวุธและนักวิชาการอนั
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เป็นขา้ราชการประจาํที�เป็นลกูสมุนคอยป่าวประกาศอธิบายปรากฏการณ์
เหล่านี*อยา่งเบี�ยงเบนไปอีกทางหนึ�งดว้ยมีเป้าหมายที�แอบแฝงเพื�อจะแย่ง
ชิงอาํนาจด้วยเหตุผลต่างๆ นานา เพื�อเปิดทางให้แก่อศัวินมา้ขาว เช่น    
การกล่าวหาว่ามีประชาชนประทว้งแลว้รัฐบาลจึงไม่มีความชอบธรรมที�
จะปกครองต่อไป หากคาํกล่าวเช่นนี* เป็นสิ�งที�ถกูตอ้งก็จะเห็นไดว้่าจะไม่
มีรัฐบาลประชาธิปไตยใดๆ ในโลกสามารถปกครองประเทศได้เลย      
สิ�งต่างๆ เหล่านี* ไดก้ลายเป็นนวนิยายนํ* าเน่าอนัทาํให้ประชาชนเกิดความ
เขา้ใจผิดและเบื�อหน่ายต่อระบอบประชาธิปไตย และที�เลวร้ายอย่างยิ�ง     
ก็คือ บรรดาครูบาอาจารยที์�ไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
องักฤษ และนานาอารยประเทศที�ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย ก็ดู
จะปิดหูปิดตาตวัเอง และปิดใจของตนไม่ยอมรับพฒันาการของระบอบ
ประชาธิปไตย และบุคคลเหล่านี* ก็ทาํหน้าที�เป็นเสมือนสมุนรับใช้ของ
เผด็จการโดยสนับสนุนแนวทางอศัวินมา้ขาว และเมื�อมีการยึดอาํนาจ
บุคคลเหล่านี* ไดส้ร้างความชอบธรรมให้แก่อาชญากรรมประชาธิปไตย
ดว้ยการเขา้ไปเป็นผูร่้างรัฐธรรมนูญให้แก่ทหาร ไปเป็นสมาชิกสภานิติ
บญัญติัภายใตค้าํกล่าวที�หลอกลวงว่า “เข้าไปช่วยเหลือประเทศชาติใน
ระยะผ่าน” ซึ�งก็เป็นเรื� องน่าชวนหัวว่าทาํไมจึงผ่านไม่พน้ระบอบเผด็จ
การทหารเสียทีเป็นระยะเวลา 70 กว่าปีแลว้ จนก่อตวัเป็นวฒันธรรมที�
เชื�อมั�นว่าอศัวินมา้ขาวจะแกปั้ญหาสงัคมได ้



 12 

  กลุ่มอาํนาจนอกระบบที�ประกอบไปด้วย ทหาร ตาํรวจ และ
นกัวิชาการผูฝั้กใฝ่ระบอบเผด็จการ และตอ้งการจะไดรั้บประโยชน์จาก
การเขา้มามีอาํนาจในการปกครองประเทศโดยไม่ผา่นความเห็นชอบของ
ประชาชนเหล่านี*  ในทางวิชาการได้ถูกขนานนามว่ า  “ระบอบ                
อาํมาตยาธิปไตย” 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าในประเทศหนึ� งๆ นั*น การแย่ง
ชิงอาํนาจเพื�อจะไปมีอาํนาจในการบริหารประเทศนั* นเป็นเรื� องปกติ
ธรรมดาซึ�งจะมีความขดัแยง้อยูเ่สมอ หากแต่ความสาํคญัอยู่ที�ว่าประเทศ
นั*นจะตอ้งมีระบบการปกครองที�ชดัเจนในการเขา้สู่อาํนาจและการพน้ไป
จากอาํนาจ ซึ� งระบบปกครองที�ประเทศทั* งโลกยอมรับเสมือนเป็น
ศีลธรรมใหม่ของโลก คือ ระบอบประชาธิปไตย ซึ�งผูก้าํหนดจะตอ้งเป็น
ประชาชนดว้ยการเลือกตั*ง แต่ระบอบอาํมาตยาธิปไตยไดส้ร้างวาทกรรม
จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยว่าการตัดสินใจของ
ประชาชนไม่ใช่สิ�งสําคัญ เสียงของประชาชนไม่ใช่เสียงสวรรค์แต่    
เสียงสวรรค์ที� จะทําให้ผู ้มีอ ํานาจเป็นรัฐบาลได้นั* น คือเ สียงของ
พระมหากษัตริยที์�จะรับรองใครก็ได้ที�จะเป็นผูมี้อาํนาจโดยไม่สนใจ
ความถกูตอ้งของระบอบประชาธิปไตย ดว้ยเหตุนี* การยึดอาํนาจทุกครั* ง
ในการลม้ระบอบประชาธิปไตยนั*นจึงถูกกล่าวอา้งอย่างเสมอว่าเป็นการ
ปฏิรูปการปกครองอยูมิ่ไดข้าดภายใตว้ฒันธรรมอศัวินมา้ขาว และทุกครั* ง
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ที�มีการยดึอาํนาจพระมหากษตัริยข์องไทยก็จะลงพระปรมาภิไธยให้แก่
อศัวินมา้ขาวหรือหัวหน้าคณะปฏิวติัทุกครั* งไป นี�คือตน้เหตุแห่งความ
ระสํ�าระสายของระบอบการปกครองไทยที�เรียกว่าระบอบประชาธิปไตย
แบบไทยๆ 
 คนไทยเราได้ถูกสร้างวาทกรรม “พูดต่อๆ กันมา” ว่าเมื�อเกิด
วิกฤตทางสังคมการเมืองแลว้ก็จะเรียกหาอศัวินมา้ขาวให้มายึดอาํนาจ   
ลม้ระบอบประชาธิปไตยเพื�อเป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษตัริย ์   
แต่จากการรัฐประหารตลอดระยะเวลา 70 กว่าปีที�เกิดขึ*นอยู่เสมอๆ นั*นก็
ไดพิ้สูจน์ตวัเองแลว้ว่าอศัวินมา้ขาวไม่สามารถจะแกว้ิกฤตของสังคมการ
เมืองไทยได ้และกลบัยิ�งเพิ�มปัญหาทบัถมอยา่งฝังรากลึก และก็ไดพิ้สูจน์
ตวัเองแลว้ว่าเหตุผลที�แทจ้ริงของการยดึอาํนาจแต่ละครั* งนั*นมิใช่เป็นเรื�อง
ของการแก ้“ปัญหา” หากแต่เป็นเรื�องของ “ตัณหา” ที�จะช่วงชิงอาํนาจ
โดยไม่ยอมรับการมีอาํนาจของประชาชนโดยผา่นการเลือกตั*งนั�นเอง 
 
 
 

 รัฐบาลประชาธิปไตยในประเทศไทยพอเริ�มไอเจ็บคอ อาํนาจ
นอกระบบ(หรืออํามาตยาธิปไตย) ก็จะทําตัว เหมือนเชื*อโรคคอย
แทรกแซงทันที เริ� มต้นก็จะบีบให้ปรับคณะรัฐมนตรีถ้ายงัไม่ถูกใจ       
ขั*นต่อไปก็จะใชว้ิธีบีบให้นายกรัฐมนตรีลาออกแลว้เปลี�ยนตวันายกฯ 

1.5 รัฐธรรมนูญฉีกแล้วเขียนใหม่ : วนอยู่ในอ่าง 
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ใหม่ ถา้ไม่ไดก้็จะเพิ�มดีกรีให้แรงขึ*นโดยขอนายกฯ พระราชทาน แต่ถา้
รัฐบาลมีความเข้มแข็งและยงัแข็งขืนต่อคาํเตือนที�ส่งสัญญาณลงมาใน
รูปแบบต่างๆ แลว้อาํนาจนอกระบบก็จะเริ�มก่อตวัโดยใชก้ระแสมวลชน 
กระแสนักวิชาการ, กระแสสื�อ รวมศูนยโ์จมตี แลว้ก็ปิดท้ายด้วยการ     
ยดึอาํนาจเมื�อไดโ้อกาส ประวติัศาสตร์ที�ผา่นมาในระยะใกลคื้อกรณีของ
รัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร เป็นตวัอย่างที�ทุกคนจะเห็นไดช้ดั เพราะ
เป็นรัฐบาลที�มีเสถียรภาพและมีภาวะเศรษฐกิจดี และโดยเฉพาะอย่างยิ�ง
กาํลังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นรัฐที�ทันสมยัในระบบโลกาภิว ัตน์       
ซึ�งอาํนาจนอกระบบไม่อาจจะใชม้าตรการปกติบีบให้ลาออกได ้ก็จะถูก
การใชม้าตรการรุนแรงทาํการโค่นลม้ 
 เมื�อกระทาํรัฐประหารโค่นลม้ก็จาํเป็นตอ้งฉีกรัฐธรรมนูญ และ
ร่างรัฐธรรมนูญขึ*นใหม่ และทุกครั* งที�มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะตดั
ไมต้ัดมืออาํนาจของประชาชนมากขึ*น แลว้เพิ�มอาํนาจให้แก่ระบอบ
ราชการมากขึ*น โดยใส่ร้ายป้ายสีว่าประชาชนยงัไม่พร้อมที�จะปกครอง
ตนเองอยู่รํ� าไป โดยเนื*อหาหลกัๆ ของรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องทางให้แก่
อาํนาจนอกระบบเข้ามามีอ ํานาจให้สมบูรณ์มากขึ* น ตัวอย่างเช่น 
รัฐธรรมนูญฉบบั รสช.(ปี 2534) ก็ตดัอาํนาจการบริหารของรัฐบาลที�มา
จากการเลือกตั*งในการที�จะโยกยา้ยขา้ราชการ โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมีคาํสั�งโยกยา้ยได้เฉพาะปลัดกระทรวงซึ� งเป็นระดับซี 11 
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เท่านั*น ส่วนราชการตั*งแต่ ซี 10 ลงมาห้ามยุ่ง ซึ� งเป็นฝีมือของนายกฯ 
อนนัต ์ปันยารชุน(ที�มาจากการแต่งตั*งของคณะรัฐประหาร รสช.) หรือ
รัฐธรรมนูญฉบับ คมช.(ปี 2550) ก็ตัดอาํนาจของรัฐบาลที�มาจากการ
เลือกตั*งให้มากขึ* นและทาํลายความเขม้แข็งของระบบพรรคการเมือง   
โดยใหอ้าํนาจ ส.ส.ที�จะไม่พงัมติพรรคไดร้วมตลอดทั*งการเปิดช่องทาง
ให้ศาลและราชการเข้ามาควบคุมรัฐสภาและรัฐบาลโดยตรง โดยให้
อาํนาจศาลและองค์กรอิสระ(ซึ� งเกือบทั* งหมดเป็นข้าราชการ) เป็นผู ้       
มีอาํนาจในการแต่งตั*งวุฒิสภาไดค้รึ� งหนึ� ง(74 คน) โดยมีอาํนาจควบคุม
รัฐบาลไดเ้สมือนหนึ�งเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที�มาจากการเลือกตั*งของ
ประชาชน เป็นตน้ 
 เมื� อหลักๆ ได้อ ํานาจ เพิ�มจนพอใจแล้วก็จะมาตั* งค ําถาม
รายละเอียดเลก็ๆ นอ้ยๆ แบบพายเรือวนในอ่างจนน่าเวียนหัวกบัระบอบ
ประชาธิปไตยซึ�งเป็นเรื�องเก่าๆ เช่น เขตเลือกตั*งควรจะเป็นเขตเล็กเบอร์
เดียว หรือเขตใหญ่เรียงเบอร์?, เลือกตั*งนายกรัฐมนตรีโดยตรงดีหรือไม่? 
เพราะเกรงจะเป็นระบบประธานาธิบดี?, วุฒิสภาควรจะมาจากการแต่งตั*ง
จะดีกว่าการเลือกตั*งโดยตรงไหม?, หมวดพระมหากษตัริยห์้ามแตะตอ้ง
เพราะจะเป็นการละเมิดพระราชอาํนาจ เป็นตน้ 
 จากประวติัศาสตร์พอร่างรัฐธรรมนูญตามใจผูมี้อาํนาจเสร็จ     
ใชไ้ปอีกไม่นานก็ฉีกอีก แลว้ก็ร่างใหม่อีก ดว้ยขอ้ถกเถียงเดิมๆ เหล่านี*  
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แมก้ารร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 ที�ไดรั้บการยอมรับมากที�สุดว่าเป็น
การร่างจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที�สุด มิได้เกิดจากความ
ตอ้งการของคณะยึดอาํนาจกลุ่มหนึ� งกลุ่มใด ก็ยงัไม่วายที�อาํนาจนอก
ระบบยงัไม่พอใจ ก็ยงัใหฉี้กเสียเมื�อ 19 กนัยายน 2549 
 การร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็ต้องเอาเงินภาษีอากรของ
ประชาชนมาใช้จ่ ายเ ป็นจํานวนมาก เฉพาะค่าใช้จ่ายในการร่าง
รัฐธรรมนูญเกือบ 20 ฉบับ ก็หมดไปหมื�นล้านบาท(เฉพาะฉบับปี 
2540+2550 ใชจ่้ายกว่า 5,000 ลา้นบาท) ยงัไม่นับความเสียหายจากการ
หยดุชะงกัในการพฒันาของบา้นเมืองอีกไม่รู้เท่าไร แต่ก็ไม่มีใครใหค้วาม
สนใจกบัการฉีกรัฐธรรมนูญอย่างจริงจงั ขึ*นอยู่กบัผูมี้อาํนาจนอกระบบ
ว่าหากเขาไม่พอใจรัฐบาลที�มาจากการเลือกตั* ง เมื�อไร เขาก็จะฉีก
รัฐธรรมนูญนั*นเสียโดยง่าย เพื�อจะเปลี�ยนตวัรัฐบาลที�เขาไม่พอใจ และที�
ประหลาดใจที�สุดที�คนไทยทุกคนมีคาํถามอยูใ่นหวัใจแต่ไม่กลา้ถามให้มี
เสียงดงั ก็คือ  
 “เมื�อทหารยึดอํานาจฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั; ง ทําไมในหลวงจึง
ยอมลงพระปรมาภิไธยรับรองคณะผู้ฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั;งไป?” 
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 เป็นที�สงสัยกนัไม่เฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั*น แต่คนทั*งโลกก็
สงสัยว่าการยึดอาํนาจที�มกัจะเรียกว่าการปฏิวติัทั*งๆ ที�แทจ้ริงก็คือการ
รัฐประหารนั*นเป็นอาชญากรรมทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตย
เป็นเรื�องที�ร้ายแรง และนบัวนัยิ�งร้ายแรงยิ�งขึ*นดว้ยนานาอารยประเทศไม่
ยอมรับการกระทาํดงักล่าวแลว้ แต่ทุกครั* งที�มีการกระทาํอาชญากรรมต่อ
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ทาํไมพระมหากษตัริยซึ์�งเป็นที�
เคารพสกัการะของราษฎรคนไทยทั*งประเทศ  จึงยอมซึ�งหากพระองค์จะ
มีดาํรัสตกัเตือนพวกทหารที�ชอบยดึอาํนาจเสียบา้ง ทุกคนก็จะเชื�อฟังและ
ทาํตาม แต่ทาํไมพระองค์ไม่ทรงยบัย ั*งการกระทาํอนัเป็นอาชญากรรม
เช่นนี* เ ล่า?  และไม่เพียงแต่ไม่ทรงย ับย ั* ง เท่านั* นย ังได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย(ลายเซ็น)ใหแ้ก่การรัฐประหารที�กระทาํสาํเร็จทุกครั* งอีกดว้ย 
ทาํให้ผูก้ระทาํการรัฐประหารเหล่านั*นมีความชอบธรรมในการที�จะ
ปกครองประเทศชาติ และประชาชนทั�วไปก็จาํเป็นตอ้งหวานอมขมกลืน
เนื�องจากเคารพสักการะในพระองค์ท่าน และไม่อาจจะโต้แยง้ใดๆได้
เนื�องจากมีกฎหมายอาญาปิดปากไวใ้นมาตรา 112  ซึ�งมีความรุนแรงไม่
เฉพาะแต่ตวับุคคลที�ถกูกล่าวหาว่ากระทาํผดิแต่ยงักระทบกระเทือนไปถึง
ลูกหลานวงศต์ระกูลที�ใชน้ามสกุลเดียวกนัในข้อหาหมิ�นพระบรมเดชา   
นุภาพดว้ย ดงันั*นกฎหมายดงักล่าวจึงกลายเป็นเครื�องมือปิดปากที�จะให้

1.6 ยดึอาํนาจทุกครั;งทําไมในหลวงลงพระปรมาภิไธยให้ทุกครั;ง? 
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ราษฎรไม่ว่าใครทั*งนั*นไม่สามารถตั*งคาํถามอนัเป็นขอ้คบัขอ้งใจตลอด
ระยะเวลา 70 กว่าปีที�ผา่นมานี* ได ้ 
 มีคนตั*งคาํถามว่าหากในหลวงไม่ลงพระปรมาภิไธยให้แก่ผูที้�ทาํ
การยึดอาํนาจบุคคลเหล่านั*นจะกระทาํการยึดอาํนาจไดห้รือไม่? เป็นที�
ชดัเจนว่าไม่ไดแ้น่นอนและจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากประชาชนและคน
ทั*งโลกดว้ย คาํถามจึงยิ�งมีความเขม้ขน้มากขึ*นว่า 
 “ทําไมพระองค์จงึกระทําการเช่นนั;น?” 
 คาํตอบที�นกัวิชาการทั*งหลายพยายามเสกสรรปั* นแต่งให้คนไทย
ทั*งประเทศยอมรับก็คือ 
 “หากพระองค์ไม่ลงพระปรมาภิไธยให้คณะผูย้ึดอาํนาจ จะเป็น
อนัตรายแก่พระองคเ์อง...................................................จริงหรือ?” 
 “พระองค์ต้องทรงปฏิบัติเช่นนั*นเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือ
การเมือง........................................................................จริงหรือ?” 
 เท่าที�ผูเ้ขียนได้พยายามรวบรวมเหตุผลของนักวิชาการที�ขาย     
จิตวิญญาณทั*งหลายที�กล่าวมาขา้งตน้นั*น ลว้นแลว้แต่เป็นเหตุผลที�คน
ทั�วไปยงัขดัขอ้งหมองใจอยูก่ล่าวคือ 
 1.ก็ในเมื�อราษฎรทั*งประเทศเคารพสกัการะพระองค์ท่าน เชื�อใน
สิ�งที� ท่านทรงมีพระราชดาํรัสจึงเป็นไปไม่ได้ที�อาํนาจนอกระบบซึ� ง         
ก็ คื อก ลุ่มข้า ร าชการ ที� ถูก บ่ม เพ าะมาให้ยึดมั�น  เ ชิด ชู  สถาบัน



 19 

พระมหากษตัริยเ์หนือชีวิต และจะเห็นไดว้่ากลุ่มขา้ราชการต่างๆทั*งหลาย
จะกล่าวอ้างเสมอเมื�อมีความขัดแยง้กับนักการเมืองว่าพวกตนคือ
ขา้ราชการในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั(หรือในหนึ�งก็คือเขาเป็นพวก
ในหลวง) บุคคลเหล่านี* จะกลา้กระทาํในสิ�งที�ไม่บงัควรต่อพระองค์ได้
อยา่งไร  
 2.การกล่าวว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองจึงต้องลงพระ
ปรมาภิไธยรับรองการกระทาํอนัไม่ถูกต้องต่อระบอบประชาธิปไตย      
ที�คนทั*งโลกไม่ยอมรับนั*นทุกครั* งไป จึงเป็นการกล่าวที�ไม่บงัควรต่อพระ
เกียรติยศของพระองค ์เพราะเท่ากบัเป็นการกล่าวหาว่าพระองคท์รงมิตอ้ง
รับผดิชอบแก่การกระทาํการใดๆ อนัไม่ถูกตอ้งนั�นเอง ดงันั*นปัญหาอนั
ไม่อาจจะหาคาํตอบได ้จึงทาํใหเ้กิดขอ้ครหาคา้งคาใจในหมู่ประชาชนว่า 
“ทาํไมระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงไม่อาจมีรัฐบาลที�มีเสถียรภาพได้
เลย?” 
 สิ�งเหล่านี;หรือที�เ รียกว่า “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ” 
แท้จริงมนัคอืระบอบอะไรกนัแน่? 
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 ระบอบการเมืองของไทยมีความซับซ้อนมากจนเป็นผลให้
นกัวิชาการทางรัฐศาสตร์และผูที้�สนใจในแวดวงการเมือง เกิดการมึนงง
ในการที�จะประเมินและวิเคราะห์วิกฤตการณ์ทางการเมืองว่าจะคลี�คลาย
ไปในทางใด อย่างเช่น การประท้วงยึดทาํเนียบรัฐบาลที�ยาวนานของ  
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื�อประชาธิปไตย และขยายตวัไปยึดสนามบิน
ซึ�งกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองเรื* อรังของไทยในขณะนี* ,ไม่เพียงแต่
ไม่อาจจะวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตไดเ้ท่านั*นแต่ยงัไม่อาจจะรู้ได้
ดว้ยว่าแทจ้ริงแลว้มีตน้เหตุมาจากอะไรกนัแน่? 
 ดงันั*นการที�จะเขา้ใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยไดจ้ริงๆ 
นั* น  จ ํา เ ป็นอย่ า งยิ� ง ที� จ ะต้อง รู้ให้แ น่ชัดว่ าแท้จ ริ งแล้ว ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ นี*  คือระบอบอะไรกนัแน่? 
 หากเราดูวิว ัฒนาการทางการเมืองของไทย โดยเฉพาะการ
ผลดัเปลี�ยนอาํนาจรัฐบาลดว้ยการโค่นลม้ฉีกรัฐธรรมนูญดว้ยแลว้ ก็จะ
เห็นว่าทุกครั* งที�มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็จะมีการจดัโครงสร้างอาํนาจ
ให้รวมศูนยไ์ปที�องค์พระมหากษัตริยม์ากขึ*นทุกที จนกระทั�งพระราช
อาํนาจของพระมหากษตัริยก์ลายเป็นอาํนาจที�ไม่อาจโตแ้ยง้ได ้รวมตลอด
ทั*งพระราชดาํรัสก็กลายเป็นเสมือนองค์การแห่งสวรรค์ที�พสกนิกรตอ้ง
ปฏิบัติตาม ไม่อาจจะโต้แยง้หรือสงสัยได้ สภาวะเช่นนี* จึงมีลักษณะ

1.7 เข้าใจระบอบ จงึจะเข้าใจสถานการณ์ 
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ใกลเ้คียงกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที์�อาํนาจรวมศูนยอ์ยู่ที�องค์
พระมหากษตัริยเ์ท่านั*น และพระองค์ทรงใชพ้ระราชอาํนาจไดโ้ดยตรง
ด้วยอาํนาจทางวฒันธรรม ที�ครอบงาํอาํนาจทางกฎหมายและอาํนาจ
อธิปไตยทั*งสาม คือ อาํนาจบริหาร, นิติบญัญติั และตุลาการ ดงันั*นคาํพูด
หรือแนวคิดไม่ว่าเรื� องเล็กหรือใหญ่ประชาชนทุกคนตอ้งพึงสังวรและ
คอยรับใส่เกลา้ใส่กระหม่อมนาํไปปฏิบติั 
 ในภาวะแห่งโครงสร้างของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย 
แต่อํานาจกลับรวมศูนย์ที�องค์พระมหากษัตริย์เช่นนี; ไม่มีคําใดที�ให้

ความหมายได้เหมาะสมกบัคาํว่า “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” 
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บทที� 2 
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ 

 
 การรัฐประหาร 8 กันยายน 2490 เป็นจุดเริ�มต้นของการฟื; น
อํานาจของฝ่ายราชสํานัก และเข้มแข็งขึ;นในการรัฐประหารปี 2500    
สมยัจอมพลสฤษดิN ธนะรัชต์ จนถึงปัจจุบัน ทําให้ระบอบประชาธิปไตยที�
พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายอย่างอังกฤษตามแนวทางที�คณะราษฎร
สถาปนาขึ;นแปรเปลี�ยนไป และพฒันากลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชใหม่ 
 

 
 

 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช(Absolute Monarchy) เป็นระบอบ
การปกครองอนัเป็นผลแห่งพฒันาการทางการผลิตของมนุษยใ์นอดีตที�ยงั
ลา้หลงั และมีจาํนวนประชากรไม่มาก เป็นรัฐขนาดเล็ก ผลผลิตหลกัยงั
เป็นผลผลิตทางการเกษตรที�เนน้การผลิตเพื�อการกินอยูเ่ป็นหลกั มิใช่การ
ผลิตเพื�อเป็นสินคา้ และเพื�อการตลาด การผลิตทั*งหมดใชแ้รงงานคนและ
สัตว์ เช่น การไถนาด้วยควาย ถากถางไร่ด้วยแรงงานคน ไม่ได้ใช้
เครื�องจกัรทุ่นแรง ดงันั*นดว้ยขนาดของจาํนวนประชากรและวิถีชีวิต และ

2.1 ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชดั;งเดิมเป็นเช่นไร 
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การผลิตที�ไม่สลบัซบัซอ้นทาํใหก้ารปกครองที�รวมศูนยอ์าํนาจอยู่ที�คนๆ 
เดียว ที�เรียกว่า “กษตัริย”์� โดยอาศยัวฒันธรรมความเชื�อทางไสยศาสตร์
ว่าเป็นสมมุติเทพ เป็นผูมี้บุญบารมีมาเกิด จึงทาํให้ระบอบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามขนาด
และความเจริญของชุมชน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยในยคุตน้
ได้จัดระบบบริหารที�ก้าวหน้าที�สุดในขณะนั*น โดยแบ่งงานของรัฐ
ออกเป็น 4 งาน คือ เวียง, วงั, คลงั, และนา   
 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยก่อกาํเนิดเริ�มตน้ที�เด่นชดั 
เมื�อประมาณ 500 กว่าปีนับตั*งแต่เริ� มก่อตั*งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   
โดยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ซึ�งนับว่าเป็นระบบคิดในการ
บริหารรัฐขนาดเลก็ที�กา้วหนา้ที�สุดในยคุ 3,000 ปีก่อนที�แบ่งงานหรือแบ่ง
อาชีพคนเป็นชนชั*นถาวร โดยอ้างพระเจ้าเป็นผูก้ ําหนด มี 4 ชนชั*น          
ที�เรียกว่าวรรณะ ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ ทาํหน้าที� เป็นนักบวชคลา้ย
นักวิชาการในปัจจุบัน ที�กล่อมเกลาความคิดผูค้นให้เชื�อในเทพเจ้า
เหมือนกบัที�พวกเขาไดแ้ต่งนิยายไวเ้พื�อให้ผูค้นในสังคมยอมจาํนน และ
ยอมทาํงานหาเลี*ยงคนชั*นสูงซึ�งมีอยู ่2 กลุ่ม คือ พวกวรรณะพราหมณ์ กบั

                                                
�

 กษตัริย์ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน นอกจากจะมี
ความหมายว่าพระเจา้แผ่นดินแลว้ ยงัหมายถึงคนในวรรณะที� 2 แห่งสังคมฮินดู ซึ� งมี
อยู ่4 วรรณะ ไดแ้ก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษตัริย ์วรรณะแพศย ์และวรรณะศูทร 
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วรรณะกษตัริยซึ์�งเป็นคนส่วนนอ้ยของสงัคม คนสองวรรณะนี* จึงร่วมกนั
กดขี�คนส่วนใหญ่ของสงัคมอีกสองวรรณะคือวรรณะแพศย ์ผูเ้ป็นพ่อคา้ 
และศูทร ผูเ้ป็นเกษตรกร ดว้ยการหลอกลวงให้เชื�อและยอมจาํนนใน
ชะตากรรมของตนที�เกิดมายากจนและทุกข์ยาก และให้เกรงกลวัต่อการ
ลงโทษของพระเจา้ที�มีพราหมณ์และกษตัริยเ์ป็นตวัแทนหากใครจะคิด
นอกกรอบจากที�พราหมณ์ไดส้ั�งสอนไว ้ดงันั*นคาํสั�งสอนของพราหมณ์
จึงเหมือนระบบกฎหมายที�ใชเ้ทพเจา้มาหลอกลวงใหผู้ค้นยอมรับ  แต่เมื�อ
วิทยาศาสตร์ไดเ้จริญขึ*นและสังคมมนุษยข์ยายใหญ่โตขึ*น การกดขี�ดว้ย
การหลอกลวงให้เชื�อในเทพเจา้ก็เสื�อมลง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช   
ที� เป็นผลพวงมาจากความงมงายของมนุษย์ก็เสื� อมทรุดตามไปด้วย 
ระบอบกษัตริยจึ์งเริ� มทยอยสูญสิ*นไปจากโลก และเหลือเพียง 20 กว่า
ประเทศเท่านั*น ซึ�งแมน้กัวิชาการปัจจุบนัจะพยายามอธิบายคุณงามความ
ดีของระบอบกษตัริยอ์ยา่งไร ก็ไม่อาจทาํใหร้ะบอบกษตัริยฟื์* นชีวิตขึ*นมา
ในโลกได้อีก ในประเทศก็เช่นเดียวกันระบอบกษัตริย ์หรือระบอบ       
สมบูรณาญาสิทธิราชแบบดั* ง เ ดิมก็ได้สิ* น สุด เ มื�อ เ กิดการปฏิวัติ
เปลี�ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎร แต่การ
เปลี�ยนแปลงที�สาํคญัที�สุดที�คณะราษฎรไม่อาจเปลี�ยนแปลงไดใ้นทนัทีคือ
การเปลี�ยนแปลงทางวัฒนธรรมความเชื�อซึ� งเป็นรากฐานอาํนาจของ
ระบอบการเมือง จึงเป็นผลใหโ้ครงสร้างอาํนาจของระบอบสมบูรณาญา
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สิทธิราชพฒันาตวัเองขึ*นมาใหม่ในภาวการณ์ของโลกสมยัใหม่ จึงทาํให้
สงัคมไทยเกิดความขดัแยง้เชิงโครงสร้างระหว่างระบบเศรษฐกิจ ซึ�งเป็น
ทุนนิยมเสรีที�สร้างแนวคิดเสรีนิยม แต่ระบบการเมืองกลับเป็นอํา
มาตยาธิปไตยที�ไม่ชอบเลือกตั* ง และชอบประนามนักธุรกิจ(วรรณะ
แพศย)์ เป็นพวกเลวร้ายและประนามชาวนากรรมกร(วรรณะศูทร) ว่า
โง่เง่าเลือกตั*งไม่เป็น จึงเกิดความชอบธรรมที�ขุนนางจะเขา้มายึดอาํนาจ
เป็นระยะๆ โดยหลอกลวงให้ผูค้นยอมรับว่านี* คือ “ประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ” 
 เพื�อทาํความเขา้ใจกบัระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที�เป็นอยู่
ในปัจจุบันซึ�งยงัคงมีกรอบความคิดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
แบบดั*งเดิมเป็นพื*นฐานอยู่ ดังนั*นเราควรจะทาํความเข้าใจกับระบอบ   
สมบูรณาญาสิทธิราชที�เป็นมาในประวติัศาสตร์ของไทย โดยแยกศึกษา
ในกรอบการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม โดยสงัเขปไดด้งันี*  
 ในกรอบการเมือง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบดั*งเดิมมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เป็นผูบ้ริหารรัฐที�เรียกว่า “ราชอาณาจกัร” 
(รัฐของราชา) โครงสร้างการปกครองแห่งอาํนาจรัฐทั*งหมดไม่ว่าจะเป็น
อาํนาจบริหาร, อาํนาจนิติบญัญติั(อาํนาจออกกฎหมาย) และอาํนาจตุลา
การ(อาํนาจในการพิพากษาคดี) จะรวมอยู่ที�องค์พระมหากษตัริยเ์พียง
พระองค์เดียว โดยไม่มีองค์กรอาํนาจอื�นมาเคียงคู่ ถ่วงดุล, คาํพูดของ
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พระมหากษตัริยคื์อกฎหมายที�เรียกว่า “พระบรมราชโองการ” เมื�อระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชพฒันาสูงขึ*นก็มีการรวบรวมคาํพูดและคาํตัดสิน
ของพระมหากษตัริยขึ์*นเป็นระบบกฎหมายที�เรียกว่า “ระบบกฎหมายตรา
สามดวง” แต่แมมี้ระบบกฎหมายไวแ้ลว้พระมหากษตัริยก์็ยงัทรงไวซึ้�ง
อาํนาจในการออกกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายที�เรียกว่าพระบรมราช
โองการตามอาํเภอใจ และทรงไวซึ้�งอาํนาจที�จะสั�งประหารชีวิตผูใ้ดก็ได้
ที�กษตัริยไ์ม่พึงพอใจ หรือเห็นว่าผูน้ั*นจะเป็นภยัต่อพระองค ์รวมตลอดทั*ง
สั�งประหารชีวิตผูค้นที�มิไดก้ระทาํผดิเพียงแต่เป็นญาติพี�น้องของบุคคลที�
กษตัริยไ์ม่พึงพอใจในลกัษณะลา้งเผา่พนัธุที์�เรียกว่าประหารเจ็ดชั�วโคตร 
คือนบัสายญาติจากตวัผูถ้กูลงโทษขึ*นไป 3 ชั*น ไดแ้ก่ พ่อ-แม่,ปู่ย่า-ตายาย
ทวด และนับสายญาติจากตัวผูถู้กลงโทษลงมาอีก 3 ชั*น ได้แก่ ลูก-เมีย
หลาน, เหลน รวมตลอดทั*งมีอาํนาจสั�งยดึทรัพยผ์ูที้�ถกูประหารชีวิตเขา้มา
เป็นของตนซึ� งมีฐานะเป็นรัฐ การใช้อาํนาจในการลา้งเผ่าพนัธุ์เช่นนี*
มกัจะกระทาํต่อผูที้�ถกูกล่าวหาว่าไม่จงรักภกัดีหรือกษตัริยเ์ห็นว่าบุคคล
นั*นเป็นปฏิปักษ์ทางการเมือง เป็นกบฏต่อแผ่นดินหรือผิดศีล ผิดธรรม   
เป็นตน้ 
 ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่มีการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมือง  ราษฎรทุกคนเป็นขา้ทาส และบ่าวไพร่ มีฐานะตํ�า เป็นผูอ้ยู่
ใต้ฝุ่ นละอองเท้าของกษัตริยโ์ดยตอ้งประกาศตนขณะอยู่ต่อหน้าองค์
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พระมหากษัตริย ์ทุกครั* งว่า “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปก
กระหม่อม” เมื�อราษฎรมีฐานะตํ� ากว่าฝุ่ นที�อยู่ใต้พระบาทขององค์
พระมหากษตัริย ์ราษฎรจึงไม่มีสิทธิเสนอแนะหรือโตแ้ยง้ความเห็นใดๆ 
กบัองค์พระมหากษตัริย ์รวมตลอดทั*งห้ามเกี�ยวข้องใดๆ กับอาํนาจรัฐ
หรือกิจการของรัฐ ดงันั*นอาํนาจรัฐและรัฐจึงเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของ
พระมหากษตัริยเ์ท่านั*น เมื�อพระมหากษตัริยถึ์งแก่ความตาย อาํนาจรัฐ
และทรัพยสิ์นแห่งรัฐทั*งหมดก็จะตกทอดแก่รัชทายาทโดยราษฎรไม่มี
สิทธิแมแ้ต่จะคิดว่าผูที้�จะขึ*นเถลิงถวลัยเ์ป็นพระมหากษตัริยอ์งคต่์อไปนั*น
เหมาะสมหรือไม่ แมว้่าการขึ*นครองราชยน์ั*นจะตอ้งมีผลต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องตนเองก็ตาม 
 ในกรอบเศรษฐกจิ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีระบบการผลิต
ที�เรียกว่าระบบศกัดินา โดยแบ่งคนออกเป็นชนชั*นไม่เท่าเทียมกนั ชนชั*น
ปกครองคือกษตัริยเ์ป็นผูป้กครองมีอาํนาจสูงสุดและมีกลุ่มขุนนางเป็น
ฐานอาํนาจกษตัริยแ์ละขุนนางเท่านั*นที�จะมีสิทธิ; ถือครองที�ดินที�เรียกว่า 
“ศกัดินา” ส่วนราษฎรเป็นผูใ้ช้แรงงานทาํการผลิตให้ชนชั*นผูป้กครอง
โดยราษฎรมีฐานะทางสังคมเป็นทาสหรือไพร่ ไม่มีสมบัติใดๆ ติดตัว   
และอาศยัทาํนาหากินอยู่ในไร่ของขุนนางโดยตอ้งอยู่ในบงัคบัดูแลของ
กษตัริย ์หรือขุนนางผูมี้ศกัดินา รวมทั*งเมื�อเกิดศึกสงครามขุนนางก็จะ
เกณฑค์นในไร่นาของตนนี*ไปเป็นทหารรบกบัขา้ศึก ดงันั*นการมีศกัดินา
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มากหรือนอ้ยโดยนบัจาํนวนที�ดินที�อนุญาตใหถื้อครอง เช่น มีศกัดินา 400 
ไร่ จึงไม่ใช่มีแต่ภาระหน้าที�ในการผลิตธัญญาหารเท่านั*น แต่มีหน้าที�
ในทางการทหารควบคู่ไปดว้ย 
 ลาํดบัของขุนนางแบ่งชั*นตามฐานนัดรของศกัดินา โดยแบ่งตาม
ฐานะของการถือครองที�ดิน โดยมีประชาชนเป็นขี*ขา้ที�มีฐานะเป็นทาส 
และบ่าวไพร่เป็นผูท้าํงานอยูใ่นไร่นาของกษตัริย ์เชื*อพระวงศแ์ละขุนนาง 
เพื�อเลี*ยงชนชั*นสูงเหล่านี*  เมื�อผลผลิตส่วนใหญ่ทั*งแผ่นดินรวมศูนยเ์ป็น
ของพระมหากษัตริย ์ดงันั*นการค้าขายทั*งในประเทศและส่งออกขาย
ต่างประเทศจึงเป็นอาํนาจของพระมหากษตัริยแ์ต่ผูเ้ดียว พระองค์จึงเป็น 
ผูผ้กูขาดทางการค้า จากหลกัฐานบันทึกจดหมายเหตุของเดอ ลาลูแบร์  
ซึ�งเป็นเอกอคัรราชทูตของพระเจา้หลุยส์ที� 14 กษตัริยข์องฝรั�งเศสที�เขา้มา
ประเทศไทยในรัชสมยัพระนารายณ์มหาราชเมื�อ 300 กว่าปีที�ผ่านมาใน
สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ไดบ้นัทึกถึงการใชอ้าํนาจผกูขาดทางการ
ค้าของกษัตริย ์สยาม อันเป็นหลักฐานยืนย ันถึงอ ํานาจของระบบ           
สมบูรณาญาสิทธิราชของไทยว่า 
 “ธรรมดาการคา้ขายนั*นยอ่มตอ้งการเสรีภาพที�แน่ชดั ไม่มีใครตก
ลงใจไปสู่กรุงสยามเพื�อขายสินคา้ที�ตนนาํเขา้ไปให้แก่พระมหากษตัริย ์
ดว้ยความจาํเป็นจาํใจแลว้ และซื*อสินคา้ที�ตนตอ้งการไดจ้ากพระองคท่์าน
เพียงเจ้าเดียวเท่านั*น แมว้่าสินคา้นั*นจะมิไดท้าํขึ*นในราชอาณาจกัรเอง     
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ก็ตาม ยิ�งกว่านั*นยามเมื�อมีเรือกาํปั�นต่างประเทศไปถึงกรุงสยามพร้อม
หลายลาํดว้ยกนัเล่า ก็ไม่อนุญาตใหท้าํการซื*อขายกนัเองระหว่างลาํต่อลาํ 
หรือขายให้แก่ชาวเมืองไม่เลือกว่าจะเป็นคนพื*นเมืองหรือคนต่างด้าว 
จนกว่าพระมหากษตัริยซึ์�งทรงอา้งบุริมสิทธิ; อนัควรแก่พระราชอิสริยศกัดิ;  
ทรงกวา้นซื*อเอาสินค้าที�ดีที�สุดในระวางเรือไปหมดตามสนนราคาที�
โปรดกาํหนดพระราชทานใหแ้ลว้ เพื�อทรงนาํเอาไปขายต่อไปดว้ยราคาที�
ทรงกาํหนดขึ*นตามพระราชอชัฌาสยั”� 
 จากจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอ ชวัซีย ์ที�เดินทางร่วมมากบั
คณะของเชอวาลิเอร์ เดอโชมองต ์ราชทูตฝรั�งเศสคนแรกที�เขา้มาในสมยั
พระนารายณ์มหาราช เมื�อปี พ.ศ.2228 ก็ได้บันทึกถึงความรํ� ารวย 
พระมหากษตัริยที์�เก็บสะสมเงินทองไวจ้าํนวนมากโดยไม่นาํออกมาใช้
จ่ายพฒันาบา้นเมือง ซึ�งเป็นการยนืยนัถึงอาํนาจทางเศรษฐกิจ และอาํนาจ
ทางการเมืองที�เป็นจริงโดยไม่มีใครโตแ้ยง้ดงันี*  
 “พระมหากษตัริยที์�เสด็จสวรรคตโดยทิ*งพระราชทรัพยส์มบติัไว้
มากมายก่ายกองนั*นไดรั้บความยกยอ่งนบัถือยิ�งกว่าองคที์�ทรงมีชยัในงาน
พระราชสงครามมาเสียอีก เป็นนโยบายการปกครองที�ไม่เข้าท่าเอา
เสียเลย เพราะทองคาํและเงินนั*นจะเอาไปลงทุนทาํมาคา้ขายก็ไม่ได ้และ
                                                
� บนัทึกจดหมายเหตุ เดอ ลาลูแบร์,หนา้ 338 สันต ์ท.โกมลบุตร ผูแ้ปล.สาํนกัพิมพ์
ศรีปัญญา, นนทบุรี 
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มิเป็นการดีกว่าหรือที�พระมหากษตัริยจ์กัทรงสละพระราชทรัพยส์ักสอง
ลา้นเพื�อสร้างนํ* าพุขึ*น แทนที�จะนาํเอาพระราชทรัพยไ์ปฝังไว ้แลว้ละให้
ประชาชนพลเมืองลาํบากยากแคน้? เพราะที�นี�เขาไม่แตะตอ้งกบัพระราช
ทรัพยเ์ลย การใชจ่้ายของพระเจ้าแผ่นดินนั*น    ชักจากผลประโยชน์ที�
พระองค์ทรงได้รับ  และเมื�อเหลือจ่ายแล้วก็ เก็บสะสมเข้าไว ้ใน
ทอ้งพระคลงั ปีใดที�พระเจา้แผน่ดินทรงมีผลประโยชน์เพิ�มขึ*น ไม่ว่าเป็น
ด้วยไปรบชนะมาหรือมีก ําไรจากการค้า พระองค์ก็จะทรงรุ่มรวย
ยิ�งขึ*น”� 
 ในกรอบวัฒนธรรม  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชได้ใช้
วฒันธรรมความเชื�อทางศาสนาที�เป็นไสยศาสตร์ เป็นเครื�องมือที�สาํคญั
ในการถือครองอาํนาจ และสืบต่ออาํนาจโดยใช้ความเชื�อทางศาสนา
ครอบงาํความคิดของประชาชนเพื�อใหย้อมรับการมีอาํนาจรัฐของกษตัริย ์
และการสืบอาํนาจต่อโดยรัชทายาทในฐานะผูท้รงคุณธรรม และเป็นผูมี้
บุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนโดยราษฎรหา้มโตแ้ยง้ การสงสัยและโตแ้ยง้
อาํนาจของกษัตริย ์และองค์รัชทายาทผูสื้บต่ออาํนาจ นอกจากเป็น
ความผิดทางกฎหมายที�มีโทษรุนแรงถึงประหารชีวิตเจ็ดชั�วโคตรแลว้     
                                                
� จากจดหมายเหตุรายวนัการเดินทางไปสู่ประเทศสยามในปี ค.ศ.1685 และ 1686 
ของบาทหลวงเดอ ชวัซีย,์ หนา้ 248 สันต ์ท.โกมลบุตร ผูแ้ปล, สาํนกัพิมพ์ศรีปัญญา
นนทบุรี 
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ยงัมีโทษเป็นบาปติดตวัราษฎรไปเมื�อสิ*นชีวิต ตอ้งตกนรกหมกไหมไ้ม่ได้
ผดุไม่ไดเ้กิดอีกดว้ย  
 วฒันธรรมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทย ก็คลา้ยกบั
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของประเทศต่างๆ ทั�วโลกที�ผ่านมาแลว้ แต่
ของไทยใช้ศาสนาพราหมณ์เป็นฐานความเชื�อครอบงาํความคิด ของ
ประชาชนเพราะศาสนาพราหมณ์ไดส้ร้างวาทะกรรมว่าพระมหากษตัริย ์
คือสมมุติเทพ และเทพเจา้สูงสุดคือพระพรหม ซึ� งเป็นผูส้ร้างโลกและ
มนุษย(์ซึ�งคลา้ยกับความเชื�อของฝรั�งว่าพระยะโฮวาในศาสนายดูาและ
ศาสนาคริสต ์หรือตามความเชื�อของพวกอาหรับที�ออกเสียงเรียกพระเจา้
องค์เดียวกันว่าพระอลัเลาะในศาสนาอิสลามซึ� งเป็นผูส้ร้างโลกและ
มนุษย์) และเป็นผูป้ระทานพระเจ้าจากสวรรค์ลงมาจุติเป็นกษัตริย ์
ปกครองมนุษย ์ดังนั*นพระมหากษัตริย ์ทุกพระองค์และราชวงศ์ลว้น
แลว้แต่เป็นเชื*อสายของพระเจา้ที�อยู่บนฟากฟ้า และศาสนาพราหมณ์ยงั
ไดจ้ดัโครงสร้างสงัคมโดยแบ่งชนชั*นมนุษยใ์นโลกออกเป็น 4 ชนชั*น(คือ
การแบ่งงานเมื�อก่อน 2,500 ปีที�แลว้) โดยเรียกว่า วรรณะ ไดแ้ก่ กษัตริย์, 
พราหมณ์, แพศย์(พ่อค้า) และศูทร(ชาวนา กรรมกร) ซึ�งชนชั*นเหล่านี* ถูก
กาํหนดอย่างตายตวัโดยพระพรหมซึ�งเป็นมาตั*งแต่ชาติที�แลว้สืบต่อถึง
ปัจจุบนันี*  และเมื�อตายแลว้เกิดใหม่ในชาติหน้าก็ตอ้งอยู่ในชนชั*นเดิมนี*
อีก และหากใครแต่งงานข้ามชนชั*นก็จะเป็นบาปอย่างยิ�ง ลูกที� เกิดขึ* น
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เรียกว่า “จัณฑาล” ห้ามคนในสังคมไปยุ่งเกี�ยว หรือไปถูกเนื*อต้องตัว
พวกจณัฑาล เพราะจะเป็นบาปติดตวั และหากพวกจณัฑาลมาถกูเนื*อตอ้ง
ตวักษตัริยก์็จะตอ้งถกูฆ่า ดงันั*นเพื�อให้การครอบงาํความคิดประชาชนมี
ความสมจริงสมจังและฝังรากลึกแห่งความเชื�อให้มากยิ�งขึ* น จึงมีการ
สร้างวฒันธรรมการใชส้รรพนามที�นาํหนา้ชื�อของกษตัริย ์และรัชทายาท    
ให้เป็นเช่นเดียวกบัการเรียกพระเจา้ดว้ยคาํขึ*นตน้ว่า “พระเจา้” เหมือน  
กัน เช่น เรียกพระมหากษัตริย ์และรัชทายาทว่า “พระเจ้าอยู่ หัว” 
“พระองค์เจ้า” หรือแมแ้ต่ในระดับรุ่นหลานก็เรียกว่า “พระเจ้าหลาน
เธอ” เป็นตน้ รวมตลอดทั*งชื�อของกษตัริย ์ ก็จะนาํชื�อของพระเจา้ที�สังคม
เคารพนับถือมาใช้ประกอบด้วย เช่น พระราม, พระนารายณ์ หรือ
พระพุทธเจา้ มาเป็นองค์ประกอบสาํคญัของชื�อที�ให้ประชาชนเรียกขาน 
เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที�  1 (ต้นราชวงศ์อยุธยาหรือที� รู้จักในนาม    
พระเจา้อู่ทอง), สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก(รัชกาลที� 1 ตน้ราชวงศจ์กัรี) เป็นตน้  
 นอกจากนี* ยงัได้สร้างวฒันธรรมทางภาษาที�ราษฎรจะต้องใช้
สื�อสารกบัพระมหากษตัริยแ์ละราชวงศทุ์กพระองค์ ให้แตกต่างไปจาก
ภาษาพดูที�ราษฎรใชก้นัเองในชีวิตประจาํวนั ที�เรียกว่า “ราชาศพัท์” เมื�อ
ราษฎรจะพูดถึงหรือจะตอ้งพูดกับพระมหากษตัริยแ์ละราชวงศต์้องใช้
ราชาศพัท ์แต่ถา้พระมหากษตัริยแ์ละราชวงศจ์ะพูดกบัราษฎรก็ใชภ้าษา
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พดูธรรมดา ทั*งนี* เพื�อสร้างผลทางจิตวิทยาหลอกลวงให้ราษฎรเชื�ออย่าง
เป็นจริงถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกษัตริย,์ราชวงศ์ กับราษฎร 
กล่าวคือกษตัริยแ์ละราชวงศคื์อ “เทพ” ที�อยู่บนฟ้า ราษฎร คือ “มนุษย”์   
ที�เดินอยูบ่นดินและในระบบการศึกษาก็จะมีการสั�งสอน เรียนรู้เกี�ยวกบั
ราชาศพัทแ์ละพงศาวดาร เกี�ยวกบัระบบคิดและประวติัความเป็นมาของ
พระเจา้ที�เรียกว่า “เทวะวิทยา” โดยจะใหข้อ้มลูเผา่พงศข์องเทพเจา้ว่าใคร
เป็นพี�ใครเป็นนอ้ง ผูที้�รู้เรื�องราชาศพัท ์และเทวะวิทยาดีก็จะมีโอกาสที�ดี
ทางสังคมได้เข้าไปทํางานในรั* วในวัง  ได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิด
พระมหากษตัริย ์ซึ�งเป็นศนูยร์วมอาํนาจ ก็จะไดเ้ป็นเจา้คนนายคน 
 แมห้ลกัการพื*นฐานของศาสนาพุทธ จะแตกต่างจากศาสนา
พราหมณ์อย่างยิ�ง กล่าวคือ ศาสนาพุทธไม่เชื�อว่ามีพระเจา้ ความดีหรือ
ความเลวเกิดจากผลแห่งการกระทาํของแต่ละคน แต่ศาสนาพราหมณ์เชื�อ
ว่ามีพระเจ้า ความดีหรือความเลวเป็นผลมาจากวรรณะทางสังคม 
กล่าวคือ กษตัริยแ์ละราชวงศจ์ะเป็นคนดีเพราะเป็นเทพ ไม่สามารถจะ
กระทาํผดิได ้แมก้ระทาํผดิใครไปกล่าวก็จะเป็นบาปติดตวั ส่วนพวกศูทร
และจณัฑาลเป็นคนเลวมาตั*งแต่ชาติที�แลว้ถึงไดเ้กิดมาเป็นผูใ้ชแ้รงงานที�
ต้องรับใช้คนชั* นสูงตลอดชีวิต หลักการนี* ปรากฏในพระไตรปิฎก 
อคัคญัญสูตร ว่าวรรณะทั*ง 4 จะดีจะชั�วก็อยู่ที�การกระทาํของแต่ละคน 
ไม่ใช่อยูที่�วรรณะ ความว่า   



 34 

 “ดูก่อนผู้สืบวงศ์แห่งวาสิษฐะและภารัทวาชะทั;งหลาย บุคคลบาง
คนในโลกนี;ที�เป็นกษัตริย์กม็ ีเป็นพราหมณ์กม็ ีเป็นแพศย์กม็ ีเป็นศูทรกม็ ี
ย่อมฆ่าสัตว์ ลกัทรัพย์ ประพฤตผิดิในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด (ยุให้เขา
แตกร้าวกนั) พูดคาํหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มกัได้ มจีติพยาบาท มคีวามเห็นผดิ 
เมื�อวรรณะทั;งสี�ยังดาษดื�นทั;งสองทางยังประพฤติทั;งในธรรมที�ดําและ
ขาว ที�ผู้ รู้ตเิตยีนและสรรเสริญอยู่อย่างนี; คาํใดที�พวกพราหมณ์กล่าวอย่าง
นี;ว่าวรรณะพราหมณ์เท่านั;นประเสริฐสุด วรรณะอื�น ๆ เลว, วรรณะ
พราหมณ์เท่านั;นขาว วรรณะอื�น ๆ ดํา, พราหมณ์ทั;งหลายเท่านั;นย่อม
บริสุทธิN คนที�มใิช่พราหมณ์ย่อมไม่บริสุทธิN , พราหมณ์ทั;งหลายเป็นบุตร 
เป็นโอรสของพรหม เกดิจากปากพรหม มีพรหมเป็นแดนเกิด เป็นผู้อัน
พรหมสร้างสรรค์ เป็นทายาทของพรหม ดังนี;. วิญTูชนทั;งหลายย่อมไม่
รับรู้คาํกล่าวของพราหมณ์เหล่านั;น”���� 
 แมศ้าสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจาํชาติแต่ผลทางวฒันธรรม
ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช กษัตริยก์็ไดบิ้ดเบือนหลกัการของ
ศาสนาพุทธโดยนําอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มาเจือปนอย่างมาก      
จนทาํให้แก่นแห่งศาสนาพุทธที�เป็นวิทยาศาสตร์หมดสิ*น กลายเป็น

                                                
� ขอ้ความน่ารู้จากพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบบัประชาชนของมหามกุฎราช
วิทยาลยั, สุชีพ ปุญญานุภาพ จดัทาํ ตีพิมพค์รั* งที� 17/2550 หนา้ 133 
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ศาสนาแห่งไสยศาสตร์คลา้ยกบัศาสนาพราหมณ์ที�ตอ้งรับรองความเป็น
เทพของกษัตริยแ์ละราชวงศ ์ มีความเชื�องมงายในสวรรค์ นรก และมี
ความเชื�อในชาติกาํเนิดเหมือนกับศาสนาพราหมณ์ และได้ส่งผลเป็น
ปฏิปักษท์างความคิดกบัประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างยิ�ง ตัวอย่างเช่น โดยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ประชาชนกับกษัตริย ์และราชวงศ์ ล้วนแล้วแต่เกิดมาโดยธรรมชาติ      
เป็นมนุษยเ์หมือนกนั แต่ในความเป็นจริงของชีวิตประจาํวนัไม่อาจจะพดู
ถึงความเสมอภาคกันระหว่างประชาชนกับกษัตริยไ์ด้ ทั* งนี* เพราะมี
วฒันธรรมครอบงาํความคิดไว ้หากใครไม่เชื�อและยงักลา้ฝ่าฝืนก็จะถูก
สงัคมประณามและรังเกียจ ไม่คบหาสมาคมดว้ย รวมตลอดทั*งอาจจะถูก
ทาํร้ายร่างกายหรือถกูเจา้หนา้ที�บา้นเมืองจบักุมดาํเนินคดี เป็นตน้ 
 
  
 

 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่(Neo Absolute Monarchy) 
เป็นการวิ เคราะห์ในเชิงโครงสร้างของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที�มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนัซึ�ง
มีลักษณะพิ เศษ ที� แตก ต่ างไปจ ากระบอบประชา ธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ในนานาอารยะประเทศ เช่น องักฤษ 
นอร์เวย ์ญี�ปุ่น เป็นต้น กล่าวคือโดยหลกัแห่งการปกครองในระบอบ

2.2 ระบบสมบรูณาญาสิทธิราชใหม่เป็นอย่างไร? 
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ประชาธิปไตยนั*น อาํนาจอธิปไตยจะตอ้งเป็นของประชาชน แต่สาํหรับ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยอาํนาจอธิปไตยที�เป็นของประชาชนนั*น
เป็นเพียงรูปแบบเท่านั*น แต่เนื*อหาที�แทจ้ริงแลว้อาํนาจอธิปไตยยงัเป็น
ของพระมหากษัตริย ์อยู่ โดยทั* งอาํนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม ลว้นแลว้แต่รวมศูนยอ์ยู่ที�องค์พระมหากษตัริยเ์ช่นเดียวกับ
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในอดีต ดว้ยเหตุนี* เพื�อให้เกิดความเขา้ใจต่อ
ระบบการปกครองที�เป็นจริงของไทยในปัจจุบนั และเพื�อประโยชน์ทาง
วิชาการในการสื�อความหมาย และทาํความเขา้ใจต่อปัญหาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคม จึงเรียกระบบการปกครองที�มีลกัษณะพิเศษเช่นนี* ว่า 
“ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” แทนที�จะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ 
 เพื�อใหเ้กิดองคค์วามรู้ที�เป็นจริงของระบอบการปกครองของไทย
ในปัจจุบนัตามที�กล่าวขา้งตน้ ผูอ่้านจะตอ้งเปิดใจกวา้งและกลา้ที�จะมอง
ปัญหาผ่านม่านทางวฒันธรรมที�ครอบงาํความคิดของสังคมไทยอยู่ใน
ขณะนี*  โดยเฉพาะอย่างยิ�งสื�อมวลชนและนักวิชาการในมหาวิทยาลยั
เกือบทั* งหมดได้ทรยศต่อวิชาชีพของตน กล่าวคือสื� อมวลชนและ
นักวิชาการไม่กลา้พูดความจริง และบางคนไม่เพียงแต่ไม่กลา้พูดความ
จริงเท่านั* น แต่ได้สร้างความอัปยศต่อวงการด้วยการพูดบิดเบือน 
หลอกลวงประชาชนว่าการปกครองของไทยที�เป็นอยูทุ่กวนันี* เป็นระบอบ
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ประชาธิปไตยที�มีลกัษณะพิเศษของตัวเองเรียกว่าประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ หรือเลวร้ายยิ�งกว่านั*นก็โจมตีว่าระบอบประชาธิปไตยที�ใชอ้ยู่กนั
ทั*งโลกนี* ไม่ถกูตอ้ง และไม่เหมาะสมกบัประเทศไทยเพราะนักการเมือง
ของไทยเลวเกินกว่าที�จะนาํระบอบประชาธิปไตยของตะวนัตกมาใชไ้ด ้
จึงเห็นสมควรต้องสร้างการเมืองใหม่ คือคืนอาํนาจทั*งหมดกลบัคืนสู่
พระมหากษตัริย ์และให้พระองค์เป็นผูใ้ช้พระราชอาํนาจนั*นตามพระ
บรมราชวินิจฉัยเอง เพราะพระมหากษัตริยแ์ละราชวงศล์ว้นแต่เป็นผู ้
บริสุทธิ; ผดุผอ่ง เป็นผูป้ระกอบแต่คุณงามความดี ประดุจดงัเทพเจา้จึงเป็น
ผูเ้หมาะสมที�จะเป็นผูใ้ช้อาํนาจรัฐ และชี*ขาดความถูกตอ้งทางการเมือง 
ดว้ยเหตุนี*ผูเ้ขียนจึงขอวิเคราะห์และเปรียบเทียบให้ผูอ่้านเห็นเนื*อหาของ
ระบอบการปกครองในปัจจุบันนี* ว่าแท้จริงแล้วมิใช่ประชาธิปไตย 
หากแต่เป็นระบอบการปกครองที�มีเนื* อหาคล้ายคลึงกับระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชในอดีตเป็นอย่างมาก ดังนั* นในที� นี* จึงขอเรียกว่า 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ ดงันี*  
 ในกรอบการเมือง แมอ้าํนาจอธิปไตยของไทยในปัจจุบนัจะถูก
กล่าวอา้งว่าเป็นของประชาชนโดยแบ่งออกเป็น 3 อาํนาจ ถ่วงดุลกนัอนั
ไดแ้ก่อาํนาจนิติบญัญติั บริหาร ตุลาการ และพระมหากษตัริยท์รงอยู่ใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยใชอ้าํนาจนิติบญัญติัผ่านทางรัฐสภา ใชอ้าํนาจ
บริหารผ่านทางรัฐบาล และใชอ้าํนาจตุลาการผ่านทางศาล แต่ในความ
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เป็นจริงหาเป็นเช่นนั*นไม่ กล่าวคือพระมหากษัตริยแ์ละรัชทายาททุก
พระองคท์รงอยูเ่หนือกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทั�วไป ดงัจะเห็น
ไดว้่าตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีในรัชสมยัของรัชกาลปัจจุบนั กฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ�งถือเป็นกฎหมายสาํคญัสูงสุดเพราะเป็นกฎหมายแม่บทที�
ค ํ*าประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่กลบัมีผูก้ระทาํผดิโดยทาํการฉีก
รัฐธรรมนูญครั* งแลว้ครั* งเล่าซึ�งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 116 ที�มีโทษถึงประหารชีวิต แต่พระองค์กลบัรับรองการฉีก
รัฐธรรมนูญนั*นโดยลงพระปรมาภิไธยรับรองการกระทาํที�ผิดกฎหมาย
นั*นมาโดยตลอดโดยถือเป็นพระราชอาํนาจของพระองค์ ซึ�งก็แสดงให้
เห็นไดช้ดัแลว้ว่าพระองค์ทรงมีพระราชอาํนาจอยู่เหนือกฎหมายสูงสุด 
จึงมีอ ํานาจรับรองการฉีกกฎหมายรัฐธรรมนูญของผู ้กระทําการ
รัฐประหารยึดอาํนาจ และเป็นผลให้เกิดการร่างกฎหมายโดยบุคคลคน
เดียว โดยไม่ตอ้งผ่านความเห็นชอบของประชาชนที�เรียกว่า ประกาศ
คณะปฏิวติับา้ง, ประกาศคณะปฏิรูปบา้ง(แลว้แต่ว่าผูย้ึดอาํนาจจะเรียก
ตวัเองว่าอะไร) เป็นตน้  
 พระมหากษัตริย์ทรงมพีระราชอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญมิใช่อยู่
ใต้รัฐธรรมนูญ การรับรองรัฐธรรมนูญที�คณะปฏิวัติคณะต่างๆ ร่างขึ;น
โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมนั;นแสดงถึงพระราชอํานาจที�พระองค์ทรง
สร้างรัฐธรรมนูญได้เอง 
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 นอกจากนี*ประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ�งเป็นกฎหมายที�ใชใ้นการ
เรียกเก็บภาษีแก่คนไทยทุกคนที�มีรายได ้แต่ปรากฏว่าพระมหากษตัริย ์
และรัชทายาททุกพระองคที์�มีรายไดใ้นรูปเงินเดือนจากเงินภาษีอากรของ
ประชาชน และจากการรับบริจาค รวมทั*งจากการประกอบธุรกิจในฐานะ
ที�ถือหุ้นอยู่ในบริษัทธุรกิจมากมายในประเทศไทยและต่างประเทศ       
แต่กลบัไม่ตอ้งเสียภาษี โดยกรมสรรพากรไม่กลา้ดาํเนินการเรียกเก็บหรือ
ฟ้องร้อง ความเป็นจริงที�สามารถพิสูจน์ไดนี้* แสดงใหเ้ห็นว่าพระองค์ทรง
อยู่เหนือกฎหมาย ซึ�งไม่ต่างอะไรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใน
อดีต 
 ส่วนอาํนาจอธิปไตยที�รัฐธรรมนูญทุกฉบบักล่าวอา้งว่าเป็นของ
ประชาชนนั*น ก็ไม่เป็นความจริงทั*งรูปแบบและเนื*อหากล่าวคืออาํนาจ
อธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 อาํนาจ คือ อาํนาจนิติบัญญัติ, อาํนาจบริหาร   
และอาํนาจตุลาการ หากดูจากเปลือกนอกก็จะเห็นภาพสวยหรูว่าเป็น
อิสระ และเป็นอาํนาจที�มาจากประชาชน แต่หากเจาะลึกมองเขา้ไปขา้ง
ในก็จะเห็นความจริงว่าทั*ง 3 อาํนาจนี* ถูกครอบงาํโดยราชสาํนักทั*งหมด  
ดูจากภายนอกจะเห็นว่ามีเพียงอาํนาจนิติบญัญติัและอาํนาจบริหารเท่านั*น
ที�มีรูปแบบมาจากการเลือกตั*งของประชาชน แต่อาํนาจตุลาการนั*นทั*ง
รูปแบบและเนื*อหาไม่มีส่วนใดที�เชื�อมโยงกบัประชาชนเลย  
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 อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร แมจ้ะมาจากการเลือกตั*ง   
แต่ก็ถกูตดัทอนดว้ยการรัฐประหารลม้ระบบการเลือกตั*งอยูเ่สมอ และเมื�อ
รวมระยะเวลาแห่งการใชอ้าํนาจนิติบญัญติัและอาํนาจบริหารที�มาจาก
ประชาชนด้วยการเลือกตั* งตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว ก็จะมี
ระยะเวลาที�สั*นกว่าอาํนาจที�มาจากการกระทาํผดิกฎหมายของคณะปฏิวติั
ที�ไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และยิ�งกว่านั*นทุกครั* ง
ที�ฉีกรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะตดัอาํนาจของประชาชน
และเพิ�มอาํนาจใหแ้ก่ขา้ราชการ โดยเฉพาะอาํนาจของฝ่ายทหารให้มาก
ขึ* นทุกครั* งไป โดยกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที�ร่างใหม่อยู่เสมอ ด้วย
รูปแบบที�ปกปิดหลอกลวง อาทิเช่น ก ําหนดที�มาและวิธีการเลือกตั* ง
สมาชิกรัฐสภาใหมี้ความลาํบากมากขึ*นเพื�อมิใหเ้กิดอาํนาจนิติบญัญติัและ
อาํนาจบริหารที�เป็นปึกแผ่นและมิให้เกิดระบบพรรคการเมืองที�ม ั�นคง 
รวมทั* งกาํหนดในรัฐธรรมนูญเพื�อตัดสิทธิอาํนาจของผูแ้ทนราษฎร      
และจํากัดสิทธิอาํนาจของรัฐมนตรีในฐานะของฝ่ายบริหารที�มาจาก
ประชาชนเลือกตั*ง มิใหเ้ขา้ไปควบคุมระบบราชการที�ขึ*นตรงต่อกษตัริย ์
โดยเฉพาะอาํนาจในการแต่งตั*ง โยกยา้ย ขา้ราชการที�ขึ*นตรงต่อกษตัริย ์
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในองค์กรทหารและตาํรวจมิให้คณะรัฐมนตรีเขา้ไป
แตะตอ้งไดเ้ลย อีกทั*งการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาลในฐานะฝ่าย
บริหารและของสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ราชสํานักก็จะใช้ระบบ
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ราชการควบคุม โดยใชส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ�งเกือบทั*งหมด
เป็นขา้ราชการที�มีประวติัการทาํงานเป็นผูมี้แนวคิดจารีตนิยม และเป็น    
ผูใ้กลชิ้ดราชสาํนกั และโดยเฉพาะในขณะนี* ยงัใชศ้าลฎีกา ศาลปกครอง 
และศาลรัฐธรรมนูญ เขา้มาควบคุมรัฐบาลและสภาอีกชั*นหนึ�ง 
 ดังนั;นอาํนาจบริหารและอาํนาจนิตบิัญญัตจิงึถูกครอบงําจากราช
สํานักอย่างเข้มแข็ง 
 อํานาจตุลาการนั*นนับตั*งแต่ก่อนการเปลี�ยนแปลงและหลงัการ
เปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อ 24 มิถุนายน 2475 ยงัคงเป็นอาํนาจเฉพาะ
ของพระมหากษัตริยม์าโดยตลอดโดยเป็นผูแ้ต่งตั* งโดยตรงที�เรียกว่า 
“โปรดเกล้า” โดยมีกระบวนการคดัเลือกตามระบบงานราชการก่อนการ
โปรดเกลา้ โดยทั*งกระบวนการของการแต่งตั*งผูพิ้พากษาซึ� งเป็นผูใ้ช้
อาํนาจตุลาการนั*นตั*งแต่ผูพิ้พากษาธรรมดาจนถึงประธานศาลฎีกา ไม่มี
ส่วนยดืโยงหรือเกี�ยวขอ้งใดๆ กบัอาํนาจของราษฎรเลย ซึ�งแตกต่างจาก
ระบอบประชาธิปไตยที�แทจ้ริงที�ตั*งมั�นอยู่ในยุโรปและอเมริกา ที�ตอ้งมี
การเลือกตั*งผูพิ้พากษาดว้ยวิธีการพิเศษกว่าการเลือกตั*งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร บางประเทศเลือกตั*งโดยตรง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีก
หลายประเทศก็เลือกตั*งโดยออ้ม เหตุผลสาํคัญที�โครงสร้างอาํนาจของ
ไทยไม่ยอมให้ราษฎรมีส่วนเกี�ยวข้องกับอาํนาจตุลาการทั*งทางตรง      
และทางอ้อม แท้จริงก็ คือการรักษาอาํนาจโดยสมบูรณ์ไว้กับองค์
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พระมหากษตัริย ์แต่ไม่มีใครกลา้ที�จะพูดความจริงเช่นนี*  หากแต่ไดใ้ห้
เหตุผลหลอกลวงราษฎรว่าหากราษฎรมีส่วนเลือกตั* งผู ้พิพากษา             
ทั*งทางตรงและทางออ้มแลว้ ก็จะทาํใหศ้าลเสียความเป็นกลาง ไม่อาจจะ
ประสิทธิประสาทความยติุธรรมได ้แต่จากความเจริญทางการสื�อสารของ
โลกก็ทาํใหเ้ราเห็นชดัเจนว่าขอ้อา้งเหล่านี* เป็นเรื�องโกหก เพราะก็ปรากฏ
หลักฐานของประเทศต่างๆ ที� เจริญแล้วว่าอ ํานาจตุลาการที�ผ่าน
กระบวนการประชาธิปไตยที�แทจ้ริงก็สามารถใหค้วามยติุธรรมแก่ราษฎร
ได ้และไดดี้กว่าระบบยติุธรรมที�เป็นอยูใ่นประเทศไทยเสียอีก ดงัจะเห็น
จากข่าวมีการฉ้อราษฎร์ของผูค้นในวงการตุลาการไม่น้อยหน้าไปกว่า
หน่วยงานอื�นๆ ของรัฐ  
 จากตวัอย่างที�เป็นจริงของระบอบประชาธิปไตยที�ใช้กนัอยู่ทั�วไป
ในโลกนี; ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอํานาจอธิปไตยที�เป็นของราษฎรนั;น
เกิดขึ;นได้จริง และให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้ ซึ�งเป็นการตบปาก
นักวชิาการทั;งหลายที�โฆษณาหลอกลวงราษฎร  
 เพื�อสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่การผกูขาดอาํนาจตุลาการไวก้บั
องค์พระมหากษัตริย ์ระบบความยุติธรรมของไทยจึงต้องสร้างกรอบ
ความคิดใหเ้ห็นว่าความยติุธรรมที�แทจ้ริงตอ้งเป็นเสมือนหนึ� งลอยมาจาก
สรวงสวรรค์ ด้วยการแต่งตั*งจากสมมุติเทพคือองค์พระมหากษัตริย ์
เท่านั*นจึงจะเป็นความยุติธรรมที�แทจ้ริง ดว้ยเหตุนี* ระบบยุติธรรมหรือ
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อาํนาจตุลาการของไทยจึงบิดเบี* ยวและมีอาํนาจกระทาํต่อราษฎรเสมือน
หนึ� งเป็นข้าทาสเช่นอดีต ส่วนตัวผูพิ้พากษามีฐานะเหมือนขุนนาง            
ผูใ้กลชิ้ดกษตัริย ์เราจึงเห็นผูพิ้พากษาดุและตวาดราษฎรที�ไปขอความเป็น
ธรรม ไม่เวน้แมแ้ต่ทนายความและอัยการเมื�ออยู่ในศาลเยี�ยงข้าทาส     
และเป็นที�ประจกัษช์ดัที�สุดว่าอาํนาจตุลาการนั*นเป็นเครื�องมือของกษตัริย ์
และราชวงศ ์จะเห็นไดว้่าตลอดตั*งแต่ตั* งประเทศไทยมาทั*งในระบอบ    
สมบูรณาญาสิทธิราชดั* ง เดิมก่อนการเปลี�ยนแปลงการปกครอง               
24 มิถุนายน 2475 และในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ หลงัการ
เปลี�ยนแปลงการปกครอง เราจึงไม่อาจจะเห็นการดําเนินคดีกับ
พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์และผูมี้เชื*อพระวงศท์ั*งหลายที�มี
การกระทาํผิดกฎหมายได้เลย เชื* อพระวงศ์แห่งราชสํานักทั*งหมดจึง
กลายเป็นชนชั*นอภิสิทธิ; ชนอยูเ่หนือระบบกฎหมาย เหมือนในระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชแบบดั*งเดิมทุกประการ 
 การที�ผูเ้ขียนกล่าวขา้งตน้นี* มิไดก้ล่าวหาว่าพระมหากษตัริยแ์ละ
พระบรมวงศานุวงศพ์ระองคใ์ดจะเป็นผูก้ระทาํผดิแต่อยา่งใด แต่เป็นการ
กล่าวโดยหลกัการเพื�อแสดงให้เห็นว่าเมื�อระบบยุติธรรมหรืออาํนาจ    
ตุลาการถกูจดัวางเช่นนี*  อีกทั*งมีวฒันธรรมครอบงาํความคิดของคนที�เป็น
ผูพิ้พากษาด้วย ให้เคารพสักการะองค์พระมหากษัตริยซึ์� งเป็นดั�งองค์
สมมุติเทพดว้ยแลว้ อาํนาจตุลาการจึงไม่อาจจะดาํรงอยู่อย่างเป็นกลาง 
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เป็นธรรม และอยา่งเสมอภาคกนักบัมนุษยทุ์กคนในประเทศนี* ได ้และใน
ความเป็นจริงที�ทุกคนต่างก็เป็นมนุษย ์ก็อาจจะมีการกระทาํผิดไดทุ้กคน 
ตวัอยา่งความไม่เป็นธรรมก็ไดป้รากฏใหเ้ห็นชดัเจนในสงัคมนี* แลว้ กรณี
การกระทาํผดิทางเพศ ข่มขืนกระทาํชาํเราต่อเด็กผูห้ญิงที�อายตุ ํ�ากว่า 15 ปี 
ตามประมวลกฎหมายอาญาถือว่าเป็นความผดิที�รุนแรงและไม่อาจจะยอม
ความได ้ก็ปรากฏขึ*นกรณีหม่อมลกูปลาที�เชื*อพระวงศท่์านหนึ� ง(น้องชาย
ของสมเด็จพระราชินี)ไดเ้ก็บเด็กผูห้ญิงบา้นนอกคนหนึ� งที�ชื�อลูกปลามา
เลี*ยงไวต้ั*งแต่อาย ุ11 ขวบ เพื�อมาบริการทางเพศให้แก่ตนเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 10 ปี แต่ก็ไม่มีการดาํเนินคดีจนกระทั�งขอ้เท็จจริงไดป้รากฏ
แดงขึ*นในภายหลงั, หลงัจากที�เกิดกรณีฆาตกรรมเชื*อพระวงศ์คุณชาย
ท่านนั*น สงัคมจึงไดรั้บทราบความจริงอนัขมขื�นที�เด็กผูห้ญิงบา้นนอกคน
หนึ� งถูกกระทาํอย่างไร้ซึ� งคุณธรรมและต้องตกเป็นจาํเลยในข้อหาฆ่า    
เชื*อพระวงศท่์านนั*น เป็นตน้ ซึ�งเหตุการณ์อนัไม่ถกูตอ้งโดยกระบวนการ
ยติุธรรมไม่อาจจะเขา้ไปประสาทความยุติธรรมไดใ้นลกัษณะนี* ยงัมีอีก
มากก็กลายเป็นเรื�องซุบซิบนินทากนัทั*งสงัคม เช่น การหายตวัอยา่งลึกลบั
ของนางศิรินทิพย์ ผูอ้าํนวยการสร้างภาพยนตร์ และการตายอย่างมี
ปริศนาดว้ยโรคหวัใจลม้เหลวของ พ.ท.ณรงค์เดช ทั*งๆ ที�เป็นผูมี้สุขภาพ
แข็งแรง ซึ�งนกัวิชาการจะอธิบายกระบวนการยุติธรรมของไทยที�เป็นอยู่
ในปัจจุบนันี*อยา่งไร 
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 นอกจากอํานาจตุลาการไม่อาจจะให้ความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนในกรณีที�เชื*อพระวงศเ์ป็นผูก้ระทาํผิดเท่านั*น จากโครงสร้างที�
ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นนี*  อาํนาจตุลาการได้กลายเป็นเครื� องมือทาง
การเมืองที�ใช้ในการกล่าวหาใส่ร้ายประชาชนหรือนักการเมืองที�เป็น
ปฏิปักษก์นัดว้ยขอ้หา “หมิ�นพระบรมเดชานุภาพ” อนัเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที�มีโทษรุนแรง อีกทั*งมาตรานี* ไดถู้ก
ใชเ้ป็นเครื�องมือในการปิดปากประชาชนห้ามมิให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
ใดๆ ทั*งสิ*น รวมตลอดทั*งใชเ้ป็นขอ้อา้งในการยึดอาํนาจลม้ลา้งระบอบ
ประชาธิปไตยอยูเ่สมอมา ซึ�งปัจจุบนัก็มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที�ใชข้อ้หา
นี* เป็นเครื�องมือทางการเมืองเพื�อทาํลายฐานของพรรคการเมือง พรรคไทย
รักไทย และทาํลายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีที�ได้รับ
ความนิยมชมชอบจากราษฎร แต่ดว้ยสาํนักพระราชวงัหวั�นเกรงว่าจะมี
อาํนาจบารมีมากขึ*นมาเทียบหรือมาแข่งอาํนาจของกษตัริยไ์ด ้ดว้ยการ
ตดัสินลงโทษจาํคุก ยดึทรัพย ์ยบุพรรคเพื�อทาํลายฐานอาํนาจทั*งหมดของ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นตน้ 
 ส่วนอาํนาจนิติบัญญัติ และอาํนาจบริหารนั* น แม้จะมาจาก
ประชาชนโดยตรงดงัที�กล่าวในเบื*องตน้ แต่ในการบริหารอาํนาจรัฐบาล 
และรัฐสภาก็ไ ม่อาจกระทําการใดๆ ขัดพระราชประสงค์ของ
พระมหากษัตริย ์ทั* งในกิจการส่วนพระองค์หรือในกิจการของรัฐ เช่น
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โครงการตามพระราชดาํริต่างๆ รัฐบาลตอ้งตอบสนอง และรัฐสภาไม่
อาจจะตรวจสอบการใช้เงินของโครงการไดเ้สมือนหนึ� งว่าการประมูล
งานการจัดซื*อจัดจ้างเกี�ยวกับโครงการพระราชดาํริที�ปลดักระทรวง 
อธิบดี เป็นผูด้ ําเนินการนั* นมีแต่ความบริสุทธิ; ผุดผ่อง รวมตลอดทั* ง
กฎหมายที�เข้าสู่การพิจารณาของสภาจะขัดพระราชประสงค์ก็ไม่ได ้
แม้กระทั�งพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินที�ผูแ้ทนราษฎรจะใช้
อาํนาจราษฎรในการวิพากษว์ิจารณ์จาํนวนตวัเงินและความเหมาะสมของ
โครงการพระราชดาํริที�แฝงอยูใ่นกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ก็ไม่ไดด้ว้ย 
มีคาํสั�งลบัในทุกรัฐบาลห้ามอภิปรายงบประมาณของสาํนักพระราชวงั
และงบอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัโครงการพระราชดาํริโดยเด็ดขาด ดงันั*นกฎหมาย
ที�ก้าวหน้าหลายฉบับโดยเฉพาะกฎหมายเกี�ยวกับการจัดเก็บภาษี , 
กฎหมายการถือครองที�ดิน และภาษีมรดกที�จะมีผลทาํให้ได้เม็ดเงิน
จาํนวนมากมาดูแลคนยากจน, ที�ในต่างประเทศลว้นแต่มีระบบจัดเก็บ
ภาษีดงักล่าวอย่างกา้วหน้า แต่สาํหรับประเทศไทยไม่อาจออกกฎหมาย
ทั*ง 2 ฉบบันี* ได ้ดว้ยเพราะพระมหากษัตริยมี์ที�ดินมากที�สุดในประเทศ
ไทยและมีสินทรัพยที์� เป็นมรดกตกทอดมากที� สุดในประเทศไทย สิ� ง
ทั* งหลายทั* งปวงของอาํนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที�กล่าวมา
ขา้งต้นนี* ไม่อาจจะกระทาํได้ด้วยเหตุผลที�วฒันธรรมและกฎหมายใน
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สังคมไทยสร้างขึ* นปิดกั*นไวโ้ดยถือว่า “เป็นการระคายเคืองเบื;องยุคล
บาท” 
 กล่าวโดยสรุปก็จะเห็นไดว้่า ที�กล่าวอา้งว่าอาํนาจอธิปไตยเป็น
ของราษฎร โดยผา่นระบบการเลือกตั*งตวัแทนนั*นจึงเป็นเพียงรูปแบบซึ�ง
มิใช่ความเป็นจริงแต่โดยเนื*อหาแห่งความเป็นจริงนั*น อาํนาจอธิปไตย
เป็นของพระมหากษัตริย ์โดยเป็นพระราชอาํนาจตามที�นายประมวล  
รุจนเสรี อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไดบ้นัทึกความเป็นจริงไวใ้นหนังสือเรื� องพระราช
อาํนาจ 
 ในกรอบเศรษฐกจิ พระมหากษตัริยข์องไทยเป็นผูมี้สินทรัพยอ์นั
เป็นมรดกตกทอดทั*งที�ดิน สิ�งก่อสร้าง ธุรกิจการค้า ทั*งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั* งทองคาํ เพชรนิลจินดา เครื� องประดับต่างๆ และ
ผลประโยชน์ที� เกิดขึ* นจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมแลว้มี
มากมายมหาศาล โดยนิตยสารฟอร์บ(FORB) ไดเ้สนอบทความราชวงศที์�
รวยที�สุดในโลกเมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 2551 โดยระบุว่า พระมหากษตัริย ์
ของไทยมีพระราชทรัพยม์ากที�สุดในบรรดา 15 ราชวงศที์�อยู่ในทาํเนียบ
การจดัอนัดบัของฟอร์บโดยมีพระราชทรัพยป์ระมาณการไดล่้าสุดกว่า   
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35 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.19 ล้านล้านบาท ตามอัตรา
แลกเปลี�ยน 1 ดอลล่าร์ = 34 บาท)�       
 ความมากมายของจาํนวนทรัพยสิ์นของพระมหากษัตริยไ์ทย       
มีมากจนต้องตั*งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิ์นส่วนพระองค์ เป็น
องคก์รขนาดใหญ่ที�เรียกว่า “สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” 
ทรัพยสิ์นที�เป็นที�รู้จกัดีของราษฎร ก็คือที�ดินของพระมหากษตัริยที์�ตั*งอยู่
กลางเมืองในย่านธุรกิจของทุกจงัหวดัในประเทศไทยที�มีการเก็บค่าเช่า
ในแต่ละเดือนมีมูลค่ามหาศาล กิจการขนาดใหญ่เป็นที�ทราบกัน
โดยทั�วไป เช่น บริษทัปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ศูนยก์ารค้า
สยามพารากอน ศูนย์การค้าดิโอลด์ พลาซ่าเจริญกรุง เป็นต้น และ
นอกจากนี* ก็มีการถือหุ้นในบริษัทมหาชนที�อยู่ในตลาดหลักทรัพย ์        
อีกจาํนวนมาก ซึ�งรายไดห้ลกัของพระมหากษตัริยที์�มาจากกิจการต่างๆ 
อนัไดแ้ก่ ค่าเช่าที�ดินและธุรกิจต่างๆ แลว้ยงัมีรายไดห้ลกัจากเงินบริจาค
ต่างๆ จากราษฎร และจากบริษทัหา้งร้านต่างๆ ในโอกาสวนัสาํคญัๆ อีก
มากมายในแต่ละปี 

                                                
�แปลภาษาไทย  ตีพิมพ์ใน  http://www.prachatai.com/05web/th/home/13273    
วนัที�  22 สิงหาคม 2551 
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 ธุรกิจของพระมหากษัตริย ์นอกจากจะไม่มีความเสี�ยงต่อการ
ขาดทุนตามกลไกตลาดของระบบการคา้แลว้ ยงัไดรั้บการคุม้ครองจาก
ระบบอาํนาจการเมืองที�ทุกรัฐบาลจะตอ้งดูแลคุม้ครองให ้เช่น การขอขึ*น
ราคาปูนซีเมนต์ซึ� งเป็นสินคา้ควบคุมจะมีอยู่เสมอในทุกๆ ปี หรือกรณี  
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่า เ งินบาทในปี  2540 เป็นผลให้ธุร กิจของ
พระมหากษตัริย ์เช่น บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย และธนาคารไทยพาณิชยต์อ้ง
ประสบกับภาวะลม้ละลาย ก็ปรากฏหลกัฐานเป็นที�ทราบกันทั�วไปว่า
รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย โดยนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ก็ไดน้าํเงินภาษีของประชาชนไปอุม้
กิจการดงักล่าวจนพน้วิกฤต 
 หากจะพิจารณาถึงอาํนาจเศรษฐกิจในประเทศไทย ก็สามารถ
สรุปไดว้่ากลุ่มธุรกิจการลงทุนที�ใหญ่ที�สุดก็คือกลุ่มทุนของราชสาํนัก    
ซึ�งมีทั*งทุนและอาํนาจทางการเมืองใหค้วามคุม้ครอง ลกัษณะทุนเช่นนี* ได้
กลายเป็นต้นแบบของระบบทุนนิยมในประเทศไทย ซึ� งมีศัพท์ทาง
วิชาการเรียกว่า “ระบอบทุนนิยมขุนนาง” กล่าวคือไดมี้บริษทัเอกชน
ขนาดใหญ่จาํนวนมากไดน้ําหุ้นของบริษทัตนจาํนวนหนึ� งถวายให้แก่
พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์พร้อมทั*งแบ่งปันผลประโยชน์
ใหเ้ป็นประจาํทุกปี ทั*งนี*ก็เพื�อใหไ้ดรั้บการคุม้ครองหรือเกิดความเกรงใจ
ของหน่วยงานราชการในการจัดเก็บภาษีและบังคับใช้กฎหมาย 
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บริษทัเอกชนในลกัษณะนี* ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความหมายของระบอบ   
ทุนนิยมขุนนางดว้ย จะสังเกตไดง่้ายโดยดูจากรูปตราครุฑที�ติดอยู่หน้า
บริษทันั*นๆ  
 จากข้อสรุปการวเิคราะห์ความเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ใหม่โดยมองจากกรอบอาํนาจทางเศรษฐกิจ ก็จะเห็นว่าพระมหากษัตริย์
ไทยยังทรงมีอํานาจพิ เศษทาง เศรษฐกิจสูง สุดของ รัฐไทย เฉก
เช่นเดียวกับเมื�อครั; งอาณาจักรสยามยังคงปกครองด้วยระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชแบบดั;งเดิม 
 ในกรอบวัฒนธรรม แมค้าํพูดของพระมหากษตัริยไ์ทยจะมิใช่
กฎหมายดงัที�เรียกว่าพระบรมราชโองการ เหมือนอย่างแต่ก่อนเมื�อครั* ง
ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จริง แต่โดยการสร้างระบบ
วฒันธรรมที�รวมศนูยอ์าํนาจความเชื�อถือไวที้�องคพ์ระมหากษตัริยป์ระดุจ
ดงัสมมุติเทพ และอาํนาจทางกฎหมายที�หา้มวิพากษว์ิจารณ์โตแ้ยง้ต่อองค์
พระมหากษตัริยที์�มีโทษรุนแรง ไดส้ร้างอาํนาจเผด็จการทางวฒันธรรม
ขึ*น ทาํให้พระราชอาํนาจของพระมหากษัตริยใ์นระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชใหม่มีความเข้มแข็งยิ�งกว่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ดั*งเดิมเสียอีก กล่าวคือ ไม่เฉพาะแต่คาํพูดของพระมหากษตัริยเ์ท่านั*นที�
ตอ้งปฏิบติัตามเสมือนหนึ� งเป็นกฎหมาย เพียงแต่แค่แนวคิดก็กลายเป็น
กฎหมายเช่นเดียวกัน เช่น แนวคิดเรื�องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งสังคม
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เรียกว่า “แนวพระราชดาํริ” ก็กลายเป็นสิ�งสาํคญัที�ใครๆ จะโตแ้ยง้ไม่ได ้
และจากอาํนาจเผด็จการทางวฒันธรรมนี*  รัฐบาลสุรยุทธ จุลานนท์ ที�มา
จากการยึดอ ํานาจหรือเรียกว่ารัฐบาลพระราชทานก็ได้แปรแนว
พระราชดาํริ  ซึ�งเป็นอาํนาจเผด็จการทางวฒันธรรม เป็นอาํนาจเผด็จการ
ทางกฎหมายโดยไม่มีใครโตแ้ยง้ได ้โดยการนาํแนวพระราชดาํริไปบรรจุ
ไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 เป็นแนวนโยบายเศรษฐกิจหลกัแห่งรัฐซึ�ง
เป็นผลให้ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเสนอนโยบายเศรษฐกิจที�แตกต่าง
จากพระราชดาํริต่อราษฎรแมว้่าจะไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในการ
เลือกตั* งแล้ว ก็ไม่อาจจะดําเนินการได้เพราะเป็นการกระทําผิดต่อ
รัฐธรรมนูญซึ�งจะถูกอาํนาจตุลาการ คือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ�งเป็นอาํนาจ
ของพระมหากษตัริยถ์อดถอนออกจากการเป็นรัฐบาลได ้
 หากจะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงรากฐานวฒันธรรมทางศาสนา 
รัชกาลปัจจุบนัแห่งราชวงศจ์กัรี แมจ้ะอยู่ในศตวรรษที� 21 ที�โลกทั*งโลก
เจริญดว้ยเทคโนโลย ีราษฎรในทุกประเทศแข่งขนัทางดา้นการศึกษาและ
พฒันาการทางวิทยาศาสตร์ แต่วฒันธรรมของประเทศไทยโดยมีสถาบนั
พระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้าํ ดูเสมือนจะหนัหลงัให้แก่โลกทางวิทยาศาสตร์ 
ดว้ยการเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณในการปลุกเสกวตัถุมงคล เครื�องรางของ
ขลงั จนกระทั�งในปี พ.ศ.2549 ต่อ 2550 ซึ�งเป็นช่วงการรัฐประหารยึด
อาํนาจโดยการนําของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ที�มีผลทาํให้เศรษฐกิจ
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ตกตํ�า แต่ปรากฏว่ายอดการซื*อขายจตุคามรามเทพ เครื�องรางของขลงั 
สญัลกัษณ์แห่งศาสนาพราหมณ์มีตวัเลขสูงจนช่วยใหเ้กิดการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจเติบโตขึ* น รวมตลอดถึงการใช้ชื�อราชวงศ์ว่าราชวงศ์จักรี       
และสญัลกัษณ์แห่งราชวงศเ์ป็นครุฑก็ดี ลว้นแลว้แต่เป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ศาสนาพราหมณ์ และมีพราหมณ์ประจาํราชสาํนกัในการดูฤกษด์ูยามและ
ผกูดวงชะตาราศีในการกาํหนดพระราชพิธีต่างๆ ทั*งหมด โดยคนใน
ราชวงศ์ชั*นสูงก็เชื�อมั�นในกรอบแนวคิดแบบพราหมณ์มากกว่าพุทธ 
จนกระทั�งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางการเมืองขึ* น เช่นสมเด็จ     
พระราชินีก็ทรงเชื�อว่าพระองค์คือพระนางศรีสุริโยทัย(ผูเ้คยช่วยพระ
สวามีจนกระทั�งสิ*นพระชนมบ์นคอชา้งเมื�อสมยัอยธุยาเป็นราชธานี)กลบั
ชาติมาเกิดในปัจจุบันนี*  และทรงสนับสนุนให้สร้างภาพยนตร์เรื� อง          
สุริโยทยัเพื�อประกาศเกียรติคุณของสมเด็จพระราชินีที�จงรักภกัดีต่อองค์
พระมหากษตัริยใ์ห้ประชาชนไดรั้บรู้ และในชาตินี* พระองค์ก็จะมาช่วย
กอบกูบ้า้นเมืองเหมือนเช่นอดีตอีกจนกลายเป็นปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองในขณะนี*  ดว้ยเพราะเชื�อว่าพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตชาติเป็น
พระเจ้าตากสินกลับชาติมาเกิดเพราะมีชื�อที�สะกดเป็นภาษาอังกฤษ
(TAKSIN) ออกเสียงเหมือนกนั และจะมาลา้งแคน้ราชวงศจ์กัรีอนัเป็นผล
จากความขดัแยง้ทางการเมืองในอดีตชาติ 
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 ปัจจุบันนี; แม้ราษฎรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ไม่
อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยมศีาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาตเิพราะ
จากสภาพความเป็นจริงหากจะกล่าวว่า “ประเทศไทยมีศาสนาพราหมณ์
เป็นศาสนาประจาํชาต”ิ น่าจะมเีหตุผลมากกว่า 
 การคงรักษาวฒันธรรมทางไสยศาสตร์ดั*งเดิมไวใ้นภาวะที�โลก
กาํลงัคน้ควา้พฒันาทางวิทยาศาสตร์ และโลกกาํลงัพฒันาความสัมพนัธ์
ระหว่างรัฐดว้ยการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ไดก่้อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
วฒันธรรมเก่ากบัใหม่ขึ*นในประเทศไทย แต่สถาบนักษตัริยก์็ไดพ้ยายาม
ระดมนกัคิดนกัวิชาการเพื�อสร้างระบบคิดหาเหตุผลสร้างความชอบธรรม
ให้แก่ข้อคิดทางไสยศาสตร์ เพื�อกล่อมเกลาให้ประชาชนเชื�อในสิ�งที�
พิสูจน์ไม่ได ้เช่นชาติกาํเนิด,โลกนี*และโลกหนา้, เมื�อตายแลว้จะตอ้งกลบั
ชาติมาเกิดใหม่ และเรื�องเทพยาดาฟ้าดินโดยจะรู้ความลึกลบัเหล่านี* ได้
จะตอ้งฝึกสมาธินั�งทางในจึงจะรู้อดีตชาติได ้โดยมีเกจิอาจารยต์ามวดั
ต่างๆ ที�ราชสาํนักกาํหนดขึ*นว่าเป็นผูว้ิเศษหลายคนที�หลงเชื�อก็เดินทาง
ไปสู่สาํนกัเกจิอาจารยเ์พื�อฝึกฝน ถา้ยงัไม่เห็นสวรรค์เกจิอาจารยก์็อา้งว่า
ยงัฝึกฝนไม่เพียงพอ, ถา้ยงัไม่เห็นอดีตชาติก็อา้งว่าจิตยงัหยาบ เป็นต้น 
ทั*งนี* เพื�อให้ประชาชนยอมรับการมีอาํนาจรัฐของพระมหากษตัริย ์และ
ราชวงศที์�ทาํบุญมาแต่ชาติปางก่อนจึงมีสิทธิที�จะเสพสุขจากเงินภาษีอากร
ของราษฎรไดอ้ยา่งชอบดว้ยเหตุผล ในขณะที�คนไทยส่วนใหญ่แมย้ากจน 
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แต่ก็จาํยอมดว้ยระบบคิดที�ถกูสร้างขึ*นและไม่อาจจะโตแ้ยง้ไดด้ว้ยเหตุผล
กาํปั* นทุบดินว่า “ไม่เชื�ออยา่ลบหลู่” หรืออาจจะเจอขอ้หา “หมิ�นพระบรม
เดชานุภาพ” ก็ได ้ดงันั*นจึงตอ้งยอมรับว่าพระมหากษตัริยคื์อสมมุติเทพ
โดยไม่โตแ้ยง้  
 ในกระบวนการทางวฒันธรรมความเชื�อนับว่าเป็นแนวรบที�ทาง
ราชสํานักให้ความสําคัญ เพื�อสร้างระบบคิดครอบงาํสังคมให้ราษฎร
เชื�อถือและยอมรับทั*งการดาํรงอยู่และแนวคิดของพระมหากษตัริย ์ดว้ย
เหตุนี* จึงมีการระดมนกัวิชาการผูข้ายจิตวิญญาณมาร่วมคิดเพื�อหาเหตุผล
มาสนับสนุนแนวคิดของกษตัริยใ์ห้เลอเลิศ เช่น แนวพระราชดาํริเรื� อง
เศรษฐกิจพอเพียงก็เห็นกันอย่างตาํหูตาํตาว่าพระองค์สอนให้ราษฎร
ประหยดั แต่การใช้ชีวิตของพระองค์และราชวงศ์ก็ใช้จ่ายกันอย่าง
ฟุ่มเฟือย ไม่มีพระองค์ใดประหย ัดเลย และพวกนักวิชาการหรือ
องคมนตรี, รัฐมนตรีทั*งหลายที�สั�งสอนชาวบ้านเรื�องเศรษฐกิจพอเพียง
นั*นก็ลว้นแต่เป็นมหาเศรษฐี มีทรัพยสิ์นเกินพอทั*งสิ*น ในขณะที�ราษฎรที�
ฟังคนพวกนี*พดูนั*นวนัๆ ไม่พอจะกิน หรือแมแ้ต่ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า 
ในปัจจุบนัพระมหากษตัริยท์รงมีพระราชดาํรัสเตือนรัฐบาลว่าให้ใชเ้งิน
งบประมาณด้วยความประหยดั ให้รักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัด แต่จากความเป็นจริงในงานพระราชพิธีพระราชทางเพลิงศพ
สมเด็จพระเจา้พี�นางเธอฯ ก็ใชจ่้ายเงินอยา่งมากมาย เฉพาะพระเมรุมาศที�
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สร้างแล้วก็ต้องรื* อทิ* งมีมูลค่า สูงถึง 300 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
งบประมาณทั*งหมดในการจดังานประมาณ 1 ปีที�ผ่านมา สูงถึงประมาณ 
3,000 ลา้นบาท ซึ�งเป็นเงินภาษีของราษฎร จาํนวนเงินนี* สูงเกือบเท่ากบั
งบประมาณประจาํปีของกระทรวงพาณิชยห์รือกระทรวงต่างประเทศทั*ง
ปี ซึ�งขดัแยง้กบัพระราชดาํรัสที�เตือนรัฐบาล แต่พวกนักวิชาการผูท้รยศ
ต่อวิชาชีพก็ต่างปิดปากเงียบทาํไม่รู้ไม่เห็นแลว้กม้หน้ากม้ตาหาเหตุผล
จากมุมมองแปลกๆ มาเชียร์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกนัตะพึดตะพือ 
ทั*งๆ ที�นกัวิชาการก็รู้แก่ใจว่าการเสนอแนวคิดนี*แทจ้ริงคือ การหลอกลวง 
 เมื�อมองทั;งในกรอบโครงสร้าง อํานาจ การเมือง เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม แล้วกจ็ะเห็นว่าที�มาแห่งอาํนาจในปัจจุบันนี;มแีต่เพยีงรูปแบบ
เท่านั;นที� เรียกว่าประชาธิปไตย แต่เนื;อของอํานาจที�แท้จริงเป็นของ
พระมหากษัตริย์ จงึไม่อาจจะกล่าวเป็นอย่างอื�นได้ว่าระบอบการปกครอง
ของไทยวันนี;ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขแต่แท้จริง คอื ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ 
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 หากจะมองระบอบการปกครองผ่านสัญลกัษณ์ของรัฐคอืวนัชาต ิ
ก็จะเห็นชัดเจนว่า รัฐนี;ไม่ใช่รัฐของราษฎร แต่รัฐนี;เป็นรัฐของกษัตริย์ 
เพราะวนัชาตคิอืวนัที� 5 ธันวาคม คอืวนัเกดิของกษัตริย์ 
 ประเทศทุกประเทศจะมีว ันชาติซึ� งเป็นวันสําคัญของรัฐซึ� ง
ส่วนมากจะถือเอาวนัที�ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างชาติมาก
ที�สุด เช่น วนัประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคม วนัที� 4 กรกฎาคม 
เป็นวันชาติอเมริกาที� ประเทศได้เอกราชจากอังกฤษ หรือวันที�
เปลี�ยนแปลงระบอบการปกครองรัฐใหม่ เช่น วนัที� 1 ตุลาคม เป็นวนัชาติ
รัสเซียที� เปลี�ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยโค่นล้ม
ราชวงศ์โรมานอฟมาเป็นระบอบสาธารณรัฐ ซึ� งประเทศไทยก็เคย
ประกาศใชว้นัที� 24 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวนัชาติ เมื�อครั* งคณะราษฎร
ซึ�งเป็นแกนนาํการเปลี�ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
แบบองักฤษ แต่เมื�อสิ*นสุดอาํนาจของคณะราษฎร และเขา้สู่ยคุร่วมมือกนั
ระหว่างราชสาํนกักบัทหารอยา่งเขม้แข็งในสมยัจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต ์
ก็รื* อฟื* นอาํนาจราชวงศ์ขึ* นโดยใช้วนัที�  5 ธันวาคม ซึ� งเป็นวนัพระราช
สมภพของรัชกาลปัจจุบนัเป็นวนัชาติ และก็ใชสื้บต่อกนัมาจนถึงทุกวนันี*
ซึ�งก็เป็นภาพสะทอ้นให้เห็นชดัเจนว่าวนัสาํคญัของรัฐไทยนี* คือวนัของ

2.3 วนัชาตภิาพสะท้อนรัฐคอืกษัตริย์ 
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กษตัริยน์ั�นก็คือวนัต่างๆ ที�สาํคญัในรัฐนี* รวมศูนยอ์ยู่ที�ตวัพระองค์ ไม่ว่า
จะเป็นวนัชาติ,วนัขึ*นครองราชย,์วนัแต่งงาน รวมตลอดทั*งวนัสาํคญัใน
รัชกาลก่อนๆ ก็นาํมารวมเป็นวนัสาํคญัของประเทศดว้ย ซึ�งสิ�งเหล่านี* คือ
สัญลกัษณ์ที�บ่งชี* ถึงอาํนาจรวมศูนยอ์ยู่ที�พระมหากษัตริย ์มิใช่ราษฎร  
และสิ�งนี* คือสัญลกัษณ์แห่งระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  
นั�นเอง 
 กล่าวโดยสรุป ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่กค็อืระบอบการ
ปกค รอ ง ที� ก ล ไ ก อํ า น า จทั; ง หล า ยขอ ง รั ฐ รวม ศูน ย์ อ ยู่ ที� อ ง ค์
พระมหากษัตริย์และครอบครัว เพียงแต่มีองค์กรอํานาจอื�นๆ ของรัฐ      
ทําหน้าที�เสมอืนหนึ�งเป็นของราษฎร เช่น องค์กรรัฐบาล,องค์กรรัฐสภา
องค์กรศาล  แต่แท้จริงทํ างานภายใ ต้ตามพระราชประสงค์ของ
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 

 มีการถกเถียงกนัมากในทางประวติัศาสตร์ว่าพระมหากษัตริย ์
ไทยมีแนวคิดประชาธิปไตย และเตรียมจะมอบอาํนาจการปกครองตวัเอง
ให้แก่ประชาชนแลว้ แต่คณะราษฎรใจร้อนเกินไปที�ทาํการปฏิวติัแย่ง
อาํนาจเมื�อว ันที�  24 มิถุนายน 2475 และปัจจุบันเมื�อมีการตั* งสถาบัน
พระปกเกลา้ขึ* นเพื�อทาํหน้าที�ส่งเสริมแนวคิดการปกครองในระบอบ

2.4 ประชาธิปไตยพระราชทานคอืสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ 
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ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริย ์ทรง เ ป็นประ มุข  โดย เป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐสภา แต่ปรากฏว่าหน้าที�หลกัของผูบ้ริหาร
สถาบันคือทาํหน้าที�ทาํลายระบอบการปกครองประชาธิปไตย เพราะ
ผลงานของสถาบนัพระปกเกลา้ที�เด่นชดัคือสนับสนุนการยึดอาํนาจลม้
ระบอบประชาธิปไตยเมื�อ 19 กนัยายน 2549 และนับแต่ตั*งขึ*น สถาบนัฯ 
ก็ทาํหนา้ที�บิดเบือนป้ายสีความผิดให้แก่คณะราษฎรมาตลอด โดยเชิดชู
พระปกเกลา้รัชกาลที� 7 ว่าเป็นนกัประชาธิปไตย ซึ�งทั*งหมดมีเพียงความ
จริงบางส่วนเพียงน้อยนิด กล่าวคือที�สถานการณ์ปลายรัชกาลที� 7 ก่อน
เปลี�ยนแปลงการปกครองไดเ้กิดวิกฤตต่อสถาบนัพระมหากษตัริยอ์ย่าง
รุนแรง และรัชกาลที� 7 ก็ รู้พระองค์เองว่าไม่อาจจะประคับประคอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบดั*งเดิมต่อไปได้แลว้ด้วยในขณะนั*น
เป็นช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที� 6 กบัรัชกาลที� 7 ไดเ้กิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ของโลกกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณไดเ้กิดการขาด
ดุลติดต่อกนัตั*งแต่ปี 2465 ถึง 2568 และเกิดการตื�นตวัทางการเมืองของ   
ผูมี้การศึกษาในเขตเมืองหลวง และการเฟื� องฟูของสื�อมวลชนมีการเปิด
กิจการหนงัสือพิมพแ์ละวารสารจาํนวนมาก โดยเฉพาะหนงัสือพิมพร์าย 
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วันในขณะนั* นมีมากถึง 35 ฉบับ และมีวารสารประมาณ 130 กว่า       
ฉบับ�ทําให้เกิดการแพร่ขยายแนวคิดทางการเ มืองออกไปมาก
โดยเฉพาะในหมู่ผูมี้การศึกษา(คลา้ยเหตุการณ์ในปัจจุบนั ที�สื�อขยายตวั
อยา่งมากในรูปแบบใหม่คืออินเตอร์เน็ต และแนวคิดการเมืองขยายตวัลง
สู่รากหญา้) และไดมี้บทความในหน้าหนังสือพิมพโ์จมตีราชสาํนักเชิง
กระทบกระเทียบอยู่เสมอ เช่น บทความเรื�อง “เห็นว่าเจา้เป็นลูกตุม้ถ่วง
ความเจริญ” ในหนงัสือพิมพร์าษฎร ฉบบัวนัพุธที� 9 มกราคม 2471 
 ดว้ยเหตุแห่งสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนั*นรัชกาลที� 7 จึง
พยายามจะหาทางออกที�จะผ่อนคลายโดยสร้างระบอบประชาธิปไตย
แบบไทยๆ ขึ* น โดยเป็นประชาธิปไตยภายใต้อาํนาจของสมบูรณาญา
สิทธิราช, มี 3 อาํนาจ คลา้ยๆ ทุกวนันี* คือมีคณะรัฐมนตรี(อาํนาจบริหาร) 
มีรัฐสภา(อาํนาจนิติบญัญติั), และศาล (อาํนาจตุลาการ ซึ�งเป็นอาํนาจของ
พระมหากษตัริยอ์ยูเ่ดิมจนถึงปัจจุบนันี* ) ซึ�งระบบ 3 อาํนาจนี*  ในขณะนั*น
ก็เป็นที� รู้จักกันทั*งโลกเพราะได้ตั*งมั�นในยุโรปและอเมริกา และถูกใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ แต่ทั*ง 3 อาํนาจตามแนวคิดของรัชกาลที� 7 นั*น
มิใช่เป็นประชาธิปไตยแบบที�โลกใชก้นัอยูใ่นขณะนั*น หากแต่เป็นอาํนาจ
ที�พระมหากษตัริยท์รงเป็นผูแ้ต่งตั*งเอง และมีอาํนาจถอดถอนได ้

                                                
�

 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่, ชัยอนันต์ สมุทวาณิช หน้า 219, 2522      
โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 พระปกเกลา้ฯ รัชกาลที� 7 มีที�ปรึกษาคนสาํคญัเป็นฝรั�งสัญชาติ
อเมริกนั คือ ดร.ฟรานซิส บี.แซร์ (Mr.Francis B.Sayre) ซึ�งไดรั้บพระราช
ทินนามเป็นพระยากลัยาณไมตรี โดยพระองคไ์ดเ้ขียนหนงัสือดว้ยลายมือ
ของพระองค ์(พระราชหัตถเลขา) ลงวนัที� 23 กรกฎาคม 2469 เล่าความ
เน่าเฟะในพระราชสาํนกัใหน้ายฟรานซิส บี.แซร์ และพยายามหาทางออก 
ปรากฏอยู่ในหนังสือเอกสารวิชาการของสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย โดยนายชยัอนนัต ์สมุทวาณิช ตีพิมพโ์ดยโรงพิมพม์หาวิทยา
ลนัธรรมศาสตร์ ปี 2522 ในหนา้ 226 ความว่า  
 “ตามที�ท่านทราบดีอยูแ่ลว้ว่าพระมหากษตัริยท์รงไวซึ้�งพระราช
อาํนาจเด็ดขาดในทุกสิ�งทุกอยา่ง หลกัการขอ้นี* เป็นสิ�งที�ดีมาก และเหมาะ
กับประเทศนี* อย่างยิ�ง  ตราบเท่าที	 เรา มีพระมหากษัตริย์ ที	 ดี  ถ้า
พระมหากษัตริย ์เป็นอเนกนิกรสโมสรสมมติจริงก็เป็นที�หวังได้ว่า
พระองค์จะทรงเป็นกษตัริยที์�ดีพอประมาณ แต่ความคิดเรื�องอเนกนิกร
สโมสรสมมตินี*  แท้ที�จริงเป็นแต่ทฤษฎีเท่านั*น ตามความเป็นจริงแลว้ 
กษตัริยข์องสยามครองราชยโ์ดยการสืบสันตติวงศ ์ซึ�งก็มีผูจ้ะให้เลือกที�
จาํกัดมาก ด้วยเหตุนี* เองจึงไม่แน่นอนว่าเราจะมีกษัตริยที์� ดีเสมอไป 
ฉะนั*นอาํนาจเด็ดขาดอาจกลายเป็นภยนัตรายโดยตรงต่อประเทศก็เป็นได ้
นอกจากนี* เหตุการณ์ก็เปลี�ยนไปมาก ในสมยัก่อนนั*นไม่มีการตั*งขอ้สงสัย
ใดๆ ในพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยเ์ลย เพราะจะเป็นการไม่
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ปลอดภัยเลยที�จะทาํเช่นนั*น พระมหากษัตริยเ์ป็นที�เคารพนับถืออย่าง
แทจ้ริง และพระราชดาํริของพระองค์ก็คือกฎหมายเราดีๆ นี� เอง แต่สิ�ง
เหล่านี* เริ�มจะเปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั*น พระมหากษตัริยย์งัทรงเป็นที�เกรงกลวัและ 
เคารพนบัถือ แมก้ระนั*นในปลายรัชสมยัของพระองคก์็ยงัมีคนหนุ่มคณะ
หนึ� งเริ� มวิจารณ์พระองค์ในหลายเรื� องด้วยกัน แต่ก็มิได้กระทาํอย่าง
เปิดเผย ในรัชกาลที�เพิ�งจะสิ*นไปเร็วๆ นี* สภาพการณ์ยิ�งเลวร้ายลงไปมาก
ดว้ยเหตุผลหลายประการ ซึ�งลว้นไม่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งเล่าต่อท่าน 
เพราะท่านคงจะทราบดีอยู่แลว้ พระมหากษตัริยก์ลายเป็นผูที้�ถูกหว่าน
ลอ้มชกัจูงไดโ้ดยใครก็ได ้ซึ�งเป็นผูที้�คุน้เคยกบัผูซึ้�งเป็นที�โปรดปรานของ
พระองค ์ขา้ราชการทุกคนก็มกัจะถูกสงสัยว่าทาํการฉ้อฉลหรือไม่ก็เล่น
พรรคเล่นพวก แต่ยงันับว่าเป็นโชคที�เจ้านายชั*นสูงยงัคงได้รับความ
เคารพนบัถือว่าเป็นผู ้ที�มีความซื�อสตัยอ์ยู่ สิ�งที�น่าเสียใจเป็นอย่างยิ�งก็คือ 
การที�ราชสาํนักถูกดูหมิ�นดูแคลน และในระยะใกลจ้ะสิ*นรัชกาลก็กาํลงั
จะ เริ� มถูก เยาะหย ัน ก ําเ นิดของหนัง สือพิมพ์ที� มี อิสระเสรีทําให้
สภาพการณ์ดงักล่าวนี* ย ํ�าแยล่งไปอีกมาก ฐานะของพระมหากษตัริยต์อ้ง
ตกอยู่ในความยากลาํบากอย่างยิ�ง ความเคลื�อนไหวทางความคิดใน
ประเทศนี* ชี* ให้เห็นสัญญาณอนัแน่ชัดว่าวนัเวลาของการปกครองแบบ
ผูน้าํถืออาํนาจสิทธิ; ขาดแต่ผูเ้ดียวใกลจ้ะหมดลงทุกที ถา้ราชวงศนี์* จะอยู่



 62 

ไดต้ลอดรอดฝั�ง ก็จะตอ้งทาํให้ฐานะของพระมหากษัตริยม์ ั�นคงกว่าที�
เป็นอยูจ่ะตอ้งหาหลกัประกนับางอย่างในการป้องกนัพระมหากษตัริยที์�
ไม่ฉลาดนกั” 
 ในพระราชหัตถเลขาฉบับนี*  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยูห่วัทรงปรึกษาพระยากลัยาณไมตรีดว้ยว่าถึงเวลาแลว้หรือยงัที�จะ
เปลี�ยนรูปการปกครองไปเป็นประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา และควรจะมี
รัฐธรรมนูญในรูปใด พระยากลัยาณไมตรีตอบพระราชปรารภว่าในเวลา
นี* ยงัไม่ควรมีการปกครองระบอบรัฐสภา และเสนอให้ใช้ระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อไป แต่แนะนาํให้นาํระบอบการมี
นายกรัฐมนตรีรับผดิชอบในการบริหารราชการแผน่ดินมาใช ้และไดร่้าง
รัฐธรรมนูญฉบบั ดร.ฟรานซิส บี.แซร์ ถวาย ซึ�งมีเพียง 12 มาตราเท่านั*น 
และเพื�อเป็นบทศึกษาตอบโต้สถาบันพระปกเกล้าให้เห็นว่าเรื� อง
ประชาธิปไตยที� รัชกาลที� 7 จะมอบให้นั*นเป็นเรื� องจอมปลอมทั*งสิ*น      
จึงนาํร่างรัฐธรรมนูญฉบบั ดร.ฟรานซิส บี.แซร์ ที�มีการกล่าวอา้งกนัมาก
ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที�รัชกาลที� 7 จะพระราชทานให้เพื�อให้มีการปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย มาตี พิมพ์เพื� อ เ ป็นประจักษ์พยานว่ า
ประชาธิปไตยพระราชทานนั*นมีจริงหรือไม่ ดงันี*  
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 ร่างรัฐธรรมนูญของพระยากลัยาณไมตรี 
 มาตรา ๑ พระมหากษัตริยท์รงพระราชอาํนาจสูงสุดตลอด
พระราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๒ พระมหากษัต ริ ย ์ทร งแ ต่ งตั* ง และถอดถอน
นายกรัฐมนตรี ผูซึ้�งจะรับผดิชอบในการบริหารราชการแผน่ดิน 
 มาตรา ๓ นายกรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั*งและถอดถอนรัฐมนตรี
ประจาํกระทรวงต่างๆ และรับผดิชอบโดยตรงต่อพระมหากษตัริยใ์นการ
บริหารของทุกกระทรวง นายกรัฐมนตรีเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายต่างๆ ที�
รับมอบหมายไปจากพระมหากษัตริย ์และเป็นผูป้ระสานงานระหว่าง
นโยบายเหล่านี* กับการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวของ
กระทรวงต่างๆ 
 มาตรา ๔ รัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี ใน
การบริหารงานของกระทรวง และช่วยนายกรัฐมนตรี ในการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
 มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษากนัโดยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาหารือกนัในกิจการทั�วไป แต่ความ
รับผดิชอบในการตดัสินใจในทุกเรื�องอยูที่�นายกรัฐมนตรี 
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 มาตรา ๖ นายกรัฐมนตรีเป็นผูน้ ําผลการตัดสินใจในปัญหา
ต่างๆ เกี�ยวกบันโยบายทั�วๆไป ขึ*นกราบบงัคมทูลพระมหากษตัริย ์แต่การ
ตดัสินใจในปัญหาเหล่านี*  ขึ*นอยูก่บัพระมหากษตัริยโ์ดยตรง 
 มาตรา ๗ พระมหากษัตริย ์ทรงแต่งตั* งอภิ รัฐมนตรีสภา 
ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน ๕ นาย นายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิก
อภิรัฐมนตรีสภาโดยตําแหน่ง แต่รัฐมนตรีผูอื้�นไม่อาจเป็นสมาชิก
อภิรัฐมนตรีสภาได้ อภิรัฐมนตรีสภาไม่ มีอาํนาจในการบริหารใดๆ 
หน้าที�ของอภิรัฐมนตรีสภาจํากัดอยู่เฉพาะการถวายคําปรึกษาเมื�อ
พระมหากษัตริย ์ทรงขอความเห็นหรือคําปรึกษาในส่วนที�เกี�ยวกับ
นโยบายทั�วไป หรือนโยบายอื�นใดที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารราชการ
แผน่ดินที�เป็นเรื� องของราชการประจาํ อภิรัฐมนตรีสภาไม่มีอาํนาจที�จะ
ถวายคาํปรึกษาเกี�ยวกบัการแต่งตั*งขา้ราชการหรือเรื�องเกี�ยวกบัขา้ราชการ
ประจาํ แต่มีอาํนาจในการตั*งกระทูถ้ามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคน
อื�นๆ 
 มาตรา ๘ พระมหากษัตริยท์รงแต่งตั*งและถอดถอนสมาชิก
สภาอภิรัฐมนตรี 
 มาตรา ๙ ภายในเวลาสามวันนับแต่ว ันที�พระมหากษัตริย ์
เสด็จขึ* นครองราชย ์พระมหากษัตริยท์รงเลือกรัชทายาทโดยการถวาย
คาํปรึกษา และการถวายความยินยอมจากอภิรัฐมนตรีสภา การเลือก     
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(รัชทายาท) นี* จะต้องเลือกจากพระราชโอรสของพระมหากษัตริยแ์ละ
พระบรมราชินีนาถ หรือจากพระบรมวงศานุวงศ ์โดยไม่จาํกดัลาํดบัชั*น
ยศหรืออาวุโส การเลือกรัชทายาทไม่ถือว่าเด็ดขาดซึ�งจะเปลี�ยนแปลงมิได ้
แต่อาจทบทวนได้ทุกๆ ห้าปี นับแต่วนัเลือกครั* งแรก โดยการถวาย
คาํปรึกษาและการถวายความยินยอมจากอภิรัฐมนตรีสภา (หมายเหตุ: 
หรือในบางกรณีระยะเวลานี*อาจนานกว่าหา้ปีก็ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร) 
ในกรณีที�พระมหากษตัริยเ์สด็จสวรรคตก่อนที�จะมีการเลือกรัชทายาท 
อภิรัฐมนตรีสภาจะเป็นผูเ้ลือกรัชทายาททันทีภายหลังการสวรรคต        
ทุกกรณีจะต้องใช้คะแนนเสียงสามในสี� ของจํานวนสมาชิกสภา
อภิรัฐมนตรีทั*งหมด ซึ�งอยูใ่นพระราชอาณาจกัรขณะนั*นในการเลือก 
 มาตรา ๑๐ อาํนาจตุลาการซึ� งอยู่ภายใตพ้ระราชอาํนาจสูงสุด 
ของพระมหากษตัริยใ์ชท้างศาลฎีกา และศาลอื�นๆตามที�ทรงมีพระบรม
ราชโองการจดัตั*งขึ*นตามเวลาอนัสมควร 
 มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยท์รงไว้ซึ� งอาํนาจนิติบัญญัติแต่       
ผูเ้ดียว 
 มาตรา ๑๒ การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขรัฐธรรมนูญนี*  จะกระทาํได้
โดยพระมหากษตัริย ์โดยคาํแนะนาํและยนิยอมจากสามในสี�ของจาํนวน
สมาชิกอภิรัฐมนตรีสภา 
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 จากร่างรัฐธรรมนูญนี*  นายชัยอนันต์ สมุทวาณิช ได้เขียน
โครงสร้างอ ํานาจตามรัฐธรรมนูญไว้ด้วยเพื�อเข้าใจได้โดยง่ายว่า 
ประชาธิปไตยในแนวคิดของพระมหากษตัริยน์ั*น อาํนาจยงัรวมศูนยอ์ยู่ที�
พระมหากษัตริย ์ ซึ� งแม้ปัจจุบันเมื�อเปลี�ยนแปลงการปกครองแล้ว            
มีรัฐธรรมนูญ 300 กว่ามาตราก็จริง แต่ปรัชญาแนวคิดยงัคงเดิมเช่น
แนวคิดในสมยัรัชกาลที� 7 ตามแผนภาพดงันี*  
 

แผนภาพที� ๑ 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์, อภิรัฐมนตรีสภา 

และนายกรัฐมนตรี 
 

 
 

อภิรัฐมนตรีสภา 

นายกรัฐมนตรี 

พระมหากษัตริย์ ทาํหน้าที�ถวายคาํปรึกษา 
 

รัฐมนตรี รัฐมนตรี 
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 เป็นที�ประจักษ์ชัดแล้วว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นั;น
เป็นแนวคิดของราชสํานักมายาวนานตั; งแต่สมัยรัชกาลที�  7 ก่อน
เปลี�ยนแปลงการปกครอง และเมื�ออาํนาจของคณะราษฎรเพลี�ยงพลํ;าถูก
ทําลายในช่วงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้แย่งชิงอํานาจระหว่างราษฎร 
กบัขุนนางอาํมาตย์ ราชสํานักจงึฟื; นกลบัระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ;น
ใหม่ โดยมปีระชาธิปไตยเป็นเพยีงรูปแบบ แต่เนื;อหาอํานาจยังรวมศูนย์
อยู่ที�ราชสํานัก และเมื�อใดที�อาํนาจของรัฐสภาจะเข้มแข็ง ราชสํานักก็จะ
ส่งสัญญาณให้กองทหารล้มระบอบรัฐสภา แล้วก็ว่างเว้นสักระยะหนึ�ง
เพื�อออกกฎหมายตัดอํานาจฝ่ายราษฎรในนามประกาศขณะปฏิวัติซึ�ง
ออกได้เร็ว แล้วหลังจากนั;นก็จัดตั;งระบอบสภากันขึ;นใหม่ รัฐบาลที�มา
จากราษฎรเลอืกตั;งเข้ามา กถู็กจาํกดัอาํนาจโดยกฎหมายของคณะปฏิวัต ิ
ทั;งนี;กเ็พื�อไม่ให้อาํนาจของราษฎรเกิดขึ;นได้จริง และทุกครั;งของการยึด
อาํนาจกจ็ะใส่ร้ายป้ายสีหลอกลวงโลกตลอดเวลาว่า “ราษฎรยงัไม่มคีวาม
พร้อมที�จะปกครองตวัเอง” 
 เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย จึงเกิดอยู่ รํ�าไปโดยความ
เห็นชอบของราชสํานักด้วยข้ออ้างว่า “พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ เหนือ
การเมอืง” 
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บทที� 3 
การเกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ 

 
 อุดมการณ์ของคณะราษฎรที�ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงอยู่ เหนือการเมืองตาม
ต้นแบบประเทศอังกฤษ เพื�อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติเป็นอัน
สิ;นสุด เมื�อฝ่ายนิยมเจ้ารวมตัวกันจัดตั;งพรรคประชาธิปัตย์และทําแนว
ร่วมกับฝ่ายจอมพล ป. โดยอาศัยเหตุลอบปลงพระชนม์รัชกาลที�  8       
เมื�อ 9 มถุินายน 2489 ทํารัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 โค่นล้มอํานาจ
ฝ่ายปรีดี พนมยงค์ ศัตรูร่วม โดยป้ายสีว่าเป็นผู้วางแผนลอบปลงพระ
ชนม์เพื�อจะสถาปนาระบอบมหาชนรัฐ นับแต่นั;นก็เป็นจุดเริ�มต้นการก่อ
ตวัของระบอบประชาธิปไตยพิกลพิการที�เรียกว่า “ระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชใหม่” 
 
 
 

 การปฏิวติัของคณะราษฎร เมื�อ 24 มิถุนายน 2475  เป็นการโค่น
ลม้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยเปลี�ยนฐานะจากกษตัริยใ์นฐานะเจา้
มหาชีวิตที�อยูเ่หนือกฎหมาย กลายมาเป็นเพียงประมุขแห่งรัฐโดยมีฐานะ

3.1 ความขัดแย้ง  เจ้า-คณะราษฎร 
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ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายเสมือนประชาชนทั�วไป เป็นความโกรธแคน้ของ
ฝ่ายกษตัริยแ์ละราชวงศอ์ยา่งยิ�ง อีกทั*งคณะราษฎรก็ไดอ้อกประกาศฉบบั
ที� 1 เปิดโปงความจริงที�ชั�วร้ายของกษตัริยแ์ละราชวงศ ์ว่าทรงแต่งตั*งญาติ
วงศแ์ละคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดาํรงตาํแหน่งที�สาํคัญๆ ไม่ทรงฟัง
เสียงราษฎร มีการรับสินบนในการก่อสร้าง และซื*อของใช้ในราชการ   
กดขี�ข่มเหงราษฎร ปล่อยใหร้าษฎรทุกขย์ากลาํบาก แต่พวกเจา้กลบันอน
กินกนัเป็นสุข คาํประกาศดงักล่าวไดต้อกย ํ*าถึงความขดัแยง้ระหว่างฝ่าย
เจา้และคณะราษฎรที�ไม่อาจประนีประนอมได้ และในปีรุ่งขึ*น(ปลายปี 
2476) ฝ่ายเจา้ภายใตก้ารนาํของพล.อ.พระองค์เจา้บวรเดช เป็นแม่ทัพ
ใหญ่ และพ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม(นายดิ�น ท่าราบ)� เป็นรองแม่ทพั 
ก็ไดร้วบรวมกาํลงัทหารหวัเมืองโดยใชเ้มืองนครราชสีมาเป็นศูนยก์ลาง
ภายใตชื้�อ “คณะกู้บ้านกู้เมอืง” ยกกาํลงัมาทางรถไฟบุกเขา้พระนคร ฝ่าย
คณะราษฎรมี พ.ท.หลวง พิบูลสงคราม(จอมพล ป.พิบูลสงคราม) เป็น
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปราบปราม เกิดการปะทะกันที� ทุ่งดอนเมือง ฝ่าย
พระองคเ์จา้บวรเดชเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม ตายในที�
รบ “คณะกูบ้า้นกูเ้มือง” จึงถกูบนัทึกในประวติัศาสตร์ว่า “กบฏบวรเดช” 
และไดมี้การสร้างอนุสาวรียป์ราบกบฏไวเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของ

                                                
�

 นายดิ�น  ท่าราบ เป็นตาของ พล.อ.สุรยทุธ  จุลานนท ์อดีตนายกรัฐมนตรีสมยั      
คมช.และดาํรงตาํแหน่งองคมนตรีปัจจุบนั 
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คณะราษฎร โดยเรียกชื�อว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏ (ปัจจุบนัถูกเปลี�ยนชื�อ
ใหม่เพื�อไม่ใหก้ระทบกระเทือนใจฝ่ายเจา้ว่า “อนุสาวรียห์ลกัสี�” ซึ�งตั*งอยู่
ที�สี�แยกหลกัสี�) 
 หลงัจากฝ่ายกบฏบวรเดชพ่ายแพ ้คณะราษฎรก็ไดท้าํการกวาด
ลา้งขุมกาํลงัของฝ่ายเจา้โดยจบักุมดาํเนินคดีผูเ้กี�ยวขอ้งและตอ้งสงสยัเป็น
จาํนวนมากส่งฟ้องศาล 346 คน มีการตั*งศาลพิเศษตดัสินลงโทษในขั*น
ต่างๆ 250 คน และที�ไม่ถูกลงโทษจากศาลแต่ถูกปลดออกจากราชการ
มากถึง 117 คน(กจช.(2) สช.0201.4/8) และจากเหตุการณ์นี* ได้ทาํให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างรัฐบาลคณะราษฎรกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั ที�ไม่ราบรื�นอยูแ่ลว้ตอ้งเลวร้ายหนกัขึ*นอีก โดยฝ่ายคณะราษฎร
มีความเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ เป็นผูส้นับสนุนกบฏบวร
เดช และอยูเ่บื*องหลงัการวางแผนโค่นลม้รัฐบาล� ซึ�งเป็นสาเหตุสาํคญั
ประการหนึ� งทาํให้พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ สละราชสมบติั (เมื�อ     
2 มีนาคม 2477) 
 ความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายเจา้กบัคณะราษฎรแสดงให้เห็นเด่นชดั
ในรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2475(ซึ�งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบบัแรกของไทย 
ประกาศใช้ 10 ธนัวาคม 2475) มาตรา 11 กาํหนดห้ามพระบรมวงศานุ

                                                
�ประกาศของกรมโฆษณาการ ค ําพิพากษาศาลพิเศษ พ.ศ.2482 เรื� องกบฏ          
หนา้ 16-17 (พระนคร : โรงพิมพพ์าณิชศุภผล) 
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วงศ์ชั*นสูงยุ่งเกี�ยวกับการเมือง และในยุคที�จอมพล ป.พิบูลสงคราม       
ไดก้า้วขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีแลว้ก็ไดย้กเลิกบรรดาศกัดิ; แบบขุนนางใน
วฒันธรรมของศกัดินาทั*งหมดโดยเมื�อ 6 ธันวาคม 2484 คณะรัฐบาล
ภายใต้การนําของจอมพล ป.ได้ลาออกจากบรรดาศกัดิ; ทั* งหมดเป็น
ตัวอย่าง และต่อมาเดือนพฤษภาคม 2485 ก็มีประกาศพระบรมราช
โองการยกเลิกบรรดาศกัดิ; ทั�วประเทศ(ราชกิจจานุเบกษาเล่มที� 59: 1089) 
นับแต่นั*นจึงมีการเปลี�ยนชื�อนามสกุลกันมาก บุคคลสาํคัญที�เปลี�ยนชื�อ
นามสกุลไดแ้ก่ 
จอมพล หลวงพิบูลสงคราม    เป็น    จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็น    นายปรีดี  พนมยงค ์

พล.ต.ต.หลวงอดุลเดชจรัส เป็น    พล.ต.ต.อดุล  อดุลเดชจรัส 

หลวงโกวิทอภัยวงศ์ เป็น    นายควง  อภยัวงศ ์

พล.ร.ท.หลวงสินธุสงครามชัย เป็น    พล.ร.ท.สินธ์ุ  กมลนาวนิ 

พล.ต.พระบริภัณฑ์ยทุธกิจ เป็น    พล.ต.เภา  เพียรเลิศ  
   บริภณัฑย์ทุธกิจ 

พล.อ.ต.พระเวชยนัตรังสฤษฎ์ เป็น    พล.อ.ต.มุนี  มหาสันทนะ 
   เวชยนัตรังสฤษฎ ์

หลวงนฤเบศร์มานิต เป็น    นายสงวน  จูฑะเตมีย ์

น.อ.หลวงธํารงนาวาสวัสดิN เป็น    น.อ.ถวลัย ์ ธาํรงนาวาสวสัดิ;  

พล.ท.หลวงพรมโยธี เป็น    พล.ท.มงักร  พรหมโยธี 

พล.ท.หลวงเกรียงศักดิNพิชิต เป็น    พล.ท.พิชิต  เกรียงศกัดิ;พิชิต 



 72 

พล.ท.พระยาพหลพลพยหุะเสนา เป็น    พล.ท.พจน์  พหลโยธิน 

พ.อ.ขุนปลดปรปักษ์ เป็น    พ.อ.ปลด ปลดปรปักษ ์
   พิบูลภานุวธัน์ 

หลวงวิจิตรวาทการ เป็น    นายวิจิตร  วิจิตรวาทการ 

พระยาศรีเสนา เป็น    นายศรีเสนา  สมบติัศิริ 

  ฯลฯ  

 
 
 

 แมพ้ฒันาการทางการผลิตของสังคมไทยในขณะนั*นจะไดก้า้ว
เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแลว้ แต่ยงัเป็นระยะเริ�มตน้� ราษฎรส่วน
ใหญ่ยงัเป็นเกษตรกร ดาํรงชีวิตดว้ยการผลิตเพื�อบริโภคเป็นหลกั มิใช่
ผลิตเพื�อเป็นสินคา้ เป็นวิถีชีวิตการผลิตแบบพออยูพ่อกิน(ซึ�งก็คือวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงที�กล่าวติดปากกนัอยู่ในปัจจุบนั) และวฒันธรรม
ความคิดของราษฎรส่วนใหญ่ ยงัติดยึดอยู่กบัระบบเจ้าขุนมูลนายและ
ความเชื�อเรื�องบุญทาํกรรมแต่ง โดยเชื�อว่าความยากจนในชาตินี* เป็นผลมา

                                                
� ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในประเทศไทยเริ�มตน้เมื�อใด? นักวิชาการส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าน่าจะเริ�มตน้เมื�อรัชกาลที� 4 ไดล้งนามในสนธิสัญญาพระราชไมตรีกบั
เซอร์จอห์น เบาวริ์�ง เอกอคัรราชทูตจากสหราชอาณาจกัร เมื�อปี พ.ศ.2398 ที�เรียกว่า 
สนธิสัญญาเบาวริ์�ง 
 

3.2 คณะราษฎรล้างอาํนาจกษัตริย์ไม่เสร็จสิ;น 
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จากชาติที�แลว้ ราษฎรส่วนใหญ่ยงัไม่มีความเขา้ใจต่อเรื�องสิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาคทางสงัคม ซึ�งเป็นวฒันธรรมของระบบเศรษฐกิจทุน
นิยม ผูที้�เขา้ใจและตอ้งการเห็นความเสมอภาคทางสังคมจึงเป็นคนส่วน
นอ้ยในขณะนั*น ดว้ยเหตุนี* เองการปฏิวติัของคณะราษฎรจึงยงัไม่สามารถ
จะเปลี�ยนแปลงระบอบการปกครองของกษตัริยไ์ด้อย่างถอนรากถอน
โคน ซึ� งแตกต่างจากการปฏิวติัใหญ่ในฝรั�งเศส, รัสเซีย และจีน ที�ลม้
สถาบนักษตัริยอ์ยา่งสิ*นซาก เมื�อคณะราษฎรโค่นลม้อาํนาจกษตัริยล์งได้
เมื�อ 24 มิถุนายน 2475 ก็มีการประนีประนอมกับฝ่ายเจา้ในเรื�องการใช้
ธรรมนูญการปกครอง และการแต่งตั*งนายกรัฐมนตรีคนแรกโดยเริ� ม
ตั*งแต่เปลี�ยนฐานะของธรรมนูญการปกครองฉบบัแรกที�ร่างโดยหลวง
ประดิษฐ์มนูธรรม(ปรีดี พนมยงค์) ที�คณะราษฎรมุ่งที�จะนาํมาใช้เป็น
ธรรมนูญการปกครองฉบบัถาวรที�เหมือนกบัการปฏิวติัใหญ่เปลี�ยนแปลง
การปกครองทั�วไป กล่าวคือ ตามร่างเดิมไม่มีคาํว่า “ชั�วคราว” แต่เมื�อ
ทูลเกลา้ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ พระองค์ไดเ้ติมดว้ยลาย
พระหตัถว์่า “ชั�วคราว”�ลงไปซึ�งคณะราษฎรก็ยนิยอมเป็นผลให้ตอ้งร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่โดยตั*งคณะกรรมการร่วมกนัระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกบั

                                                
�

 ทิพยวรรณ บุญแท ้2528 หนา้ 133-134 “ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค ์
ระยะเริ�มแรก(พ.ศ.2443-2477) วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการ
ปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ฝ่ายเจา้ และมีการมอบรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรฉบบัแรกเมื�อ 10 ธนัวาคม 
2475(และหลงัจากนั*นมาก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญ และร่างใหม่เป็นของ
เล่น) และหนึ�งในคณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญซึ�งเป็นตัวแทนของ
ฝ่ายเจ้าก็ได้ รับความเห็นชอบให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก คือ        
พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา 
 เมื�อมีการประนีประนอมอาํนาจการเมืองกนัเช่นนี* การถอนราก
ถอนโคนทางอาํนาจที�จะกระทาํต่อฝ่ายเจา้ดว้ยการยึดทรัพยอ์นัเป็นฐาน
อาํนาจทางเศรษฐกิจ เป็นฐานอาํนาจที�แท้จริงของฝ่ายเจา้จึงไม่เกิดขึ* น 
ดงันั*นแมค้วามขดัแยง้ทางอาํนาจระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกบัฝ่ายเจา้ยงั
ดาํรงอยูโ่ดยคณะราษฎรมีอาํนาจเป็นดา้นหลกัในฐานะเป็นฝ่ายกระทาํใน
ระยะเริ� มต้นของการเปลี�ยนแปลงการปกครองก็ไม่อาจจะทาํลายฐาน
อาํนาจของฝ่ายเจา้ได ้และดว้ยสภาวะทางสงัคมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผลทาํ
ให้แนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง ที�คณะราษฎรมุ่งหวงัให้ระบบการ
ปกครองของไทยเป็นประชาธิปไตยที�มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขแบบ
องักฤษ โดยกษตัริยแ์ละราชวงศท์รงอยู่เหนือการเมืองจึงเป็นไปไดโ้ดย
ยาก ดว้ยวฒันธรรมของไทยยงัติดยึดอยู่กบัความเชื�อเรื� องชนชั*นวรรณะ 
เป็นเรื�องของบาปบุญจากชาติปางก่อน อนัเป็นผลจากระบบเศรษฐกิจการ
ผลิตแบบศกัดินาที�ผลิตแบบพออยูพ่อกินพึ�งพิงธรรมชาติ ซึ�งแมน้ายปรีดี  
พนมยงค์  จะได้เ ห็นปัญหาทางวัฒนธรรมที� ไ ม่ เ อื* อ ต่อระบอบ
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ประชาธิปไตยเช่นนี* และพยายามจะสร้างคนรุ่นใหม่ที�ตื�นตัวต่อสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค อนัเป็นวฒันธรรมใหม่ซึ�งเป็นรากฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย ดว้ยการตั*งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง
ขึ* น�แต่แลว้ก็ไม่อาจจะขัดขวางการฟื* นตัวทางอาํนาจของฝ่ายเจ้าที�
พฒันาขึ*นมาเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ เช่นทุกวนันี* ได ้
 

 
 

 เมื�อจอมพล ป.พิบูลสงคราม เข้ามามีอํานาจทางการเมืองใน
ระยะแรกก็ยังยืนยันในแนวทางการปฏิวัติของคณะราษฎร โดยร่วมมือ
กับแกนนําของคณะราษฎร คือ นายปรีดี พนมยงค์ ในการปิดกั;นการ
ขยายตัวทางอํานาจของฝ่ายเจ้า แต่เมื�อครองอํานาจนานเข้าจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ก็ลุแก่อํานาจมากขึ;นจนผิดแนวทางกลายเป็นผู้ เผด็จการ
ด้วยการสร้าง รัฐทหารใ ห้ เ ข้มแข็งจน เกิดความขัดแย้งกับ ฝ่าย
ประชาธิปไตยพลเรือนที�มนีายปรีดี  พนมยงค์  เป็นแกนนํา  

                                                
� ชื�อเดิมของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ที�นายปรีดี ตอ้งการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ*นเพื�อ
เป็นฐานของระบอบประชาธิปไตย แต่สุดทา้ยก็ถูกวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายของ
กษตัริยค์รอบงาํอีก ดว้ยวฒันธรรมพระราชทานปริญญาบตัรที�มีความสําคญัสูงสุด
ของการศึกษายิ�งกว่าความรู้จากการเรียน และการมีงานทาํ 
 

3.3 ความขัดแย้งของคณะราษฎรเปิดเงื�อนไขเจ้าฟื; นอาํนาจ 
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 เหตุการณ์สงครามโลกครั* งที� 2 ที�ญี�ปุ่นประกาศตวัเป็นฝ่ายอกัษะ
และยกกาํลงับุกเอเชียโดยผา่นประเทศไทยโดยฝ่ายจอมพล ป.ไดป้ระกาศ
ตัวร่วมรบกับฝ่ายญี� ปุ่น และประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร 
เหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลใหค้ณะราษฎรที�มีความขดัแยง้ภายในอยู่เดิม
แลว้ กลายเป็นความแตกแยกและเป็นศตัรูกนั โดยฝ่ายจอมพล ป.ในฐานะ
รัฐบาลเข้ากับฝ่ายญี� ปุ่นซึ� งเป็นฝ่ายอกัษะ และฝ่ายนายปรีดีได้ก่อตั* ง
ขบวนการเสรีไทยโดยเคลื�อนไหวต่อตา้นญี�ปุ่นและรัฐบาลจอมพล ป.ใน
ประเทศไทย ซึ�งการต่อตา้นญี�ปุ่นในขณะนั*นเป็นกระแสแนวคิดของฝ่าย
เสรีนิยมที�ไม่ชอบระบอบอาํนาจรัฐทหาร ดงันั*นคนไทยในต่างประเทศ
โดยเฉพาะที�องักฤษและสหรัฐอเมริกาก็เกิดการรวมตวักนัต่อตา้นรัฐบาล
จอมพล ป.และญี�ปุ่นดว้ย โดยมีฝ่ายเจา้ที�ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเป็น
แกนนาํ ตรงจุดสาํคญัทางประวติัศาสตร์นี* เองจึงเป็นจุดเริ�มตน้ของการฟื* น
อาํนาจของฝ่ายเจ้าอย่างเป็นฝ่ายกระทํา โดยพวกเชื* อพระวงศ์ใน
ต่างประเทศไดจ้ดัตั*งขบวนการเสรีไทยขึ*นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย
การนาํของมรว.เสนีย ์ปราโมช ขบวนการเสรีไทยในองักฤษโดยมีหม่อม
เจ้าศุภสวสัดิ; วงศ์สนิท สวสัดิวฒัน์ พระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้า
รําไพพรรณี(พระราชินีในรัชกาลที� 7) เป็นหัวหน้าคณะ ส่วนขบวนการ
เสรีไทยในประเทศไทยหัวหน้าคณะก็คือนายปรีดี พนมยงค์ ผูส้ําเร็จ
ราชการแทนพระองคใ์นรัชกาลที� 8 ในขณะนั*น  
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 เมื�อเสร็จสิ*นสงครามโลกครั* งที� 2 ซึ�งญี�ปุ่นเป็นผูแ้พส้งครามเป็น
ผลให้อาํนาจของรัฐทหารของจอมพล ป.ต้องอ่อนตัวลง จอมพล ป.    
พิบูลสงคราม กลายเป็นอาชญากรสงคราม โครงสร้างอาํนาจทางการเมือง
ใหม่จึงเป็นของฝ่ายเสรีไทยซึ�งเป็นฝ่ายปรีดีและฝ่ายเจา้เป็นผูน้าํ 
 เหตุการณ์สําคัญในสภาผูแ้ทนราษฎรเมื�อปี 2487 เกิดขึ* นเมื�อ   
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดล้าออกจากนายกรัฐมนตรี เมื�อ 24 กรกฎาคม 
2487 โดยหวงัว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาจะเลือกจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
กลบัมาใหม่ แต่เสียง ส.ส.ในสภาในส่วนของปรีดี พนมยงค ์ไดผ้นึกกาํลงั
กบัฝ่ายเจา้เลือกนายควง อภยัวงศ ์ขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรี(ขณะนั*นยงัไม่ได้
ตั*งพรรคประชาธิปัตย)์ โดยนายปรีดี พนมยงค ์ขณะนั*นดาํรงตาํแหน่งเป็น
ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที� 8 เป็นผูล้งนามแต่งตั*งนายควง  
อภยัวงศ ์และรัฐบาลไดเ้สนอญตัติด่วนเรื�องแกไ้ขรัฐธรรมนูญเขา้สู่สภา
เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2488 โดยมีสาระที�สาํคญัคือ ให้ยกเลิกมาตรา 11 
ที�ว่าดว้ยการหา้มพระบรมวงศานุวงศช์ั*นสูงยุง่เกี�ยวกบัการเมือง 
 จุดการเปลี�ยนแปลงรัฐธรรมนูญที� เปิดทางให้ฝ่ายเจ้าเข้า สู่
การเมอืงได้นี;จงึเป็นจุดเริ�มต้นอย่างเป็นทางการของการฟื; นอํานาจของ
ฝ่ายเจ้า ที�พัฒนาขบวนการกลับมาสู่อํานาจที�เข้มแข็งอีกครั; งหนึ�งจน
กลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที�ขัดขวางพัฒนาการของ
ระบอบประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี; 
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 ในภาวะการณ์ที�ฝ่ายคณะราษฎรเกิดความแตกแยกกันระหว่าง
ฝ่ายทหารจอมพล ป.พิบูลสงคราม กบัฝ่ายของปรีดี พนมยงค์ แต่ดว้ยนาย
ปรีดีมีความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตยและมีสายตาที�ยาวไกลกว่าจึง
ได้จัดตั* งพรรคการเมืองขึ* นก่อนเพื�อเตรียมการเคลื�อนมวลชนระดม
สมาชิกเพื�อปูทางสู่ชยัชนะในการเลือกที�นายปรีดีเตรียมการผลกัดนัให้
สงัคมไทยกา้วเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ จึงถือเป็นพรรค
การเมืองที�เป็นทางการเป็นครั* งแรกในนามพรรคสหชีพและส่งผูส้มคัร 
ส.ส.ในนามพรรคในการเลือกตั*งเมื�อวนัที� 6 มกราคม 2489 ฝ่ายเจา้ก็จดัตั*ง
พรรคการเมืองเขา้ต่อสู้ในนามพรรคประชาธิปัตย(์จดัตั*งเมื�อ 6 เมษายน 
2489 ซึ�งตรงกบัวนัจกัรี) โดยมีแกนนาํสาํคญัคือ นายควง อภยัวงศ ์และพี�
น้องราชสกุลปราโมช และในการกา้วเขา้สู่การเมืองของม.ร.ว.คึกฤทธิN  
ปราโมช นั;นกไ็ด้ประกาศนโยบายชัดแจ้งว่า “จะแอนตี;พวกผู้ก่อการ 2475 
ทุกวถิีทาง”����และมรว.คึกฤทธิ;  ปราโมช เองก็ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ดว้ย
การเขียนบทความลงในหนังสือประชามิตร(12 ธันวาคม 2488) เรื� อง
“ข้าพเจ้าเป็นรอยะลิสต์” โดยยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายเจา้และไม่พอใจ

                                                
�ฟรีเพรส (นามแฝง) 2493,  หน้า 17 ใน “นักการเมืองสามก๊ก ตอนที�  2”           
(พระนคร: โรงพิมพเ์อกการพิมพ)์ 
 

3.4 กรณลีอบปลงพระชนม์ : จากวกิฤตเป็นโอกาส 
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พวกคณะราษฎร ดังนั*นการปรากฏตัวของพรรคประชาธิปัตยจึ์งเป็น
สญัญาณบ่งชี*ใหเ้ห็นถึงการฟื* นอาํนาจทางการเมืองของฝ่ายเจา้ที�ขยายเติบ
ใหญ่ขึ*นอย่างเป็นระบบนับตั*งแต่ตอ้งเพลี�ยงพลํ*าจากการยึดอาํนาจของ
กลุ่มสามญัชนที�ใชน้ามว่า “คณะราษฎร” และเพียงสองเดือนหลงัจากนั*น
ก็เกิดเหตุการณ์ที�ไม่มีใครคาดหมายมาก่อนคือกรณีสวรรคตของพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที� 8 ด้วยพระแสงปืน(เมื�อเชา้ของวนัที�       
9 มิถุนายน 2489) ซึ�งกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองในขณะนั*นดว้ย
เพราะเป็นเงื�อนงําที�ยากแก่การไขปริศนาในขณะนั* น และต่อเนื�อง
ยาวนานมาจนถึงทุกวนันี* ว่าสาเหตุที�แท้จริงเป็นอุบติัเหตุหรือการลอบ
ปลงพระชนมก์นัแน่ 
 จากการวินิจฉยัเหตุการณ์ครั* งแรกในวนันั*น ระหว่างอธิบดีกรม
ตาํรวจ อธิบดีกรมการแพทย ์นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีมหาดไทย พร้อม
ดว้ยเจา้นายชั*นผูใ้หญ่ เช่น กรมขุนชยันาทนเรนทร พระราชชนนี พระ
ราชอนุชา ต่างก็มีความเห็นว่ากรณีนี* เป็นอุบติัเหตุ ดงันั*นสาํนกัพระราชวงั
จึงเป็นผูอ้อกแถลงการณ์เมื�อ 9 มิถุนายน 2489 มีขอ้ความว่า “ได้ความ
สันนิษฐานว่าคงจะจบัคลาํพระแสงปืนตามพระราชอัฌชาศัยที�ทรงชอบ 
แล้วเกดิอุบัทวเหตุขึ;น”���� แต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตยไ์ดใ้ชก้รณีนี* มา

                                                
�สรรใจ แสงวิเชียร และวิมลพรรณ ปิตธวัชชัย 2517. หน้า 5 “กรณีสวรรคต           
9 มิถุนายน 2489” (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ)์ 
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เป็นประเด็นการเมืองเพื�อทาํลายศตัรูทางการเมืองของฝ่ายเจา้คือ นายปรีดี 
พนมยงค์�  
 บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2489 ไม่ต่างจากบทบาท
ของพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันที�ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
เครื�องมอืในการทําลายศัตรูทางการเมอืงที�ตนไม่อาจเอาชนะทางการเมอืง
ได้คอืกรณ ีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ที�เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 ในขณะนั*นพรรคประชาธิปัตยไ์ด้ใช้เหตุการณ์สวรรคตกล่าว
โจมตีว่าเป็นเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือพมิพ์อทิธิพลของนายไถง สุวรรณทตั สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
เป็นฉบับแรก และตามติดดว้ยการตีพิมพใ์นหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิN 
หนังสือพมิพ์ประชาธิปไตย หนังสือพมิพ์เสรี�� และพรรคประชาธิปัตย์
ได้ใช้ประเด็นนี* ขยายพลกลายมาเป็นการโจมตีรัฐบาลของนายปรีดี    

                                                
� นายปรีดี  พนมยงค์ เป็นผูเ้ขียนประกาศคณะราษฎรฉบบัที� 1 ที�วิพากษ์วิจารณ์
กษตัริยแ์ละราชวงศ์อย่างรุนแรง และเป็นที�ชิงชงัของราชสํานัก และต้องลี* ภยัใน
กรณีลอบปลงพระชนม์ ไปอยู่ต่างประเทศตลอดชีวิต ล่าสุดพาํนักอยู่ที�กรุงปารีส 
ฝรั�งเศส และไม่อาจจะกลบัมาตายในผืนแผ่นดินไทยได ้คงกลบัมาไดเ้ฉพาะกระดูก
เท่านั*น 
�� สุธาชัย  ยิ*มประเสริฐ 2550.หน้า  56 “แผนชิงชาติไทย” พิมพ์ครั* งที�  2     
(กรุงเทพ: บริษทั พี.เพรส. จาํกดั) 
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พนมยงค์ และนําประเด็นนี* ไปปราศรัยหาเสียงปลุกปั�นให้เป็นความ
รับผดิชอบของนายกรัฐมนตรีปรีดี พนมยงค ์โดย ม.ร.ว.คกึฤทธิN  ปราโมช 
และนายเลียง ไชยกาล(ส.ส.ประชาธิปัตย์ในขณะนั;น) ได้ใช้ให้คนไป
ตะโกนในโรงภาพยนตร์ว่า “ปรีดีฆ่าในหลวง”���� ในที�สุดจากแถลงการณ์
สาํนักพระราชวงัว่าเป็นเรื�องอุบติัเหตุก็ไดก้ลายเป็นกรณีลอบปลงพระ
ชนม์โดยมีการจับตัวผูต้ ้องสงสัยคือทหารมหาดเล็กในวังที� เฝ้าห้อง
บรรทมและพรรคพวกขึ*นศาลสืบพยานและขยายผลเป็นประเด็นการเมือง 
ทาํลายฐานการเมืองของฝ่ายปรีดี พนมยงค ์โดยพระพินิจชนคดี พี�เขยของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช ไดปั้* นพยานเท็จขึ*นโดยจา้งนายตี� ศรีสุวรรณ เป็น
ผูย้นืยนัให้การว่าเห็นเหตุการณ์การวางแผนลอบปลงพระชนมข์องนาย
ปรีดี พนมยงค ์และศาลไดต้ดัสินประหารชีวิตมหาดเลก็ที�เฝ้าหอ้งบรรทม 
2 คน คือนายชิต สิงหเสนี, นายบุศย ์ปัทมศริน และบุคคลภายนอกคือ 
นายเฉลียว ปทุมรส ที�ถูกป้ายสีว่าเป็นผูใ้กลชิ้ดนายปรีดี ซึ�งต่อมาก่อนที�
นายตี� ศรีสุวรรณ จะถึงแก่ความตายดว้ยโรคชราก็เกรงกลวับาปจึงไดไ้ป
สารภาพผดิโดยทาํบนัทึกเป็นเอกสารต่อท่านปัญญานันทภิกขุ เจา้อาวาส
วดัชลประทาน เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2522 โดยสารภาพว่าพระพินิจชน

                                                
� สมุทร สุรักขกะ 2507.หนา้ 364 “ปฏิวติัไทยและรัฐประหารสมยั 2489 ถึง 2507 
(พระนคร: สื�อการพิมพ)์ 
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คดี(อธิบดีกรมตาํรวจ และเป็นพี�เขยของมรว.คึกฤทธิ;  ปราโมช)ไดเ้กลี�ย
กล่อมว่าจะใหเ้งินเลี*ยงนายตี�จนตาย โดยจะใหเ้งินจาํนวน 20,000 บาท แต่
เมื�อใหก้ารแลว้ พระพินิจไดใ้ห้เงินเพียง 500-600 บาท และให้นายตี�กิน
อยูห่ลบันอนอยูที่�สนัติบาลประมาณสองปีเศษ� 
 
 
  

 จากวิกฤตกรณีสวรรคตของพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดลไดถู้ก
พรรคประชาธิปัตยฉ์กชิงไปขยายผลเป็นประเด็นทางการเมือง เพื�อทาํลาย
ศตัรูทางการเมืองคือนายปรีดี พนมยงค์ และพวก ซึ�งเป็นที�ชิงชงัของฝ่าย
เจ้ากลายเป็นภาวะวิกฤตทางสังคม และจากสภาวะความปั�นป่วนทาง
การ เ มืองในขณะนั* น ที� ก ลุ่มทหารภายใต้การนําของจอมพล ป.            
พิบูลสงคราม ซึ�งอ่อนกาํลงัลงไปจากกรณีญี�ปุ่นมิตรร่วมรบของรัฐบาล
ทหารจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตอ้งแพใ้นเหตุการณ์สงครามโลกครั* งที� 2 
แต่ตอ้งการช่วงชิงอาํนาจรัฐกลบัคืนมา จึงไดท้าํแนวร่วมกบัฝ่ายเจา้ที�เห็น
ว่าปรีดี พนมยงค์ เป็นศตัรูหลกั ฝ่ายทหารของจอมพล ป.จึงจับมือกับ
พรรคประชาธิปัตยที์�มีแนวคิดนิยมเจา้ทาํการยึดอาํนาจในเวลา 21.00 น. 
                                                
�บนัทึกสําเนาจดหมายขอขมาของนายตี�  ศรีสุวรรณ ดูรายละเอียดในหนังสือ      
“ผูว้างแผนปลงพระชนม ์ร.8 ตวัจริง” สุพจน์ ด่านตระกูล 2551 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ ์
ตถาตา พบัลิเคชั�น จาํกดั) 

3.5 วกิฤตสวรรคตสู่รัฐประหาร 8 พฤศจกิายน 2490 
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ของวนัที� 8 พฤศจิกายน 2490 ภายใตก้ารนาํของจอมพลผิน ชุณหะวณั  
เมื�อทาํการยึดอาํนาจสาํเร็จแลว้ก็ตั*งให้นายควง อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตยเ์ป็นนายกรัฐมนตรีจดัตั*งรัฐบาล 
 
 

 
 

 การรัฐประหารเมื�อ 8 พฤศจิกายน 2490 มีสถานการณ์ที�เหมือน
คลา้ยกบัการยดึอาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549 ในสถานการณ์ทางการเมือง 
สภาพแวดลอ้มของสังคมโลก และตัวละครของพรรคการเมืองคู่กรณี 
ดงันั*นในที�นี* ผูเ้ขียนขอนาํเหตุการณ์บางประการที�เหมือนคลา้ยกนัมาเพื�อ
ศึกษาเป็นบทเรียน และเพื�อประโยชน์ต่อผูส้นใจที�จะศึกษามองอนาคต
ของการเมืองไทยต่อไป ดงันี*  
 1.มีเหตุการณ์ที�รุนแรงเกี�ยวกับสถาบันกษัตริย์ กล่าวคือในปี 
2489 พรรคประชาธิปัตยโ์จมตีใส่ร้ายนายปรีดี พนมยงค์ ว่าเป็นผูอ้ยู่
เบื*องหลงัการวางแผนลอบปลงพระชนม์รัชกาลที� 8 จนเป็นเหตุให้เกิด
การโค่นลม้รัฐบาลนายเถลิง ธาํรงนาวาสวสัดิ;  กลุ่มอาํนาจของฝ่ายนาย
ปรีดี พนมยงค ์และนายปรีดี พนมยงค์ ตอ้งลี*ภยัไปอยู่ต่างประเทศจนจบ
ชีวิตลงในต่างประเทศ ส่วนในเหตุการณ์ปัจจุบนักลุ่มพนัธมิตรประชาชน
เพื�อประชาธิปไตยก็ร่วมกบัพรรคประชาธิปัตยจ์ดัการชุมนุมเคลื�อนไหว
โจมตีว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร วางแผนโค่นลม้สถาบนักษตัริยใ์นภาวะที�

3.6 ความเหมอืนคล้ายรัฐประหาร 8 พ.ย. 90 กบั 19 ก.ย.49 
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สถาบนักาํลงัเกิดวิกฤตค่อนขา้งรุนแรงอนัเป็นผลจากอายแุละสุขภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวองค์ปัจจุบัน ที�ทรงเจริญพระชนมายุมาก
แลว้ และสุขภาพไม่ดีซึ� งเป็นภาวะของการใกลที้�จะผลดัเปลี�ยนแผ่นดิน 
จนในที� สุดก็ เ กิดการยึดอ ํานาจรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื�อ             
19 กันยายน 2549 โดยใส่ร้ายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ต่างๆ นาๆ และ
สุดทา้ยพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ตอ้งลี*ภยัอยูใ่นต่างประเทศ เพียงแต่ปัจจุบนั
ละครการเมืองยงัไม่จบ บทสุดทา้ยของเหตุการณ์จึงยากที�จะทาํนาย 
 2. ทหารจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ เหตุการณ์รัฐประหาร        
8 พฤศจิกายน 2490 มีกลุ่มทหารร่วมมือกบัพรรคประชาธิปัตย ์ทาํการยึด
อาํนาจและหนุนใหน้ายควง อภยัวงศ ์หวัหนา้พรรคขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรี
และอยู่ได้ไม่พอ 6 เดือน นายควงก็ถูกทหารใชปื้นจี* ให้ออกจากนายกฯ 
แลว้เชิญจอมพล ป.กลบัมาเป็นนายกฯ แทน เหตุการณ์การเมืองปัจจุบนั
ตัวละครก็ย ังเป็นกลุ่มทหารโดยใช้ชื� อว่า  คมช.ร่วมกันกับพรรค
ประชาธิปัตย์ และหนุนให้นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตยขึ์* นเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน แต่จะจบลงเหมือนกับ   
นายควง อดีตหวัหนา้พรรคหรือไม่ยงัไม่อาจจะทราบได ้
 3. ทําลายรัฐบาลที�มาจากการเลอืกตั;ง รัฐบาลของกลุ่มอาํนาจนาย
ปรีดี  พนมยงค์ ในปี 2490 เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของฝ่ายพลเรือนที�
ได้อาํนาจมาโดยชอบและเป็นที� ชื�นชมของประชาชน เนื�องจากเป็น



 85 

รัฐบาลของกลุ่มขบวนการเสรีไทยภายในประเทศที�ต่อตา้นการยึดครอง
ของญี�ปุ่นที�ร่วมมือกบักลุ่มทหารจอมพล ป.พิบูลสงคราม และไดรั้บความ
เชื�อมั�นจากต่างประเทศ ซึ�งขณะนั*นประเทศมหาอาํนาจเป็นรัฐบาลของ
ฝ่ายสมัพนัธมิตรที�เป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั* งที� 2 จึงให้การสนับสนุน
รัฐบาลที�มาจากขบวนการเสรีไทย ซึ�งปัจจุบนัรัฐบาลของพ.ต.ท.ทกัษิณ  
ชินวัตร ก็ เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของฝ่ายพลเรือนที� ได้มาตาม
รัฐธรรมนูญของประชาชน ปี 2540 โดยสมบูรณ์แบบที�ไดรั้บการยอมรับ
จากต่างประเทศ ดว้ยอยูใ่นยคุโลกาภิวฒัน์ และเป็นที�นิยมของประชาชน 
ดงันั*นการยดึอาํนาจของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ทั*งสองครั* งนี*  จึงเป็น
ที�จบัตามองของประเทศมหาอาํนาจมาก ผูย้ดึอาํนาจจาํเป็นตอ้งเล่นละคร
หลอกลวงชาวโลกและประชาชนไทยใหเ้ป็นไปอยา่งแนบเนียน ดว้ยเหตุ
นี* ในเหตุการณ์ยึดอาํนาจเมื�อ 8 พฤศจิกายน 2490 ฝ่ายทหารจึงต้อง         
อาํพรางภาพลกัษณ์ของเผด็จการเพื�อมิให้เกิดการบาดหูบาดตาประเทศ
มหาอาํนาจ เพราะจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็พึ�งหลุดจากคดีอาชญากร
สงครามมาไม่นาน ดว้ยเหตุนี*คณะรัฐประหารจึงไดเ้ชิญนายควง อภยัวงศ ์
หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�ดี
ในลกัษณะที�ว่าคณะรัฐประหารนั*นไม่ตอ้งการอาํนาจทางการเมือง แต่ก่อ
การยดึอาํนาจเพื�อแกไ้ขปัญหาของประเทศโดยแทจ้ริง ปรากฏหลกัฐาน
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ตามที�จอมพลผนิ ชุณหะวณั ไดเ้ล่าไวใ้นหนงัสืออนุสรณ์งานศพ หน้า 88 
ว่า 
 “วนัที� 9 พฤศจิกายน 2490 ไดป้ระชุมคณะรัฐประหารชั*นผูใ้หญ่
มี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นประธานพิจารณาจดัตั*งรัฐบาลใหม่ในที�
ประชุมเห็นว่านายควง อภยัวงศ์ ซึ� งเป็นฝ่ายคา้นไดเ้ปิดอภิปรายทั�วไป
โจมตีรัฐบาลปัจจุบันในรัฐสภา โดยใช้เครื� องกระจายเสียงเปิดการ
อภิปรายของฝ่ายคา้น ให้ราษฎรไดฟั้งทั�วประเทศ ทาํให้ราษฎรไดท้ราบ
ความบกพร่องของรัฐบาลอยา่งมากมาย เพื�อเป็นการสนองพรรคฝ่ายคา้น 
ที�ประชุมจึงลงมติเอกฉนัทใ์หต้ั*งนายควง อภยัวงศ ์เป็นนายกรัฐมนตรี”� 
 เหตุการณ์การเมืองในปัจจุบนันี*ก็คลา้ยคลึงกนั ผูท้าํรัฐประหารก็
พยายามผลกัดนัใหห้วัหนา้พรรคประชาธิปัตยคื์อนายอภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ 
เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลงัการเลือกตั*งเมื�อ 23 ธนัวาคม 2550 โดยผ่าน
กระบวนการของรัฐบาลชั�วคราว พลเอกสุรยทุธ จุลานนท ์นายกรัฐมนตรี
ที�มาจากองคมนตรี ซึ� ง เป็นรัฐบาลของฝ่ายเจ้าอย่างชัดเจนมาเป็น
ผูส้นับสนุนปูทางให้ แต่สถานการณ์โลกและความคิดของประชาชน
แตกต่างไปจากเหตุการณ์ในอดีตมาก จึงทาํให้แผนการสร้างภาพฝ่ายตวั
ละครพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่สัมฤทธิ; ผล พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่

                                                
�

 ผิน ชุณหะวณั,จอมพล 2513 “ชีวิตกบัเหตุการณ์” อนุสรณ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพจอมพลผิน ชุณหะวณั (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ)์, 2516 
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สามารถเอาชนะพรรคพลังประชาชนซึ� งเป็นกลุ่มอาํนาจของพ.ต.ท.
ทกัษิณ  ชินวตัร ได ้และล่าสุดฝ่ายรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ยงัใช้
ความพยายามโค่นลม้รัฐบาลของกลุ่มพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อีกดว้ยการ
สมคบกันให้กลุ่มพนัธมิตรฯ ออกปลุกระดมเคลื�อนไหวประชาชนซึ� ง
ส่วนใหญ่เป็นคนจากภาคใตซึ้�งเป็นฐานของพรรคประชาธิปัตย ์ออกมา
ก่อการจลาจลเป็นเวลานานกว่าหกเดือนโดยยึดถนนราชดาํเนิน ทาํเนียบ
รัฐบาล  สนามบินสุสวรรณภูมิสนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต 
สนามบินหาดใหญ่ และสมคบกบัอาํนาจศาลรัฐธรรมนูญ จนรัฐบาลกลุ่ม
พ.ต.ท.ทกัษิณ ตอ้งลม้คว ํ�าไปถึง2 รัฐบาล คือ รัฐบาลภายใต้การนาํของ
นายสมคัร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศส์วสัดิ;  นายกรัฐมนตรี และ
สุดทา้ยพวกทหารก็แสดงบทบาทอยา่งออกหน้าออกตาเป็นนายหน้าของ
ฝ่ายวงัหนุนใหห้วัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีจนไดใ้น
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเมื�อ 15 ธนัวาคม 2551  
 4.คนใกล้ชิดปรีดี  พนมยงค์  หลวงกาจสงคราม(พ.อ.กาจ          
การสงคราม) คนใกลชิ้ดปรีดี พนมยงค ์ทรยศโดยยา้ยฝากอาํนาจไปอยูก่บั
ฝ่ายเจ้าและกล่าวโจมตีว่าปรีดีคิดการใหญ่จะจดัตั*งระบอบสาธารณรัฐ 
และตั*งตัวเองขึ* นเป็นประธานาธิบดี เป็นกรณีคลา้ยกับกรณีนายเนวิน      
ชิดชอบ คนใกลชิ้ดพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ที�ทรยศยา้ยขา้งไปอยูฝ่่ายทหาร
และพรรคประชาธิปัตย ์ฝ่ายเจา้โดยร่วมสนับสนุนการจดัตั*งรัฐบาลเพื�อ
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โค่นลม้ฝ่ายพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และที�ขาดไม่ไดก้็โจมตีพ.ต.ท.ทกัษิณ 
ว่าคิดการใหญ่คลา้ยกบัเหตุการณ์ที�เกิดกบันายปรีดี พนมยงค ์ 
 เหตุการณ์ในครั* งนั*น หลวงกาจสงครามเป็นคนหนึ� งในคณะเสรี
ไทยโดยร่วมมือกบัปรีดี พนมยงค ์ในการตั*งขบวนการต่อตา้นญี�ปุ่น โดย
ยอมลาออกจากตาํแหน่งรัฐมนตรีเมื�อตุลาคม 2486 เป็นตวัแทนเสรีไทย
เดินทางไปประเทศจีน และเมื�อสงครามยุติแลว้หลวงกาจสงครามก็
ร่วมกับปรีดี พนมยงค์ ก่อตั*งพรรคสหชีพ ซึ�งเป็นพรรคที�ก้าวหน้าที�มี
นโยบายเป็นประชาธิปไตยของฝ่ายพลเรือนในขณะนั*น แต่ภายหลงัจาก
เกิดกรณีวิกฤต กรณีสิ*นพระชนม์ของรัชกาลที� 8 โดยมีหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ว่าหลวงกาจสงครามได้แกลง้ให้ร้ายปรีดี พนมยงค์ ว่ามี
แผนการจดัตั*งมหาชนรัฐ(ในความหมายปัจจุบนัก็คือการโจมตีว่าจะลม้
สถาบนักษตัริย ์จดัตั* งสาธารณรัฐนั�นเอง) โดยจะยึดอาํนาจทั�วประเทศ
ไปสู่มหาชนรัฐ เมื�อคณะทหารทราบเขา้จึงปฏิวติัตดัหน้า(หนังสือพิมพ์
เสรีภาพ 18 พฤศจิกายน 2490 อา้งในสุธาชยั ยิ*มเจริญ หน้า 114,แผนชิง
ชาติไทย) 
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 รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 เป็นจุดเริ�มต้นของการทําลาย
ระบอบรัฐธรรมนูญและฟื; นระบอบกษัตริย์ 
 ความมุ่งมั�นของคณะราษฎรที�ทาํการเปลี�ยนแปลงการปกครอง
ต้องก ารจะพลิกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเ ป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์เป็นประมุขนั* น ก็จ ํา เป็นต้อง
เปลี�ยนแปลงวฒันธรรม โดยใหค้วามสาํคญักบัระบอบรัฐธรรมนูญที�เป็น
กฎหมายสูงสุดการสถาปนาลทัธิรัฐธรรมนูญขึ*น โดยยกรัฐธรรมนูญให้มี
ฐานะสูงเด่นเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติมาแทนที�สถาบันกษัตริย ์ที� เป็น
สญัลกัษณ์แห่งชาติอยูเ่ดิม โดยคณะราษฎรไดใ้หก้ารศึกษาประชาชนโดย
ส่งกลุ่มปาฐกถาเดินทางไปยงัจังหวดัต่างๆทั�วประเทศ เพื�อเผยแพร่
ระบอบรัฐธรรมนูญ นาํรูปภาพรัฐธรรมนูญไปแจกตามหมู่บา้นห่างไกล 
และเอาตวับทรัฐธรรมนูญไปแจกขา้ราชการอาํเภอ ครู กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น 
จากนั* นก็จัดให้มีการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญเป็นประจําทุกปี และ
พยายามสร้างสัญลกัษณ์รัฐธรรมนูญขึ*นเพื�อให้อยู่ในใจของประชาชน 

3.7 ทําลายระบอบรัฐธรรมนูญ ฟื; นระบอบกษัตริย์ 
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เช่น การสร้างอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญที�ถนนราชดําเนิน�(ที� เรียกว่า
อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยในปัจจุบนั) และไดส้ร้างอนุสาวรียป์ราบกบฏ  
โดยมีรูปพานรัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ หลงัจากได้ชัยชนะจากการ
ปราบกบฏบวรเดชซึ�งเป็นการปราบปรามการลุกขึ*นสู้ของฝ่ายเจา้เมื�อปี 
2476  
 การรัฐประหารเมื�อ 8 พฤศจิกายน 2490 นั*นถือได้ว่าเป็นการ
สร้างวฒันธรรมฉีกรัฐธรรมนูญเป็นครั* งแรกเพราะก่อนหน้านั*นแมจ้ะมี
การยึดอาํนาจแต่ก็ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญที�ถูกฉีกนี* ก็
เ ป็น รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทยที� ร่ าง ขึ* นจากการ
เปลี�ยนแปลงการปกครองและประกาศใช้เมื�อ 10 ธนัวาคม 2475 ในปี
ปฏิวติัเปลี�ยนแปลงการปกครอง ซึ�งใชม้าประมาณ 15 ปี โดยคณะราษฎร
มีความมุ่งหมายที�จะให้ระบอบรัฐธรรมนูญมีความมั�นคงให้ประชาชน
ยึดถือเป็นระบอบกฎหมายสูงสุดตลอดไป ให้เป็นรากฐานของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกับที�เกิดขึ* นในองักฤษ และ
สหรัฐอเมริกา ที�มีการใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัดั*งเดิมมาเป็นเวลานานกว่าสอง

                                                
�รัศมี ชาตะสิงห์ 2521 หน้า 384 “บทบาทพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา          
ในฐานะนายกรัฐมนตรี 6 ปีแรกของการเปลี�ยนแปลงการปกครอง” วิทยานิพนธ์
อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ร้อยปี โดยกลายเป็นวฒันธรรมความเชื�อซึมอยูใ่นสายเลือดของประชาชน
ที�ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมนั*นๆ  
 จากความเห็นของสุธาชยั ยิ*มเจริญ อาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บันทึกในหนังสือแผนชิงชาติไทย หน้า 102 
เห็นว่า “ความจริงแลว้นัยยะของลทัธิรัฐธรรมนูญที�คณะราษฎรพยายาม
เสนอและผลกัดนั ส่วนหนึ�งก็เป็นการลดความสาํคญัของพระมหากษตัริย ์
ในฐานะที�เป็นสญัลกัษณ์แห่งชาติที�ตกคา้งมาจากยคุสมบูรณาญาสิทธิราช 
ดว้ยเหตุนี*การพงัทลายของรัฐธรรมนูญในฐานะที�เป็นสญัลกัษณ์แห่งชาติ 
ก็เท่ากบัเป็นการรื*อฟื* นความสาํคญัของพระมหากษตัริยใ์หสู้งเด่นขึ*น” 
 ดังนั;นการรัฐประหารเมื�อ 8 พฤศจิกายน 2490 จึงมิใช่เป็นเพียง
การช่วงชิงอํานาจทางการเมืองโดยความร่วมมือกันของฝ่ายทหาร         
กับพรรคประชาธิปัต ย์ เท่ านั; น แ ต่เนื;อแท้คือการทํ าลายแนวคิด
ประชาธิปไตยของคณะราษฎรโดยการทําลายระบอบรัฐธรรมนูญเพื�อ
พลกิฟื; นอาํนาจของฝ่ายเจ้าให้กลบัคนืมาทั;งหมด และเป็นจุดเริ�มต้นของ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที�ทรงอํานาจ และบดทําลายระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี; 
 จากความเห็นของสุธาชยั ยิ*มเจริญ ใน แผนชิงชาติไทยหน้า 103 
อา้งถึงหนงัสือพิมพก์ารเมืองรายสปัดาห์ 29 พฤศจิกายน 2490 ว่า 
 คณะรัฐประหารจึงไดน้าํความสมัฤทธิผลมาสู่กลุ่มเจา้-ขุนนาง 
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บางประการ นั�นคือ “การถวายอํานาจคืน” โดยคณะรัฐประหารเป็นผู ้
มอบให้ผ่านรัฐธรรมนูญฉบบัชั�วคราวที�ประกาศใช ้สาํหรับจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นั*น แมว้่าจะเคยเป็นคู่ปฏิปักษ์กับฝ่ายเจา้ขุนนางมาก่อน    
แต่ก็ไดฉ้วยสถานการณ์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ดงัคาํให้สัมภาษณ์เมื�อ
ว ันที�  9 พฤศจิกายน 2490 ในนามของหัวหน้าคณะรัฐประหารว่า 
“รัฐประหารครั; งนี;คณะทหารอยากเปลี�ยนรัฐบาล จะเพิ�มอํานาจ
พระมหากษัตริย์ให้มากขึ;น ท่านจะได้โอกาสช่วยดูแลบ้านเมือง” 
(การเมืองรายสปัดาห์ 25 พฤศจิกายน 2490) และในที�สุด พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชหัตถเลขาในวนัที�  25 พฤศจิกายน แสดง
ความปิติยินดีด้วยกับการรัฐประหารครั* งนี* (ว.ช.ประสังสิต 2492 :        
245-248) 
 

 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัชั�วคราว พ.ศ.2490 หรือ
ที� รู้จักกันในนามรัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม เนื� องจากคณะรัฐประหารได้
เตรียมการร่างรัฐธรรมนูญไวล่้วงหนา้แต่ดว้ยเกรงว่าจะมีคนรู้เห็นจึงซ่อน
ไวใ้ต้ตุ่ม จากคาํให้สัมภาษณ์ของ น.อ.กาจ  เก่งระดมยิง (ชื�อเดิมกาจ     
กาจสงคราม) ผูร่้างไดก้ล่าวว่า 

3.8 รัฐธรรมนูญ 2490 วางระบบอาํนาจฝ่ายเจ้าให้เข้มแข็ง 
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  “เตรียมร่างรัฐธรรมนูญไว้วนัละเลก็ละน้อย โดยมิได้มีผู้ใดพึงรู้
เห็นแล้วเกบ็ซ่อนไว้ใต้ตุ่มสามโคก ครั;นเมื�อทําการรัฐประหารสําเร็จลงจึง
ได้นํารัฐธรรมนูญที�ซ่อนไว้ใต้ตุ่มแดงออกประกาศใช้ทันที รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี;จงึมฉีายาว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม”���� 
 รัฐธรรมนูญฉบบันี* ไดเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ชดัเจนว่า
เป็นรัฐธรรมนูญที�พลิกฟื* นอาํนาจของกษตัริยขึ์*นอย่างค่อนขา้งสมบูรณ์
นบัตั*งแต่มีการเปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อ 24 มิถุนายน 2475 กล่าวคือ
ไดก้าํหนดให้มี 2 สภา คือสภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมีจาํนวน
เท่ากนั และเฉพาะวุฒิสภาทั*งหมดนั*นใหเ้ป็นอาํนาจของพระมหากษตัริย ์
ที�จะทรงคดัเลือกเอง(มาตรา 33) และกาํหนดให้มีการรื* อฟื* นอภิรัฐมนตรี
สภาซึ� งเป็นองค์กรบริหารของเจ้านายสมยัรัชกาลที� 7 และถูกรัฐบาล
คณะราษฎรยกเลิกไปแล้ว โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2490 มาตรา 2 
กาํหนดใหมี้ขึ*นมาใหม่ อภิรัฐมนตรีสภาก็มีฐานะคลา้ยคณะองคมนตรีใน
ปัจจุบนันี*  
 การมีวุฒิสภาที�มาจากการแต่งตั*งของกษัตริยท์ั*งสภา และให้มี
อาํนาจเสมอเช่นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที�มาจากการเลือกตั*งของ
                                                
� สุตมัย  ศรีสุข 2510.หน้า 80 ในหนังสือ “ฯพณฯ พลโทหลวงกาจสงคราม      
(นายพลตุ่มแดง) ยงัไม่ตาย” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ท.กาจ       
กาจสงคราม  20 เมษายน 2510 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รมสื�อสารทหาร) 
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ประชาชน จึงเป็นการบ่งชี* ให้เห็นว่ามีอาํนาจของกษัตริยคุ์มอาํนาจทาง
การเมืองของประชาชนอย่างชดัเจน ดงันั*นหลกัการของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขโดยทรงอยู่เหนือ
การ เ มืองตามแนวคิดของคณะราษฎรจึงไม่ เ ป็นจริง  และตั* งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับ 2490 เป็นต้นมา เมื�อมีการฉีกรัฐธรรมนูญและร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่อาํนาจของกษตัริยใ์นวุฒิสภาก็ยงัคงสืบเนื�องต่อไป และ
มาสิ*นสุดเมื�อเกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน ปี 2540 ที�ยกเลิกการ
แต่งตั*งวุฒิสภาจากกษตัริย ์โดยใหวุ้ฒิสภามาจากการเลือกตั*งโดยตรงจาก
ประชาชนทั*งหมด ซึ�งถือเป็นรัฐธรรมนูญที�ใหอ้าํนาจเต็มแก่ประชาชน 
 เมื�อนาํเหตุการณ์การยึดอาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549 มาศึกษา
เปรียบเทียบก็จะพบประเด็นที�มาแห่งวุฒิสภาเป็นชนวนระเบิด  ที�ฝ่ายเจา้
ไม่พอใจรัฐธรรมนูญปี 2540 และเก็บความไม่พอใจนี* ซ่อนไวอ้ย่างเงียบๆ 
โดยปล่อยใหรั้ฐธรรมนูญปี 2540 ประกาศใชไ้ปสักระยะหนึ� งก่อน แลว้
นกัวิชาการและนกัเคลื�อนไหวใน “เครือข่ายราชสาํนัก”(Royol Network) 
เช่น อธิบดีมหาวิทยาลยั คณบดี หรือพวกที�ตั*งชื�อตวัเองแปลกว่าราษฎร
อาวุโส ก็ออกมาโจมตีเพื�อทาํลายกระบวนการเลือกตั*งสมาชิกวุฒิสภาว่า
เป็นสภาผวัเมีย เพื�อให้เกิดการเสื�อมความนิยมในหมู่ประชาชนเกี�ยวกบั
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงจากประชาชน และให้หันหลงักลบัมาสู่
การแต่งตั* งโดยสถาบันพระมหากษัต ริย ์อีก ในที� สุดเมื�อเ กิดการ
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รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 โดยนาํระบบการแต่งตั*งวุฒิสมาชิกกลบัมา
ใหม่ แต่ยงัเหนียมอายถึงการกระทาํที�ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงใชค้าํว่า 
“สรรหา” ในรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 โดยฝ่ายเจา้ใชอ้าํนาจผ่านกลไก
ของประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครอง และประธานศาล
รัฐธรรมนูญ และกลไกของระบบขา้ราชการที�มาในรูปขององค์กรอิสระ 
และในเบื*องตน้ของรัฐธรรมนูญปี 2550 ก็ลองเชิงแต่งตั*งวุฒิสภาเพียงครึ� ง
สภาก่อน แต่ที�สะท้อนความต้องการของฝ่ายเจ้าที�อยากจะเห็นระบบ
การเมืองโดยตัดมือตัดเท้าของฝ่ายประชาชนอย่างชัดแจ้งก็คือ การ
นาํเสนอ “การเมืองใหม่” ของฝ่ายพนัธมิตรประชาชนเพื�อประชาธิปไตย 
ซึ� ง เป็นที� รู้กันทั�วไปว่าเป็นม็อบของฝ่ายเจ้า(โดยเรียกขานกันเป็น
สัญลกัษณ์ตามท้องตลาดว่าม็อบเส้นใหญ่) โดยเสนอให้การเลือกตั*งใน
สภาผูแ้ทนราษฎรซึ�งเป็นฐานอาํนาจที�สาํคญัของระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาให้เป็นแบบ 30:70 คือเลือกตั*ง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่งตั*ง 70 
เปอร์เซ็นต ์และไดก้ลายเป็นชนวนระเบิดในสงัคมไทยในขณะนี*  
 
 
  

 ในการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 แมจ้ะเป็นการกาํจดัฐาน
อาํนาจของคณะราษฎรดว้ยการยึดอาํนาจขบัไล่ปรีดี พนมยงค์ และแกน
นาํ ออกนอกประเทศ พร้อมกวาดลา้งจบักุมพลพรรคของปรีดี  พนมยงค ์

3.9 แม้ฟื; นอาํนาจแล้วแต่เจ้ายงัคุมทหารไม่ได้ 
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แลว้ก็ตาม แต่อาํนาจของฝ่ายเจา้โดยพรรคประชาธิปัตยก์็ไม่มีอาํนาจที�จะ
ควบคุมฝ่ายทหารของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ ประกอบกับใน
ขณะนั*นพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที� 9 ก็ยงัทรงพระเยาว ์ตอ้ง
มีผูส้าํเร็จราชการแทนคือกรมขุนชยันาทนเรนทร และเนื�องจากพระองค์
เพิ�งขึ*นครองราชย ์(ขึ*นครองราชยใ์นตอนเยน็วนัที� 9 กนัยายน 2489 ซึ�ง
เป็นวนัเดียวกันกบัที�รัชกาลที� 8 สิ*นพระชนมเ์มื�อตอนเชา้) พระบรมเด
ชานุภาพยงัไม่แกร่งกลา้ที�จะสยบอาํนาจของฝ่ายทหารได ้เมื�อฝ่ายเจา้ยืม
มือของฝ่ายทหารทําลายฝ่ายประชาชนภายใต้การนําของปรีดี เป็น
ผลสาํเร็จแลว้ อาํนาจการเมืองที�ขบัเคี�ยวกนัจึงเหลือเพียง 2 ฝ่าย คือฝ่ายเจา้
โดยมีพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นฐานฝ่ายหนึ�ง กบัฝ่ายทหารโดยมีกองทพัเป็น
ฐานให้แก่จอมพล ป.พิบูลสงคราม อีกฝ่ายหนึ� งแลว้ ละครนํ* าเน่าที� เคย
แสดงความ รักอันดูด ดื� มระหว่ างควง อภัยว งศ์  กับจอมพล ป .              
พิบูลสงคราม ก็ขาดสะบั*นในวนัที� 6 เมษายน 2491 ดว้ยการที�จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ส่งทหารคนสนิทคือ พล.ต.สวสัดิ;  ส.สวสัดิ; เกียรติ, พ.อ.
ศิลป์ รัตนพิบูลชยั, พ.ท.กา้น จาํนงภูมิเวช และพ.ท.ลมา้ย อุทยานานนท ์
มาขอเข้าพบและจี* ตัวนายควง อภัยวงศ์ ให้ลาออกจากการ เป็น
นายกรัฐมนตรีภายใน 24 ชั�วโมง นายควง อภยัวงศ ์ก็ยอมลาออกแต่โดยดี
โดยถวายบงัคมลาในตอนเยน็วนัที� 6 เมษายน นั*นเอง โดยกรมขุนชยันาท
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นเรนทร ประธานคณะผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ก็ไม่กล้าที�จะ          
ทดัทาน� 
 กรณีความร่วมมือระหว่างฝ่ายเจา้กบัฝ่ายทหารที�จบัมือกนัโค่น
ลม้ฐานการเมืองฝ่ายประชาชนของปรีดี พนมยงค ์เป็นบทเรียนที�น่าศึกษา
เปรียบเทียบกับการเมืองในปัจจุบัน ที�มีการจับมือกันระหว่างพรรค
ประชาธิปัตยโ์ดยนายอภิสิทธิ;   เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคในนามตวัแทน
ของฝ่ายเจา้กบัพล.อ.อนุพงศ ์ เผ่าจินดา ในนามตวัแทนของฝ่ายทหารที�
ต่างก็อยู่ภายใต้พระบรมเดชานุภาพ โดยร่วมกันทาํการโค่นล้มฐาน
การเมืองฝ่ายประชาชนของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ซึ�งมีลกัษณะคลา้ยกนั
โดยรูปแบบ แต่มีเนื*อหาที�แตกต่างกนัในเงื�อนไขเวลาของยุคสมยัและ
ปัจจยัใหม่คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แต่แมก้ระนั*นต่างก็ยงัอยู่
ในบทสัจธรรมเดียวกันไม่เปลี�ยนแปลงคือ อาํนาจเป็นสิ�งที�หอมหวน 
ดงันั*นการเห็นบทหวานชื�นระหว่างอภิสิทธิ; กบัพล.อ.อนุพงศ ์วนันี* ก็ใช่ว่า
จะราบรื�นตลอดไปไม่ ลองมาดูบทละครการเมืองอนัหวานชื�นในระยะ
เริ�มแรกของนายควงกบัจอมพล ป. แต่ก็อยูกิ่นกนัหมอ้ขา้วไม่ทนัดาํก็เลิก
ร้างกนัไป ลองดูบทเกี*ยวพาราสีกนัระหว่างนายควง อภยัวงศ ์,มรว.เสนีย ์

                                                
�

 สิริรัตน์  เรืองวงษ์วาร 2521.หน้า 359 “บทบาททางการเมืองของนายควง        
อภยัวงศ ์ตั*งแต่การเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึง 2491” วิทยานิพนธ์อกัษร
ศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ปราโมช กบัจอมพล ป.พิบูลสงคราม แลว้ก็จะรู้เองว่าพรรคประชาธิปัตย์
มีประวติัการแสดงละครทางการเมืองชนิดที�เรียกว่าตลบตะแลงถึงบท
จริงๆ แต่สุดท้ายก็แตกกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากได้อาํนาจสูงสุด
ดว้ยกนั 
 นายควง      : นี�ไงกปัตนั ผมเอารายชื�อรัฐมนตรีมาใหดู้ 
 จอมพล ป.   : เอามาใหผ้มดูทาํไม ผมบอกแลว้ว่า  
   ไม่ตอ้งการอาํนาจทางการเมือง  
   คุณเห็นดีอยา่งไรก็เอาอยา่งนั*นแหละ 
 นายควง      : แต่มีรัฐมนตรีหลายคนที�กปัตนัคงไม่ชอบ 
 จอมพล ป.   : อยา่ไดถื้อความเห็นผมเป็นสาํคญั....”� 
  

 ส่วนม.ร .ว . เสนีย์ ปราโมช ก็ออกมาปกป้องจอมพล ป.           
พิบูลสงคราม ทั*งๆ ที�ประชาธิปัตยเ์คยโจมตีว่าเป็นจอมเผด็จการมาก่อน 
แต่วนันี* จาํเป็นต้องกลบัหลังหันมาจูบปากกัน, บรรพบุรุษของพรรค
ประชาธิปัตยมี์ความสามารถพิเศษในเรื�องเหล่านี*  โดยกล่าวชื�นชมเพื�อให้
สงัคมวางใจในตวัจอมพล ป.โดยเปรียบเปรยว่าคนที�กลวัความเป็นเผด็จ
การมากที�สุดในเมืองไทยวนันี* ก็คือตวัของท่านจอมพล ป.เองโดยกล่าว  
ว่า “หม่อมคกึฤทธิN เป็นเจ้าของคาํคมอกีคนหนึ�งโดยได้กล่าวว่าเวลานี;คน

                                                
� หนงัสือพิมพศ์รีกรุง 12 พฤศจิกายน 2490  
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ในเมอืงไทยที�กลวัเผด็จการมากที�สุดได้แก่จอมพล ป.ข้อนี;เป็นคาํกล่าวที�มี
เหตุผล” � 

 ส่วนความรักอนัหวานชื�นระหว่างอภิสิทธิ;  กับพล.อ.อนุพงศ ์    
ในปัจจุบนันี* จะจบลงอยา่งไรเป็นเรื�องที�ผูอ่้านจะตอ้งติดตามกนัต่อไป 
 
 
 

 การเฝ้ารอคอยโอกาสเพื�อเผด็จอาํนาจทางการเมอืงเป็นคุณสมบตัิ
และประสบการณ์ที�สําคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที�ใช้เป็นกล
ยุทธ์ในการสร้างสมบารมีจนกลายเป็นพระบรมเดชานุภาพที�พลิกฟื; น
อํานาจของกษัตริย์กลับขึ;นมาใหม่จนเข้มแข็ง และพัฒนาอํานาจทําให้
ระบอบการปกครองของไทยกลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่
ในทุกวนันี; 
 เมื�อจอมพล ป.พิบูลสงคราม กลบัสู่อาํนาจการเมืองใหม่อีกครั* ง 
ดว้ยการจี*ใหน้ายควง อภยัวงศ ์ลาออก ในเสน้ทางการเมืองยคุสุดทา้ยของ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็ตอ้งประสบปัญหามากมาย และการดิ*นรนเพื�อ
รักษาอาํนาจอยู่ต่อไปนั* นในแต่ละวันก็ยากเย็นแสนเข็ญ และโดย

                                                
�

 แมลงหวี�(นามแฝง) 2490 หน้า 72,”เบื*องหลงัประวติัศาสตร์ทางการเมืองของ     
ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช” (พระนคร:ไทยวฒันาพานิช),2511 

3.10 รัฐประหาร 2500 ระบอบกษัตริย์เริ�มตั;งมั�นอย่างเข้มแข็ง 
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ธรรมชาติทางการเมืองก็เกิดความขดัแยง้ระหว่างลูกน้องของจอมพล ป. 
ด้วยกัน เข้าทาํนองว่าเสือสองตัวอยู่ในถํ* าเดียวกันไม่ได้ นั�นคือความ
ขดัแยง้ระหว่างพลตาํรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ กับพลเอกสฤษดิ;  ธนะรัชต ์
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงขาลงของจอมพล ป.นั*น กระแสตื�นตัวของ
ประชาชนต่อสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย เป็นกระแสการเมือง
ใหม่ที�เริ�มมีพลงัขึ*น อนัเป็นผลสะเทือนจากการเปลี�ยนแปลงการปกครอง
เมื�อ 24 มิถุนายน 2475 และการก่อตั*งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมือง อีกทั* งจอมพล ป. ต้องการจะลบภาพจอมเผด็จการที� เคย
แสดงออกในอดีตเมื�อครั* งลทัธิทหารเป็นกระแสหลกัของโลกโดยมีผูน้าํ
ทางทหารที�มีชื�อเสียงเช่น ฮิตเลอร์ ผูน้าํเยอรมนั มุสโสลินี ผูน้าํอิตาลี และ
โตโจ ผูน้ ําญี� ปุ่น จอมพล ป.จึงหนุนระบอบประชาธิปไตยให้มีการ
เลือกตั*ง เปิดสนามหลวงให้เป็นเวทีประชาธิปไตยที�ประชาชนจะไป
แสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ คลา้ยกบัสวนสาธารณะ “ไฮด์ปาร์ค” ใน
องักฤษ จนคาํว่า “ไฮด์ปาร์ค”กลายเป็นคาํสะแลง หมายถึง ลกัษณะการ
เปิดปราศรัยแบบด่าแหลกและตวัท่านเองก็ตั*งพรรคการเมืองเขา้แข่งขนั
ในนามพรรคเสรีนงัคศิลา 
 โดยธรรมชาติแห่งระบอบประชาธิปไตยนั*นมีพลังอาํนาจที�
สาํคญัคือ “อาํนาจตอ้งมาจากประชาชน” ดงันั*นระบอบเผด็จการใดๆ ที�
พยายามจะฉาบสีสนัของประชาธิปไตยเพียงรูปแบบนั*น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็
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ยากที�จะดาํรงอยู่ได ้และวาระสุดทา้ยของจอมพล ป.ก็พบกบัสัจธรรมนี*  
เมื�อจอมพล ป.ไม่ยอมลงจากอาํนาจทั*งๆ ที�ความนิยมของประชาชนเสื�อม
ลงไปมากแลว้ อีกทั*งฐานอาํนาจทางทหารก็แตกกนั  ดงัจะเห็นไดว้่าใน
ขณะนั*นจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต ์ก็ตีตวัออกห่างจากจอมพล ป.ทั*งๆ ที�เป็น
ผูคุ้มกาํลงัทหารสาํคญั แต่ก็ไม่ยอมออกคาํสั�งให้ทหารในบงัคบับญัชาไป
ลงคะแนนเลือก ส.ส.ของพรรคเสรีมนังคศิลาโดยแสดงตัวเป็นนัก
ประชาธิปไตยเต็มใบโดยกล่าวว่า “เมื�อจะเป็นประชาธิปไตยกนัจริงๆ 
แลว้ ขออยา่ไดบ้งัคบักะเกณฑใ์หไ้ปลงคะแนนใหพ้รรครัฐบาลเลย บุคคล
อื�นๆ ที�อยูพ่รรคการเมืองฝ่ายคา้นก็อาจจะเป็นคนดีได”้� 
 ดว้ยภาวะขาลงเช่นนี*  จอมพล ป.ไม่มีทางเลือกที�จะสืบต่ออาํนาจ
ประชาธิปไตย จึงเกิดกรณีการโกงการเลือกตั*งอย่างครึกโครมในการ
ประกาศผลการเลือกตั*งเมื�อ 1 มีนาคม 2500 จึงเกิดกระแสการต่อต้าน 
โอกาสทองทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ;  จึงเกิดขึ* น ซึ�งในขณะนั*น
ความคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเริ�มถ่ายเทลงไปสู่
ขบวนการนกัศึกษาอยา่งมีผลแลว้ แมจ้ะเป็นยุคตน้ๆ ก็ทาํให้เกิดเงื�อนไข
ความชอบธรรมของผูมี้อาํนาจทั* งของทหารและฝ่ายเจ้า ที�จะใช้พลัง
นกัศึกษาประชาชนกล่าวอา้งเพื�อทาํลายปฏิปักษท์างการเมืองและการช่วง
                                                
� เฉลิม  มะลิลา 2517 หน้า 139 “รัฐประหาร พ.ศ.2500 ในประเทศไทย” 
วิทยานิพนธ์แผนกวิชาภาควิชาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ชิงอาํนาจทางการเมือง ในเหตุการณ์เวลานั*นพลงันกัศึกษาจากจุฬาฯ และ
ธรรมศาสตร์ ก็รวมตัวประท้วงการโกงการเลือกตั*งโดยยกขบวนไป
ทาํเนียบรัฐบาล เพื�อจะซกัฟอกจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ�งขณะนั*นจอม
พลสฤษดิ;  เป็นผูบ้ัญชาการทหารบกและเป็นผูรั้กษาพระนครแทนที�จะ
ขดัขวางเพื�อปกป้องรัฐบาล ก็ทาํการลอยตวั(คลา้ยๆ กับพล.อ.อนุพงษ ์
ผูบ้ังคับบัญชาการทหารบกในปัจจุบัน กรณีพนัธมิตรบุกยึดทําเนียบ
รัฐบาลในปี 2551) และแสดงตัวเป็นนักประชาธิปไตยเต็มที�  (แท้จริง
เตรียมช่วงชิงยดึอาํนาจ) โดยจอมพลสฤษดิ;ปล่อยใหฝ้งูชนเดินทางผา่นไป
เผชิญหนา้กบัจอมพล ป.นายกรัฐมนตรี เพื�อซกัฟอก, แลว้จอมพลสฤษดิ;  
ก็แสดงตัวเป็นพระเอกสลายฝูงชนโดยกล่าวปราศรัยบอกนัยสําคัญ
ทางการเมืองว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงตามที�ฝงูชนตอ้งการโดยกล่าวว่า 
 “ขา้พเจ้าเป็นทหารของชาติ และขอพูดอย่างชายชาติทหารว่า 
ขา้พเจา้มีความเห็นใจประชาชน สิ�งใดที�มติมหาชนไม่ตอ้งการขา้พเจา้จะ
ไม่ร่วมมือด้วย” และกล่าวลงท้ายคาํปราศรัยอย่างมีความหมายทาง
การเมืองว่า “พบกนัใหม่เมื�อชาตต้ิองการ”���� 
 ต่อมาไม่นาน 16 กนัยายน 2500 จอมพลสฤษดิ; ก็ทาํการยดึอาํนาจ
ขับไล่จอมพล ป.พิบูลสงคราม และพล.อ.เผ่า ศรียานนท์ ออกนอก
                                                
�ประยุทธ  สิทธิพันธ์  2507 หน้า  58 “ชีวิตและงานของจอมพลสฤษดิ; ”           
(ธนบุรี :สาํนกัพิมพก์รุงธน) 
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ประเทศ แลว้จอมพลสฤษดิ; ก็ถอดหนา้กากประชาธิปไตยทิ*ง เปิดเผยโฉม
หน้าจริงของตนดว้ยการใชอ้าํนาจเผด็จการโดยปกครองประเทศด้วย
รัฐธรรมนูญฉบบัชั�วคราวมีเพียง 17 มาตรา โดยมีมาตรา 11 เป็นอาํนาจ
เผด็จการสูงสุดของนายกรัฐมนตรีที�สั�งฆ่าคนไดโ้ดยไม่ต้องสอบสวน 
เป็นเวลานานถึง 6 ปีก่อนจะสิ*นชีวิต โดยตั*งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ*นจาก
นกัวิชาการที�ขายตวั(ซึ�งไม่แตกต่างจากนักวิชาการในมหาวิทยาลยัต่างๆ 
ในวนันี* ) โดยรับนโยบายจากจอมพลสฤษดิ; ว่าไม่ตอ้งร่างใหเ้สร็จ 
 บทบาททางการเมืองของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลที�ชาญฉลาด
นับตั;งแต่ปลายยุคจอมพล ป.ถึงยุคจอมพลสฤษดิN  ทั;งที�ยังทรงพระเยาว์
นั;นไม่อาจจะปฏิเสธบทบาทของเสนาธิการใหญ่ผู้อยู่ เบื;องหลังที�เป็น
สามญัชนคือสมเด็จพระราชชนนี ที�ช่วยวางแผนประสานแนวร่วมและ
ทําลายศัตรูทีละส่วน จนอํานาจวังกล้าแข็งและพัฒนามาเป็นระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชใหม่อยู่ในขณะนี; 
 ดงัจะเห็นความชาญฉลาดในการแสวงหาอาํนาจของวงั กล่าวคือ
ตลอดระยะเวลาการครองอาํนาจของจอมพลสฤษดิ; ไดเ้กิดเรื� องอื*อฉาว
ของการกระทาํทุจริตอย่างขนานใหญ่ รวมตลอดทั*งการตั*งฮาเร็มโดยมี
หญิงสาวมาบํารุงบําเรอจอมพลสฤษดิ; และการมีเพศสัมพันธ์กับ
นางบาํเรอนั*นจอมพลสฤษดิ; ก็ชอบนุ่งผา้ขาวมา้สีแดง แต่ก็ไม่มีขอ้วิจารณ์
ใดๆ จากวงั  



 104

 ทําไมพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมไม่เคยตําหนิหรือว่ากล่าว
กระทบกระเทือบถึงจอมพลสฤษดิNเลยจนถึงทุกวนันี; 

เป็นเพราะอะไร ? 
 
 

 คาํตอบทางประวติัศาสตร์ที� เด่นชัดก็คือจอมพลสฤษดิ; ได้เปิด
ศกัราชยคุใหม่ของเมืองไทยที�ฝ่ายเจา้ตอ้งการและรอคอยมานาน     
  จอมพลสฤษดิNได้เปลี�ยนปรัชญาของกองทัพ จากกองทัพของ
ชาติและประชาชนภายใต้การนําของคณะราษฎรเป็นกองทัพของ
พระราชาโดยสมบูรณ์แบบ  
 จอมพลสฤษดิN ได้ทําลายปรัชญารากฐานความคดิของสังคมที�จะ
มุ่งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่โดยทําลายความศักดิNสิทธิNของ
สถาบันรัฐธรรมนูญที�คณะราษฎรสร้างขึ;นเพื�อมาทดแทนความศักดิNสิทธิN
ของสถาบันกษัตริย์  และทําลายวันชาติจาก 24 มิถุนายน คือวัน
เปลี�ยนแปลงการปกครองมาเป็นวนัพ่อ 5 ธันวาคม คอืวนัพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นวันชาติ
ของประเทศไทยโดยปริยายตั;งแต่นั;น 
 นับตั*งแต่การเปลี�ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ฝ่าย
กษัตริย ์ได้เริ� มตั* งมั�นอย่างเข้มแข็งเมื�อเกิดการรัฐประหารของจอม
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พลสฤษดิ;  ธนะรัชต ์เมื�อปี 2500, จาก 2475-2500 จึงเป็น 25 ปีของการรอ
คอยเพื�อการฟื* นอาํนาจใหม่, ดงันั*นฐานะของวงัภายใตอ้าํนาจคณะราษฎร 
จึงเป็นฝันร้ายที�หลอกหลอนราชสํานักเป็นอย่างมาก จนส่งผลต่อ
การเมืองปัจจุบนันี* ที�ราชสาํนกัจะเกิดความระแวงโดยเกรงว่าฝ่ายการเมือง
ภาคพลเรือน หรือภาคทหารจะก่อตั*งสถาบนัทางอาํนาจขึ*นมาเขม้แข็ง 
แข่งกบัอาํนาจของฝ่ายตน  
 ดังนั;นการควบคุมและแทรกแซงอาํนาจทางการเมอืงของฝ่ายเจ้า
ในช่วงเวลาที�ผ่านมา นับตั;งแต่จอมพลสฤษดิN สิ;นชีวติจนถึงปัจจุบันนี; จึง
เกดิขึ;นเป็นประจาํอย่างใกล้ชิดและเกาะตดิ จนกระทั�งเกิดเป็นโครงสร้าง
อํานาจนอกระบบขึ;น และมีอํานาจเข้มแข็งกว่าอํานาจในระบบเลือกตั;ง
ที�มาจากประชาชน 
 
 

 
 รัฐประหาร 16 กันยายน 2500 เป็นเส้นแบ่งทางประวัติศาสตร์
ชัดเจนว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แล้ว 
 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที�จะยนืยนัให้เห็นถึงพระราชอาํนาจ
ของกษตัริยไ์ทยว่ามีอยูจ่ริงโดยวฒันธรรมและโดยกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ 
นับตั*งแต่ถูกยึดอาํนาจไปเมื�อ 24 มิถุนายน 2475 ก็คือการยึดอาํนาจ
ทางการเมืองที�ถกูช่วงชิงไป กลบัคืนมาสู่ราชสาํนักโดยปรากฏหลกัฐาน

3.11 เข้าสู่สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่โดยกฎหมาย 
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จากเหตุการณ์การโค่นลม้รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ�งถือเป็นการ
สิ*นเชื*อสายพนัธุค์ณะราษฎรเมื�อ 16 กนัยายน 2500 โดยพระมหากษตัริย ์
ได้แสดงพระองค์อย่างเปิดเผยในประกาศพระบรมราชโองการตั* ง      
จอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต์ เป็นผูรั้กษาพระนครฝ่ายทหาร โดยไม่มีผู้ใดลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ ซึ� งถือเป็นครั* งแรกที�แสดงออกทาง
อาํนาจการเมืองดว้ยพระองค์เองโดยไม่มีผูใ้ดมารับผิดชอบแทน ซึ�งผิด
จากแนวทางของระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข และโดยกฎหมายจึงถือว่าระบอบการปกครองของไทยไดก้ลบัมา
สู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนับแต่นั*นแลว้, รายละเอียดของพระบรม
ราชโองการที�แสดงถึงพระราชประสงคที์�มีต่อการยดึอาํนาจว่า 
 “ประชาชนทั;งหลายจงอยู่ในความสงบ และให้ข้าราชการทุกฝ่าย
ฟังคาํสั�งจอมพลสฤษดิN ธนะรัชต์ ตั;งแต่บัดนี;เป็นต้นไป”���� 
 เมื�อพิจารณาจากตัวนายกรัฐมนตรีคือนายพจน์ สารสิน ก็เห็น
ชดัเจนว่าพระองค์เป็นผูท้รงอาํนาจทางการเมืองอย่างแทจ้ริงนับแต่นั*น 
เพราะนายพจน์ที�ขึ*นเป็นนายกฯ คนที� 9 นี* เป็นผูรั้บใชใ้กลชิ้ดราชสาํนัก 
ดงัจะเห็นไดว้่าปัจจุบนันามสกุลนี* ยงัรับใชใ้กลชิ้ดราชสาํนักต่อเนื�องกนั
มาถึงปัจจุบนัคือ นายอาสา สารสิน ในฐานะราชเลขาฯ  

                                                
�

 ผศ.ดร. สุธาชยั ยิ*มประเสริฐ สายธารประวติัศาสตร์ฯ หนา้ 86 
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 นอกจากนี* ยงัปรากฏหลักฐานคําสัมภาษณ์ของพล.ต.อ.เผ่า        
ศรียานนท์ ยืนยนัชัดเจนว่ากษัตริยเ์ป็นผูห้นุนหลังการยึดอาํนาจของ    
จอมพลสฤษดิ;  โดยนายเผ่าให้สัมภาษณ์ที�กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน 
เมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2500 ขณะลี*ภยัว่า “รัฐประหารครั;งนี;เป็นที�คาดและ
ทราบกนัอยู่แล้ว เพยีงแต่ว่าไม่มใีครคดิจะสู้กบัทหารและกษัตริย์”���� 
 
 
 

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยในเหตุการณ์การยึด
อํานาจของฝ่ายทหารตามที�คนไทยเข้าใจมาโดยตลอดนั; น หากจะ
พิจารณาจากรูปแบบการจัดการแล้วจะเห็นว่าการยึดอํานาจนับตั;งแต่ปี 
2500 จนถึงปัจจุบัน หากครั; งใดที�มีข่าวลือว่าเป็นพระราชประสงค์แล้ว 
รูปแบบการจัดการก่อนและหลังการยึดอํานาจจะมีรูปแบบที�คล้ายกัน
หมดเกอืบจะเรียกว่ามสูีตรสําเร็จเป็นมาตรฐานเลยทีเดียว นับตั;งแต่การ
เคลื�อนไหวประท้วงของประชาชน เพื�อสร้างความชอบธรรมก่อนการยึด
อํานาจ, การใช้กําลังทหารเข้ายึดอํานาจโดยรวมศูนย์เป็นเอกภาพ, การ
จดัตั;งรัฐบาลพระราชทานโดยให้คนใกล้ชิดมาเป็นนายกฯ และการดํารง

                                                
� ไทยน้อย และ กมล จันทรสร 2500, หน้า 337 “วอเตอร์ลูของจอมพลแปลก” 
(พระนคร: แพร่วิทยา) 
 

3.12 การยดึอาํนาจของวงัมสูีตรมาตรฐาน 
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อยู่ของรัฐบาลพระราชทานนั;น จะมีอายุอยู่ประมาณ 1 ปี โดยจัดร่าง
รัฐธรรมนูญที�สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบราชการ และสร้างความ
อ่อนแอให้แก่ระบบพรรคการเมอืงโดยนักร่างมอือาชีพ แล้วหลงัจากนั;นก็
จะจัดให้มีการเลือกตั;งเมื�ออยู่ ได้สักพักหนึ�งก็จะเกิดการยึดอํานาจใน
ลกัษณะนี;อกี 
 กล่าวโดยสรุปแลว้การมีอาํนาจของรัฐบาลนบัแต่ปี 2500 เป็นตน้
มา จะไม่มีรัฐบาลใดที�เขม้แข็งเลยดว้ยสูตรยึดอาํนาจแบบมาตรฐานสลบั
กบัการเลือกตั*ง การยดึอาํนาจครั* งสาํคญัๆ ที�จะชี*ใหเ้ห็นถึงสูตรมาตรฐาน
ไดแ้ก่ 
 1. เกิดการเดินขบวนต่อตา้นจอมพล ป.แลว้ก็มีการยึดอาํนาจเมื�อ 
16 กนัยายน 2500 ของจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต์ โดยให้นายพจน์ สารสิน 
คนใกลชิ้ดมาเป็นนายกรัฐมนตรี อยูไ่ดป้ระมาณ 1 ปี ก็เปิดให้มีการเลือก
ตั*งอยูไ่ดไ้ม่นาน ก็เกิดการยดึอาํนาจใหม่อีกทีเมื�อ 20 ตุลาคม 2501 แลว้ก็
เผด็จการยาว 
 2. เกิดการเดินขบวนของนักศึกษาปัญญาชนต่อต้านจอมพล
ถนอม แลว้พลเอกกฤษ สีวะรา ก็ยดึอาํนาจในนามมวลชนเป็นผูข้บัไล่ลม้
อาํนาจจอมพลถนอมเมื�อ 14 ตุลาคม 2516 ก็ได้นายสัญญา ธรรมศกัดิ;      
คนใกลชิ้ดวงัเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ 1 ปี แลว้ก็เปิดการเลือกตั*งทั�วไป        
ปี 2518 พอถึงปลายปี 2519 ก็เกิดรัฐประหารอีก 
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 3. เกิดการเคลื�อนไหวไม่พอใจพลเอกชาติชาย มีนักศึกษาเผาตวั
ประทว้ง แลว้ก็เกิดการยดึอาํนาจเมื�อ 23 กุมภาพนัธ ์2534 โดยคณะทหาร 
รสช.บุกจี*ตวันายกฯ บนเครื�องบินขณะที�พลเอกชาติชายกาํลงัจะไปเขา้เฝ้า
ที� เ ชียงใหม่แล้ว  ก็ ได้นายอานันท์  ปัณยารชุนคนใกล้ชิดวัง เ ป็น
นายกรัฐมนตรี 1 ปี แลว้ก็เปิดเลือกตั*งทั�วไปต้นปี 2535 พล.อ.สุจินดา     
ตั*งรัฐบาลได้ 45 วนั ก็ถูกเดินขบวนขับไล่โดยการนาํของพล.ต.จาํลอง   
คนสนิทพลเอกเปรม แลว้ก็ไดน้ายอานันท์ ปัณยารชุน มาเป็นนายกฯ 
ใหม่อีกครั* งหนึ� ง แบบหักมุม แลว้ก็มีรัฐบาลแบบอ่อนแอ 8 ปี 4 รัฐบาล 
(2535-2543) 
 4. เกิดการเคลื�อนไหวต่อต้านรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณของกลุ่ม
พนัธมิตรฯ ก่อน แลว้ก็เกิดการยดึอาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549 โดยคณะ
ทหารที�ใชชื้�อว่า คปค.แลว้ต่อมาเปลี�ยนเป็น คมช.โดยมีนายกรัฐมนตรีมา
จากองคมนตรีโดยตรงคือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อยู่ได ้1 ปี แลว้ก็เปิด
ให้มีการเลือกตั*งทั�วไปในวนัที� 23 ธนัวาคม 2550 แลว้ก็มีรัฐบาลที�ไม่มี
เสถียรภาพทาํลายสถิติโลกคือ ภายใน 1 ปี (2551) มี 4 รัฐบาล  
 สูตรสําเร็จทางการเมืองที�สรุปได้คือ ยึดอํานาจโดยกําลังทหาร 
แล้วตั;งรัฐบาลพระราชทานประมาณ 1 ปี ในระหว่างนี;จดัร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ แล้วเปิดเลอืกตั;ง แล้วหลงัจากนั;นถ้าได้รัฐบาลที�วงัพอใจก็อยู่ได้นาน
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หน่อย แต่ไม่นานมากกต้็องเปลี�ยนนายกฯ แต่ถ้าได้รัฐบาลที�วังไม่พอใจ 
รัฐบาลกจ็ะอายุสั;น 
 การเมอืงไทยกจ็ะมวีงัวนเช่นนี; 
 จากสูตรมาตรฐานทางการเมืองของราชสาํนักนี* เป็นผลให้การ
ดาํรงอยูข่องราชสาํนกัมีความเขม้แข็งแผบ่ารมีไพศาล ไม่มีสถาบนัอาํนาจ
การเมืองใดเติบโตมาเทียบบารมีได ้นบัเป็นสูตรสาํเร็จทางการเมือง ที�บ่ง
บอกถึงลกัษณะเด่นของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที�ชดัเจน 
 
 
 

 อาํนาจนอกระบบที�มีทั;งองค์กรมวลชน, ทหาร, ข้าราชการเกาะ
กลุ่ มกันเ ป็นเครือข่าย  โดยตั; งตัวเ ป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบรัฐสภา                
ได้กลายเป็นเครื�องมือสําคัญของราชสํานักในการทําลายรัฐบาลที�ราช
สํานักไม่พงึพอใจจนกลายเป็นเส้นทางใหม่ 
 นับแต่การสิ*นชีวิตของจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต์, จอมพลถนอม    
กิติขจร ก็กา้วขึ*นสู่อาํนาจอยา่งสมบูรณ์แบบแทน แต่การมีอาํนาจของจอม
พลถนอมมีลักษณะเป็นเครือข่ายทางทหารที� เข้มแข็งโดยมีจอมพล
ประภาส จารุเสถียร กา้วเคียงคู่มาดว้ย ขุนศึกทั*งสองมีลกัษณะเป็นตวัของ
ตวัเอง และผกูติดเป็นเครือญาติกนัโดยถือเป็นขุนศึกยุคสุดทา้ยที�ไดผ้งาด
ขึ*นอยา่งเขม้แข็ง ในขณะเดียวกนัอาํนาจของฝ่ายเจา้ก็เริ�มตั*งมั�นเขม้แข็ง

3.13 อาํนาจนอกระบบ : เครื�องมอืสําคญั 
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แลว้เช่นกันในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีนับแต่ปี 2490 ฝ่ายเจ้าได้สร้าง
เครือข่ายอาํนาจของตนขึ*นครอบงาํสงัคมไทย โดยรวบรวมนกัวิชาการใน
มหาวิทยาลยั และตามกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั*งทหาร ตาํรวจ 
สื�อสารมวลชน ที�มีแนวคิดจารีตนิยมกลุ่มหนึ� งขึ*นแลว้ โดยมีองคมนตรี
เป็นกลไกอาํนาจสูงสุดในการเชื�อมโยงโครงข่าย และกลายเป็นอาํนาจ
นอกระบบที�เขม้แข็งขึ*นตรงต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์การลม้รัฐบาล
ของจอมพลถนอมจึงเป็นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ที�มีผลเท่ากบัเป็น
การทดลองการใช้เครื� องมือใหม่ที�ฝ่ายเจ้าได้ประดิษฐ์คิดสร้างขึ* นคือ 
“อํานาจนอกระบบ” โดยใช้ทหารที�เปลี�ยนปรัชญามาเป็นทหารของ
พระราชา แลว้เป็นตวัจักรสําคัญในการขับเคลื�อนโดยประสานกบัผูมี้
บารมีนอกรัฐธรรมนูญในขณะนั*นคือม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช ที�เป็นตัว
จกัรสาํคญัในการขบัเคลื�อนนกัศึกษาปัญญาชน แลว้ทุกอย่างก็สาํเร็จตาม
ประสงค ์
 อาํนาจนอกระบบที�ควบคุมโดยราชสาํนักจึงกลายเป็นเครื�องมือ
สาํคญัทางการเมือง ดงันั*นตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที�ผ่านมานับแต่ปี 
2500 อาํนาจนอกระบบนี* ก็ไดแ้สดงบทบาทอย่างเข้มแข็งโดยบดขยี*ทุก
อาํนาจในระบอบรัฐสภาและอาํนาจเผด็จการทหารแปลกปลอม ที�ไม่ยอม
ขึ*นต่ออาํนาจฝ่ายเจา้ หรือมีทีท่าว่าจะเขม้แข็ง  มาตีเสมอและทดัเทียมฝ่าย
เจา้ อาํนาจการเมืองนั*นก็จะถูกบดขยี*อย่างแนบเนียนเสมือนหนึ� งว่าการ
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พงัทลายของอาํนาจนั*นเกิดขึ*นเพราะความเลวร้ายของผูถื้ออาํนาจนั*นเอง
นบัตั*งแต่รัฐบาลของจอมพลถนอม-ประภาส เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั แต่
เหยื�อรายล่าสุดคือรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร ดูเหมือนว่าเครื�องมือ
สาํคญัคือ “อาํนาจนอกระบบ” นี* จะลา้สมยัไปเสียแลว้ เนื�องจากยุคสมยั
ของเทคโนโลยทีางข่าวสารไดเ้ปลี�ยนไปในทางที�กา้วหน้ามาก ประกอบ
กบัเป็นรัฐบาลที�มีผลงานและนโยบายที�ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนระดับล่างได้อย่างเป็นรูปธรรม และที�สําคัญที�สุดก็คือเป็น
รัฐบาลที�มาจากระบอบประชาธิปไตยอยา่งชดัเจนและสมบูรณ์แบบในยุค
โลกาภิวฒัน์ ประกอบกบัเป็นช่วงปลายของรัชกาลปัจจุบนัที�วงัเองก็เกิด
ความขัดแยง้กันภายในรุนแรง จึงเกิดสภาวะการเปิดโปงตัวเองทาง
ประวติัศาสตร์ กลายเป็นบทศึกษาทางการเมืองให้แก่ประชาชนไดเ้ห็น
ระบอบการปกครองปัจจุบนัที�แทจ้ริงว่า“ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย” 
 
 
 

 นักการทหารและปัญญาชนไทยส่วนหนึ�งที�ไม่เห็นโอกาสที�จะ
หลุดพ้นจากระบบเผด็จการทหารในอดีตได้ส่วนหนึ�งจึงตัดสินใจเข้าป่า
ไปร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ด้วยหวังที�จะสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยมวลชนด้วยมือของราษฎรเอง แต่อีกส่วนหนึ�งก ็  

3.14 วงัเข้มแข็งเป็นภาวะวสัิยทางประวตัศิาสตร์ 
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โผเข้าสวามิภักดิN ต่อวัง  ซึ� งมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังเพื�อต่อสู้กับ
คอมมวินิสต์อนิโดจนีในยุคสงครามเยน็ 
  อาํนาจเผด็จการทหารได้สร้างความหวาดกลวัโดยก่อตัวมา
ยาวนานตั*งแต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม นาํประเทศชาติเขา้ร่วมกบักองทพั
ญี�ปุ่นในสงครามโลกครั* งที�  2 และเมื�อเผด็จการทหารจอมพล ป.ลม้ลง 
เผด็จการทหารจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต์ ก็สืบต่ออีก ความโหดร้ายของ
เผด็จการทหารไดป้รากฏชดัเจนเช่นการลอบฆาตกรรมศตัรูทางการเมือง 
กรณีการฆ่านายเตียง ศิริขนัธ ์รัฐมนตรีและคณะ, ที�ทุ่งรังสิตโดยอา้งขา้งๆ 
คูๆ ว่าเกิดจากการแย่งชิงตัวรัฐมนตรีที�ถูกจับกุมตัวเป็นนักโทษใน
ขณะนั*นโดยกลุ่มโจรจีนเขา้แยง่ชิงตวัและถกูลกูหลงเสียชีวิตในที�เกิดเหตุ 
และเหตุการณ์ลอบทาํร้ายอื�นๆ อีกมากจนทําให้กลุ่มปัญญาชนและ
นักการทหาร อย่างเช่น พ.ท.โพยม จุลานนท์ (บิดาพลเอกสุรยุทธ             
จุลานนท ์อดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบนั) ไดร่้วมทาํการยึดอาํนาจจากจอม
พล ป.แต่ไม่สําเ ร็จ จึงกลายเป็นกบฏที� มี ชื� อในประวัติศาสตร์ว่ า          
“กบฏเสนาธิการ” และไดต้ดัสินใจเดินทางออกจากเมืองเขา้สู่ เขตป่าเขา
ชนบท ร่วมสมทบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที�ก่อตั*งเมื�อ
วนัที�  1 ธันวาคม 2485 ไวก่้อนแลว้ และจัดตั*งกองกาํลงัทหารในนาม 
“กองทัพปลดแอกประชาชนไทย” เข้าต่อสู้กับรัฐบาลโดยใช้นโยบาย
ชนบทลอ้มเมืองและยึดเมืองในที� สุด และเมื�อวนัที�  7 สิงหาคม 2508     
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เปิดฉากใชก้าํลงัอาวุธอนัเป็นสญัญาณของสงครามประชาชนที�บา้นนาบวั 
อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม โดยมีการเรียกขานเชิงสัญลกัษณ์ของ
วันที�  7 สิงหาคม ว่า “ว ันเสียงปืนแตก” ซึ� งถือเป็นวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองที�รุนแรงที�สุดของประเทศไทยดว้ยนโยบายทางเศรษฐกิจที�เป็น
รูปธรรมที�สุดที�พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยนาํเสนอแกปั้ญหาของ
ชาวนาคนยากคนจนที�ไม่มีที�ดินทาํกินคือ “การปฏิวติัที�ดิน” เป็นผลให้มี
ประชาชนเขา้ร่วมเป็นจาํนวนมากซึ�งไม่เคยมีการเคลื�อนไหวทางการเมือง
ใดๆ ที�เป็นระบบพรรคการเมืองในประเทศไทยที�มีประชาชนเขา้ร่วมเป็น
จาํนวนมาก และมีระบบการจดัตั*งที�เขม้แข็ง เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ฯ นี*
ในประเทศไทยมาก่อนเลย อีกทั* งการก่อตัวของสงครามประชาชน
ดงักล่าว ก็เชื�อมต่อขบวนการคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน และขบวนการ
คอมมิวนิสตส์ากล ซึ�งเป็นกระแสความขดัแยง้ของโลกในยคุสงครามเยน็
ที�แบ่งโลกเป็นสองค่ายระบบเศรษฐกิจการเมืองคือค่ายสังคมนิยม ที�มี
รัสเซียและจีนเป็นผูน้าํ กบัค่ายทุนนิยมที�มีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้าํ  
 ดว้ยสถานการณ์ความขดัแยง้ในประเทศไทยที�เชื�อมต่อกบัความ
ขดัแยง้ของโลกเช่นนี*  ทาํใหส้หรัฐอเมริกาเขา้มามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เพื�อต่อตา้นการขยายตวัของขบวนการคอมมิวนิสต์
สากล โดยเฉพาะอย่างยิ�งสหรัฐอเมริกาเชื�อใน “ทฤษฎีโดมิโน” ว่าเมื�อ
ประเทศในอินโดจีนถกูเปลี�ยนระบบเป็นคอมมิวนิสต์แลว้ประเทศไทยก็
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จะได้รับผลกระทบโดยเปลี�ยนเป็น “คอมมิวนิสต์” ด้วย และจะเกิด
ผลกระทบต่อๆ ไปยงัประเทศอื�นๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ� งจะ
เหมือนกบัตวัโดมิโนที�ลม้ลงต่อๆ กนัไป ดว้ยเหตุนี* สหรัฐอเมริกาจึงยื�น
มือมาจับกับระบอบเผด็จการทหารในยุคจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต์ และ
หนุนสถาบนักษตัริยที์�มีวฒันธรรมสืบทอดมายาวนานให้สูงเด่นขึ*น เพื�อ
เป็นศนูยร์วมจิตใจของคนไทยทั*งชาติใหเ้ป็นสถาบนัหลกัของชาติในการ
ต่อตา้นการขยายตวัของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ซึ�งเป็น
ความลงตวัที�สอดคลอ้งกนัของผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างฝ่ายเจา้ 
และฝ่ายทหาร เพราะพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยมีเป้าหมายที�จะ
โค่นล้มอาํนาจทั* งสองฝ่ายเพื�อเปลี�ยนแปลงสู่ระบบสังคมนิยมตาม
อุดมการณ์  
 ในสถานการณ์ความขัดแยง้ของโลกดังกล่าวข้างต้นจึงทาํให้
สถาบนัพระมหากษตัริยใ์นประเทศไทยที�กาํลงัฟื* นชีวิตจากการเสื�อมทรุด
ลงหลงัเหตุการณ์การปฏิวติัเปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อ 24 มิถุนายน 
2475 เกิดความเขม้แข็งขึ*นดว้ยการอดัฉีดของสหรัฐอเมริกาอีกทางหนึ� ง
เพื�อให้ทรงพลานุภาพและจูงใจอาํนาจฝ่ายทหารให้สยบต่อฝ่ายเจ้า 
สหรัฐอเมริกาก็หนุนช่วยงบประมาณทางการทหารอย่างมหาศาลให้แก่
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ;   ธนะรัชต์ ที�มีทิศทางสนับสนุนฝ่ายเจา้ดว้ย โดย
ในขณะนั*นสหรัฐอเมริกาไม่สนใจว่ารัฐบาลจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ 
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เพราะสถานการณ์โลกในขณะนั*นเป็นสถานการณ์ทางการทหารที�กาํลงั
เผชิญหนา้กนัหลงัจากเสร็จสิ*นสงครามโลกครั* งที� 2   
 ด้วยเหตุนี;อาํนาจของฝ่ายเจ้าจงึขยายตวัครอบงําสังคมไทย และ
พฒันาบทบาททางอาํนาจเด่นชัดขึ;นจนกลายเป็น “ระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชใหม่” อยู่ในขณะนี; 
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บทที� 4 
บทบาทที�ขัดขวางต่อพฒันาการระบอบประชาธิปไตย 

ผ่านเครือข่ายราชสํานัก 
 

 จากภูมหิลงัทางการเมอืงที�เจบ็ปวดและความยาวนานกว่า 60 ปี 
ในการครองอาํนาจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที� 9 ได้เกดิการบริหารจดัการ
ทางอํานาจผ่านผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจนสถาบันพรรคการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยไม่อาจจะเติบโตเข้มแข็งขึ;นนําการบริหารจัดการ
รัฐสมยัใหม่เพื�อแข่งขันในสงครามเศรษฐกจิแห่งโลกยุคโลกาภิวตัน์ได้ 
 
 
 

 เมื�ออํานาจของราชสํานักได้เริ�มตั;งมั�นในยุคของจอมพลสฤษดิN  
ธนะรัชต์ แล้วราชสํานักก็ได้เปลี�ยนฐานะจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายรุกในทาง
การเมือง หรือเปลี�ยนจากด้านรองกลายเป็นด้านหลักของคู่ขัดแย้งทาง
การเมอืง และนับแต่นั;นมาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
จึ ง มิ ใ ช่ บ ทบ าท ใน ระบ อบก า รป กคร อ งป ระช าธิ ป ไ ตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอกีต่อไป หากแต่เป็นบทบาทในระบอบ
การปกครองใหม่ที�เรียกว่า “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่”  

4.1 สร้างเครือข่ายราชสํานักเพื�อบริหารจดัการรัฐ 
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 ราชสาํนักไดแ้สดงบทบาททางการเมืองที�เป็นด้านหลกัในการ
ควบคุมกลไกของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม        
โดยผา่นกลไกต่างๆ ที�ถกูจดัสร้างขึ*นอยา่งแนบเนียนที�เรียกว่า “เครือข่าย

ราชสํานัก” หรือเครือข่ายกษัตริย ์�(Network Monarchy) โดยมีคณะ

องคมนตรีเป็นศูนยก์ลางในการบริหารเครือข่ายอาํนาจดว้ยวิธีการถ่าย
อาํนาจเชิงสญัลกัษณ์ของราชสาํนกัไปสู่บุคคลที�มีสถานภาพสูงทางสังคม
การเมือง และรับใชใ้กลชิ้ดเบื*องยุคลบาท โดยคาํกล่าวแสดงเจตนาของ
บุคคลนั* นจะถูกสังคมตีความเป็นเสมือนความต้องการขององค์
พระมหากษตัริย ์ซึ�งบุคคลในลกัษณะนี*สงัคมไดเ้รียกขานดว้ยถอ้ยคาํที� 
 
 
 
 

                                                
� เครือข่ายกษตัริย ์(Network Monarchy) เป็นคาํที�ถูกประดิษฐ์ใชแ้ละตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ The Pacific Review.,Vol.18 No.ประจาํวนัที� 4 ธันวาคม 2005 หน้า 
499-519 บทความเรื�อง “วิกฤตเครือข่ายกษตัริยแ์ละความชอบธรรมในไทย” เขียน
โดย Duncan McCargo ศาสตราจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
มหาวิทยาลยัลีดส์ 
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สั* นกะทัดรัดและแสดงคุณลักษณะได้ครบถ้วนว่า “ผู ้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญ”�  
 ในช่วงระยะเวลา 5 ทศวรรษ เครือข่ายราชสํานักได้ขยายตัว
ครอบงาํไปในทุกวงการของสังคมไทย นับตั*งแต่วงการทหาร ตาํรวจ
ข้าราชการ สถาบันการศึกษา สื�อมวลชน แมก้ระทั�งขบวนการ NGO 
(องค์กรพฒันาภาคเอกชน) โดยทุกวงการจะมีแกนนาํที�ไดรั้บพระมหา
กรุณาธิคุณใหเ้ขา้เฝ้าใกลชิ้ด ในฐานะเป็นคนไทยตวัอย่าง และหลายคน
ไดรั้บการยกยอ่งจากสื�อมวลชนที�ทาํหนา้ที�เสมือนหนึ�งเป็นกระบอกเสียง
ของเครือข่ายราชสํานักว่าเป็นนักคิดตามแนวพระราชดาํริที�ประชาชน
ควรจะเชื�อฟังและถือเป็นแบบอย่าง เช่น พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์, 
นายแพทย์ประเวส วะสี, นายสุเมธ ตนัตเิวชกุล เป็นตน้ จนกระทั�งบุคคล
เหล่านี* เป็นเสมือนหนึ� ง เงาแห่งพระองค์ที�คนในสังคมจะติ เตียน
วิพากษว์ิจารณ์ไม่ได ้แต่ในดา้นกลบักนั บุคคลเหล่านี* กลบักลายเป็นกลุ่ม

                                                
� “ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ” เป็นคาํที�พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร นาํมาใชเ้ป็นครั* ง
แรกในขณะที�ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ในสภาวะความขดัแยง้ทางการเมืองที�
กาํลงัขึ*นสู่กระแสสูง โดยมุ่งหมายถึงพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรี 
และหลงัจากที�ใชถ้อ้ยคาํนี* ไม่นาน พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ก็ถูกรัฐประหารโค่นลม้
อาํนาจจนไม่สามารถจะกลบัประเทศไทยได ้อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัอาํนาจ
ที�แทจ้ริงของ “ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ” 
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ผูมี้อาํนาจทางสังคมที�คอยตาํหนิติเตียนผูอื้�นในสังคมนี*  โดยเฉพาะการ
ตาํหนิฝ่ายการเมืองที�มาจากการเลือกตั*งของประชาชน ลกัษณะของบุคคล
เหล่านี* ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลผูสู้งอายุ และมีลกัษณะเกาะกลุ่มกนัทาง
ความคิด ในฐานะเป็นผู ้หว ังดีต่อบ้านเมืองจึงทําให้ผูมี้บารมีนอก
รัฐธรรมนูญที�ถกูขนานนามขึ*นนั*นเกิดภาพเชิงสัญลกัษณ์เป็น “สถาบันผู้
มบีารมนีอกรัฐธรรมนูญ”���� ของสงัคมไทย 
 การแสดงบทบาทของเครือข่ายราชสาํนักในการโค่นลม้อาํนาจ
ของรัฐบาลในรัชกาลปัจจุบนั ซึ�งไดต้ั*งมั�นมากว่า 5 ทศวรรษแลว้นี*  เป็น
ขอ้มูลที�ดาํมืดไม่อาจจะเปิดเผยได้ คนไทยจึงเห็นแต่เหตุการณ์การล่ม
สลายของรัฐบาลต่างๆ ดว้ยเหตุผลที�ค่อนขา้งจะแปลกประหลาด โดยมอง
ไม่เห็นความขดัแยง้เชิงโครงสร้างที�ราชสาํนักเป็นตวัจกัรสําคญั ทาํให้
การเรียนรู้ทางการเมืองถกูจาํกดัขอ้มลูและทฤษฎีการวิเคราะห์ ดงันั*นนัก
รัฐศาสตร์ และอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัของไทยจึงกลายเป็นผูด้อ้ยปัญญา
โดยถกูครอบงาํทางวฒันธรรมดว้ยวาทะกรรมว่า “พระองค์ทรงอยู่ เหนือ
การเมือง” และทั*งการคิดและการกล่าวถึงพระองค์เป็นสิ�งตอ้งห้ามทาง
กฎหมายและทางวฒันธรรม แต่แลว้ทฤษฎีวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์

                                                
�วิจัย ใจภักดี ,2550 “เปิดหน้ากากผู ้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” (กรุงเทพฯ:
สาํนกัพิมพส์ยามปริทศัน์) 
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ก็ไดท้าํหนา้ที�ของมนั กรณีวิกฤติการณ์การเมืองไทยเริ�มจากการโค่นลม้
รัฐบาลประชาธิปไตยที�ประชาชนพึงพอใจและเห็นประโยชน์ของ
นโยบายที�ดีอยา่งเป็นรูปธรรมคือรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ เมื�อ 19 กนัยายน 
2549 และขยายสู่การก่อจลาจลของกลุ่มพนัธมิตรฯ ลม้รัฐบาลจากการ
เลือกตั*งติดต่อกนัอีก 2 รัฐบาลคือ รัฐบาลนายสมคัร และนายสมชาย อยา่ง
ไร้เหตุผล และติดตามมาดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลลบัของทกัษิณ ที�เปิดโปง
เครือข่ายราชสาํนกั ไดแ้ก่พลเอกเปรม, พลเอกสุรยทุธ องคมนตรี, ม.ล.ปีย ์
มาลากุล ที�มีการร่วมประชุมลบักนัเพื�อโค่นลม้รัฐบาลทกัษิณ กบัประธาน
ศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด โดยเป็นผลจากพระราชดาํรัส
ของพระมหากษตัริย ์เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2549 ที�ส่งสัญญาณความไม่
พอใจต่อรัฐบาลของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร (รายละเอียดดูภาคผนวกทา้ย
เล่ม) 
 เครือข่ายราชสํานักจงึเป็นตัวจักรสําคัญของการกําหนดทิศทาง
การเมอืงไทย 
 
 

 
 

 ดว้ยการเป็นพระมหากษตัริยที์�ครองราชยย์าวนานที�สุดในโลก 
นั*นย่อมเป็นธรรมดาที�จะมีคนสนใจทั*งที�ชื�นชม และวิพากษ์วิจารณ์ 
โดยเฉพาะนักวิชาการและผูสื้�อข่าวต่างประเทศที�จะใช้เป็นกรณีศึกษา

4.2 บทบาทของวงัในสายตาต่างประเทศ 
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เกี�ยวกับการบริหารจัดการทางอาํนาจว่าอะไรเป็นปัจจัยสาํคญัที�ทาํให้
สามารถครองราชยไ์ดย้าวนาน 
 นายดนัแคน แมคคาร์โก(Duncan Mccargo) ศาสตราจารยด์า้น
การเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัลีดส์ ไดท้าํการศึกษาวิจยั
และตีพิมพล์งในหนงัสือพิมพ ์The Pacific Review เมื�อ 4 ธนัวาคม 2005 
โดยมีขอ้ความสาํคญัตอนหนึ�งว่า 
  “ลกัษณะสาํคญัของเครือข่ายกษตัริยไ์ทยตั*งแต่ปี 2523 ถึง 2544 
ก็คือกษตัริยเ์ป็นผูชี้*ขาดสูงสุดในการตดัสินใจทางการเมืองเวลาเกิดวิกฤต 
และการที�กษตัริยเ์ป็นตน้กาํเนิดหลกัของความชอบธรรมของชาติ กษตัริย ์
ทาํตวัเป็นผูอ้อกความคิดเห็นและชอบสั�งสอนเกี�ยวกบัปัญหาต่างๆ ของ
ชาติ และช่วยกําหนดวาระแห่งชาติผ่านพระราชดํารัสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาทุกปี กษัตริย ์แทรกแซงการพัฒนาทางการเมืองอย่าง
กระตือรือร้น โดยส่วนมากจะผ่านทางตัวแทนของพระองค์ เช่น 
องคมนตรีและนายทหารที�ไดรั้บความไวว้างใจ โดยมีอดีตผูบ้ัญชาการ
ทหารบกและอดีตนายกฯ เปรม ติณสูลานนท์ เป็นหัวหน้าของเหล่า
ตวัแทนคอยช่วยกาํหนดลกัษณะของรัฐบาลผสม และคอยตรวจสอบการ
ดาํเนินการทางทหารและการโยกยา้ยต่างๆ ระบบการปกครองแบบ
เครือข่ายนี* ต้องพึ� งพาการจัดประชาชนที�เหมาะสม(โดยเฉพาะคนที�
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เหมาะสม) ไวใ้นงานที�เหมาะสมซึ�งการจัดสรรตาํแหน่งนี* เป็นบทบาท
หลกัของเปรม” 
 โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤติการณ์ทางการเมืองปี 2549-2551   
ที�มีกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื�อประชาธิปไตยภายใตก้ารนาํของนายสนธิ  
ลิ*มทองกุล ที� เ ริ� มออกมาเคลื�อนไหวขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี จนเกิดการฉวยโอกาสกระทาํการรัฐประหารโดยทหาร
กลุ่มหนึ� งที�ใชชื้�อว่า คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข(คปค.) และภายหลังจากการ
เลือกตั*งเมื�อ 23 ธันวาคม 2550 แลว้ กลุ่มพนัธมิตรฯ ยงัก่อเหตุความ
วุ่นวายต่อเนื�องเพื�อขับไล่รัฐบาลของนายสมคัร สุนทรเวช และรัฐบาล
ของนายสมชาย วงสวสัดิ;  จนถึงขั*นเป็นเหตุจลาจลให้ยึดทาํเนียบรัฐบาล 
และปิดสนามบินทั*งสุวรรณภูมิและดอนเมืองอยา่งอุกอาจ โดยทหารและ
ตาํรวจไม่กลา้ใชอ้าํนาจดาํเนินการปราบปรามหรือยบัย ั*งขดัขวาง จนเป็น
ที�กล่าวขานกันทั�วไปทั* งบ้านทั* ง เมืองว่าเป็น “ม็อบเส้นใหญ่” โดย
เชื�อมโยงการเคลื�อนไหวของกลุ่มพนัธมิตรฯ ว่าไดรั้บการสนับสนุนจาก
ราชสาํนักนั*น จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ของสื�อมวลชนในต่างประเทศ
อย่างเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที�กระทาํผิดกฎหมายอย่างอุกอาจนั*นเป็นการ
กระทําของราชสํานัก ที� ไ ม่พอใจ ต่อตัวพ .ต .ท.ทัก ษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี โดยการขบัเคลื�อนของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ประธาน
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องคมนตรีที�แสดงตวัเด่นชดัในทางสังคมว่าเป็นตวัแทนของราชสาํนัก 
หรือผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ เช่น บทวิจารณ์ของนิตยสาร เดอะ อิโคโน
มิส(The Economist) ฉบับลงวนัที�  4 ธันวาคม 2008 โดยมีข้อความ      
ตอนหนึ�งว่า 
 “After the 2006 coup, the 15th in Bhumibol’s reign, officials tried to tell 
foreigners that protocol obliged the king to accept the generals’ seizure of power. 
Thais got the opposite message. The king quickly granted the coupmakers an 
audience, and newspapers splashed pictures of it, sending Thais the message that 
he approved of them. In truth the king has always been capable of showing his 
displeasure at coups when it suited him, by rallying troops or by dragging his feet 
in accepting their outcome. And he exerts power in other ways. Since 2006, when 
he told judges to take action on the political crisis, the courts seem to have 
interpreted his wishes by pushing through cases against Mr Thaksin and his 
allies—most recently with this week’s banning of the parties in the government” 

 “หลงัจากเกิดเหตุการณ์การรัฐประหารในปี พ.ศ.2549 ซึ�งเป็น
ครั* งที� 15 ในรัชสมยัของกษตัริยภ์ูมิพล เจา้หนา้ที�ทางการของไทยพยายาม
ที�จะบอกชาวต่างชาติว่ารัฐพิธีบีบบังคับให้กษัตริยต์้องยอมรับการยึด
อาํนาจของนายทหารในกองทพั ในขณะที�คนไทยถกูบอกอีกอยา่งหนึ�งว่า
กษตัริยไ์ดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะผูก่้อการรัฐประหาร
เขา้เฝ้าฯ และหนงัสือพิมพต่์างๆ ไดตี้พิมพภ์าพดงักล่าวในหน้า 1 เสมือน
เป็นการบอกว่ากษัตริย ์ได้ให้การยอมรับกับการยึดอาํนาจดังกล่าว          
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ในความเป็นจริงแลว้กษตัริยท์รงมีพระราชอาํนาจที�จะแสดงออกว่าทรง
ไม่เป็นที�พอพระราชหฤทยัต่อการยดึอาํนาจ หากทรงเห็นเช่นนั*นโดยการ
สั�งการใหก้าํลงัทหารภายใตพ้ระองคอ์อกมาต่อสูห้รือแมแ้ต่การที�จะเลือก
ทรงนิ�งเฉยไม่ยอมรับผลดงักล่าวก็ได้แต่ทรงกลบัเลือกที�จะใชพ้ระราช
อาํนาจในอีกทางหนึ�งแทน ตั*งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ�งไดท้รงมีพระราชดาํรัส
ต่อบรรดาผูพิ้พากษาให้ดาํเนินการจดัการกบัวิกฤตการเมืองนั*น บรรดา
ศาลดูเหมือนจะไดแ้ปลพระราชประสงคอ์อกมาโดยการเร่งดาํเนินการกบั
คดีต่างๆ ต่อตวัอดีตนายกฯ ทกัษิณ  ชินวตัร และเครือข่ายของเขา โดย
ล่าสุดโดยการตดัสินยบุพรรคการเมืองที�ร่วมรัฐบาลทั*งสามพรรคลง”� 
 จากหนังสือพิมพย์กัษ์ใหญ่ของญี�ปุ่น “อาซาฮี ชิมบุน(The Asahi 
Shimbun)” ฉบบัประจาํวนัที� 19 ธนัวาคม 2008 ก็ไดแ้สดงความกงัวลใจ  
ต่อการเขา้มายุ่งเกี�ยวทางการเมืองของสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละเป็น
ห่วงเป็นใยต่อความมั�นคงของนักธุรกิจญี�ปุ่นที�ลงทุนในประเทศไทยใน
กรณีที�หากเกิดการผลดัเปลี�ยนแผ่นดินในหัวเรื� อง “สื	อญี	 ปุ่นออกโรง
เตือนไทยและนายอภิสิทธิ%” ดงัความตอนหนึ�งว่า 
 “Thailand's credibility has been shattered in the international 
community. The weeklong siege of Bangkok's two airports from late November 
by the anti-Thaksin People's Alliance for Democracy (PAD) stranded many 
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 นิตยสาร เดอะ อิโคโนมิส (The Economist) ฉบบัลงวนัที� 4 ธนัวาคม 2008 
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foreign tourists, including Japanese, and affected foreign companies operating in 
Thailand. 
 There are also concerns about the health of King Bhumibol Adulyadej, 
who has been playing a vital role in keeping the country together. The monarch 
turned 81 on Dec. 5 but did not give his customary pre-birthday address to the 
nation this year. 
 Unless the Thai government is able to regain its trust at home and 
abroad and reassure everyone, Japanese businesses in Thailand will have to re-
examine their long-term strategies. The Japanese government ought to convey this 
concern to Abhisit. 
 The government and the people of Thailand also need to engage in open 
debate on the role of the monarchy in politics to ensure the establishment of their 
democracy over the long term. The Thais cannot secure political stability if they 
keep relying on the king to intervene in times of crisis” 

 “เครดิตความเชื�อถือของเมืองไทย ไดล้ดตํ�าลงอย่างมากในสังคม
โลก โดยเฉพาะหลงัการปิดสนามบินในกรุงเทพทั*งสองสนามเมื�อปลาย
เดือนพฤศจิกายน โดยกลุ่มพนัธมิตรที�ต่อต้านทกัษิณซึ�งได้สร้างความ
เดือดร้อนอยา่งมากใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศ รวมทั*งชาวญี�ปุ่น
และเกิดผลกระทบต่อบริษทัต่างชาติที�ดาํเนินการอยูใ่นประเทศไทยดว้ย 
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 ความกังวลที�มีต่อสุขภาพของกษัตริยภ์ูมิพล อดุลยเดช ซึ� งมี
บทบาทในการดูแลประเทศชาติซึ� งจะมีอายุใกล้ครบ 81 ปีในวันที�            
5 ธนัวาคมนี*  แต่ในปีนี* ไม่มีการออกมาพดูกบัคนในชาติก่อนวนัเกิด 
  รัฐบาลไทยจะตอ้งทาํงานเพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นทั*งในประเทศ
และต่างประเทศ ธุรกิจของชาวญี�ปุ่นในไทยจะตอ้งทบทวนยุทธศาสตร์
ระยะยาวใหม่ รัฐบาลญี�ปุ่นจะต้องสื�อสารไปยงันายอภิสิทธิ; ถึงเรื� อง
ดงักล่าวนี*  
 ให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทย มีส่วนร่วมในการเปิดเวที      
ถกปัญหาเกี�ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย ์ในการเมือง 
เพื�อที�จะเป็นการสร้างพื*นฐานประชาธิปไตยในระยะยาว ประชาชนไทย
จะตอ้งไม่แกปั้ญหาที�เกี�ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง เพียงการพึ�งพิง
พระมหากษตัริยใ์นการแทรกแซงเมื�อเกิดวิกฤต”� 
 ความเห็นของนักวิชาการต่างประเทศและสื� อสิ� งพิมพ์ใน
ต่างประเทศที�นาํมาตีพิมพนี์*  เป็นเพียงส่วนหนึ� งจากจาํนวนมากที�แสดง
ความเห็นเจาะลึกอย่างตรงไปตรงมาที�สื�อไทย และคนไทยไม่อาจจะรู้
ความเป็นจริงเหล่านี* ไดด้ว้ยอาํนาจเผด็จการทางกฎหมายและอาํนาจเผด็จ
การทางวฒันธรรมของราชสาํนกั 
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 นับตั*งแต่สิ*นรัฐบาลจอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต์ การพงัทลายของ
รัฐบาลในหลายรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที�มีลกัษณะบ่งบอกว่ามีความ
เข้มแข็งและมั�งคง ล้วนแล้วแต่ต้องพังทลายลงทุกรัฐบาลไปด้วยข้อ
กล่าวหาทางการเมืองที�คลา้ยคลึงกนัคือ “ไม่จงรักภกัดี” บา้งก็ถูกขบัไล่
โดยพลงัมวลชน บา้งก็ถกูขบัไล่โดยการรัฐประหาร ไม่เวน้แมแ้ต่พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ เมื�อครั* งดาํรงตาํแหน่งผูน้าํรัฐบาลที�มีความเขม้แข็ง 
และครองอาํนาจยาวนานถึง 8 ปี ก็ตอ้งมีอนัเป็นไปในลกัษณะคลา้ยๆ กนั 
จนสามารถสรุปไดว้่าในช่วงนบัแต่ปี 2506-2551 ซึ�งประวติัศาสตร์ไดเ้ริ�ม
เขา้สู่ยุคประชาธิปไตยที�ภาคพลเรือนเริ�มมีบทบาทมากขึ*นนั*น ประเทศ
ไทยก็ยงัไม่อาจมีรัฐบาลที�มีเสถียรภาพได ้และแมล่้าสุดวิวฒันาการของ
ระบบพรรคการเมืองไทยได้พัฒนาสูงขึ* นจนถึงขั*นเกิดระบบพรรค
การเมืองที�เขม้แข็งจนทาํใหก้ารเมืองไทยเกิดเสถียรภาพดว้ยการสามารถ
จดัตั*งรัฐบาลดว้ยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวไดคื้อ พรรคไทยรักไทย 
โดยการนาํของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ในช่วงเวลา 2544-2549 และความมี
เสถียรภาพของรัฐบาลประชาธิปไตย ก็ไดส่้งผลดีต่อการแกปั้ญหาวิกฤต
เศรษฐกิจที�ตกค้างมาตั* งแต่ปี 2540 และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดี ขึ* นมามากกว่าแต่ก่อนในระดับหนึ� งด้วยนโยบาย
สาธารณสุขที�กา้วหน้าตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และนโยบาย

4.3 รูปธรรมอนัน่าสงสัยจากถนอมถึงทักษิณ 
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พฒันาเศรษฐกิจรากหญา้ตามโครงการหนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
เป็นต้น จนเป็นที�ถูกตาตอ้งใจของประชาชนส่วนข้างมาก รัฐบาลจาก
ระบอบประชาธิปไตยที�ม ั�นคงและมีประสิทธิภาพ เช่น รัฐบาลทกัษิณ     
นี* ก็ยงัไม่อาจจะดาํรงอยูไ่ด ้ทั*งๆ ที�มีผลงานและมีคุณภาพมากกว่ารัฐบาล
ก่อนแต่กลับมีอายุสั* นกว่ารัฐบาลก่อนๆ ที�ด้อยคุณภาพกว่าเสียอีก        
โดยรัฐบาลทักษิณไดจ้บบทบาทลงดว้ยการยึดอาํนาจของฝ่ายทหารใน
ขอ้หาเดียวกนัว่า “ไม่จงรักภกัดี” อีกเช่นเดียวกนั 
 จากภาวะความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลที�ไม่ว่าจะมาจากระบอบ
เผด็จการทหาร ระบอบประชาธิปไตยครึ� งใบ หรือเต็มใบ ดงัที�กล่าวมา
ทั*งหมดเหล่านี*  ทาํให้เกิดขอ้กังขาในทางวิชาการว่า การพงัทลายของ
รัฐบาลจนไม่อาจจะมีรัฐบาลที� มีเสถียรภาพได้เลยนี*  เป็นผลมาจาก 
นักการเมอืงไทยเลว หรือ อาํนาจนอกระบบการเมอืงไทยเลว กนัแน่ 
 ถา้ปัญหาความไม่มั�นคงของระบอบประชาธิปไตยของไทยมี
สาเหตุหลกัมาจากอาํนาจนอกระบบ ก็จะตอ้งมีคาํถามต่อไปว่า “อํานาจ
นอกระบบนั�นคอืใคร?” 
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มีการบิดเบือนขอ้เท็จจริงจากนักวิชาการในมหาวิทยาลยั จาก
สื�อมวลชน และผู ้นําทางความคิดของสังคมที� มีแนวคิด “ศักดินา
สวามภัิกดิN” โดยไดป้ระสานเสียงโฆษณามอมเมาประชาชนว่า “ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยที�ไม่อาจจะดาํเนินไปไดเ้หมือนต่างประเทศนั*น 
เกิดจากความเลวร้ายของนกัการเมืองไทย” คาํกล่าวเหล่านี* เป็นการโกหก
ของพวกนกัวิชาการจอมตลบตะแลง โดยแทจ้ริงแลว้พวกเขานอกจากจะ
ขี*ขลาดไม่กลา้วิพากษว์ิจารณ์อาํนาจนอกระบบแลว้ พวกเขายงัเกาะกลุ่ม
หาประโยชน์ทางการเมืองกบัอาํนาจนอกระบบหรืออาํนาจเผด็จการอีก
ดว้ย และทุกครั* งที�อาํนาจนอกระบบใชก้าํลงัทหารเขา้ยดึอาํนาจลม้รัฐบาล 
พวกเขาก็จะออกมาให้เหตุผลความถูกตอ้งของการยึดอาํนาจและเขา้มา
เป็นรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบญัญติั โดยการแต่งตั*งของอาํนาจนอก
ระบบกนัเป็นทิวแถว 

หากเราจะเปรียบเทียบคุณภาพของนักการ เมืองไทยกับ
นกัการเมืองต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ�งถือไดว้่ามีวฒันธรรม 
และพฒันาการใกลเ้คียงกนัแลว้ก็จะเห็นไดว้่า “วาทะกรรม” ของพวก
ศกัดินาสวามิภกัดิ; นั*นเป็นการโกหกที�ต่อเนื�องมายาวนาน และใชอ้าํนาจ
เผด็จการทางกฎหมาย และอาํนาจเผด็จการทางวฒันธรรมมาครอบงาํ

4.4 อาํนาจนอกระบบคอืปัจจยัหลกัทําลายประชาธิปไตย 
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ความคิดของประชาชนไม่ให้กลา้มองทะลุม่านประเพณีว่าแทจ้ริงความ
เลวร้ายของระบบการเมืองไทยวนันี* อยู่ที�อาํนาจนอกระบบที�ไม่ยอมรับ
ระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือคุณภาพของนกัการเมือง นั*นเราสามารถดู
ไดจ้ากตวัชี*วดัก็คือ ดูจากคุณภาพของประชาชนซึ�งประชาชนในประเทศ
ไทยก็มีคุณภาพทางการศึกษาในอตัราส่วนใกลเ้คียงกนักบัประเทศเพื�อน
บา้นในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เหมือนกนั หรืออาจจะ
สูงกว่าอีกหลายประเทศดว้ยซํ*าไป แต่ทาํไมประเทศเพื�อนบา้นของเราจึง
สามารถปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยกนัไดต่้อเนื�องยาวนาน จนทาํ
ใหป้ระเทศของเขามีความเจริญรุ่งเรืองได ้ 

แท้จริงแลว้ประเทศเพื�อนบ้านของเราที�ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยไดต่้อเนื�องยาวนานนั*น เพราะเขาไม่มีอาํนาจนอกระบบที�
ทรงประสิทธิภาพเช่นประเทศไทยที�มีทั* งอิทธิพลทางการทหาร และ
อิทธิพลทางความคิดและวฒันธรรมที�ทบัอยู่บนหัวและคอยเขา้มาทาํลาย
ระบอบประชาธิปไตยอยูต่ลอดเวลา 

อาํนาจนอกระบบที�ทรงพลงัของไทยก็คืออํานาจของกลุ่มทหาร
และกลุ่มข้าราชการที�มรีาชสํานักคอยหนุนหลงัอยู่ตลอดเวลานั�นเอง  
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 การกล่าวโจมตีนกัการเมืองที�มาจากการเลือกตั*งว่าเป็นการเขา้สู่
อาํนาจโดยใชเ้งินซื*อเสียง และใชเ้งินทุนมหาศาล เมื�อเขา้มามีอาํนาจก็มา
กอบโกยโกงกินได้กลายเป็นวาทะกรรมที�พวกขุนนาง อาจารย์
มหาวิทยาลยั และสื�อมวลชนสาย “ศักดินาสวามิภักดิN” ไดป้ระสานเสียง
กนัจนกลายเป็นกระแสหลกัครอบงาํความคิดของสังคม จนกระทั�งไม่
อาจจะมีพรรคการเ มืองใดเลยที� จะมีความชอบธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตยมาปกครองประเทศได ้จะมีก็แต่พรรคการเมืองที�โกหก
หลอกลวงแนบเนียนที�สุด เช่น พรรคประชาธิปัตย ์ที� รับใช้ฝ่ายเจ้ามา
ยาวนานเท่านั*น จึงจะมีความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาล ดงันั*นดว้ยการ
สร้างวาทะกรรมเช่นนี* จึงไม่อาจเกิดการพฒันาระบอบประชาธิปไตยได้
อยา่งเป็นจริงเลย กล่าวคือนักการเมืองทุกคนกลายเป็นผูร้้าย และพรรค
การเมืองทุกพรรคกลายเป็นซ่องโจรในสายตาของประชาชน ซึ�งส่งผลให้
เกิดวฒันธรรม “การเมืองเป็นเรื�องน่ารังเกียจ” และดว้ยวาทะกรรมและ
วฒันธรรมเช่นนี* จึงสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่อาํนาจนอกระบบเขา้มาใช้
อาํนาจแทรกแซงทางการเมือง ตั*งแต่การแต่งตั*งคณะรัฐมนตรีก็จะมีเด็ก
ฝากของวงับา้ง ของทหารบา้ง จนถึงการรวบอาํนาจไปทั*งหมดดว้ยการทาํ
รัฐประหารยดึอาํนาจ  

4.5 โฆษณาด้านเดยีว ทําลายประชาธปิไตย 
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 ภาพการเมอืงประชาธิปไตยในสายตาของเจ้าจงึเป็นภาพแห่งการ
ล้มลุกคลุกคลานที�น่าสมเพชเวทนา ของพวกไพร่ พวกเจ๊กแป๊ะที�ไม่รู้จัก
ประชาธิปไตยแต่อยากมีอํานาจทางการเมือง ทั; งๆ ที� ไ ม่มีความรู้
ความสามารถ เพยีงแต่มเีงินกม็กีารซื;อเสียงกนัมาโดยไม่รู้จกัอบัอาย 
 สมมุติว่าหากจะยอมรับแนวคิดของราชสํานักที�โจมตีให้ร้าย
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเกินจริงแลว้ ก็จะขอให้ผูรั้กความเป็นธรรม
ทั*งหลาย ลองตั*งคาํถามในใจของตนดูเถอะว่า 
 “การเข้าสู่อํานาจด้วยการซื;อเสียง กับ การเข้าสู่อํานาจด้วยการ
รัฐประหารนั;น อย่างไหนเลวร้ายกว่ากนั” และ 
 “การเข้าสู่อาํนาจด้วยการซื;อเสียง กบั การอยู่ในอาํนาจตลอดการ
ด้วยการหลอกลวงประชาชนว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนนั;น 
อย่างไหนเลวร้ายกว่ากนั” 
 แมจ้ะมีการซื*อเสียงอย่างไร การเขา้สู่อาํนาจทางการเมืองก็ตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากประชาชนและตรวจสอบไดทุ้กๆ 4 ปี แต่การเขา้มา
มีอาํนาจโดยการยึดอาํนาจและการมีอาํนาจโดยการอา้งบุญบารมีนั*น 
ประชาชนไม่มีสิทธิตรวจสอบเลยไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะใชอ้าํนาจ
เผด็จการทางกฎหมายปิดกั*นโดยมีคุกตารางข่มขู่แลว้ ยงัใชอ้าํนาจเผด็จ
การทางวฒันธรรมข่มขู่หลอกลวงว่าหา้มพดูถึงเพราะเป็นบาปกรรมที�จะ
ตามติดไปชาติหนา้อีกดว้ย 
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 เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ากระบวนการประชาธิปไตยของ
ประเทศดอ้ยการพฒันาทางการเมืองจะไม่มีการซื*อเสียง แต่จากความเป็น
จริงไดพิ้สูจน์แลว้ว่านกัการเมืองที�ซื*อเสียงทุกคนนั*นไม่ไดป้ระสบชยัชนะ
ทุกคน และมิใช่นกัการเมืองทุกคนเป็นผูซื้*อเสียงหมด และสาเหตุสาํคญัที�
ประชาชนต้องการผลตอบแทนจากการลงคะแนนเลือกตั*งนั*น ก็เป็น
เพราะระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบไทยๆ ไม่มีค ําตอบในการ
แกปั้ญหาความทุกข์ยากของเขา ซึ�งประชาชนรับรู้รูปธรรมทางตรงได้
เพียงเท่านี*  ดว้ยเพราะการที�จะกา้วลึกเขา้ไปดว้ยการศึกษาแลกเปลี�ยนเพื�อ
รับรู้ความจริงแทน้ั*น กระทาํมิไดเ้พราะมีระบบกฎหมายคอยควบคุมไว ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งความผดิในขอ้หา “หมิ�นพระบรมเดชานุภาพ” มาตรา 
112 และกบฏภายในราชอาณาจกัร มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ด้วยเหตุนี* ประชาชนจึงไม่อาจจะเข้าใจความจริงได้ว่าที�พรรค
การเมืองไม่มีคาํตอบใหไ้ดน้ั*นแทที้�จริงก็เพราะพรรคการเมืองไม่มีความ
มั�นคงด้วยการถูกแทรกแซงจากอํานาจนอกระบบด้วยการปฏิวัติ
รัฐประหารอยู่ตลอดเวลา และแก่นแทปั้ญหาคือ ความมั�นคงของพรรค
การเมืองนั* นเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ ซึ� ง
หลกัฐานชดัเจนที�สุดที�ไดอ้ธิบายให้เห็นชดัก็คือเมื�อเกิดพรรคการเมืองที�
เขม้แข็งขึ*นแลว้ในปี 2544 คือพรรคไทยรักไทยโดยการนาํของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร จึงสามารถจัดทํานโยบายที�แก้ปัญหาพื*นฐานของ
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ประชาชนไดจ้ริง และประชาชนก็ไดแ้สดงถึงความเขา้ใจต่อความดีงาม
ของระบอบประชาธิปไตยดว้ยการลงคะแนนให้พรรคไทยรักไทย อย่าง
ท่วมทน้ในการเลือกตั*งทั�วไปเมื�อ 2548 โดยไดค้ะแนนเสียง ส.ส.สูงถึง 
377 คน จาก ส.ส.ทั*งสภามี 500 คน ซึ�งสภาพการเมืองเช่นนี* ไดแ้สดงผล
ใหเ้ห็นถึงพฒันาการที�ดีของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยแลว้ว่า
จะเกิดการแข่งขนัเชิงนโยบายในระบบพรรคซึ�งจะลดทอนการซื*อเสียงลง
อย่างแน่นอน แต่แลว้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ก็เกรงกลวัการ
เข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองของประชาชน ซึ�งจะลดทอนอาํนาจ
นอกระบบของตน จึงได้ใช้กลไกทางสังคมทั*งหมดโดยเฉพาะทหาร 
อาจารย์มหาวิทยาลัยสื�อมวลชน และกลุ่มพลังมวลชนสายศักดินา
สวามิภัก ดิ;  เข้าบดขยี* อย่างเป็นขบวนการโดยผ่านผู ้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผูป้ระสานการเคลื�อนไหว
ตั*งแต่ตน้ปี 2548 หลงัทราบผลการเลือกตั*งที�พรรคไทยรักไทยได้ 377 
เสียง โดยมีกลุ่มพนัธมิตรฯ จุดประกายไฟให้เกิดปัญหาแลว้ระดมตีดว้ย
อาจารยม์หาวิทยาลยัและสื�อมวลชน แลว้ปิดท้ายดว้ยละครฉากเก่าคือ
ทหารออกมายดึอาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549 แมค้ณะรัฐประหารจะจดัตั*ง
รัฐบาลพร้อมกับสร้างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที�เอื*อประโยชน์ให้แก่
พรรคประชาธิปัตยที์�คณะทหารสนับสนุนอย่างเต็มที�แลว้ พร้อมกบัยุบ
พรรคไทยรักไทย ตดัสิทธิ; ทางการเมือง กีดกนัพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และ
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แกนนําออกจากระบบการเมืองแล้วก็ตาม แต่การเลือกตั* งเมื�อว ันที�         
23 ธนัวาคม 2550 หลงัการยึดอาํนาจประชาชนก็ยงัลงคะแนนให้พรรค
พลงัประชาชน ซึ� งเป็นที�รู้กันของประชาชนว่าเป็นพรรคการเมืองของ
ทกัษิณกลบัมาเป็นเสียงขา้งมากและสามารถจดัตั*งรัฐบาลไดอี้ก แต่ฝ่าย
เจ้าก็ไม่ยินยอมและได้แสดงบทบาทโดยใช้อาํนาจนอกระบบกดดัน
รัฐบาลนายสมคัรและนายสมชายให้พน้อาํนาจไป ทาํให้ประเทศไทย
ทาํลายสถิติโลก คือ เพียง 1 ปี มีถึง 4 รัฐบาล 
 เหตุการณ์ทั;งหมดนี;ได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าประชาชนได้เห็น
คุณประโยชน์ของระบอบประชาธิปไตย และพึงพอใจต่อหลักการที�
อาํนาจอยู่ในมอืของตนแล้ว แต่อาํนาจนอกระบบต่างหากที�ไม่พึงพอใจที�
อํานาจจะเป็นของประชาชน และอํานาจนอกระบบนี;เองได้กลายเป็น
ปัจจยัสําคญัที�ทําให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่อาจจะพฒันาต่อไป
ได้ ดังเช่นนานาอารยประเทศ  
 
 
 

 การหาประโยชน์โดยมิชอบของนักการเมืองไทยตั*งแต่ระดับ
ท้องถิ�นจนถึงระดับชาติ เป็นตํานานแห่งความเลวร้ายที� ฝ่ายขุนนาง
พยายามโฆษณาใหร้้ายจนกลายเป็นวาทะกรรมทางสังคมว่าเมื�อขึ*นชื�อว่า
เป็นนกัการเมืองแลว้ไม่มีใครดีทั*งนั*น ดงันั*นจึงจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายคอย

4.6 สร้างระบบตรวจสอบนักการเมอืงฝ่ายเดยีว 
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ตรวจสอบและควบคุมทรัพยสิ์นของทุกๆ คนที�เขา้มายุง่เกี�ยวกบัการเมือง 
เริ�มตั*งแต่ชาวบา้นที�จะเขา้มาเป็นกรรมการสาขาพรรคในระดบัหมู่บา้น
และตาํบล โดยจะตอ้งแจง้ความมีอยูข่องทรัพยสิ์นทั*งของตนเอง ของเมีย 
และของลกูที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยพวกขุนนางขา้ราชการและอาจารย์
มหาวิทยาลัยได้อ้างอิงหลักวิชาการอย่างน่าเชื�อถือว่าเป็นหลักการ
ปกครองที�โปร่งใส ที�เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” และเพื�อความน่าเชื�อถือก็
อา้งชื�อเป็นภาษาองักฤษเสียดว้ยว่า “Good Governance” แต่ในความเป็น
จริง มนักลบักลายเป็นวาทะกรรมที�หลอกลวง พดูจริงเพียงดา้นเดียว 
 ผูมี้จิตใจอนัเป็นธรรมลองตั* งคาํถามตัวเองเถิดว่า “ระหว่าง
นายอาํเภอ กบั ชาวนาที�เข้ามาเป็นกรรมการสาขาพรรคการเมอืงในระดับ
ท้องถิ�นนั;น ใครมโีอกาสโกงงบประมาณแผ่นดินมากกว่ากนั” 
 ตอบไดท้นัทีว่า “นายอาํเภอ” และตวัอย่างที�เกิดขึ*นจริงและรู้กนั
ทั�วไปว่าทั*งนายอาํเภอ ผูว้่าราชการจงัหวดั และหวัหนา้ส่วนราชการเกือบ
ทุกคนลว้นแต่ทุจริตทุกโครงการ ราชการที�ตอ้งเปิดประมูลงาน ผ่านการ
รับผิดชอบของตนในอัตราส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ต ํ� าสุด ไม่ว่าจะเป็น
โครงการก่อสร้างอาคาร ทาํถนน ขุดคลอง แลว้ทาํไมพวกข้าราชการ
เหล่านี* จึงไม่ตอ้งถูกควบคุมทรัพยสิ์น เหมือนกบัชาวนาที�เป็นกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง? 
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 แท้จริงระบบกฎหมายควบคุมทรัพย์สินของนักการเมืองก็คือ
การโฆษณาให้ร้ายด้านเดียว และกดีกนัไม่ให้ประชาชนเข้ามาเกี�ยวข้องกบั
ระบอบพรรคการเมอืงซึ�งเป็นฐานสําคญัของระบอบประชาธิปไตย  
 
 
  

 ในการกล่าวอ้างระบบธรรมาภิบาล เพื�อให้เกิดการบริหารงานที�
โปร่งใส แต่ข้าราชการทั;งระบบในฐานะเป็นผู้ รับใช้ของพระมหากษัตริย์ 
กลบัไม่ต้องแสดงการมอียู่ของทรัพย์สินต่อสาธารณะเหมอืนนักการเมอืง
และกรรมการสาขาพรรคการเมอืง รวมตลอดทั;งองคมนตรีผู้มีอํานาจตัว
จริงในฐานะที�ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ นอกจากไม่ต้องแสดงต่อ
สาธารณะแล้วยังไม่ต้องแจ้งการมีอยู่ ของทรัพย์สินต่อ ปปช.ด้วย
เช่นเดียวกนั 
 ความเป็นจริงในวนันี* ปรากฏว่าองคมนตรีเกือบทุกคนเป็นที�
ปรึกษาทางธุรกิจใหแ้ก่บริษทัขนาดใหญ่ และบริษทัเงินทุนธนาคาร อาทิ
เช่น พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ก็เป็นที�ปรึกษาของธนาคารกรุงเทพมา
เป็นเวลายาวนาน นับตั*งแต่เริ�มดาํรงตาํแหน่งองคมนตรีซึ� งก็เป็นที�รู้กัน
ทั�วไปในสงัคมนี*  
 สําหรับข้าราชการที�ต้องแจ้งทรัพย์สินก็มีเฉพาะข้าราชการ
ระดบัสูง เช่น ปลดักระทรวง(ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัไม่แจง้ทรัพยสิ์น) แต่

4.7 ข้าราชการ และองคมนตรีไม่ต้องแสดงทรัพย์สิน 
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ระบบตรวจสอบก็ไม่เข้มข้นเหมือนอย่างของนักการเมืองที�ต้องแจ้ง
ทรัพยสิ์น และตอ้งนาํไปเปิดเผยต่อสาธารณะ ความผดิพลาดเล็กๆ น้อยๆ 
ของเอกสารก็มีสิทธิถกูดาํเนินคดี และอาจถูกถอดถอนหลุดจากตาํแหน่ง 
หรือติดคุกติดตะรางได ้
 ผูมี้จิตใจอนัเป็นธรรมลองคิดดูหน่อยเถอะว่า ทหารและตาํรวจ    
ผูบ้ัญชาการเหล่าทัพทั*งหลาย ล้วนแต่เป็นผูมี้อาํนาจตัวจริงในสังคม     
การเมืองไทยทาํไมไม่ถูกควบคุมด้วยระบบกฎหมาย การตรวจสอบ
ทรัพยสิ์นเหมือนกบัประชาชนทั�วไปที�กา้วเขา้มายุง่เกี�ยวกบัการเมืองเล่า? 
 รวมตลอดถึงผู้ที�อยู่ ในราชสํานักที�หาผลประโยชน์จากระบบ
การเมอืงกนัอย่างขวกัไขว่ไปหมด ทําไมไม่ต้องถูกตรวจสอบด้วยระบบ
การแจ้งทรัพย์สิน เหมอืนอย่างเช่นนักการเมอืงเล่า? 
 มีแต่ข้าราชการการเมืองผู้ รับใช้ใต้เบื;องยุคลบาทเท่านั;นหรือที�
ทุจริตเป็น, ส่วนข้าราชการประจาํผู้รับใช้ใต้เบื;องยุคลบาทเท่านั;นทุจริตไม่
เป็นใช่ไหม? 
 
 
 

 จากหลกัฐานหนังสือ “เปิดหน้ากากผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ 
ความจริงวิกฤตการเมือง” สาํนกัพิมพส์ยามปริทศัน์ ฉบบัพิมพค์รั* งที� 2 ได้
ใหข้อ้มลูที�เป็นจริงว่าแมแ้ต่ผูที้�อยูใ่นตาํแหน่งองคมนตรี อยา่งเช่น พลเอก

4.8ความรํ�ารวยของพลเอกสุรยุทธ์  ตวัอย่างธรรมาภิบาลด้านเดยีว 
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สุรยทุธ ์จุลานนท์ ก็มีประวติัมวัหมองว่ามีทรัพยสิ์นจาํนวนมากเกินกว่า
รายไดที้�เกิดจากการรับราชการอนัเป็นปกติไดอ้ยา่งไร โดยกล่าวว่า 
 “นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ อ้างตัวเป็นข้าราชการที	
ซื	อสัตย์สุจริตมาตลอดชีวิต แต่กลบัมีสินทรัพย์และเงินสดทั/งหมดทั/งของ
ตัวเองและของภรรยาที	แจ้งต่อ ปปช.รวมถึง 94 ล้านบาท เฉพาะทรัพย์สิน
ของภรรยาซึ	งเป็นข้าราชการทหารแค่ยศระดับพันเอกกลับมีทรัพย์สิน
มากถึง 65,566,363.11 บาท (หกสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื	นหกพันสาม
ร้อยหกสิบสามบาทสิบเอด็สตางค์) เฉพาะเครื	องประดับของพันเอกหญิง
คุณหญิงจิตรวดี  จุลานนท์ ซึ	 ง เ ป็นภรรยาของนายก รัฐมนตรีนั/ น               
มีเครื	 องประดับที	เป็นอัญมณีและมีนาฬิกายี	ห้อดังๆ เป็นมูลค่ารวมถึง 
14,157,000 บาท(สิบสี	 ล้านหนึ	งแสนห้าหมื	นเจ็ดพันบาท) และยังมี
บ้านพักตากอากาศสวยหรูบนยอดเขายายเที	 ยง อําเภอสี	 คิ/ว จังหวัด
นครราชสีมา ซึ	งเป็นการใช้อิทธิพลเมื	อครั/งเป็นแม่ทัพภาคเข้าครอบครอง
โดยใช้งบประมาณทหารทาํถนนลาดยางจากตีนเขาถึง ยอดเขารอบบ้าน
ซึ	งเป็นความผิดอย่างชัดแจ้งในอดีตแต่ไม่เคยถกูตรวจสอบเลยจนกระทั	ง
ก้าวเข้าสู่วงจรการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ	งหากไม่ก้าวเข้ามาเป็น
นักการเมืองสินทรัพย์ที	ได้มาเมื	อครั/งเป็นทหาร กจ็ะไม่มีผู้ใดล่วงรู้ 
 ที	 กล่าวถึงรูปธรรมกรณีพลเอกสุรยุทธ์ ก็เพื	อแสดงให้เห็น
ตัวอย่างที	 เป็นจริงว่ายังมีผู้นําเหล่าทัพอีกมากมายที	 มีอํานาจในการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเตม็บ้านเตม็เมืองภายใต้คาํอวดอ้างว่ารัก
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ชาติโดยไม่มีระบบตรวจสอบควบคุมเลยซึ	งจากโครงสร้างระบบราชการ
ที	มีอาํนาจเผดจ็การทางกฎหมายและวัฒนธรรมของกลุ่มอาํมาตยาธิปไตย
ครอบงาํอยู่ เช่นนี/ย่อมเป็นการเพาะเชื/อร้ายของระบบคอรัปชั	นให้ขยาย
ใหญ่โตและเข้มแขง็ และยิ	งมีการรัฐประหารเพื	อสร้างเกราะคุ้มกันระบบ
ราชการให้เข้มแขง็ยิ	งขึ /นด้วย การแก้ปัญหายิ	งมืดมน”� 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ ธรรมาภิบาลที�โฆษณาเรียกร้องกนัทั�วเมือง
แทจ้ริงก็คือ การโฆษณาชวนเชื�อของฝ่ายเจา้ที�จะควบคุมการขยายตวัของ
ระบบพรรคการเมือง ดว้ยความหวาดกลวัว่าอาํนาจทางการเมืองของภาค
ประชาชนจะเกิดความเขม้แข็งขึ*นจริงในวิถีทางระบอบประชาธิปไตย 
 ธรรมาภิบาลหรือการบริหารที�โปร่งใสเป็นสิ�งที�ถูกต้อง แต่เพื�อให้
เกดิประโยชน์ที�แท้จริง ต้องทําทั;งกระบวนของผู้ที�มีการใช้อํานาจรัฐและ
มีโอกาสหาผลประโยชน์จากเงินภาษีอากรของประชาชนไม่ใช่ทํากับ
ชาวนาชาวไร่ ที�จะเข้ามาสู่กระบวนการทางการเมือง เพียงเพราะเข้ามา
เป็นกรรมการสาขาพรรคการเมอืงในชนบทอย่างเช่นทุกวนันี; 
 
 
 

                                                
�

 วิจัย ใจภักดี พิมพ์ครั* งที� 2 หน้า 56 “เปิดหน้ากากผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ   
ความจริงวิกฤตการเมือง” กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพส์ยามปริทศัน์ 
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 “ทกัษิณไม่เสียภาษีหุ้น, ทกัษิณเป็นทุนสามานย”์ ไดก้ลายเป็น   
วาทะกรรมทางสังคมที�นักวิชาการพันธุ์  “ศักดินาสวามิภักดิ; ” ได้
กล่าวโทษพ.ต.ท.ทกัษิณ นายกรัฐมนตรี จนเกิดกระแสโค่นลม้รัฐบาล
ทกัษิณ  
 หากจะมองดว้ยมุมมองการตรวจสอบอาํนาจของผูมี้อาํนาจแลว้
การตรวจสอบการกระทาํของนายกฯ ทักษิณ เป็นเรื� องที�ดียิ�ง แต่การ
ตรวจสอบตอ้งยดึแนวพระราชดาํรัสของพระเจา้อยู่หัวภูมิพลที�ทรงเตือน
พสกนิกรว่า “อย่าใช้สองมาตรฐาน”หรือที�พูดติดปากเป็นภาษาฝรั�งว่า 
double standard แต่ปรากฏว่านักวิชาการและสื�อมวลชนที�แสดงตวัเป็น
นักอุดมการณ์ในบ้านเมืองนี*  กลบัไม่ยึดแนวพระราชดาํรัส และใชก้าร
ตรวจสอบแบบสองมาตรฐานตลอดเวลา ซึ�งปรากฏความเป็นจริงว่าการ
ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ว่าบริษทัใดๆ ก็ไม่ไดเ้สียภาษีเหมือนกัน 
โดยเฉพาะการขายหุ้นของหนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ ์       
เดอะเนชั�น ซึ�งอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นกนั ที�เป็นตวัตั*งตวัตีในการออก
ข่าวนี*  ก็ไม่ไดเ้สียภาษีเหมือนกนั รวมตลอดทั*งการขายหุ้นของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และอีกหลายบริษัทมหาชนที�ราชสํานักถือหุ้นใหญ่อยู ่         
ก็ไม่ไดเ้สียภาษีเหมือนกัน แต่นักวิชาการและสื�อมวลชนสาย “ศกัดินา
สวามิภกัดิ; ” ต่างก็ปิดปากเงียบ 

4.9 ใครกนัแน่ที�เป็นทุนสามานย์? 
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ทุนสามานย์คอือะไรกนัแน่? 
 ในระบบทุนนิยมนั*นเป็นที�รู้กนัทั�วไปว่า ทุกคนมีสิทธิที�จะลงทุน
คา้ขาย แข่งขนักนัอย่างเสรีโดยปฏิบติัตามกรอบกฎหมายเดียวกนัอย่าง
เสมอภาค ใครทาํผิดกติกาย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ดังเช่นที� พ.ต.ท.
ทกัษิณ ถกูวิพากษว์ิจารณ์ขณะดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่า
ราชสาํนักซึ�งเป็นกลุ่มทุนใหญ่สุดในประเทศไทย ไดท้าํกิจการหากาํไร
เยี�ยงสามญัชนทั�วไป ทั*งลงทุนเองและร่วมทุนกบัเอกชนอื�นๆ นับเป็น
ร้อยๆ บริษัท ตั* งแต่ธนาคารไทยพาณิชย ์บริษัทเงินทุนหลกัทรัพยอี์ก
มากมาย บริษัทผลิตและคา้วสัดุก่อสร้างใหญ่สุด เช่น ปูนซีเมนต์ไทย 
จนถึงบริษทัประมลูรับเหมาก่อสร้างอื�นๆ แต่ปรากฏว่ารายไดท้างธุรกิจที�
เข้าสู่ราชสํานักและเชื*อพระวงศ์กลบัไม่ได้เสียภาษีเงินได้ อีกทั* งเมื�อ
กิจการคา้เกิดวิกฤตตอ้งขาดทุน ซึ�งเป็นภาวะปกติของการทาํธุรกิจที�ตอ้งมี
ทั*งกาํไร และขาดทุนนั*น แต่กิจการของราชสาํนกักลบัใชอ้าํนาจรัฐนาํเงิน
ภาษีอากรของราษฎรไปคํ* าจุนให้ เช่น กรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540     
ที�เป็นผลใหบ้ริษทัเอกชนมากมายเกิดลม้ละลาย แต่ในเวลานั*นรัฐบาลของ
นายชวน หลีกภัย โดยนายธารินทร์ นิมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ก็นาํเงินภาษีอากรเขา้ช่วยคํ* าจุน ธนาคารไทยพาณิชย ์
และบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย เพื�อใหร้อดพน้จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก เป็นตน้ 
หรือแมบ้ริษัทธุรกิจอื�นๆ ของราชสํานักที�ต้องประสบกับภาวการณ์
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ขาดทุน แต่ไม่ใหญ่โตถึงขนาดจะตอ้งเอาเงินภาษีอากรมาอุม้ ก็ใชว้ิธีผ่อง
ถ่ายใหแ้ก่กลุ่มทุนผูจ้งรักภกัดีต่างๆ รับเซง้ไป เช่น กรณีสถานีโทรทศัน์ 
ITV เป็นตน้ 
 การบริหารจดัการทุนของราชสํานักดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ ไม่ใช่
ระบบทุนเสรีอย่างแน่นอน และก็ไม่อยู่ในฐานะที�ใครจะวิจารณ์ได ้
นอกจากมีกฎหมายอาญา มาตรา 112 ปิดปากแลว้ แต่ที�ร้ายกว่านั*นคือการ
ปิดปากดว้ยอาํนาจมืดนอกกฎหมายดว้ยการ “ถูกอุ้ม” หายตวั ซึ�งเป็นเรื�อง
ปกติของบา้นเมืองนี*  
 ลกัษณะธุรกจิของทุนราชสํานักเช่นนี;อยู่ในคาํจาํกดัความของทุน
สามานย์หรือไม่ พวกอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั;งหลายจะตอบลูกศิษย์
อย่างไร? 
 จะนําพระราชดาํรัสเรื� อง “สองมาตรฐาน” มาอธิบายอย่างไร    
ดี!!! 
 
 
 

การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญที�เกิดขึ;นซํ;าแล้วซํ;าเล่าโดยได้รับ
การรับรองจากราชสํานัก ทําให้ระบบพรรคการเมือง และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอ่อนแอลง แต่แม้กระนั;นกไ็ม่อาจจะปิดกั;นอาํนาจของ
ประชาชนได้  เพราะการเติบใหญ่ของพลังมวลชนที� เ รียก ร้อง

4.10 สร้างระบอบประชาธิปไตยที�บิดเบี;ยว 
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ประชาธิปไตยนั;นเป็นพลังทางประวัติศาสตร์ที�เจตนาแห่งปัจเจกชนไม่
อาจจะขัดขวางได้ 

พลงัแห่งประชาธิปไตยจึงไม่ต่างอะไรจากทารกหวัดื*อที�แมแ้ม่ใจ
ร้ายที�ไม่อยากจะมีลกูพยายามกินยาขบัใหแ้ทง้ แต่ในที�สุดก็คลอดออกจน
ไดฉ้นัใดก็ฉนันั*น ดงันั*นในรอบ 60 กว่าปีของการครองราชยก์็ไม่อาจจะ
คุมกาํเนิดพลงัประชาธิปไตยได ้ราชสาํนกัทาํไดเ้พียงทาํใหป้ระชาธิปไตย
แคระแกรน ไม่อาจจะเติบใหญ่เขม้แข็งได้ แต่ผลร้ายก็ตกแก่ประชาชน
โดยรวมเพราะพลงัแห่งระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมเช่นของไทยทุก
วนันี* ไม่สามารถจะสร้างความอุดมสมบูรณ์พลูสุข และสร้างคุณภาพชีวิต
ที� ดีให้แก่ประชาชนได้ เมื�อเปรียบเทียบกับประเทศที� เขามีระบอบ
ประชาธิปไตยเขม้แข็ง 

นับวนัที�ประชาธิปไตยได้ถูกปิดกั*น ขาดสารอาหารจนแคระ     
แกร็น และแมเ้ด็กหัวดื*อคนนี* จะเกิดเขม้แข็งขึ*นมาไดก้็ไม่เวน้ยงัตอ้งถูก
หักแข็งหักขาให้พิการอีกจนได ้ดงัเช่นกรณีการรัฐประหารลม้รัฐบาล
ทกัษิณที�มีความเข้มแข็ง และมีศรัทธาจากประชาชนสนับสนุน, สภาพ
ต่างๆ เช่นนี*นับวนัยิ�งประจานตวัเองให้เห็นว่าประเทศไทยมีรูปร่างเป็น
เด็กพิการอมโรคที�น่าเกลียด และแปลกประหลาดมากยิ�งขึ*นในสายตาของ
ชาวโลก 
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ในการรัฐประหารครั* งหนึ� งๆ อาํนาจของทหารที�ไดร่้วมมือกับ
ระบอบราชการไดส้ร้างกรอบลอ้มระบอบราชการให้เขม้แข็งยิ�งขึ*น และ
ลดอาํนาจของฝ่ายการเมืองลงจนกระทั�งไม่อาจจะควบคุมบริหาร
ข้าราชการได้ ทาํให้ระบอบราชการหรือที�นิยมเรียกกันว่า “ระบอบ         
อาํมาตยาธิปไตย” ขึ* นครอบงาํอาํนาจของรัฐบาลที�มาจากประชาชน
เกือบจะไม่ไดเ้ห็นเดือนเห็นตะวนั 
 จากรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ไดแ้สดงใหเ้ห็นชดัว่าเป็นมรดกตก
ทอดของระบอบอาํมาตยาธิปไตยที�พฒันาต่อยอดจนกลายเป็นระบอบ   
อาํมาตยาธิปไตยอยา่งสมบูรณ์แบบและแนบเนียน กล่าวคือรัฐธรรมนูญปี 
2550 ได้วางโครงสร้างให้ศาลทั*ง 3 สถาบนั คือ ศาลฎีกา ศาลปกครอง
สูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผูคุ้มอาํนาจของรัฐบาลทั*งหมดโดย
ประธานศาลทั*ง 3 สถาบัน เป็นผูต้ ั* งองค์กรอิสระที�มาจากข้าราชการ
อาวุโส ที�ต้องเป็นข้าราชการอาวุโสเพราะ(แก่เกินแกงความคิดเป็น
อาํมาตยส์มบูรณ์แบบไม่เปลี�ยนแปลงแลว้) อีก 4 องคก์ร และหลงัจากนั*น
ตวัแทนศาลทั*ง 3 สถาบนั กบั ตวัแทนองคก์รอิสระทั*ง 4 องคก์ร ก็ร่วมกนั
เลือกสมาชิกวุฒิสภา 74 คน เพื�อมาคุมรัฐบาลโดยมีอาํนาจเสมอเท่ากับ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ยิ�งกว่านั*นก็ใหอ้าํนาจพิเศษแก่องคก์รอิสระเช่น 
กกต. ,ปปช. ที�ทาํหน้าที�เหมือนพนักงานสอบสวนคอยตรวจสอบจบักุม
นกัการเมืองทุกคนขึ*นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมือง ศาลปกครอง 
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และศาลรัฐธรรมนูญ เพื�อถอดถอนออกจากตาํแหน่ง หรือนัยหนึ� งก็คือ
เปลี�ยนอาํนาจของรัฐบาลที�ประชาชนตดัสินมาแลว้ ตามชอบใจของศาล
ซึ�งอยู่ภายใต้การควบคุมจากราชสาํนัก โดยผ่านมือที�มองไม่เห็นของ
เครือข่ายราชสาํนกั และก็ไดป้ฏิบติัการเป็นผลจริงแลว้ เช่น การตดัสินให้
นายกรัฐมนตรีสมคัร สุนทรเวช ออกจากตาํแหน่ง ดว้ยเพราะทาํกบัขา้ว
โชว์ทางโทรทัศน์  และตัดสินล้มรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ;  ใน
ระยะเวลาไล่เลี�ยกนั ดว้ยการยบุพรรคอยา่งฉุกละหุก และมีพิรุธ เมื�อวนัที� 
2 ธนัวาคม 2551 ก่อนที�นายสมชาย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจะเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเพียง 2 ชั�วโมง 
ในงานสวนสนามกองทหารรักษาพระองค ์
 ไม่เพียงแต่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญที�ราชสาํนักเขา้มาควบคุม
อาํนาจรัฐโดยผ่านอาํนาจศาลทั*ง 3 สถาบนั ดงักล่าวขา้งตน้เท่านั*น โดย
เนื*อแท้ของรัฐธรรมนูญแล้วยงับรรจุแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไวใ้น
แนวนโยบายแห่งรัฐ ทาํให้พรรคการเมืองทุกพรรคไม่มีอิสระที�จะเสนอ
นโยบายต่อประชาชนเพื�อใหป้ระชาชนเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบ อีกทั*งยงั
สกัดกั*นอาํนาจของฝ่ายการเมืองให้เกิดความยุ่งยากในการบริหาร          
ไม่สามารถจะตดัสินการแกปั้ญหาของประชาชนอย่างฉับไวได ้เช่น การ
จะไปตกลงการค้าหรือสัญญาใดๆ กับต่างประเทศต้องนํามาขอความ
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เห็นชอบต่อรัฐสภา ที�มีราชสาํนกัวางโครงสร้างควบคุมอยา่งแน่นหนาไว้
แลว้อีกดว้ย 
 จากโครงสร้างที�ปิดกั*นอาํนาจของรัฐบาลที�มาจากประชาชน
เช่นนี* ไดท้าํใหร้ะบอบประชาธิปไตยบิดเบี* ยว ทาํให้ทุกฝ่ายในรัฐสภา ทั*ง
ระหว่างสมาชิกสภาด้วยกนัเอง และระหว่างสมาชิกสภากบัประชาชน 
เกิดความขดัแยง้กนัไม่มีที�สิ*นสุด โดยเปิดช่องให้ฟ้องร้องกนัยงัโรงศาล
เพื�อช่วงชิงอาํนาจทางการเมืองกนัโดยศาลเป็นผูต้ดัสิน ดงันั*นนกัการเมือง
ในสภาแทนที�จะมุ่งสร้างผลประโยชน์ใหป้ระชาชน เพื�อขอคะแนนความ
เห็นชอบจากประชาชนก็กลายมาเป็นใช้วิธีแย่งชิงอาํนาจกันด้วยการ
ฟ้องร้องโดยหาขอ้ผดิพลาดทางกฎหมายเลก็ๆ นอ้ยๆ ขึ*นดาํเนินคดีต่อกนั 
 ระบอบการ เ มืองของไทย ปัจ จุบัน จึ งกลาย เ ป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแบบคา้ความ ซึ�งหากนาํไปใชใ้นสหรัฐอเมริกาวนันี* ก็น่า
เชื�อไดว้่า แมป้ระธานาธิบดีโอบามาจะไดรั้บการเลือกตั*งจากประชาชน
แลว้ ก็คงจะยงัไม่อาจจะเขา้บริหารราชการได ้เพราะ กกต.ยงัไม่รับรอง
หรือแมว้่ารับรองแลว้ แต่ ปปช.กาํลงัสอบสวนเรื�องที�ฝ่ายพ่ายแพร้้องเรียน
อยู ่หรืออาจจะตอ้งใจหายใจคํ�าไม่แน่นอนว่าในอนาคตอนัใกลนี้* จะหลุด
จากตาํแหน่งหรือไม่ เพราะมีนาย ก. นาย ข.ไปยื�นฟ้องคดีในขอ้หาต่างๆ 
ทั*งในอดีตและปัจจุบนัที�ศาลอยู่ และศาลกาํลงัจะพิจารณาตัดสิน หาก
ตดัสินจาํคุกก็จะตอ้งหลุดจากตาํแหน่งทนัที  
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 ระบอบประชาธิปไตยของไทยได้ถูกถอดกระดูก เขี;ยวเล็บ        
จนกลายเป็นมนุษย์พกิารไปเสียแล้ว 
 
 
 

 “จ๊อกกี�ไม่ใช่เจ้าของม้า ม้าเป็นของเจ้าของคอก ม้าไม่ต้องฟัง

จ๊อกกี�” 
 วลีทองข้างต้นนี*  เป็นความหมายแห่งคํากล่าวของประธาน
องคมนตรีพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ที�กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนาย
ร้อย จปร. เมื�อวนัที�  14 กรกฎาคม 2549 ที�มีผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองในการต่อต้านรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนนําไปสู่
เหตุการณ์ที�พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบ้ญัชาการทหารบกนาํกาํลงัทหาร
ออกมายดึอาํนาจจากรัฐบาล 
 วลีทองนี* ไม่เพียงแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลกัษณ์ว่าทหาร
ซึ�งเป็นเสมือนมา้ไม่ตอ้งฟังรัฐบาลซึ�งเป็นเสมือนจ๊อกกี*  เพราะทหารเป็น
ของพระราชาซึ�งเปรียบเสมือนเจา้ของคอกมา้เท่านั*น แต่แทจ้ริงคือสรุป
ใหเ้ห็นถึงระบบการเมืองที�เป็นจริงและเป็นความถูกตอ้ง แต่ไม่ใช่ความ
ถกูตอ้งของระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
แบบองักฤษหรือแบบญี�ปุ่น แต่เป็นความถูกตอ้งแทจ้ริงของระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชใหม่ ที�อาํนาจทางการเมือง การทหาร ที� เป็นจริงนั*น

4.11 จ๊อกกี;ไม่ใช่เจ้าของม้า : ทหารไม่ต้องขึ;นต่อรัฐบาล 
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มิไดขึ้*นต่ออาํนาจการบริหารของรัฐบาล ตวัโครงสร้างอาํนาจของรัฐบาล
ที�มาจากประชาชนนั*นเป็นเพียงรูปแบบของอาํนาจการบริหารจดัการที�
คลา้ยกบัอาํนาจการบริหารของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยทั�วๆ ไป 
แต่เนื*อแทอ้าํนาจกลบัรวมศนูยอ์ยูที่�ตวัองคพ์ระมหากษตัริย ์
 ดว้ยเหตุที�กล่าวมาขา้งตน้นี*  เราจึงไดเ้ห็นความขัดแยง้ระหว่าง
ขา้ราชการประจาํ กบัรัฐบาลอยูเ่สมอมา โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหว่าง
รัฐมนตรีกบัปลดักระทรวงและอธิบดี ซึ�งประชาชนจะเห็นการแสดงออก
ของขา้ราชการชั*นผูใ้หญ่ที�ไม่ยอมขึ*นต่อการบริหารของรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีอยูเ่สมอซํ*าแลว้ซํ*าเล่าดว้ยถอ้ยคาํว่า  
 “ผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่
ข้าราชการของนักการเมอืง” 
 ล่าสุดนายพงศโ์พยม  วาศภูติ ปลดักระทรวงมหาดไทย เมื�อไม่
พอใจต่อคําสั�งโยกยา้ยตาํแหน่งจากคาํสั�งของนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2551 ก็แสดงความไม่พอใจในคาํสั�ง
นั*น ดว้ยขอ้ความว่า 
“เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราเป็นข้าราชการ
ของประชาชน เป็นข้าราชการของบ้านเมือง เราไม่ใช่ข้าราชการของ
รัฐบาล รัฐบาลไม่ใช่เจ้าของเรา”���� 

                                                
�

 คาํสัมภาษณ์ในหนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั วนัที� 22 กนัยายน 2551 หนา้ 11 
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 ด้วยเพราะระบอบการปกครองที� เป็นจริงของไทยนั* นไม่ใช่
ประชาธิปไตยรัฐบาลที�มาจากการเลือกตั*งของประชาชน จึงไม่อาจจะ
บังคับบัญชาข้าราชการได้ และจากรณีคําสั�งย ้ายนายพงศ์โพยม 
ปลดักระทรวง โดยคาํสั�งของนายกรัฐมนตรีนี* ก็ได้แสดงให้เห็นชดัถึง
อิทธิพลทางความคิดของราชสาํนักที�กลายมาเป็นอุปสรรคขดัขวางการ
บริหารของรัฐบาล และไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางวฒันธรรมความเชื�อ   
แต่เป็นเรื�องอาํนาจการแทรกแซงจริงดว้ย เพราะปรากฏเป็นข่าววงในว่า
ทนัทีที�นายกฯ สมคัร มีคาํสั�งยา้ยปลดัอย่างเป็นทางการ ก็มีพระสุรเสียง
ของสมเด็จพระนางเจา้ฯ โทรมายบัย ั*งทนัทีเหมือนกนั 
 

 
 

 จากสภาวะความเป็นจริงที�โครงสร้างอาํนาจรัฐ ทั*งการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม รวมศูนยอ์ยู่ที�สถาบันพระมหากษัตริย ์
รวมทั*งมีระเบียบราชการใหข้า้ราชการชั*นสูงตั*งแต่ระดบั 10 ขึ*นไป รวม
ตลอดทั*งต ําแหน่งผูบ้ริหาร และในสถาบันการศึกษาของรัฐ คณบดี 
อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลยัทั*งหมด จะตอ้งไดรั้บการโปรด
เกลา้จากพระมหากษตัริยก่์อนจึงจะเขา้ปฏิบติัหน้าที�ได ้และวฒันธรรม
โปรดเกลา้มหากรุณาธิคุณนี* ไดข้ยายครอบคลุมไปทุกกระบวนการของ
พิธีกรรมในระดบัรากหญา้ เช่น การพระราชทานเพลิงศพไดข้ยายลงไป

4.12 ข้าราชการมุ่งสู่ราชสํานกั ปฏิเสธอาํนาจประชาชน 
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ถึงครอบครัวกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อ.บ.ต.แลว้ ดว้ยสถานการณ์เช่นนี*
จึงทาํให้ถนนทุกสายมุ่งสู่ราชสาํนักทั*งสิ*น ดงันั*นในระบบงานราชการ
ปัจจุบันจึงเกิดกระบวนการวิ�งเต้นของข้าราชการทุกระดับชั*นที�ต่างก็
ต้องการที�จะเข้าไปรับใช้ใกลชิ้ดเจ้านายเชื*อพระวงศ์ทุกพระองค์ ทั* ง
ขา้ราชการพลเรือน ทหาร ตาํรวจ และหากใครไดรั้บการโปรดปราน โดย
ได้รับยศศักดิ;  เครื� องราชชั*นสูงเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นพระสหาย
โดยเฉพาะข้าราชการสตรี หากได้รับการโปรดเกล้าเป็นคุณหญิง        
ท่านผูห้ญิงแลว้ก็จะกลายเป็นคนมีปลอกคอที�รัฐมนตรีไม่มีใครกลา้แตะ
ตอ้ง แมข้า้ราชการชั*นผูใ้หญ่เหล่านั*นจะไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
ก็ไม่ มีรัฐมนตรีคนใดอยากจะไปยุ่ง เกี� ยวด้วย  ดังนั* นการบริหาร
ประเทศชาติตามแนวนโยบายของพรรคการเมืองที�เสนอต่อประชาชนซึ�ง
จาํเป็นจะต้องมาผลกัดนัผ่านโครงสร้างของระบบราชการ จึงเป็นเรื�อง
หลอกลวงประชาชนตั*งแต่วนัแรกที�โฆษณาหาเสียงต่อประชาชน แต่หาก
ผูน้ ําพรรคการเมืองใดต้องการจะสร้างผลงานให้เขา้ตาประชาชนตาม
นโยบายที�เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็จะตอ้งมีความกลา้หาญและกลา้
เสี�ยงต่อการฝ่าแนวกีดขวางของกลุ่มขา้ราชการ “เส้นใหญ่” เหล่านี*  ซึ�งมี
เครือข่ายเขม้แข็งคอยเพท็ทูลใส่ร้าย กนัอยา่งเป็นระบบจนเกิดความเขา้ใจ
ผดิต่อตวันายกรัฐมนตรี และนาํมาซึ�งการพงัทลายของหลายรัฐบาลที�ผ่าน
มา และล่าสุดก็คือกรณีของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
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 นายกรัฐมนตรีของไทยจึงน่าสงสารมากเพราะกว่าจะมาเป็น
นายกฯ ไดก้็ยากแคน้แสนเข็ญ ตอ้งเอาใจประชาชนคนลงคะแนนทั*งบา้น
ทั*งเมือง แต่เมื�อมาเป็นนายกฯ แลว้ก็ยงัมีตาํแหน่งเลก็กว่าขา้ราชบริพารใน
ราชสาํนกัเสียอีก โดยเฉพาะพวกราชเลขาและรองราชเลขาทั*งหลาย 
 โครงสร้างการบริหารรัฐของประเทศไทยที�ผ่านมาตอ้งตกอยู่ใน
ฐานะเดียวกนัที�นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนที�ไดรั้บมอบอาํนาจมา
จากประชาชนตอ้งคอยเอาอกเอาใจนางสนองพระโอฐทั*งหลายที�จะมีคาํ
ขอร้องเชิงบงัคบัมายงัตวัรัฐมนตรีไม่ไดห้ยุดหย่อน และไม่สามารถที�จะ
สั�งการตามนโยบายต่อขา้ราชการในสายงานของตนแต่เป็นผูใ้กลชิ้ดราช
สาํนักได ้สภาพโครงสร้างอาํนาจรัฐเช่นนี* จึงสร้างอาํนาจที�ซ้อนอาํนาจ 
และเกิดความซับซ้อนในการบริหารจัดการที�ผูมี้อาํนาจรัฐตัวจริงคือ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์แต่ก็ไม่ลงมือสั�งการบริหารจดัการโดยตรง ส่วน
รัฐบาลซึ� งเป็นผูท้าํหน้าที�บริหารรัฐโดยตรงแต่กลบัไม่มีอาํนาจจริงซึ� ง
เป็นไปตามขอ้สรุปว่า 
 ผู้บริหารไม่มอีาํนาจ แต่ผู้มอีาํนาจไม่บริหาร 
 เมื�อรัฐไทยต้องตกอยู่ในสภาวะที�ซับซ้อนที�รัฐบาลในฐานะ
ผูบ้ริหารตวัจริงแต่ไม่มีอาํนาจ และความมั�นคงของรัฐบาลมิไดอ้ยูที่�ระบบ
รัฐสภา หากแต่อยู่ที�ความพึงพอใจของขา้ราชบริพารผูรั้บใชใ้กลชิ้ดราช
สาํนกั แน่นอนที�สุดผลร้ายยอ่มจะตกแก่ราษฎรอยา่งแน่นอน 
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ในโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั* น 
ปลดักระทรวงถือว่าเป็นมือไมส้าํคญัในการนาํนโยบายของรัฐไปปฏิบติั
ให้เกิดความสัมฤทธิ;  ดังนั*นในการปฏิบติัราชการ จึงมีการประชุมร่วม
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงประมาณเดือนละหนึ� งครั* ง โดยแต่ละ
กระทรวงผลดักนัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมและเลี*ยงอาหารหมุนเวียน
กนัไป ทั*งนี* เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและใหเ้กิดการประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ในระบบประชาธิปไตยถือว่าเป็นเรื�องปกติที�จะปฏิบติัการเช่นนี*  
แต่สําหรับประเทศไทยราชสํานักนั*น โดยหน้าที�ตามกฎหมายจะไม่ยุ่ง
เกี�ยวกับการเมือง แต่ความเป็นจริงปรากฏว่าทุกครั* งในการประชุม
ปลดักระทรวงจะมีท่านราชเลขาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ   
ท่านแกว้ขวญั วชัโรทยั มาร่วมประชุมดว้ยเสมอ ซึ�งในฐานะทางสังคมก็
เป็นที�เกรงใจอยู่มากแลว้ และปรากฏว่าอายุของท่านก็อาวุโสสูงสุดคือ
ประมาณ 80 กว่าปี (เนื�องจากขา้ราชการในราชสํานักไม่มีเกษียณอายุ) 
ในขณะที�ปลัดกระทรวงทุกคนมีอายุไม่เกิน 60 ปี ประกอบกับเป็น          
ผูใ้กลชิ้ดกษตัริย ์ใครๆ ก็ตอ้งเกรงใจไม่กลา้เสนอความเห็นโตแ้ยง้ ดงันั*น
ฐานะของท่านราชเลขาจึงอยู่ในฐานะเป็นซุปเปอร์ปลดักระทรวง หรือ
หวัหนา้ปลดักระทรวง ในที�ประชุมซึ�งมีนายกรัฐมนตรีนั�งร่วมประชุมอยู่

4.13 ราชเลขาคอืหัวหน้าปลดักระทรวง 
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ดว้ยนั*น จึงเท่ากบัถกูครอบงาํโดยท่านราชเลขาธิการหรือหนึ� งในนั*นก็คือ
ราชสาํนกัไดล้งมาครอบงาํระบบบริหารราชการทั*งหมดนั�นเอง 

ดงันั*นการขบัเคลื�อนสังคมไทยที�แทจ้ริงจะดีหรือเลว จะไวหรือ
ชา้ ก็ขึ*นอยูก่บัวฒันธรรมแนวคิดของราชสาํนกัเป็นสาํคญั 

 วนันี;จงึถือได้ว่าประเทศไทยได้ปกครองด้วยระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชใหม่ โดยสมบูรณ์แล้ว 
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บทที� 5 
การบริหารอํานาจของราชสํานัก 
รูปธรรมจาก ถนอม ถึง สุจินดา 

 
 บทบาทการบริหารอํานาจทางการเมืองของราชสํานักมีความ
เด่นชัดมากขึ;นนับตั;งแต่การโค่นล้มรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดย
ใช้พลงัมวลชน และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเครื�องมอืโดยผ่าน “ผู้มีบารมี
นอกรัฐธรรมนูญ” เพื�อไม่ให้กลุ่มการเมืองใดมีอํานาจเข้มแข็ง แข่งกับ
อาํนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ ระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” 
จึงสถาปนาขึ;นโดยสมบูรณ์ และนับแต่นั;นรัฐบาลที�มีเสถียรภาพ และ
ระบบพรรคการเมอืงที�เข้มแข็งจึงไม่สามารถจะเกิดขึ;นได้ แม้แต่รัฐบาล
ของพล.อ.เปรมเองกต้็องมอีนัเป็นไป 
 
 
 

 ลกัษณะพิเศษของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ก็คือการ
บริหารอาํนาจผ่านตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ที� เป็นบุคคลที� มีฐานะหรือ
ฐานันดรทางสังคม เพื�อผลักดันกลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม ใหต้อบสนองอาํนาจของสถาบนัพระมหากษตัริย ์โดยไม่ให้

5.1 บริหารอาํนาจผ่านผู้มบีารมนีอกรัฐธรรมนูญ 
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ประชาชนรู้สึกว่าเป็นการใชอ้าํนาจโดยตรงขององคพ์ระมหากษตัริย ์และ
ราชวงศ ์เพื�อใหส้งัคมไดห้ลงเชื�ออย่างจริงจงัตามปรัชญาทางการเมืองว่า 
“พระมหากษตัริยท์รงอยู่เหนือการเมือง” บุคคลที�ถูกถ่ายทอดอาํนาจเชิง
สญัลกัษณ์นี* มีมานานแลว้ แต่ไม่เคยมีใครบญัญติัศพัทเ์รียกขานไดช้ดัเจน
เท่ากบัที� พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร ไดบ้ญัญติัขึ*น คือคาํว่า “ผู้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญ” 
 พ.ต.ท.ทักษิณได้ใช้คาํว่าผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญแทนการ
กล่าวถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง         
ปี 2548-2549 ดว้ยเพราะในขณะนั*นพล.อ.เปรม มีบารมีลน้ฟ้า การเอ่ยอา้ง
ชื�อตรงๆ ก็ยงัเป็นเรื� องที�ไม่อาจจะทาํได้ ทั* งๆ ที�พล.อ.เปรมได้เข้ามา
แทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินอนัเป็นการกระทาํที�ไม่ชอบดว้ย
กฎหมายในฐานะประธานองคมนตรี ดว้ยเหตุนี* จึงไดป้ระดิษฐ์ใชค้าํแทน
ความหมายถึงตวั พล.อ.เปรมว่า “ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ” แต่แทจ้ริง
แลว้ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญมีมาชา้นานแลว้ และที�เด่นชดัในปี 2516   
ก็คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิN  ปราโมช โดยสังคมถูกทําให้เชื�อว่าเป็นผูใ้กลชิ้ด
พระมหากษตัริยภ์ูมิพล โดยการแสดงออกของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ; ทางขอ้เขียน 
บทความและการกล่าวปราศรัยในที�สาธารณะที�จะอา้งอิงถึงความใกลชิ้ด 
ความจงรักภกัดีอยู่เสมอ รวมตลอดทั*งพระมหากษตัริยเ์องก็ทรงแสดง
ความห่วงใยในตวัม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ในโอกาสต่างๆ เช่น พระราชทานแจกนั
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ดอกไมเ้ยี�ยมไข ้เมื�อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ป่วย และบางโอกาสก็ทรงเสด็จพระ
ราชดาํเนินมาเยี�ยมดว้ยพระองค์เอง ดงันั*นการแสดงความคิดเห็นในทาง
สาธารณะของคึกฤทธิ; ก็ถกูตีความว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ที�
ตอ้งการจะถ่ายทอดถึงพสกนิกร 
 แต่หากจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของไทยในช่วง        
ห้าทศวรรษตั* งแต่ปี  2500 เ ป็นต้นมาจะเห็นได้ว่ าผู ้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญนั*นมิใช่มีเพียงคนเดียว หากแต่ไดถู้กสร้างขึ*นหลายคนใน  
แต่ละช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ โดยคาํพดูของบุคคลที�สังคมเชื�อว่าเป็น
ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญเหล่านั*นจะถูกตีความจากสังคมว่าเป็นการพูด
แทนพระมหากษัตริย ์หรือเป็นคาํพูดที�แสดงถึงความต้องการทางการ
เมืองของพระองค,์ ฐานะของผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญจึงคลา้ยกบัศาสดา
พยากรณ์ในศาสนายดูา หรือศาสนายิว ที� เป็นผูถ่้ายทอดความประสงค์
ของพระยะโฮวา ซึ�งเป็นพระเจา้ผูอ้ยูบ่นสรวงสวรรคซึ์�งจะไม่ลงมาเกลือก
กลั*วกบัมนุษยบ์นแผน่ดินนี* , ดงันั*นฐานะของพระมหากษตัริยใ์นระบอบ
การเมืองไทยจึงมีฐานะเทียบไดก้บัพระเจา้ อีกทั*งวฒันธรรมทางภาษาของ
ไทยก็สอดคล้องกับระบบศาสนาพราหมณ์ ซึ� งเป็นศาสนาเทวะนิยม 
กล่าวคือคนไทยจะเรียกกษัตริยโ์ดยตอ้งมีคาํว่าพระเจ้านาํหน้าอยู่เสมอ 
เช่น พระเจ้าอยูห่วั “ซึ�งก็ไม่ต่างอะไรจากพระเจา้บนฟากฟ้านั�นเอง และ
เมื�อใครไดถู้กคดัเลือกให้เป็นผูรั้บมอบอาํนาจเชิงสัญลกัษณ์จากกษตัริย ์
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หรือผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญแลว้ สงัคมก็จะให้ความเชื�อถือต่อผูน้ั*นใน
ฐานะผูมี้เกียรติ; สูงยิ�งขึ* นไปจากเดิมที�ตนเคยมี ด้วยเหตุนี* เองในช่วงห้า
ทศวรรษที�ผา่นมา จึงเกิดความแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นที�จะเป็น “ผูมี้บารมีนอก
รัฐธรรมนูญ” หรือ นยัหนึ�งก็เหมือนอยากเป็นศาสดาพยากรณ์ เพื�อจะเป็น
ผูแ้สดงความประสงค์ของพระเจา้ซึ�งบุคคลที�อยากจะเป็นผูมี้บารมีนอก
รัฐธรรมนูญเหล่านั*นจะมีทั*งผูที้�เป็นเชื*อพระวงศ ์เป็นทหาร ตาํรวจ และ
สามญัชน รวมทั*งพระสงฆด์้วย เราจะสังเกตได้ว่าในหมู่บุคคลเหล่านี*
พยายามจะสร้างกิจกรรมเพื�อเชิดชูเกียรติ; ของพระองค ์เช่น เป็นกรรมการ
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, หรือเป็นกรรมการมูลนิธิชัยพฒันา, หรือจัด
กิจกรรมแข่งรถเฉลิมพระเกียรติ;  หาเงินเพื�อถวายเงินเป็นส่วนพระองค์
บา้ง เป็นพระราชกุศลบ้าง เป็นต้น และหลายคนที�เฝ้าถวายงานก็จะถูก
เลือกสรร และกาํหนดบทบาททางสังคมให้เขา้มาอยู่ใกลชิ้ด และหากมี
ความเหมาะสมมีความสามารถในระดบัสูงก็จะพฒันาไปเป็นผูมี้บารมี
นอกรัฐธรรมนูญ และในแต่ละยคุสมยั แต่ละสถานการณ์ทางการเมือง ตวั
ละครทางการเมืองที�เรียกว่า “ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ” ก็จะถูกสร้างให้
แตกต่างกันไป ซึ� งผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญนี* จะมีอาํนาจทาํการผิด
กฎหมาย หรือทา้ทายอาํนาจการบริหารของรัฐบาล ที�มาจากการเลือกตั*ง
หรือรัฐบาลเผด็จการก็ไดห้ากมีความจาํเป็นเพื�อตอบสนองกบัเป้าหมาย
ทางการเมืองของราชสาํนกั เช่น การกาํจดับุคคลทางการเมืองที�ราชสาํนัก
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คิดว่าจะเป็นอนัตรายหรือกระทบกระเทือนต่ออาํนาจของราชสาํนกั แมว้า่
บุคคลผูน้ั*นจะเคยอยูใ่นฐานะผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญมาก่อนก็ตาม หาก
มีพฤติกรรมทางการเมืองที�น่าสงสยั ไม่สอดรับกบัอาํนาจของราชสาํนักก็
จะมีอนัเป็นไปอย่างไม่มีข้อยกเวน้ เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช หรือ
แมแ้ต่พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เมื�ออยู่ในฐานะที�พระเจา้อยู่หัวไม่ทรง
โปรดก็ตอ้งพน้จากตาํแหน่งหนา้ที�ทางการเมืองไปเช่นกนั 
 
 
   
 “ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ” ที�แสดงบทบาทเด่นชัดในการ
ควบคุมและกาํกบัการทางการเมืองที�เป็นบุคคลสาํคญัที�ควรจะกล่าวถึง 
เพื�อประโยชน์ในการศึกษาวิวฒันาการของการเมืองไทยมีดงันี*   
 นายสัญญา ธรรมศักดิN อดีตผูพิ้พากษาซึ�งมีความใกลชิ้ดกบัราช
สํานัก เคยเป็นผูดู้แลคาํให้การของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ในคดีการ
สิ*นพระชนม์ของรัชกาลที� 8� และในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516      
ก็พอดีเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ� งในขณะนั*นยงัไม่มี
บทบาทโดดเด่นในฐานะผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญเมื�อเทียบกบัม.ร.ว.   
คึกฤทธิ;  ปราโมช แต่ก็เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดว้่าราชสาํนกัไดบ้ริหาร

                                                
�

 จากหนงัสือ The King never smiles บทที� 12 

5.2 บทบาท “ผู้มบีารม ีฯ” ในแต่ละสถานการณ์ 
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อาํนาจทางการเมืองอย่างเงียบๆ กบันายสัญญา ธรรมศกัดิ; มาก่อนตั*งแต่
เมื�อครั* งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูพิ้พากษา และเมื�อเกิดเหตุการณ์จลาจลของ
มวลชนเมื�อ 14 ตุลาคม 2516 จนสามารถโค่นลม้รัฐบาลจอมพลถนอม 
กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ลงได ้เครือข่ายราชสาํนักก็เริ�ม
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที โดยนายสัญญา ธรรมศักดิ;           
ก็ไดรั้บแต่งตั*งขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีในภาวะฉุกเฉินทนัที ถือไดว้่าเป็น
นายกพระราชทานคนแรกในรัชสมยัของพระเจา้อยู่หัวภูมิพลฯ และหลงั
การแต่งตั*งนายสญัญา ธรรมศกัดิ;  แลว้นายสญัญาก็ทาํการบริหารการเมือง
โดยไดรั้บแนวคิดของกษตัริยไ์ปปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจนในฐานะผูเ้คยเป็นผู ้
มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมาก่อน โดยจดัตั*งสมชัชาประชาชนเพื�อเตรียม
รองรับการจดัทาํรัฐธรรมนูญ เสมือนหนึ� งจะรู้กนัว่าจะให้ผูมี้บารมีนอก
รัฐธรรมนูญตวัจริงคือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช ขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีมา
ต่อจากตน, และหลงัจากบริหารจดัการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
จนได ้ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช เป็นนายกฯ ตามพระราชประสงค์แลว้   
นายสญัญา  ธรรมศกัดิ;  ก็ไดรั้บแต่งตั*งเป็นประธานองคมนตรี  
 การเคลื�อนไหวในช่วงหวัเลี*ยวหวัต่อปี 2516-2517 หลงัจากโค่น
ลม้รัฐบาลถนอม-ประภาส ที�เป็นเสี* ยนหนามราชสาํนักแลว้นั*นจะเห็นได้
ว่าการใชอ้าํนาจของราชสาํนกัผา่นตวัแทนหรือผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั*นก็พฒันาขึ*นอยา่งเป็นระบบและกระทาํการควบคุมระบบงาน
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ของรัฐมากขึ*น แต่เป็นไปอยา่งแนบเนียนยากที�ใครจะมองเห็นดงัเช่นใน
ยคุของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
 ม.ร.ว.คกึฤทธิN ปราโมช เป็นเชื*อพระวงศที์�ถือไดว้่าเป็นผูมี้บารมี
นอกรัฐธรรมนูญรุ่นคลาสสิคยุคแรกๆ ที�เริ�มตั*งแต่พระเจา้อยู่หัวภูมิพลฯ 
ขึ* นครองราชย์ในตอนเย็นของวนัที�  9 มิถุนายน 2489(พระเจ้าอยู่หัว
อานนัทมหิดล สิ*นพระชนมเ์ชา้ในวนัเดียวกนันั*น) โดยเป็นผูก่้อตั*งพรรค
ประชาธิปัตยย์คุแรกเมื�อ 6 เมษายน 2489 และเป็นแกนนาํคนหนึ� งที�พลิก
สถานการณ์จากการสิ*นพระชนมข์องรัชกาลที� 8 กลายเป็นเรื�องลอบปลง
พระชนม์เพื�อทิ�มแทงนายปรีดี พนมยงค์ ซึ� งไม่เป็นที�ชื�นชอบของราช
สํานักโดยม.ร .ว .คึกฤทธิ;  ได้มีบทบาททางการ เมืองทั* งในฐานะ
นกัการเมืองในยคุแรกๆ และนกัคิดนกัเขียน เจา้ของหนงัสือพิมพส์ยามรัฐ 
ที�คอยปกป้องคุม้ครองราชยส์าํนักมาตลอดตั*งแต่เริ� มบทบาทอย่างเป็น
ทางการโดยจดัตั*งพรรคกา้วหนา้ขึ*นก่อน และประกาศตวัอย่างเปิดเผยใน
เวลานั* นว่าเป็นผู ้นิยมเจ้า(Royalist)  ซึ� ง เท่ากับเป็นการประกาศตัว
เผชิญหน้ากับคณะราษฎร และกลุ่มอาํนาจทหารในปี 2489 ผ่านยุค     
จอมพล ป., จอมพลสฤษดิ;  ธนะรัชต์ จนถึงยุคจอมพลถนอม กิตติขจร    
ซึ�งเป็นช่วงที�พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเริ� มมีความมั�นคงทางการเมืองอย่าง
ชดัเจนแลว้  
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 ในช่วงรัฐบาลจอมพลถนอม-ประภาส นั* นม.ร.ว.คึกฤทธิ;  
ปราโมช ไดมี้บทบาทเป็นตวัแทนอาํนาจเชิงสญัลกัษณ์อยา่งชดัเจนในการ
บริหารทางการเมืองเพื�อลม้รัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร   
ดว้ยการปลุกระดมพลงัมวลชน นิสิต นักศึกษาปัญญาชน ในเหตุการณ์  
14 ตุลาคม 2516, เนื�องจากราชสาํนักไดเ้คยมีบทเรียนที�เป็นอนัตรายอนั
เกิดจากอาํนาจรัฐของสามญัชนผูถื้ออาวุธอยา่งเจ็บปวดมานานเกือบ 40 ปี 
นับตั*งแต่เปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อ 2475, ดงันั*นเมื�อม.ร.ว.คึกฤทธิ;  
ปราโมช ได้ทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทางการเมืองมาอย่าง  
ซื�อสัตยแ์ละเด็ดเดี�ยว อีกทั*งเป็นเชื*อพระวงศ์ด้วย เมื�อโค่นลม้จอมพล          
ถนอม-ประภาส ไดแ้ลว้บาํเหน็จรางวลัอย่างงามก็ตกแก่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ;    
ปราโมช หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก็เป็นผูจ้ดัดาํเนินการใหเ้กิดสภา
สนามมา้� โดยพระเจ้าอยู่หัวเป็นผูแ้ต่งตั* ง หลกัฐานที�ปรากฏเด่นชัด

                                                
� สภาสนามมา้ เป็นชื�อเรียกที�สื�อมวลชนขนานนามให้ เนื�องจากพระเจ้าอยู่หัว     
ภูมิพลได้ใชอ้าํนาจของพระองค์เองคัดเลือกบุคคล 2,347 คน และแต่งตั* งให้เป็น
สมัชชาประชาชนขึ*นเมื�อ 10 ธันวาคม 2516 หลังจากล้มรัฐบาลจอมพลถนอม     
กิตติขจร แลว้ โดยใชค้นเหล่านี* เลือกกนัเองให้มาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
จาํนวน 299 คน โดยจัดประชุมกนัที�สนามมา้นางเลิ*ง ล่าสุดรัฐบาลเผด็จการ คมช.
ของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในปี 2550 กเ็ลียนแบบเดียวกนันี* อีก เสมือนหนึ�งเป็น
หนงัมว้นเก่าของราชสาํนกั 
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ไดแ้ก่บุคคลที�ถกูแต่งตั*งเป็นสมาชิกสภาสนามมา้หลายคน ต่อมาก็กลาย
มาเป็นสมาชิกพรรคกิจสังคมของม.ร.ว.คึกฤทธิ;  เช่น นายประทีป        
เสียงหวาน นายกสมาคมสามลอ้เครื�องแห่งประเทศไทย เป็นตน้ และใน
ที�สุด ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ก็ไดรั้บเลือกจากสภาสนามมา้ให้เป็นประธานสภา
ร่างรัฐธรรมนูญในเบื*องตน้เพื�อจดัเตรียมกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื�อปูทาง
ใหต้วัเองขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ�ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ; ก็ไดก้า้วขึ*นเป็นนายกฯ 
ไดต้ามความประสงค ์ซึ�งการเตรียมการจดัการอาํนาจในลกัษณะปรุงเอง
กินเองของราชสํานักในขณะนั*นก็มีผูอ่้านเกมส์ออก ดังจะเห็นได้จาก
หนา้ปกและบทความของนิตยสารรายสปัดาห์ “มหาราช” ซึ�งมีนายปรีชา 
สามคัคีธรรม เป็นบรรณาธิการ โดยนกัเขียนการ์ตูนชื�อดงัคือ ชยั ราชวตัร 
ไดว้าดรูปม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญกาํลงัเปิดม่านโรง
ลิเกเพื�อโชวต์วันายกฯ ซึ�งผูที้�แต่งตวัเป็นนายกฯ อยู่หลงัม่าน ก็มีหน้าตา
เหมือนคึกฤทธิ;นั�นเอง 
 แต่อยา่งไรก็ตามการขึ*นเป็นนายกฯ ของม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ก็ทุลกัทุเล
เพราะ ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ในฐานะหวัหนา้พรรคกิจสังคมไดพ่้ายแพแ้ก่พรรค
ประชาธิปัตยอ์ย่างไม่เป็นท่าคือได ้ส.ส.เพียง 18 คนเขา้สภา แต่ก็ไดใ้ช้
เล่ห์เหลี�ยมในสภาตลบหลงัจนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยคื์อมรว.เสนีย ์
ปราโมช พี�ชายของตวัเองตอ้งพ่ายแพก้ลางสภาอยา่งไม่เป็นท่าแลว้ตวัเอง
ก็ได้ก้าวขึ* นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบธรรมจนได้ฉายานามจาก
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สื�อมวลชนว่า “เฒ่าสารพดัพษิ” กล่าวคือม.ร.ว.คึกฤทธิ; ไดป้ฏิบติัการอยา่ง
อุกอาจในระบอบประชาธิปไตยอยา่งยิ�งดว้ยการลม้พรรคประชาธิปัตยที์�มี
เสียงขา้งมาก โดยเปิดประวติัศาสตร์ตน้แบบการเมืองนํ* าเน่าโดยประกาศ
ชดัเจนว่าใครรวม ส.ส.ได ้5 คน ก็จะแจกตาํแหน่งรัฐมนตรีให ้1 ตาํแหน่ง 
จากแผนนี*ก็ทาํใหม้.ร.ว.คึกฤทธิ; ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีครั* งแรกอย่างสมใจ
ในปี 2518 และพระเจา้อยูห่วัก็ลงนามรับรองความถกูตอ้งใหไ้ม่ต่างจากที�
นายชวน หลีกภยั ตั*งรัฐบาลงูเห่าที�ลม้อาํนาจของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
ซึ�งเป็นรัฐบาลที�ราชสาํนักไม่ไดว้างใจเมื�อปี 2540 และไม่ต่างจากที�นาย
อภิสิทธิ;   เวชชาชีวะ ตั*งรัฐบาลงูเห่ารอบสองในปี 2551 เมื�อลม้รัฐบาล
ตวัแทนของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร ที�ราชสาํนกัไม่ชื�นชอบเช่นเดียวกนั 
 จะเห็นได้ว่าราชสํานักได้บริหารอาํนาจในระบอบประชาธิปไตย
ภายใต้การควบคุมผ่านผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมีมานานแล้ว และ    
ราชสํานักจะไม่สนใจความถูกต้องของครรลองประชาธิปไตย เพียงแต่
ขอให้เป็นรัฐบาลที�สยบต่อราชสํานักก็แล้วกัน ถ้าแปรเปลี�ยนหรือไม่พอ
พระทัยเมื�อใด รัฐบาลก็จะถูกโค่นล้ม ดังนั;นภาวะการณ์ของรัฐบาลที�มี
ลักษณะทุลักทุเลตั;งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงเกิดขึ;นเสมอ และได้ส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอันเนื�องมาจากการไม่มี
เสถียรภาพของรัฐบาลมาตราบเท่าทุกวนันี; 
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 เมื�อรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ซึ�งมีพรรคกิจสังคมเป็นแกนนาํโดยมี
เสียงอยู่เพียง 18 เสียงเข้าบริหารประเทศได ้จึงถูกพรรคร่วมรัฐบาลที�มี
เสียงมากกว่าบีบเอาผลประโยชน์อย่างมูมมาม จึงทาํให้การบริหาร
ประเทศเป็นไปอย่างลม้ลุกคลุกคลาน แต่เมื�อบริหารต่อไปได้สักระยะ
หนึ�งม.ร.ว.คึกฤทธิ; ก็ไดส่้อแววว่าจะไม่ตอบสนองแนวทางทางการเมือง
ของราชสาํนัก เพราะพยายามแก้ปัญหาประเทศชาติด้วยการจับมือกับ
ประเทศที�ปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ�งราชสาํนักเชื�อว่าเป็นศตัรู
ตวัฉกาจคือ เวียตนาม และจีน คอมมิวนิสต์ โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช 
เดินทางไปจบัมือกบัเมาเซตุง ซึ�งราชสาํนักเชื�อมั�นว่ามีเจตนาลม้ราชวงศ์
ของพระองค์ และในขณะนั*นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็เปิด
ฉากสงครามประชาชนในประเทศอย่างเข้มแข็ง ประกอบกับเกิดการ
เคลื�อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมขนานใหญ่ของชาวนา และกรรมกร 
โดยการปลุกระดมของนกัศึกษา ภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จึง
เกิดขบวนการฝ่ายขวาที�มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยม เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยอ์ย่างไม่ลืมหูลืมตา เช่น กลุ่มกระทิงแดงที�มี พล.ต.       
สุดสาย เทพหัสดิน กลุ่มลูกเสือชาวบ้านซึ� งนําโดย พล.ต.ท.สุรพล         
จุลละพราหมณ์ และกลุ่มนวพลมีแกนนาํ เช่น นายวฒันา  เขียววิมล และ
พระกิตติวุฒโท ผูป้ระกาศฆ่าคอมมิวนิสตไ์ม่บาป (ซึ�งผูมี้ชื�อเหล่านี* กลาย
มาเป็นตัวละครตัวใหม่ในฐานะผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ) ก็ออกมา
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เคลื�อนไหวโจมตีรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช อย่างรุนแรง และ
บ่อยครั* งกระทาํการต่อตา้นการชุมนุมของนักศึกษาที�เรียกร้องความเป็น
ธรรมใหแ้ก่คนยากจนและถึงขั*นลอบสังหารผูน้าํนักศึกษา กรรมกรและ
ชาวนา โดยเฉพาะกรณีการลอบฆ่า 9 ผูน้าํชาวนาภาคเหนือ ที�ลุกขึ*นนํา
ชาวนาต่อตา้นการขดูรีดค่าเช่านาอย่างทารุณ จนกลายเป็นเรื�องสะเทือน
ขวญัของสงัคมไทยในขณะนั*นโดยกลุ่มขวาจดัเหล่านี* ไดก้ระทาํการอย่าง
ผดิกฎหมาย พกอาวุธทาํร้ายนกัศึกษา ก่อกวนผูชุ้มนุมอยา่งเปิดเผย (คลา้ย
มอ็บเสน้ใหญ่พนัธมิตรเช่นในปัจจุบนันี* ) โดยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ก็ทาํ
อะไรไม่ได ้และล่าสุดม.ร.ว.คึกฤทธิ; ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไดท้าํการ
ยกเลิกสัญญาการตั*งฐานทพัของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ยิ�งสร้าง
ความวิตกกงัวลต่อราชสาํนกัว่าจะไม่สามารถยนักองทพัของคอมมิวนิสต์
ที�จะรุกเขา้ประเทศไทยได ้และในที�สุดรัฐบาลม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ก็ตอ้งลม้ลง
ดว้ยการยุบสภา รวมเวลาอยู่ได้ไม่พอปี เมื�อมีการเลือกตั*งใหม่ ม.ร.ว.    
คึกฤทธิ;  ปราโมช ซึ�งเคยชนะลอยลาํในเขต 1 กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในเขต
อาํเภอดุสิต ซึ�งมีค่ายทหารมีคะแนนนอนกน้ถุงอยู่ประมาณ 20,000 เสียง 
ก็พลิกคว ํ�าโดยแพคู้่แข่งจากพรรคประชาธิปัตยใ์นขณะนั*นคือนายสมัคร 
สุนทรเวช ตวัละครตวัใหม่ของราชสาํนักที�ปั* นขึ*นมาเป็น “ผูมี้บารมีนอก
รัฐธรรมนูญ” ในเวลานั*นอีกคนหนึ� งโดยเป็นดาวเด่นและเป็นคนสาํคญั
ในการจดัตั* งรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย ์ต่อจากคึกฤทธิ; และไดเ้ป็น
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รัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลมรว.เสนีย ์ปราโมช (ก่อน
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519) ที�กา้วขึ*นมาแทนคึกฤทธิ;  และจากการแพก้าร
เลือกตั*งครั* งนั*น ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ก็ไวห้นวดยาวตั*งแต่นั*นมาจนสิ*นชีวิต
เสมือนหนึ�งว่าจะประทว้งใครสกัคนที�เคยเคารพนบัถือแต่ไม่อาจจะพดูถึง
ได ้
 นายธานินทร์ กรัยวิเ ชียร  ผูพิ้พากษาผูมี้แนวความคิดทาง
การเมืองแบบขวาจัด ซึ� งแสดงตัวอย่างโดดเด่นในขณะที� ม.ร.ว.เสนีย ์
ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ์พี�ชายของคึกฤทธิ; ที�กา้วเขา้มาเป็น
นายกรัฐมนตรีต่อจากม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช และจากขอ้มูลในหนังสือ 
เดอะ คิง เนฟเวอร์ สไมส์ ในบทที� 12 ก็ให้ขอ้มูลว่านายธานินทร์เป็นคน
ใกลชิ้ดกบัพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที� 9 ซึ�งนายธานินทร์ก็ไดแ้สดงบทบาทใน
ฐานะผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญร่วมมือกบันายดุสิต ศิริวรรณ� อาจารย์

                                                
�

 นายดุสิต ศิริวรรณ ไดโ้ปรดเกลา้เป็นรัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี ใน
รัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร หลงัเหตุการณ์สังหารนักศึกษาปัญญาชน 6 
ตุลาคม 2519 และต่อมากถ็ูก พล.ร.อ.สงดั ชะลออยู ่และพล.อ.เกรียงศกัดิ;  ชมะนันท ์
ทาํรัฐประหารยดึอาํนาจลม้รัฐบาลนายธานินทร์แลว้ ความสัมพนัธ์ที�เป็นเครือข่าย
ระหว่างนายธานินทร์-นายดุสิต-นายสมคัร กย็งัดาํรงอยู ่โดยนายดุสิตก็ไดรั้บโบนัส 
และเป็นหูเป็นตาให้ราชสํานักสายนายธานินทร์ องคมนตรีโดยไดรั้บแต่งตั*งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตลอดมา และเกาะกลุ่มผลประโยชน์กบับริษทั
ซีพี ซึ� งเป็นฐานเศรษฐกิจใหญ่ที�รับใชร้าชสาํนกั 
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หนุ่มจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และนายสมคัร สุนทรเวช ซึ�งเป็น ส.ส.
พรรคประชาธิปัตยใ์นขณะนั*นที�แตกแถวออกมาแสดงบทบาทรับใชร้าช
สาํนกัอยา่งเต็มที�โดยทาํการประสานงานกบักลุ่มขวาจดัในขณะนั*นอย่าง
ชดัเจน เพื�อเตรียมการลม้รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช และกวาดลา้ง
ขบวนการนกัศึกษา ซึ�งราชสาํนักเชื�อมั�นว่ากลุ่มนักศึกษาหัวกา้วหน้าได้
ร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยเพื�อโค่นลม้ระบอบกษตัริย ์
ซึ�งเป็นอนัตรายแก่ราชสาํนัก และไม่อาจจะปล่อยไวไ้ดแ้ลว้ แต่ ม.ร.ว.
เสนีย ์นายกฯ ก็ไม่ตอบสนอง  
 บทบาทของนายสมัครในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้
เคลื�อนไหวเป็นเครือข่ายกบันายธานินทร์ และกลุ่มมวลชนขวาจดัต่อตา้น
นโยบายพรรคประชาธิปัตยภ์ายใต้การนําของม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมชที�
อ่อนแอเกินไปที�จะปราบปรามขบวนการนักศึกษา อีกทั*งยงัแสดงความ
โลเลที�จะปกป้องราชสาํนกัโดยประกาศนโยบายเศรษฐกิจว่าเป็น “สังคม
นิยมอ่อน” ตามกระแสสูงของแนวคิดสงัคมนิยมในขณะนั*น 
 สัญญาณโค่นลม้รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช จึงเกิดทั* งๆ ที�
พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที� รับใช้ราชสํานักมาแต่ต้น , แต่ใน
สถานการณ์ขณะนั*นไม่อาจตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองของราช
สาํนักได ้และแลว้สถานการณ์ก็ถูกสร้างขึ*นจากสื�อเครื�องมือสาํคญัของ
ราชสาํนกั โดยเฉพาะสถานีวิทยยุานเกราะประสานกบักลุ่มขบวนการทาง
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การเมืองขวาจดัทั*งหมด อาทิเช่น กระทิงแดง นวพล ลกูเสือชาวบา้น และ
ส่วนราชการคือ ตาํรวจ ตาํรวจตระเวนชายแดน ทหาร ก็ประสานงานกนั
ระดมลอ้มมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเข่นฆ่านักศึกษา ประชาชน 
อยา่งโหดเหี* ยม ในวนัที� 6 ตุลาคม 2519 แลว้พลเรือเอกสงดั ชะลออยู่ (ลุง
ของภรรยาพลเอกวินัย  ภัททิยกุล  แกนนํา  คมช.ที� ยึดอ ํานาจเ มื�อ                
19 กันยายน 2549) ก็ยึดอาํนาจลม้รัฐบาลมรว.เสนีย ์ปราโมช แลว้นาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ก็ขึ* นเป็นนายกรัฐมนตรีบนคราบเลือดที�นอง
สนามหลวง พร้อมคู่ หู คนสําคัญ คือนายสมัคร  สุนทรเวช เ ป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 เหตุการณ์ทรยศของนายสมคัร สุนทรเวช ที�กระทําต่อพรรค
ประชาธิปัตยเ์พื�อตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของราชสาํนักที�
เกิดขึ* นเมื�อปี 2519 ก็คลา้ยกับกรณีการทรยศของนายเนวิน ชิดชอบ         
ที�ทรยศต่อพ.ต.ท.ทักษิณ เพื�อไปหนุนนายอภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ เป็น
นายกรัฐมนตรีเมื�อวนัที�  15 ธนัวาคม 2551 ตามความประสงค์ของราช
สํานัก เหตุการณ์ 6 ตุลาคมได้สร้างความเคียดแค้นให้แก่ปีกซ้ายของ
พรรคประชาธิปัตยที์� มีหัวก้าวหน้าโดยมีนายชวน หลีกภัย ส.ส.ตรัง       
นายวีระ  มุ สิกพงศ์ ส.ส.กทม.และนายสุรินทร์  มาศดิษฐ์  ส.ส .
นครศรีธรรมราช เป็นแกนนํา ได้กล่าวประนาฌนายสมคัร สุนทรเวช 
โดยใหฉ้ายาใหม่ว่า “ไอซ่้าจอมเนรคุณ” และมีการกล่าวกระทบกระเทียบ
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ภายในพรรคประชาธิปัตยถึ์งราชสํานักที� เข้ามาเกี�ยวข้องกบัเหตุการณ์
สังหารโหด โดยนายสุรินทร์ มาศดิษฐ์ ไดเ้กิดช็อคเส้นโลหิตในสมอง
แตกเป็นอมัพาตนอนป่วยจนถึงแก่ชีวิต จากเหตุการณ์ทางการเมืองนี*  
ดงันั*นการที�สังคมและนักวิชาการมกัจะประณามนักการเมืองว่าไม่มี
อุดมการณ์ ชอบยา้ยพรรค หาประโยชน์เฉพาะตวันั*นแทจ้ริงเป็นการมอง
ปัญหาด้านเดียวและเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ก็พิสูจน์ตวัเองแลว้ว่า
ภายใตร้ะบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี*  นกัการเมืองเป็นเพียงของเล่น
ของราชสํานักที�กษตัริยจ์ะบีบบังคบัเอาอย่างไรก็ไดเ้พื�อสนองตอบการ
บริหารอาํนาจของพระองค์โดยไม่สนใจว่าระบอบประชาธิปไตยจะเดิน
ไปตามครรลองหรือไม่ และก็ไม่สนใจว่านกัการเมืองเลวหรือดี แต่ขอให้
ยินยอมกม้หัวรับใชอ้าํนาจทางการเมืองของราชสาํนักก็แลว้กนั ดงันั*น
ภายใตร่้มเงานี* ภาพลกัษณ์ของนักการเมืองที�ดีในระบบเลือกตั*งจึงถูกใส่
ร้ายป้ายสี จนเสียหายไปทั*งระบบและเปิดทางให้นักการเมืองเลวขยาย
บทบาทและฉกชิงผลประโยชน์ไดโ้ดยมิชอบ และยากที�นักการเมืองที�ดี   
มีอุดมการณ์ เพื�อประชาชนจะยนือยูไ่ด ้แมห้ากนกัการเมืองที�มีอุดมการณ์
จะแข็งขืนยืนหยดัตามอุดมการณ์เพื�อประชาชนของตนก็จะถูกป้ายสีว่า
เป็นผูไ้ม่จงรักภกัดี และไม่มีแผน่ดินจะอยู่ เช่น นายปรีดี พนมยงค์, พ.ท.
โพยม จุลานนท ์(บิดาของพลเอกสุรยทุธ จุลานนท์), นายป๋วย อึ*งภากรณ์     
ที�ผา่นมา เป็นตน้ รายล่าสุดก็คือ พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร 
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 สุดทา้ยเหตุการณ์ฆาตกรรมการเมืองที�สะเทือนขวญัคนทั*งโลก         
เมื�อ 6 ตุลาคม 2519 ก็กลายเป็นคลื�นกระทบฝั�งหาคนผิดไม่ได ้ซึ�งไม่ต่าง
จากเหตุการณ์เข่นฆ่าประชาชนในเวลาก่อนและหลงั เช่น เหตุการณ์       
14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 17 พฤษภาคม 2535 ก็ไม่มี
การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิที�ฆ่าประชาชน และล่าสุดก็ทาํนายไดว้่าการ
ก่อจลาจลยึดทําเนียบรัฐบาล ยึดสถานีโทรทัศน์  ช่อง NBT และยึด
สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื�อ
ประชาธิปไตย รวมตลอดถึงการฆาตกรรมในเหตุการณ์เหล่านี* ที�เกิดคน
บาดเจ็บลม้ตายเพียงเพื�อจะทาํลาย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ซึ� งไม่เป็นที�
โปรดปรานของราชสํานักก็จะไม่มีการสอบสวนนําคนผิดมาลงโทษ
ทั*งสิ*น นี* คือตัวอย่างเชิงประจักษ์ของอาํนาจในระบอบการปกครองที�
เรียกว่า “สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” 
 หลงัจากนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ขึ* นเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
ความประสงค์ของราชสํานักแลว้ ธานินทร์ก็สะท้อนแนวคิดของราช
สาํนกัที�ตอ้งการระบอบประชาธิปไตยที�มีลกัษณะพิเศษที�แตกต่างไปจาก
ตะวนัตก คือเป็นประชาธิปไตยแบบคลั�งชาติขวาจดัโดยยดึอุดมการณ์ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย,์ โดยนายธานินทร์ได้ประกาศขอเวลาอยู่ใน
อาํนาจ 12 ปี โดยไม่ให้มีการเลือกตั*ง เพื�อจะใชเ้วลาฝึกฝนเยาวชนให้มี
อุดมคติดงักล่าว แต่สุดทา้ยอยู่ไดป้ระมาณ 12 เดือน ก็ถูกคณะทหารนํา
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โดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ คนเดิมเป็นหัวหน้า แต่คนคุมกาํลงัจริงคือ   
พลเอกเกรียงศกัดิ;  ชมะนนัท ์เลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองทาํการยึด
อาํนาจโค่นลม้รัฐบาลของราชสาํนกัลง ซึ�งทาํใหพ้ระเจา้อยูห่วัภูมิพลฯ ไม่
พอพระทยัอยา่งยิ�งโดยแสดงออกทนัทีในขณะนั*นโดยตั*งใหน้ายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีมือเปื* อนเลือดเป็นองคมนตรีตั*งแต่บดันั*นจนถึง
บดันี*  และต่อมาพลเอกเกรียงศกัดิ;  ชมะนนัท ์ก็ครองอาํนาจอยูไ่ดป้ระมาณ 
3 ปี ก็ถูกโค่นล้มด้วยพลังมวลชนนําโดยนายไพศาล ธวัชชัยนันท ์
ประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ปลุกระดมประชาชน
เดินขบวนขบัไล่เนื�องจากรัฐบาลอนุญาตใหขึ้*นราคานํ* ามนั(ขณะนั*นราคา
นํ* ามนัถูกควบคุมมิใช่ลอยตวัเหมือนทุกวนันี* ) และทาํให้รถเมลขึ์*นราคา 
50 สตางค ์เป็นผลใหพ้ลเอกเกรียงศกัดิ;  ตอ้งลาออกจากนายกรัฐมนตรี ซึ�ง
พลงัมวลชนที�เดินขบวนนั*นก็เป็นเพียงแต่เงื�อนไขสร้างความชอบธรรมที�
จะขับไล่ พล.อ.เกรียงศกัดิ;  เพื�อให้บทละครการเมืองแนบเนียนเท่านั*น 
แทจ้ริงแลว้ผูที้�ทาํให้พลเอกเกรียงศกัดิ; ตอ้งตดัสินใจลาออกก็คือคนที�ชื�อ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที�ราชสํานักสนับสนุนในฐานะผูบ้ญัชาการ
ทหารบกที�กลุ่มทหารยงัเตอร์กผูคุ้มกาํลงัตวัจริงหันหลงักลบัจากพลเอก
เกรียงศักดิ;  มาหนุนพลเอกเปรม แลว้นายกคนใหม่ก็คือพลเอกเปรม      
ติณสูลานนท ์ 
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 พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ นายทหารที�ใกลชิ้ดราชสาํนักและผูมี้
บารมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริง จากอดีตถึงปัจจุบนัไดเ้ริ�มฉายแสงตั*งแต่
เป็นแม่ทพัภาคที� 2 คุมกาํลงัทหารภาคอีสาน พื*นที�อนัตรายที�สุดในการสู้
รบกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ไดถ้กูดึงตวัเขา้มาอยูส่่วนกลาง
จนเป็นผูบ้ญัชาการทหารบก และเขา้มาอยู่ในตาํแหน่งทางการเมืองเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกา้วขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีใน
ที�สุดต่อจากพลเอกเกรียงศกัดิ;  ชมะนนัท ์ในปี 2523 
 ในช่วงเสน้ทางทางการเมืองของพลเอกเปรม ตั*งแต่ก่อนและหลงั
ปี 2523 เป็นช่วงเวลาที�ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญคนเดิม อย่างเช่น ม.ร.ว.
คึกฤทธิ;  ปราโมช อยูใ่นช่วงปลายชีวิต เป็นช่วงเวลาที�ผูมี้บารมีฯ ทั*งสอง
ทบัซอ้นอาํนาจกนัอยู ่ดูเหมือนว่าม.ร.ว.คึกฤทธิ;  จะตกอนัดบัอบัแสงเสีย
แลว้ ในขณะนั*นเราจึงเห็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพเ์กี�ยวกับความ
ขดัแยง้ระหว่างบุคลทั*งสองอยูเ่สมอแต่ส่วนมากจะเป็นการวิพากษว์ิจารณ์
ของม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช ที�ทิ�มแทงอย่างรุนแรงต่อพลเอกเปรมในเชิง
ประชดประชันเกี�ยวกับแนวทางความจงรักภักดีของพลเอกเปรมจน
สิ*นชีวิตของท่าน แต่ก็ไม่อาจขดัขวางเสน้ทางอาํนาจของพลเอกเปรมได ้
 การสร้างนิยายทางการเมืองเพื�อเสริมสร้างบารมีใหต้วัเองของพล
เอกเปรมในบทที�สาํคญัที�ควรจะกล่าวไวใ้นที�นี* เพราะละครบทนี* ยงัทรง
อิทธิพลให้พลเอกเปรมเป็นผูใ้กล้ชิดราชสํานัก ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็น
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ประธานองคมนตรีในขณะนั*น แต่ในฐานะที�เป็นผูไ้ดรั้บความไวเ้นื*อเชื�อ
ใจอย่างยิ�งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นั�นก็คือละครชีวิตทางสังคม
เบื*องหลงัชีวิตพลเอกเปรมถือครองความเป็นโสด ไม่ยอมแต่งงานมา
ตลอดชีวิตนั*นก็เพราะหลงรักผูห้ญิงสูงศกัดิ; คนหนึ� ง แลว้ผิดหวงั ซึ�งเรื� อง
ซุบซิบการเมืองนี*ถกูทิ*งทา้ยไวใ้หเ้ป็นที�สงสัยเป็นเสมือนคาํตอบของการ
ซุบซิบว่าผูห้ญิงสูงศกัดิ; นั*นก็คือ องคส์มเด็จฯ นั�นเอง 
 แมก้ารขึ*นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรม จะเป็นที�พึง
พอใจของราชสํานัก รวมตลอดทั*งมีผลงานยุติสงครามประชาชนของ
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยที�ยดืเยื*อยาวนานและเป็นที�วิตกกงัวล
ของราชสาํนกัดว้ยนโยบาย 66/ 2523 โดยใชก้ารเมืองนาํการทหารซึ�งก่อ
ประโยชน์ต่อราชสํานักอย่างมาก, แต่อย่างไรก็ตามเมื�อพลเอกเปรมอยู่
ครองอาํนาจในตาํแหน่งนายกฯ นานถึง 8 ปี ผลพลอยไดก้็เกิดขึ*นคือเกิด
บารมีแผไ่พศาลจนเกิดบทกลอนเชียร์พลเอกเปรมให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ตลอดกาล ไม่ว่าจะไปตรวจการในจงัหวดัใด ปลดักระทรวงมหาดไทยก็
จะสั�งการใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเกณฑม์วลชนมาถือป้ายเชียร์ดว้ยขอ้ความ
ว่า “นํ;าเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก นายกเป็นของเปรม”, ความมั�นคง
ทางการเมือง และการมีบารมีไพศาลเช่นนี*  ก็ถกูเขม่นและไม่พอใจจากวงั
เช่นเดียวกบันายกรัฐมนตรีทุกคนที�ผา่นมา 
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 ดูเหมือนว่าพลเอกเปรมจะรู้แนวคิดของราชสาํนกัดีว่าไม่ตอ้งการ
เห็นนายกรัฐมนตรีคนใดมีอาํนาจและมีเสถียรภาพยาวนาน ดงันั*นในวนั
แรกที�ไดรั้บพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรี พลเอก
เปรมก็ประกาศต่อสาธารณะเพื�ออาํพรางความคิดของตน เพื�อให้ราช
สาํนกัสบายใจว่า “ผมไม่มคีวามทะเยอทะยานทางการเมือง” แต่จากการ
ครองอาํนาจปรากฏว่าพลเอกเปรมไดแ้สดงออกถึงความมกัมากในอาํนาจ
อยา่งซ่อนเร้น โดยทาํลายคู่แข่งที�คาดหมายว่าจะเขา้มาแย่งตาํแหน่งของ
ตน เช่น ในขณะนั*นนายเกษม จาติกวนิช(ลุงของนายกรณ์ จาติกวนิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั) เป็นที�โปรดปรานของพระเจา้อยู่หัว 
เนื� องจากเป็นคนเก่ง มีผลงานบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฝผ.) ได้
เจริญกา้วหน้าจึงตกเป็นข่าวว่าจะเขา้มาเป็นนายกฯ(ขณะนั*นนายกฯ ไม่
ตอ้งมาจาก ส.ส.) พลเอกเปรมก็จดัการทาํลายชื�อเสียงโดยจบักุมน้องชาย
ชื�อนายไกรศรี จาติกวนิช(พ่อนายกรณ์) อธิบดีกรมศุลกากร ในขอ้หาโกง
ภาษีนํารถยนต์โตโยตา้เข้าประเทศ และอีกหลายคนที�ตอ้งมีชะตาชีวิต
เช่นนี*  จนพลเอกเปรมไดรั้บสมยานามจากสื�อมวลชนว่า “นักฆ่าแห่งลุ่ม
นํ;าเจ้าพระยา” 
 แท้จริงโดยส่วนลึกพลเอกเปรมมีความทะเยอทะยานทาง
การเมอืงอย่างสูง แต่ปกปิดไว้ได้แนบเนียนด้วยคาํพูดว่า “ทดแทนบุญคุณ
แผ่นดิน” 
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 เมื�อการอยูใ่นอาํนาจนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรมยาวนานถึง 8 
ปี ต่อมความระแวงของราชสาํนกัก็เริ�มทาํงานโดย “เครือข่ายราชสาํนัก” 
ก็รับรู้สญัญาณนั*นโดยเริ�มทาํหนา้ที�โจมตีและบ่อนเซาะทาํลายอาํนาจของ
พลเอกเปรมโดยมีการกล่าวหาว่าพลเอกเปรมกระทาํการแอบอา้งสถาบนั
พระมหากษตัริยอ์ยา่งไม่เหมาะสม โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช เคยเขียน
บทความโจมตีแนวคิดประชาธิปไตยแบบนายกฯ ไม่ต้องมาจากการ
เลือกตั*งของพลเอกเปรมที�แอบอิงสถาบัน และแลว้ในวนัหนึ� งพลเอก
เปรมก็เกิดพลาดขึ*นแบบไม่คาดคิด นั�นก็คือระหว่างออกเยี�ยมประชาชน 
ได้มีชาวบ้านที�เลื�อมใสพลเอกเปรมต่างเอาผา้มาปูให้พลเอกเปรมเดิน
เหยียบเพื�อนําไปกราบสักการะ คลา้ยๆ กับที�ชาวบ้านกระทาํกับพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลฯ เท่านั*นเอง “เครือข่ายราชสาํนกั” ก็ไดที้ ประกอบกบัผูมี้
บารมีฯ อื�นๆ ที�ยงัไม่อับแสงเสียทีเดียว เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิN  ปราโมช     
นายสมัคร สุนทรเวช ก็ประสานเสียงโจมตีว่าไม่เหมาะสมเป็นการ 
“เทียบบารมใีนหลวง” และนบัแต่นั*นก็มีขบวนการมวลชนต่อตา้นพลเอก
เปรมมาตลอด ถึงขนาดเด็กนกัศึกษารามคาํแหงก็โดดชกหนา้พลเอกเปรม
ขณะไปประกอบพิธีกรรมเปิดงานที�สนามกีฬาเป็นข่าวฮือฮามาก และนับ
แต่นั*นพลเอกเปรมก็เริ�มอยู่ในฐานะที�คลา้ยกบั พ.ต.ท.ทกัษิณในวนันี* คือ 
“ทําอย่างไรกไ็ม่ถูกใจราชสํานัก” เหมือนกบัคาํพงัเพยโบราณว่า “ผซีํ*าดา้ม
พลอย” กล่าวคือผูที้�เป็นปฏิปักษ์ หรือผูที้�เสียผลประโยชน์ทั* งหลายจาก
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การครองอาํนาจและจากนโยบายของพลเอกเปรมก็ประสานเสียงกัน
โจมตี โดยเฉพาะในส่วนนกัการเมืองที�เด่นชดัก็คือนายสมคัร สุนทรเวช 
หัวหน้าพรรคประชากรไทย และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บาํรุง หัวหน้าพรรค
มวลชน และล่าสุดเมื�อมีการยบุสภาเลือกตั*งใหม่ เมื�อรู้ผลการเลือกตั*งแลว้ 
ก็มีกลุ่มประชาชนที�เกลียดพลเอกเปรมและเหมือนจะรู้ว่าราชสาํนักคิด
อยา่งไรก็ไดร้วมตวักนัเดินขบวนขบัไล่ไม่ให้กลบัมาเป็นนายกฯ อีก ซึ�ง
พลเอกเปรมรู้วฒันธรรมการเมืองไทยที�ส่งสัญญาณมาจากราชสาํนักดีว่า
หมายถึงอะไร? จึงประกาศวางมือทางการเมือง แลว้หนุนพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวณั ขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนตวัท่านเองเมื�อลาออกจากการเมือง
ในตาํแหน่งนายกฯ แลว้ก็หมอบกราบใหแ้ก่ราชสาํนกั จึงไดรั้บการโปรด
ปราณไวเ้นื*อเชื�อใจ แต่งตั*งใหเ้ป็นองคมนตรี และเป็นประธานองคมนตรี
ต่อมาโดยแทนนายสัญญา ธรรมศักดิ;  ประธานองคมนตรี เมื�อถึงแก่
อสัญกรรม แลว้นับแต่นั*นบทบาททางการเมืองใหม่ของพลเอกเปรมก็
เด่นชดัขึ*นเรื�อยๆ ในฐานะผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญจนถึงทุกวนันี*  
 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ อยู่ในอาํนาจอย่างยาวนานมาก และ
ต่อเนื�องนบัตั*งแต่เป็นผูบ้ญัชาการทหารบกจนกระทั�งกา้วขึ*นเป็นนายกฯ 
และเป็นประธานองคมนตรีจนถึงปัจจุบนั รวมอยูใ่นอาํนาจนานกว่า 30 ปี  
และเมื�อไม่มี ม.ร.ว.คึกฤทธิ; มาเป็นคู่แข่งบารมี คอยถ่วงดุลแลว้ พลเอก
เปรมจึงสามารถแสดงบทบาทของผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญได้อย่าง
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เต็มที�และเป็นระบบที�สุด โดยแสดงบารมีอย่างเด่นชัดคือการโค่นลม้
รัฐบาลพลเอกชาติชาย เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2534, โค่นรัฐบาลพลเอก
สุจินดา คราประยูร เมื�อ พฤษภาคม 2535 และต่อจากนั*นเข้าควบคุม
จัดการทุกรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดการโค่นล้มรัฐบาลนายสมัคร 
สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ;   และจัดตั*งรัฐบาลนาย
อภิสิทธิ;   เวชชาชีวะ ขึ*นมาบริหารประเทศ ในช่วงนี* ถือไดว้่าเป็นยุคผูมี้
บารมีนอกรัฐธรรมนูญเฟื� องฟูที�สุด เพราะพลเอกเปรมไดแ้สดงอาํนาจ
เหนือรัฐอยา่งชดัเจนและเป็นระบบ ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปิดไฟเขียวให้
กลุ่มพันธมิตรดําเนินการท้าทายกฎหมายอย่างอุกอาจโดยเจ้าหน้าที�
บา้นเมืองไม่กลา้แตะตอ้ง เพียงเพื�อตอ้งการลม้รัฐบาลนายสมคัร และนาย
สมชาย รวมตลอดถึงใชศ้าลเป็นเครื�องมือตดัสินเอาผิดจนนายกฯ ถึงสอง
คนตอ้งหลุดจากตาํแหน่ง ทาํให้ประเทศไทยทาํลายสถิติโลกคือปีเดียว 
“ป๋าเปรม” บริหารจัดการจนมีนายกฯ ได้ถึง 4 คน� และเมื�อได้นาย
อภิสิทธิ;  เป็นนายกฯ สมใจนึกแลว้ “ป๋า” ก็เปิดบา้นตอ้นรับกล่าวชื�นชมว่า 
 “ประเทศไทยโชคดีที�ได้อภิสิทธิNเป็นนายกฯ” 

                                                
�

 ในปี 2551 ตน้ปี เดือนมกราคมยงัเป็นนายกฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์, เดือน
กุมภาพันธ์ มีนายกฯ ชื�อนายสมัคร สุนทรเวช, ตุลาคมมีนายกฯ ชื�อนายสมชาย    
วงศ์สวัสดิN และธนัวาคมมีนายกฯ ชื�อนายอภิสิทธิN เวชชาชีวะ 
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 ถา้เช่นนั*นการที�ประเทศไทยไดพ้.ต.ท.ทกัษิณ, นายสมคัร, นาย
สมชายเป็นนายกฯ ตามครรลองประชาธิปไตยนั*นเป็นความโชคร้าย
หรือ? คงจะดว้ยเหตุนี*  “ป๋า” ถึงไดใ้ชอ้าํนาจโค่นลม้รัฐบาลของประชาชน
จนบา้นเมืองป่วนมาทุกวนันี* ใช่หรือไม่? 
 เมื�อเป็นเช่นนี* ถนนทุกสายจึงวิ�งหาพลเอกเปรมเพราะบุคคลใน
แวดวงการเมืองไดพ้บเห็นช่องทางลดัของการขึ*นสู่อาํนาจการเมืองอย่าง
ชดัเจนแลว้ ดังนั*นจึงมีแต่คนโง่เท่านั*นที�ตอ้งการมีอาํนาจทางการเมือง
โดยผ่านการเลือกตั*งของประชาชน เพราะทั*งตอ้งทุ่มเททั*งแรงกาย แรง
ทรัพย์ และเสี� ยงภัยสายตัวแทบขาด ด้วยเหตุนี* หลายคนจึงพยายามมี
อาํนาจการเมืองดว้ยการแสดงความจงรักภกัดีอย่างสุดลิ�มทิ�มประตู หรือ
นัยหนึ� งก็คือพยายามจะโหนสถาบันพระมหากษัตริยเ์ข้าสู่อาํนาจทาง
การเมือง ซึ�งง่ายกว่าและเบาแรงกว่ากนัมาก และมีตวัอย่างให้เห็นชดัเจน
แลว้ ดงันั*นทุกคนจึงมุ่งที�จะวิ�งเขา้หาพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แลว้ทุก
คนก็จะไม่ผิดหวงัดงัเช่น หลงัการยึดอาํนาจ 19 ก.ย. 49 คนในเครือข่าย
ของพลเอกเปรมไดดิ้บไดดี้กนัเป็นแถว พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ลูกเลี*ยง
ก็ได้เป็นนายกฯ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ลูกน้องก็ได้เป็นประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  นาวาอากาศเอกประสงค์  สุ่นสิริ  ลูกน้องก็ เ ป็น
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ นายชาญชยั ลิขิตจิตกะ ประธานศาลฎีกาที�
ใหค้วามร่วมมือในการตดัสินจาํคุกลงโทษ กกต. และไม่ใหป้ระกนัตวัจน
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ต้องหลุดจากตาํแหน่งตามแผน ก็ได้รับตาํแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม นายอารีย ์วงศ์อารยะ ลูกน้องอดีตปลดักระทรวง
มหาดไทยก็ไดเ้ป็นรัฐมนตรีมหาดไทย นายบญัญติั จนัทร์เสนะ อดีตผูว้่า
สงขลาเมื�อปลดเกษียณ แลว้ก็ทาํตวัเป็นรับใชค้อยเฝ้าบา้นที�สงขลาใหก้็ได้
เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย, นายโฆษิต ปั* นเปี� ยมรัฐ ผูจ้ ัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ ที�ช่วยดูแลเศรษฐกิจการเงินให้และเคยร่วม ค.ร.ม.กับ 
พลเอกเปรมก็ไดเ้ป็นรองนายกฯ และแมแ้ต่เจา้หน้าที�ของมูลนิธิรัฐบุรุษ  
ก็ไดรั้บแต่งตั*งใหมี้ฐานะทางการเมืองเป็นทิวแถว หลงัการรัฐประหารเมื�อ 
19 กนัยายน 2549 ดว้ยเหตุที�มีตวัอย่างการไดดิ้บไดดี้เช่นนี*  จึงเกิดบุคคล
มากมายต่างก็พยายามแสดงตวัเป็นผูใ้กลชิ้ดราชสาํนกักนั ดว้ยหวงัจะเป็น
ผู ้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญกับเขาบ้าง  ซึ� ง มีทั* งจ ริงบ้าง  เ ท็จบ้า ง 
ตวัอยา่งเช่นนายสุเมธ ตนัตเิวชกุล (เลขานุการมลูนิธิชยัพฒันา) ซึ�งอา้งว่า
รับใช้ใกลชิ้ดและรู้เรื� องแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงมากที�สุด 
นายแพทย์ประเวช วะสี ผูต้ ั* งฐานันดรทางสังคมของตนเองขึ* นมาว่า 
“ราษฎรอาวุโส” ซึ� งอา้งว่าเป็นแพทย์ผูใ้กล้ชิด, นายแพทย์ประดิษฐ์    
เจริญไทยทวี ที�อา้งว่าเป็นหมอหลวงผูใ้กลชิ้ด, นายโสภณ  สุภาพงศ์ ก็
อา้งว่าเป็นคนใกลชิ้ดเนื�องจากทาํธุรกิจในนามเรมอนฟาร์มของปั�มบาง
จาก เป็นการรับใชแ้นวพระราชดาํริ, ม.ล.ปีย์ มาลากุล ที�อา้งตวัเป็นตลก
หลวงผูใ้กลชิ้ดพระองคท์รงโปรดใหเ้ขา้นอกออกในสาํนักพระราชวงัได ้
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และรายล่าสุดที�ดูจะกะเลวกะราชมากกว่าเขาก็คือนายสนธิ ลิ;มทองกุล 
แกนนาํพนัธมิตรที�พยายามจะแอบอา้งกับสังคมในหลากหลายกรณีว่า
เป็นผูใ้กลชิ้ดกบัราชสาํนกัสายสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เช่น 
อา้งว่าได้รับพระราชทานผา้พนัคอสีฟ้าซึ� งเป็นสีพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ เพื�อมาใชใ้นการสร้างความชอบธรรมในการปลุก    
ม๊อบโค่นลม้รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช และ
รัฐบาลนายสมชาย วงศส์วสัดิ;   เป็นตน้ 
 เมื�อเล่นนอกกติกาประชาธิปไตยเช่นนี; บ้านเมืองจึงปั�นป่วน 
ประชาชนกเ็ดือดร้อน 
 ผูมี้รายชื�อดงักล่าวขา้งตน้ไดแ้สดงบทบาททางสังคมในแต่ละยุค
แต่ละสมยั มีลกัษณะที�เป็นปฏิปักษต่์ออาํนาจรัฐบาลในแต่ละยุคที�มีความ
เข้มแข็งหรือเป็นรัฐบาลที�นายกรัฐมนตรีไม่เป็นที�โปรดปราน และใน
ที�สุดตอ้งมีอนัเป็นไป ซึ�งส่วนใหญ่รัฐบาลก็จะลม้ลงด้วยการเดินขบวน 
หรือดว้ยการรัฐประหาร หรือรัฐประหารซอ้นรัฐประหาร แลว้แต่กรณี 
ส่วนรัฐบาลที�จะอยูร่อดปลอดภยัก็คือรัฐบาลที�อ่อนแอ หรือรัฐบาลที�ไม่มี
โอกาสจะสร้างความระคายเคืองเบื*องยคุลบาทไดเ้ลย เช่น รัฐบาลผสมที�ดู
แลว้อายไุม่ยนืยาว เช่น รัฐบาลของนายชวน หลีกภยั หรือรัฐบาลของนาย
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นตน้ 
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 ดว้ยเหตุการณ์ที�เป็นจริงที�เกิดขึ*นแก่หลายรัฐบาลที�ผ่านมาไดถู้ก
กระบวนการนอกระบบประชาธิปไตยคือขบวนการของผู้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญแทรกแซงไดโ้ดยเปิดเผยและระบบกฎหมายไม่อาจเอาผดิกบั
ผูมี้บารมีฯ ได้แมแ้ต่คนเดียวเช่นนี* จึงเป็นการยืนยนัให้เห็นถึงระบอบ
การเมืองที�แท้จริงของไทยคือ “สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” ไม่ใช่
ประชาธิปไตย ดงันั*นจึงไม่อาจจะมีกลุ่มการเมือง หรือสถาบนัการเมือง
ใดๆ กา้วขึ*นมามีบทบาทนาํทางสังคมที�เขม้แข็งได ้เพราะเครือข่ายราช
สาํนกัจะเป็นองคก์รเฝ้าระวงัไม่ใหส้ถาบนัการเมืองของประชาชนเติบโต
ขึ*นมาแข่งบารมีกบัสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ด ้
 
 
 

 โดยโครงสร้างทางสงัคมของประเทศดอ้ยพฒันาทุกประเทศจะมี
ลกัษณะปัญหาร่วมทางสังคมที�คลา้ยคลึงกันคือ มีช่องว่างทางสังคม
ระหว่างคนจนซึ�งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ กบัคนรํ� ารวย ซึ�งเป็นคน
ส่วนนอ้ยของประเทศ ส่วนคนกลุ่มที�เขา้มาสู่อาํนาจรัฐก็จะเป็นตวัแทน
ผลประโยชน์ของคนรวย แต่เฉพาะของสังคมไทยมีความสลบัซบัซอ้น
ทางโครงสร้างยิ�งกว่านั*นไปอีกกล่าวคือจะมีกลุ่มผลประโยชน์แบ่งไดเ้ป็น 
3 กลุ่มใหญ่ๆ ที�ขดัแยง้กนั คือ 

5.3 บริหารอาํนาจผ่านข้อจาํกดัของทุกรัฐบาล 
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 1.กลุ่มพลเรือนคนยากจนซึ� งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
ส่วนมากเป็นเกษตรกร และเป็นกรรมกรรับจา้งผูไ้ร้สมบติั ส่วนใหญ่มี
ภูมิลาํเนาอยูใ่นชนบท 
 2.กลุ่มพลเรือนพ่อคา้นายทุน รวมถึงคนระดบักลาง ซึ�งเป็นคน
ส่วนนอ้ยของประเทศเมื�อเปรียบกบัคนกลุ่มแรกและ ส่วนมากประกอบ
อาชีพคา้ขายจะอยูใ่นเมืองหลวง และชุมชนเมืองตามอาํเภอและจงัหวดั  
 3.กลุ่มขุนนางซึ� งเป็นคนหยิบมือเดียว เมื�อเปรียบเทียบกับคน
กลุ่มที� 1 และกลุ่มที� 2 คนกลุ่มนี* เป็นขา้ราชการ ทั*งข้าราชการพลเรือน 
ตาํรวจ และทหาร แมจ้ะเป็นคนกลุ่มเล็กๆ ในสังคม แต่เนื�องจากมีระบบ
จัดตั* งเป็นองค์กร และมีว ัฒนธรรมองค์กรที� สืบเนื�องมายาวนานกับ
สถาบันพระมหากษัตริย ์ โดยมีการกล่อมเกลาทางสังคมวฒันธรรม
(Socialization)  ที� เข้มแข็งให้ มีสํา นึกผูกพันและรับใช้โดยตรงต่อ
พระมหากษตัริย ์
 จากโครงสร้างของกลุ่มผลประโยชน์ 3 กลุ่มนี*  จะเห็นไดว้่ากลุ่ม
ขุนนางแมจ้ะเป็นคนกลุ่มน้อยที�สุด แต่กลบัเป็นกลุ่มชนที�มีอาํนาจมาก
ที�สุด เพราะไดรั้บการสนบัสนุนทางอาํนาจโดยตรงจากพระมหากษตัริย ์
เช่นการให้เครื�องราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นสัญลกัษณ์เกียรติยศทางสังคม 
ซึ�งพ่อคา้นายทุน และชาวนาชาวไร่จะไม่ไดรั้บเกียรติ; เช่นนี*  รวมตลอดทั*ง
การใหโ้อกาสแก่กลุ่มขา้ราชการเขา้เฝ้าใกลชิ้ดอยูเ่สมอ อีกทั*งมีพิธีกรรมที�
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ใหข้า้ราชการเขา้ไปมีส่วนร่วมอยูเ่สมอ ดงันั*นเมื�อประชาชนกม้หัวให้แก่
พระมหากษตัริยก์็ตอ้งกม้หวัใหแ้ก่ทหาร ตาํรวจ และขา้ราชการผูใ้กลชิ้ด
พระองค์ด้วย และการก้มหัวให้นั* นเองก็คือการยอมรับอาํนาจที�อยู่
เหนือกว่า ดว้ยเหตุนี* จึงทาํให้กลุ่มขุนนางมีเงื�อนไขทางสังคมที�ดูดเอา
ผลประโยชน์และทรัพยากรจากสังคมไปหล่อเลี*ยงพวกตนไดม้ากที�สุด 
ทาํใหบ่้อนํ* าแห่งผลประโยชน์ทางสงัคมเหลือนอ้ย จาํตอ้งแย่งกนัระหว่าง
กลุ่มพลเรือนกลุ่มที� 1 กบักลุ่มพลเรือนกลุ่มที� 2 ซึ�งมีความเขม้แข็งกว่า จึง
เป็นผลใหเ้กษตรกรคนยากจนทุกขย์ากยิ�งขึ*น และเกิดความขดัแยง้กนั แต่
ในช่วงหา้ทศวรรษที�ผา่นมานี*  กลุ่มพ่อคา้นายทุนไดเ้ติบใหญ่เขม้แข็งขึ*น
มาก และนบัตั*งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 กลุ่มพลเรือนพ่อค้านายทุนนี* ได้แสดงบทบาทนําทางการเมือง
เด่นชดัมากขึ*น จากเดิมตอ้งแอบผูอ้ยูข่า้งหลงักลุ่มขุนนาง แต่ปัจจุบนักลบั
ยืนอยู่หน้ากลุ่มขุนนาง โดยอาศยัระบอบประชาธิปไตยเขา้สู่อาํนาจใน
ฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง และเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ� งมีฐานะเป็น
เจ้านายกลุ่มขุนนางโดยอาศัยระบอบการเมืองแบบรัฐสภา ผ่านการ
เลือกตั*ง ดงัจะเห็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีส่วนมากที�มาจากนกัธุรกิจ 
ซึ�งแตกต่างจากการเมืองก่อนปี 2500 ที�มีแต่นายทหารและขุนนางเป็น
ผูน้าํอยา่งเด่นชดั ซึ�งยอ่มจะเกิดความไม่พอใจแก่กลุ่มขุนนาง ขา้ราชการ
ทั*งหลาย อีกทั*งกลุ่มพลเรือนพ่อคา้ไดใ้ชอ้าํนาจรัฐแย่งชิงทรัพยากรจาก
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ขุนนางที�เคยอิ�มหมีพีมนัมาแบ่งปันให้แก่กลุ่มชาวนาชาวไร่คนยากจน 
เพื�อช่วงชิงให้เป็นพรรคพวกหรือนัยหนึ� งก็เพื�อขอแรงสนับสนุนทาง
การเมือง ในรูปของคะแนนเสียงโดยเสนอนโยบายที�เด่นชดัเช่นนโยบาย
ประชานิยมของทกัษิณ ยิ�งทาํใหก้ลุ่มขุนนางไม่พอใจกลุ่มพลเรือนพ่อคา้
ที�ครองอาํนาจมากยิ�งขึ*น ดงันั*นความขดัแยง้ทางการเมืองระหว่างกลุ่ม
พ่อคา้นายทุน กบักลุ่มขุนนาง จึงเป็นความขดัแยง้ที�ชิงความเป็นใหญ่ใน
กรอบอาํนาจทางการเมืองอยูเ่สมอ ในช่วงหา้ทศวรรษที�ผา่นมานี*นบัตั*งแต่
ความขดัแยง้ในระดบัที�ประนีประนอมกนัได ้เช่นการทะเลาะเบาะแวง้กนั
ระหว่างขา้ราชการกบันกัการเมือง ในการบริหารงานราชการในภาวะที�มี
การเลือกตั*ง และความขดัแยง้ในระดบัที�ประนีประนอมกนัไม่ได ้เช่นการ
ทาํรัฐประหารยดึอาํนาจลม้อาํนาจของพรรคการเมือง และความขดัแยง้ยิ�ง
รุนแรงขึ*นเมื�อกลุ่มพลเรือนพ่อคา้ไดพ้ยายามจะหย ั�งรากลึกสู่กลุ่มพลเรือน
เกษตรกรเพื�อจะผนึกกาํลงัทางการเมืองร่วมกนั ซึ�งหากปล่อยให้พฒันา
ไปโดยสนัติก็จะพฒันาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที�แทจ้ริงก็คือตวัแทน
กลุ่มพลเรือนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่สุด ที�จะตอ้งขึ*นมามีอาํนาจจาก
การเลือกตั*ง แต่เนื�องจากระบอบปกครองของไทยยงัเป็นระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช อาํนาจการเมืองยงัรวมศูนยอ์ยู่ที�กษตัริยแ์ละขุนนาง
ดว้ยเหตุนี* กลุ่มขุนนางซึ�งเป็นกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวแต่มีการจดัตั* ง
เขม้แข็ง จึงไม่อาจจะยอมให้เกิดการพฒันาอาํนาจของพลเรือนให้กา้ว
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ขึ*นมาเป็นผูป้กครองอยา่งมั�นคงได ้ความขดัแยง้ทางการเมืองของไทยจึง
นบัวนัจะยิ�งรุนแรงขึ*น  
 ดังนั;นเหตุผลของการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนในทุก
ครั;งที�กล่าวอ้างนั;นจงึเป็นเรื�องโกหก และความจริงที�เป็นเนื;อแท้ของความ
ขัดแย้งกค็อืการทําลายฐานอํานาจของกลุ่มพลเรือนพ่อค้านายทุนไม่ให้
ก้าวขึ;นมาปกครองและเพื�อรักษาประโยชน์ทางสังคมของกษัตริย์และขุน
นางไว้เท่านั;น  
 ในสภาพความเป็นจริงกลุ่มพลเรือนของพ่อคา้นายทุนก็มีความ
ขัดแยง้กัน แบ่งเป็นหลายกลุ่มผลประโยชน์ ทั* งกลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
การเมือง ได้แก่การจัดตั* งพรรคการเมืองที�แบ่งกันเป็นหลายพรรค
การเมือง ซึ� งเป็นสภาพธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตย แต่แทนที�
กษัตริยแ์ละกลุ่มขุนนางจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยยืนดูอยู่
ห่างๆก็กลบักลายเป็นใชเ้งื�อนไขแห่งธรรมชาติความแตกต่างทางความคิด
นี* ขยายผลให้เป็นความแตกแยกและเข้าแทรกแซงหนุนหลงัฝ่ายใดฝ่าย
หนึ� ง ทาํให้กลุ่มขุนนางกลายเป็นตัวแปรที�สาํคญัในทางการเมือง และ
สุดทา้ยก็จบลงดว้ยที�ทาํการยดึอาํนาจและใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนการเมือง
ระบอบประชาธิปไตยเสมอมา 
 ในการแก่งแย่งอาํนาจทางการเมืองกันระหว่างกลุ่มพลเรือน
พ่อคา้ รูปธรรมก็คือพยายามช่วงชิงกลุ่มคนยากจนซึ�งเป็นกลุ่มใหญ่ของ
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สังคมเป็นพรรคพวก ในโครสร้างอาํนาจของพรรคการเมืองด้วยทั* ง
โฆษณาใส่ร้ายซึ� งกันและกัน และพยายามจะหาคะแนนเสียงด้วยการ
อวดอา้งว่ากลุ่มตนเป็นผูใ้ห้ผลประโยชน์แก่กลุ่มคนยากจนมากกว่าโดย
มองไม่เห็นภยัของกลุ่มขุนนาง ดงันั*นจะเห็นไดว้่าความขดัแยง้ทุกครั* งก็
จบลงด้วยการรัฐประหารยึดอาํนาจ และในระยะต้นฝ่ายขุนนางพวก
ทหาร ในฐานะหวัหนา้ขุนนางก็จะพยายามหลอกลวงทาํดีกบัคนยากจน
เช่นเดียวกับพวกพรรคการเมืองด้วยนโยบายแจกผลประโยชน์ และ
อวดอา้งคุณธรรม พร้อมทั*งโจมตีพวกพ่อค้านายทุนที�เป็นผูน้ ําพรรค
การเมืองว่าเป็นผูคิ้ดคดทรยศต่อบ้านเมือง หาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
เป็นนายทุนขดูรีดขดูเนื*อประชาชน แต่เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ก็ให้
บทเรียนแก่ประชาชนซํ* าแลว้ซํ* าเล่าว่าพวกขุนนางที�เขา้มายึดอาํนาจนั*น
สุดทา้ย คือฝงูเหลือบตวัจริงที�ครองอาํนาจโดยการหลอกเรื�องคุณธรรม
และความเชื�อทางไสยศาสตร์ว่าพวกเขามีอาํนาจดว้ยบุญบารมีและห้าม
ตรวจสอบ ซึ�งแตกต่างจากกลุ่มพลเรือนพ่อคา้ที�มีอาํนาจโดยขอความชอบ
ธรรมจากประชาชนในรูปของนโยบายทางการเมือง และตรวจสอบได้
ทุกๆ สี�ปี 
 แต่อยา่งไรก็ตามแมค้นในกลุ่มพ่อคา้นายทุนดว้ยกนัเองจะขดัแยง้
กนัในทางการเมือง และจะขดัแยง้กบักลุ่มขุนนางก็ตามที แต่คนทั*งสอง
กลุ่มนี* ก็เป็นกลุ่มคนที�ได้เปรียบทางสังคม เป็นเศรษฐีและเจา้ที�ดินซึ�งมี
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ฐานะที� ดีก ว่ า  คน ส่วนใหญ่ของสังคม ดังนั* นคน  2  ก ลุ่มนี* จึ ง มี
ผลประโยชน์ร่วมกนั และจะไม่แบ่งผลประโยชน์หลกัใหแ้ก่คนยากจนดงั
จะเห็นไดว้่า 50 กว่าปีที�ผา่นมานี* ไม่ว่าคนกลุ่มไหนจะไปมีอาํนาจในสภา 
ก็จะไม่มีการออกกฎหมาย การจดัเก็บภาษีมรดก และการจดัเก็บภาษีที�ดิน
ที�กา้วหนา้ไดเ้ลย ดว้ยเพราะกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของคนทั*ง 
2 กลุ่ม คือกลุ่มที� 2 กบักลุ่มที� 3 ดงัที�กล่าวขา้งตน้ ซึ�งเป็นผลประโยชน์
เดียวกนักบัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์เพราะพระมหากษตัริยเ์ป็นผูที้�
รํ� ารวยที�สุดในประเทศไทยที�รวยทั*งทรัพยสิ์นที�เป็นเงินสด ประกอบกบั
สินทรัพย ์และรวยที�ดินมากที�สุดในประเทศ ดว้ยเหตุนี* เองกลุ่มพ่อค้า
นายทุน และกลุ่มขุนนาง จึงแยง่ชิงสะสมสินทรัพย ์เงินทอง และที�ดินกนั
อยา่งบา้คลั�ง เพราะนอกจากเก็บภาษีการสะสมที�ดินเพียงนิดหน่อยเท่านั*น 
และไม่ตอ้งเสียภาษีมรดกอีกดว้ย กลุ่มบุคคลผูไ้ดเ้ปรียบเหล่านี*  จึงระดม
สะสมที�ดินกัน จึงทาํให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มคนจนกบัคนรวยห่างกัน
ยิ�งขึ*นไปอีก ผลประโยชน์ที�คนกลุ่มที� 2 กบักลุ่มที� 3 (เมื�อเป็นรัฐบาล) จดั
ให้แก่คนกลุ่มที� 1 ซึ� งเป็นคนยากคนจนนั*น ก็เป็นเพียงเนื*อขา้งเขียง ซึ� ง
เป็นเศษผลประโยชน์เพียงนิดหน่อยเท่านั*น เนื�องจากไม่ว่าใครจะเขา้มา
เป็นรัฐบาล ในสภาวะของประเทศดอ้ยพฒันาเช่นประเทศไทยเรานี*  ก็
ลว้นแต่เก็บภาษีไดน้อ้ย ดงันั*นเมื�อนาํภาษีไปจดัแบ่งเป็นผลประโยชน์ของ
เงินเดือนขา้ราชการ การซื*ออาวุธ และครุภณัฑแ์ลว้ ก็เหลือเงินจาํนวนไม่
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มากที�จะผลกัใหแ้ก่ประชาชนในรูปเงินรัฐสวสัดิการ หรือเงินภาคบริการ
สังคม ซึ� งในประเทศที�พัฒนาแล้วทั* งหลายในโลกนี*  ล้วนแล้วแต่มี
ผลประโยชน์หลกัๆ จากการเก็บภาษี การถือครองทรัพยสิ์นโดยเฉพาะ
ที�ดิน และภาษีมรดกด้วยกันทั*งสิ*น ซึ� งเป็นฐานของรายรับของรัฐที�จะ
นาํไปจดับริการให้แก่คนยากคนจน,ในภาวะแห่งความขดัแยง้เช่นนี*  จึง
เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ทางสงัคมของคนยากคนจนอยูไ่ม่ขาดสาย 
 ดว้ยเหตุผลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้จึงเกิดภาวะความขดัแยง้ของกลุ่ม
คนทางสังคมทั* ง 3 กลุ่มอันเป็นปกติตลอดเวลา 70 กว่าปีของการ
เปลี�ยนแปลงการปกครอง ดังนั* นไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลบริหาร
ประเทศ ก็จะมีขอ้จาํกดัดว้ยการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่พอเพียงเกิดอยู่รํ� า
ไป ดว้ยเหตุนี*สถาบนัพระมหากษตัริยที์�เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที�มีอาํนาจ
มากที�สุดในสงัคม จึงอยูใ่นฐานะที�ไดเ้ปรียบที�จะกาํจดัอาํนาจของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ� งที�ตนไม่พึงพอใจ และเพื�อนาํไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางการเมือง 
คือไม่ให้กลุ่มการเมืองใดมีความเข้มแข็งทางการเมืองอนัอาจจะเป็น
อนัตรายต่ออาํนาจสูงสุดทางการเมืองของตนไดโ้ดยการบริหารจดัการ
ตามทฤษฎี “แบ่งแยกแล้วปกครอง” แต่ดาํเนินการอย่างแนบเนียนใน
ฐานะที�เสมือนเทพยาดาที�ไม่ยุ่งเกี�ยวกบัการเมืองดว้ยการบริหารอาํนาจ
ผ่านผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ โดยอาศยัข้อจาํกัดทางอาํนาจของทุก
รัฐบาล 
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 การดํารงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ในภาวะโครงสร้างการเมือง
ปัจจุบันจึงกลายเป็นการสร้างความแตกแยกทางการเมืองมากกว่าที�จะ
สร้างสามคัคทีางการเมอืง 
  ดว้ยภาวะของการบริหารอาํนาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ใหม่เช่นนี* เอง เราจึงไม่อาจจะมีรัฐบาลใดที�มีเสถียรภาพไดเ้ลย รวมตลอด
ทั*งไม่อาจจะมีการพฒันาระบอบประชาธิปไตยและพฒันาระบบพรรค
การเมืองใหเ้ขม้แข็งเพื�อเป็นฐานของรัฐบาลที�มีเสถียรภาพไดด้ว้ยเช่นกนั 
ซึ�งล่าสุดในต้นศตวรรษที� 21 (ระหว่างปี 2544-2551) แมจ้ะเกิดระบบ
พรรคการเมืองที�เข้มแข็ง และมีรัฐบาลที�เขม้แข็งในการแก้ปัญหาของ
ประเทศปกติไดแ้ลว้ก็ตาม ก็ถกูอาํนาจของกลุ่มขุนนางขา้ราชการ ทาํการ
ก่อกวนและยดึอาํนาจในที�สุด เมื�อ 19 กนัยายน 2549 พร้อมทั*งยุบพรรค
การเมืองและตดัสิทธิ; กรรมการการบริหารในปี 2550 ซึ�งเท่ากบักลุ่มขุน
นาง ทาํลายกระบวนการเติบโตของกลุ่มพลเรือนที�เขม้แข็งขึ*นเกินกว่าที�
ราชสาํนกัจะคุมไดเ้ช่นในอดีตแลว้ 
 การบริหารอยา่งมีขอ้จาํกดัของรัฐบาลทุกรัฐบาลนั*น ไดพิ้สูจน์ให้
เห็นแลว้ว่า แท้จริงแลว้รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่มีอาํนาจที�แท้จริงในการ
บริหารประเทศชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในภาวะวิกฤตที�มีความขดัแยง้ทาง
ความคิดและทางผลประโยชน์ของกลุ่มคนดว้ยแลว้ เราจึงเห็นรูปธรรมที�
เป็นจริงว่าหากเกิดการรวมตวัของฝงูชนประทว้งรัฐบาลเมื�อใดแลว้ ก็จะ
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เป็นสญัญาณที�จะบ่งบอกถึงการพงัทลายของรัฐบาลนั*นทนัที โดยรัฐบาล
ไม่มีอาํนาจที�จะจดัการทางกฎหมายใดๆ ทั*งสิ*น แมจ้ะมีตวับทกฎหมาย
บญัญติัไวช้ดัเจน แต่ทุกรัฐบาลก็ไม่อาจจะใชก้ลไกของทางราชการ ทหาร 
ตาํรวจ เขา้จดัการได ้เหมือนอย่างเช่นในนานาอารยะประเทศที�ปกครอง
ดว้ยระบอบประชาธิปไตย เพราะตามความเป็นจริงแลว้ทหาร ตาํรวจ 
ไม่ใช่เครื� องมือของรัฐบาล แต่เป็นเครื� องมือของกษัตริย ์ดังค ํากล่าว
เปรียบเทียบเชิงสัญลกัษณ์ของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ที�ว่า “จ๊อกกี;
ไม่ใช่เจ้าของม้า ม้าเป็นของเจ้าของคอก ม้าไม่ต้องฟังคาํสั�งจ๊อกกี;” อีกทั*ง
ในอดีตก็พิสูจน์มาแลว้ว่าแมรั้ฐบาลมาจากทหารอาชีพซึ�งเปรียบเหมือน
เป็นจ็อกกี*  ก็ไม่อาจจะบงัคบับญัชามา้นั*นได้ เช่น รัฐบาล คมช.ในช่วง
ระหว่างปี 2549-2550 ก็ไม่อาจจะจดัการกบักลุ่ม นปช.ผูป้ระทว้งได ้และ
หากรัฐบาลใดฝ่าฝืนกฎเกณฑนี์*โดยใชก้าํลงัทหาร ตาํรวจ เขา้ปราบปราม
การประทว้งรัฐบาลนั*นก็จะพงัทลายเร็วขึ*นกว่าเดิมดงัเช่นรัฐบาลพลเอก 
สุจินดา คราประยูร ในเหตุการณ์ปราบจลาจลพฤษภาทมิฬ เมื�อปี 2535 
เป็นตน้ ดงันั*นจึงไม่ใช่เรื� องแปลกอะไรที�เหตุการณ์จลาจลในปี 2551 ที�
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื�อประชาธิปไตยทาํการยึดทาํเนียบรัฐบาล ยึด
สถานีโทรทศัน์ NBT และยดึสนามบิน เพียงเพื�อขบัไล่รัฐบาลนายสมคัร 
สุนทรเวช ต่อเนื�องถึงรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ;  รัฐบาลก็ไม่กล้า
ดาํเนินการใดๆ จนแมว้่าเป็นการจลาจลอนัไม่อาจจะทนไดโ้ดยแมรั้ฐบาล
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จะไดส้ั�งการโดยประกาศภาวะฉุกเฉินใหอ้าํนาจแก่ทหารและตาํรวจแลว้ 
แต่ทั*งทหารและตาํรวจก็ไม่กลา้ดาํเนินการใดๆ เช่นกนั ดว้ยเพราะทุกคน
ฟังอาํนาจจากเบื*องบนเป็นหลกั จนเกิดการกล่าวขานว่า “ม็อบเส้นใหญ่” 
โดยนํามาจากคําตอบกระทู้ในสภาของ พล.ต .อ.โกวิท  ว ัฒนะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

 แมรั้ฐบาลถนอม  กิตติขจร และจอมพลประภาส  จารุเสถียร เป็น
ผูสื้บต่ออาํนาจจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ;   ธนะรัชต ์ที�สนบัสนุนให้อาํนาจ
ของราชสาํนักเข้มแข็งและมั�นคงขึ*น แต่โดยเนื*อแท้ของรัฐบาลถนอม  
กิตติขจร เป็นรัฐบาลของทหารที�ยงัสืบต่อวฒันธรรมทหารที�เป็นตวัของ
ตวัเองไม่ขึ*นต่อกษตัริย ์และทั*งจอมพลถนอมและจอมพลประภาส ก็เป็น
ทหารที�เคยสูร้บกบัฝ่ายเจา้ในสงครามปราบกบฏพระองคเ์จา้บวรเดช เมื�อ
ปี 2476 อีกทั*งได้แสดงศกัยภาพในความเขม้แข็งที�จะสืบต่ออาํนาจอนั
ยาวนานในอนาคตดว้ยการผนึกกาํลงัโดยอาศยัวฒันธรรมเครือญาติโดย
การแต่งงานระหว่าง  พนัเอกณรงค์  กิตติขจร ลูกชายจอมพลถนอม กบั
ลูกสาวจอมพลประภาส โดยเห็นชัดถึงการถ่ายทอดอาํนาจต่อให้แก่
ทายาทคือพนัเอกณรงค ์ กิตติขจร อยา่งแน่นอน จึงเป็นที�หวาดระแวงของ
กษตัริยภ์ูมิพลเป็นอยา่งมาก 

5.4 รูปธรรมกาํจดัอาํนาจรัฐบาลถนอม-ประภาส 
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 ตลอดระยะเวลาการครองอาํนาจของจอมพลถนอม และจอมพล
ประภาส ตั*งแต่ปี 2506 เป็นตน้มานบัตั*งแต่การสิ*นชีวิตของจอมพลสฤษดิ;   
ธนะรัชต ์จนถึงปลายปี 2516จอมพลถนอมกิติขจร และจอมพลประภาส
ไดแ้สดงบทบาทของการสืบทอดอาํนาจแบบไร้กติกาโดยต่ออายุราชการ
ให้จอมพลถนอม ให้มีอาํนาจในตาํแหน่งผูบ้ัญชาการทหารสูงสุดถึง 2 
ครั* ง และในขณะที�เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แท้ๆ  ก็ยงัปฏิวติัตวัเองเพื�อรวบ
อาํนาจทั*งหมดไวก้บัตนโดยใชอ้าํนาจคณะปฏิวติับริหารประเทศนานถึง 
13 เดือนโดยไม่ขออาํนาจจากราชสาํนักเพื�อออกธรรมนูญการปกครอง
ดว้ย เท่ากบัประเทศชาติบริหารโดยไม่มีกฎหมายอีกทั*งยงัขยายอาํนาจ
ครอบงาํทุกองค์กร แมแ้ต่องค์กรศาลที�เป็นฐานอาํนาจอนัเดียวของราช
สาํนกัที�เป็นหนึ�งเดียวใน 3 อาํนาจอธิปไตยที�ที�ปลอดจากอาํนาจกา้วก่าย
ของทหารที�ขณะนั*นคุมสภาและคุมฝ่ายบริหารอย่างเหนียวแน่นโดยจอม
พลถนอมในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวติัเมื�อ 17 พฤศจิกายน 2514 ออก
ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที� 299 ที�กาํหนดใหรั้ฐบาลเขา้มาครอบงาํอาํนาจ
ศาลได้ ซึ� งถูกขนานนามว่าเป็น “กฎหมายโบว์ดํา”และจากจุดนี* เอง
รูปธรรมความขัดแยง้กบัราชสํานักก็ปรากฏเด่นชดัขึ*น โดยขบวนการ
ต่อตา้นรัฐบาลจอมพลถนอมไดก่้อตวัขึ*นจากผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั*นคือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ;   ปราโมช ผูเ้ป็นเชื*อพระวงศ ์เป็นทั*งนักคิด
นกัเขียนเป็นนายทุนธนาคารเจา้ของกิจการธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ 
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และ เ ป็น เจ้าของหนั ง สือ พิมพ์สยาม รัฐ  ก็ ได้ใช้ก ระบอก เ สีย ง
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจอมพลถนอม อย่างไม่กลัวเกรงและได้ส่งผล
สะเทือนใหก้ลุ่มนกัศึกษาปัญญาชนซึ�งนอนสงบนิ�งมานานนับแต่ปี 2500 
ที�ถูกปราบปรามสมยัจอมพลสฤษดิ;  ก็เริ�มฟื* นตื�นขึ*น และก่อตัวร่วมกัน
ระหว่างจุฬาและธรรมศาสตร์ ทําการประท้วงแบบค้างคืนต่อเนื�อง
ยาวนานหลายวนั ณ ที�ทาํการศาลที�สนามหลวงโดยอาจารยก์ฎหมายใน
มหาวิทยาลยัสายราชสาํนกัใหก้ารสนบัสนุนจนไดรั้บชยัชนะ และนับแต่
นั* นขบวนการนัก ศึกษาเ ติบใหญ่และเ ชื� อมต่อกับผู ้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญซึ� งในขณะนั*นเป็นที� รู้กนัทั�วไปว่า ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปราโมช 
เป็นตวัแทนเชิงสญัลกัษณ์กษตัริยภ์ูมิพลฯ ทั*งในฐานะเชื*อพระวงศ ์และผู ้
ใกล้ชิด  ข้อคิด เห็นทางการ เ มืองของม.ร .ว . คึกฤทธิ;  ที� แสดงใน
หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ จึงเป็นธงนาํการต่อตา้นรัฐบาลของจอมพลถนอม 
โดยประชาชนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที�เสียประโยชน์จากนโยบายการ
บริหารราชการของรัฐบาลจอมพลถนอม ต่างก็ติดตามข่าวสารจาก
สยามรัฐแต่ทาํอะไรไม่ไดก้็ไดแ้ต่เก็บสะสมความชิงชังโดยเฉพาะกลุ่ม
ผูรั้บเหมาก่อสร้างที�ไม่สามารถเกาะสายอาํนาจได ้รวมตลอดถึงนโยบาย
การคุมอาํนาจแบบเผด็จการ ก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักศึกษา 
ปัญญาชน รวมตลอดทั* งครู อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัต่างๆ มากยิ�งขึ* น 
ดงันั*นกลุ่มผลประโยชน์ที�ไม่พึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาลจอมพล
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ถนอม จึงเกิดการถกัทอประสานมือกนั ซึ�งในขณะนั*นกลุ่มแกนนาํการ
เคลื�อนไหวยงัอยูใ่นหมู่นกัศึกษา ปัญญาชน เป็นหลกั 
 ในดา้นพรรคการเมือง ก็มีพรรคประชาธิปัตย ์ซึ�งเป็นพรรคฝ่าย
เจา้มาแต่เดิม และมีราชนิกลูคือ ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช เป็นหัวหน้าพรรค 
ก็ทาํการประสานเคลื�อนไหวกับกลุ่มนักศึกษา ปัญญาชน โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ก็เป็นที�สะสมกําลังพลนักคิดนักเขียนที� เป็น
ปฏิปักษ์กับรัฐบาลของจอมพลถนอม, สยามรัฐจึงเป็นแหล่งขุมกาํลัง
สาํคญัซึ� งกาํลงัส่วนหนึ� งก็เชื�อมต่อกบัพรรคประชาธิปัตย ์เช่น นายวีระ     
มุสิกะพงศ ์(เดิมเป็นนักเขียนค่ายสยามรัฐ) นามปากกา “ไข่มุกดาํ” นาย
สมคัร สุนทรเวช นกัเขียนนามปากกา “นายหมอดี” และบางคนก็เชื�อมต่อ
กับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เช่น ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ ซึ� งเป็นทั* ง
นกัเขียน และเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั และเมื�อโค่นลม้จอมพลถนอม
แลว้ ดร.เกษม ก็ร่วมจดัตั*งพรรคกิจสงัคมกบัม.ร.ว.คึกฤทธิ;  เป็นตน้ 
 ขบวนการต่อตา้นรัฐบาลถนอมไดส้ร้างภาพลกัษณ์ที�น่าเกลียดน่า
ชงัใหแ้ก่รัฐบาลจอมพลถนอม ดว้ยการเรียกขานว่าเป็นรัฐบาลครอบครัว
บา้ง รัฐบาลทรราชบา้ง แต่ที�ติดปากจนถึงทุกวนันี* คือ “รัฐบาลถนอม-
ประภาส” และจากจุดอ่อนทั*งภาพลกัษณ์ และเนื*อหาความเป็นเผด็จการที�
ผูกขาดทั* งอาํนาจทางเศรษฐกิจ และอาํนาจทางการเมือง การทหาร          
ที�เตรียมปูทางให้พนัเอกณรงค์ กิตติขจร ขึ* นเป็นผูบ้ัญชาการทหารบก    
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และเป็นนายกฯ คนต่อไปแต่พ.อ.ณรงค์เป็นคนที�มีอุปนิสัยมุทะลุดุดัน    
จึงถูกเครือข่ายราชสาํนักปล่อยข่าวเพื�อเตรียมโค่นลม้อาํนาจว่าพนัเอก
ณรงค ์เหิมเกริมคิดจะลม้ลา้งราชวงศเ์พื�อเตรียมตวัขึ*นเป็นประธานาธิบดี 
และอุกอาจถึงขนาดเคยชักปืนขึ*นยิงในพระบรมมหาราชวัง ข่าวลือ
ในทางร้ายเช่นนี* เกิดขึ*นหนาหูมากขึ*นทุกวนั จนสร้างกระแสเกลียดชงัใน
หมู่ประชาชนมากขึ*นเรื�อยๆ  

ในช่วงปี 2513 ถึง 2516 ไดเ้กิดกรณีเดินขบวนของนักศึกษาอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื�องเลก็นอ้ย หรือเรื�องใหญ่ เช่น การเดินขบวน
ต่อต้านการทุจริตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การเดินขบวนต่อต้าน
สินคา้ญี�ปุ่น, เดินขบวนต่อตา้นการล่าสัตวป่์าในทุ่งใหญ่ของ พ.อ.ณรงค ์ 
กิตติขจร และพรรคพวก,  เดินขบวนต่อต้านการลบชื�อนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และเริ�มเข้าสู่ประเด็นการต่อตา้นทางการเมือง
ชดัเจนขึ*น เช่น การเดินขบวนต่อตา้นการยึดอาํนาจตัวเองของจอมพล
ถนอม กิตติขจร เมื�อ 17 พฤศจิกายน 2514 การเดินขบวนต่อตา้นกฎหมาย
โบว์ด ําที� ริดรอนอํานาจศาล จนกระทั�งเกิดการเดินขบวนเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญจนเกิดเหตุการณ์จลาจลเมื�อ 14 ตุลาคม 2516  
 การเดินขบวนของนักศึกษาในช่วงตั*งแต่ปี 2513-2516 นี* ได้
กลายเป็นสัญญาณทางสังคมที� บ่งบอกให้ราชสํานักมองเห็นถึงช่อง
ทางการพงัทลายของ “ระบอบถนอม-ประภาส” และแลว้สญัญาณที�จะพุ่ง
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ชนอาํนาจทหารของถนอม-ประภาสก็ปรากฏชัดเจนขึ* น และเมื�อมี
นกัศึกษาและอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, จุฬาฯ และประชาชน
รวมตัวกันลงลายมือชื�อรวม 99 คน ถวายฎีกาต่อกษัต ริย ์เ พื�อขอ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ (อาจารยห์ลายคนในนั*น วนันี*ก็แสดงตวัชดัเจน
ว่าเป็นเครือข่ายราชสาํนกั เช่น นายชยัอนนัต ์สมุทรวานิช เป็นตน้) และก็
นดัชุมนุมเคลื�อนไหวเรียกร้องที�มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ซึ�งมีนายสัญญา 
ธรรมศักดิ;  ผู ้พิพากษาผู ้ใกล้ชิดว ังเป็นอธิการบดี (ซึ� งช่างเป็นเรื� อง
พอเหมาะที�ลงตัวจ ริงๆ),  ได้เ กิดการจับกุมตัวแกนนําผู ้เ รียกร้อง
รัฐธรรมนูญ 13 คน จึงเกิดการชุมนุมใหญ่ขึ*นที�ธรรมศาสตร์ และในคืน
วนัที�  13 ตุลาคม 2516 ขบวนนักศึกษาที�เรียกร้องรัฐธรรมนูญและให้
ป ล่อยตัว แกนนํา ที� ถูก จับทั* ง  1 3  คน  ก็ เ ค ลื� อนขบวนออกจาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ภายใต้การนําของนายเสกสรร ประเสริฐกุล 
ผูน้าํนกัศึกษา ซึ�งมีผูค้นเต็มถนนราชดาํเนินประมาณไม่น้อยกว่า 5 แสน
คน โดยไม่มีใครคาดฝันว่าจะมีคนมากถึงขนาดนี*  นายเสกสรร ก็ไม่
สามารถจะควบคุมผูค้นที�มากมายขนาดนี* ได ้สุดทา้ยนายเสกสรรจึงนํา
ขบวนไปขอพึ� งบารมีที�วงัสวนจิตรลดาแน่นไปหมด ซึ� งสถานการณ์
ทางการเมืองในขณะนั* นก็ได้ปรากฏชัดถึงความขัดแย ้งระหว่าง
ฝ่ายรัฐบาลถนอม-ประภาส กบักษตัริยภ์ูมิพลแลว้ ทุกฝ่ายจึงระมดัระวงั
ตวักนัต่างคุมเชิงทางการเมืองกนั อีกทั*งก็เกิดความสงสัยว่านายเสกสรร 
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ประเสริฐกุล ผูน้ ํามวลชนนักศึกษาในขณะนั* น และพรรคพวกเป็น
คอมมิวนิสต์� และถนอม-ประภาส ก็เชื�อว่ามีกลุ่มทหารพราน และ
ตาํรวจ ตชด.ที�มีวงัหนุนหลงัอยู่เขา้แทรกแซงดว้ย ดงันั*นในช่วงเยน็ของ
วนัที� 13 ตุลาคม 2516 รัฐบาลถนอม-ประภาส ก็ยอมปล่อยแกนนาํทั*ง 13 
คน และพอตกคํ�าก็ผอ่นปรนโดยใหค้าํมั�นสญัญาว่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้
เสร็จภายใน 6 เดือน โดยแกนนําประกาศในที�ชุมนุมหน้าวงัสวนจิต        
ผูชุ้มนุมต่างพอใจ และเตรียมการสลายตวักลางดึกของคืนนั*น แต่กลวัจะ
เกิดอนัตรายจึงรอใหฟ้้าสางก่อน จึงจะแยกยา้ยกนักลบับา้น พอฟ้าเริ�มสาง
ประมาณ 6 โมงเชา้ของวนัที� 14 ตุลาคม 2516 ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
และยงัหาคาํตอบไม่ไดจ้นถึงปัจจุบนันี* ว่าใครเป็นผูอ้อกคาํสั�งให้ตาํรวจที�
ตรึงฝงูชนอยูห่นา้วงัสวนจิตรลดา เป็นผูเ้ปิดศึกใชก้ระบองตีนักศึกษา จน
ฝงูชนแตกฮือ และกลายเป็นจลาจลขึ*น และมีเหตุการณ์สาํคญัที�ยนืยนัไดก้็
คือนกัศึกษาหนา้วงัที�แตกฮือนั*น ส่วนหนึ�งกระโดดลงคูนํ* ารอบวงั และวิ�ง
หลุดเขา้ไปในรั* วสวนจิตรลดาไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีจากราชสาํนกั และ
ในคืนของวนัที�  14 ตุลาคม 2516 นั*น ท่ามกลางความโกลาหล จอมพล
ถนอมไดเ้ขา้เฝ้าพระมหากษตัริย ์และมีพระบรมราชโองการให้ออกไป
                                                
�

 เหตุการณ์ในคืนวนัที� 13 ตุลาคม 2516 นักศึกษาประชาชนชุมนุมอยู่หน้าวงัสวน
จิตรลดาฝั�งตรงขา้มสวนสัตว ์ได้ยินนายธีรยุทธ  บุญมี ที�เป็นหนึ� งในแกนนํา 13 คนที�ถูก
ปล่อยตวัพดูผา่นเครื�องกระจายเสียงหลงักาํแพงในสวนสัตวโ์ดยหลงเชื�อการใส่ความของ
ฝ่ายทหารวา่ “นายเสกสรร ประเสริฐกลุ เป็นคอมมิวนิสต”์ 
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นอกประเทศ และรับปากว่าเหตุการณ์สงบแลว้จะใหก้ลบัมาใหม่ จอมพล
ถนอมและจอมพลประภาสจึงหนีออกนอกประเทศ แลว้เหตุการณ์ก็
ค่อยๆ เริ� มสงบลง แต่สิ� งที�น่าสังเกตและเป็นที�สงสัยตลอดมาในทุก
เหตุการณ์ความไม่สงบ เพื�อขบัไล่รัฐบาลที�ราชสาํนกัไม่โปรดนั*น มกัจะมี
เหตุการณ์เหล่านี* เกิดขึ* นซึ� งจะคล้ายกับเหตุการณ์ลม้อาํนาจรัฐบาลที�
เกิดขึ*นในภายหลงัจนถึงปัจจุบนั คือ 
 � หลงัจากถนอม-ประภาส-ณรงค์ หมดอาํนาจแลว้ ก็ติดตามมา
ดว้ยการยดึทรัพยท์ั*งหมดเป็นการตดัอาํนาจ 
 � ทาํท่าว่าจะดาํเนินคดีกบัถนอม-ประภาส-ณรงค์ กรณีสังหาร
ประชาชน แต่แลว้ก็ลม้เลิกกนัไป 
 อดีตนายกฯ ทุกคนที�ถูกขับไล่หรือถูกยึดอํานาจ สุดท้ายก็ไม่มี
อะไร และทุกคนจะมาเข้าเฝ้าในพระราชพิธีสําคัญ โดยนั�งอยู่ในปรัมพิธี
เดียวกนั ดูคล้ายๆ สุสานนายกรัฐมนตรี 
 
 
 

 เมื�อรัฐบาลถนอม-ประภาส-ณรงค ์ถกูกาํจดัอยา่งสิ*นซาก ก็ถือได้
ว่าราชสาํนกัก็หมดเสี* ยนหนามแลว้ และรัฐบาลที�เกิดขึ*นใหม่ก็เป็นรัฐบาล
ที�ขึ*นต่อราชสาํนกั คือรัฐบาลนายสญัญา  ธรรมศกัดิ;  รัฐบาลม.ร.ว.คึกฤทธิ;   
ปราโมช และรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช ซึ� งเป็นเชื*อพระวงศ์ แต่

5.5 รูปธรรมการกาํจดัอาํนาจรัฐบาลสังคมนิยมอ่อนๆ 
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เนื�องจากพลงันกัศึกษาที�ถกูปลุกใหตื้�นขึ*นเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการโค่น
ลม้รัฐบาลเผด็จการทหารถนอม-ประภาส-ณรงค์ ตามความตอ้งการของ
ราชสาํนกันั*น ถือเป็นครั* งแรกที�ขบวนการนักศึกษาประชาชนผนึกกาํลงั
กนั และโค่นลม้รัฐบาลไดอ้ยา่งฉบัพลนัจึงยงัไม่มีใครทาํนายไดว้่าพลงันี*
จะเคลื�อนตัวไปในทิศทางใด รวมทั*งราชสํานักก็ไม่อาจจะควบคุมได ้
ปรากฏว่าพลงันกัศึกษาประชาชนไดพ้ฒันากลายเป็นพลงัประชาธิปไตย
ที�ตอ้งการสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางสังคม 
โดยพลงันกัศึกษาเหล่านี* ไดเ้กิดการจดัองคก์รมากมายหลากหลายรูปแบบ 
แต่มีอุดมการณ์หลกัๆ เหมือนกัน คือต้องการเห็นความเป็นธรรมทาง
สงัคม ทุกกลุ่มมุ่งเขา้หาประชาชน มุ่งสู่ชนบทเพื�อต่อสู้เรื� องสิทธิในที�ทาํ
กิน ต่อต้านการขูดรีดค่าเช่านา มุ่งสู่โรงงาน สนับสนุนการต่อสู้เพื�อ
เรียกร้องค่าแรงที�เป็นธรรม และสิทธิการรวมตวัจัดตั*งองค์กรสหภาพ
แรงงาน และมุ่งสู่คนยากจนในแหล่งชุมชนแออดัในเมือง ต่อสู้เพื�อสิทธิ
ในที�อยู่อาศยั และส่วนที�กา้วหน้ามากๆ ก็เห็นปัญหาว่าเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที�เกิดจากการกดขี� ขดูรีด และหลอกลวงของสถาบนักษตัริย ์จึง
เดินทางเขา้ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จบัอาวุธลุกขึ* น
ต่อสูเ้พื�อโค่นลม้อาํนาจของราชสาํนกัก็มี 
 ในสภาวการณ์ที�กระแสเรียกร้องความเป็นธรรมขึ*นสู่กระแสสูง
จึงเกิดการตื�นตัวทางความคิดเกี�ยวกับลัทธิสังคมนิยม ว่าเป็นระบบ
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เศรษฐกิจที�เหมาะกบัประเทศไทยเพราะมีคนยากจนอยู่มาก ควรจะนํา
ระบบเศรษฐกิจแนวสงัคมนิยมมาใชใ้นประเทศไทยเพื�อเฉลี�ยสุขจากคน
รวยใหแ้ก่คนจน และในทางการเมืองก็เกิดพรรคแนวนโยบายสังคมนิยม
ขึ*นไดแ้ก่พรรคพลงัใหม่ พรรคแนวร่วมสงัคมนิยม และพรรคสังคมนิยม
แห่งประเทศไทย ซึ� งจากการเลือกตั* งตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2517  
ประชาชนในชนบทก็พึงพอใจนโยบายสังคมนิยม จึงมี ส.ส.ของทั*ง 3 
พรรคนี*  เข้ามาจาํนวนมาก ด้วยเหตุนี* พรรคประชาธิปัตยซึ์� งเป็นพรรค
การเมืองที�ฉวยโอกาสเนน้การโหนกระแสเป็นหลกั และขณะนั*นรัฐบาล
ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช ในช่วงทา้ยก่อนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จึง
ประกาศตวัเป็นสงัคมนิยมอ่อนๆ จึงทาํให้ราชสาํนักไม่ไวว้างใจ ยิ�งก่อน
หน้า นี*  ม.ร.ว. คึกฤทธิ;   ก็ เ ปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีน
คอมมิวนิสต ์โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปกรุงปักกิ�ง จบั
มือเมาเซตุงศตัรูหมายเลข 1 ของราชวงศด์ว้ยแลว้ ก็ยิ�งทาํให้ราชสาํนักไม่
มั�นใจต่อบทบาทของพี�นอ้งสกุลปราโมช ในขณะนั*น ในสภาพการเช่นนี*
จึงเกิดการผลกัดนัให้จดัตั*งองค์กรอุดมการณ์ขวาจดัขึ*นมามากมาย เป็น
เครือข่าย เพื�อปกป้องราชสาํนัก มีการถ่ายเทพลงัสู่บุคคลให้มีอาํนาจเชิง
สัญลกัษณ์ เช่น พล.ต.สุดสาย เทพหัสดิน หัวหน้ากลุ่มกระทิงแดง ซึ� ง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอาชีวะที�มีพฤติกรรมเป็นนักเลงเพื�อเอาไวต่้อสู้
ทาํลายองคก์รนกัศึกษา พนัโทอุทาน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าสถานี
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วิทยยุานเกราะ ผูท้าํหน้าที�ปลุกระดมทางความคิดโดยใชว้ิทยุยานเกราะ
เป็นกระบอกเสียง(คลา้ยกบันายสนธิ ลิ*มทองกุล ที�ใชส้ถานี ASTV ปลุก
ระดมในวนันี* ) พล.ต.ต.สุรพล จุลพราหมณ์ ผูบ้ญัชาการตาํรวจตระเวน
ชายแดน ในฐานะแกนนาํองค์กรลูกเสือชาวบ้าน ดร.วัฒนา เขียววิมล 
แกนนํากลุ่มนวพล และพระกิตติวุฒโท เจ้าอาวาสวดัจิตภาวนั แกนนํา
กลุ่มสงฆ์ต่อตา้นคอมมิวนิสต์ และกลุ่มบุคคลในกลุ่มอาชีพที�น่าเชื�อถือ 
คือ นายธานินทร์ กรัยวิเ ชียร ผูพิ้พากษาศาลฎีกา และเป็นอาจารย ์      
สอนกฎหมายพร้อมเค รือข่าย  เ ช่น  นายดุสิต ศิ ริวรรณ  อาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และนายสมคัร สุนทรเวช ในฐานะนกัการเมืองที�มี
แนวความคิดขวาจดั ในขณะนั*นไดร้วมศนูยก์ารโจมตีพรรคการเมืองแนว
สังคมนิยม และพรรคประชาธิปัตย ์ที� เป็นรัฐบาลโดยประกาศนโยบาย
สังคมนิยมอ่อนๆ ในขณะนั*นว่า “สังคมนิยมทุกชนิดเป็นคอมมิวนิสต์
ทั; งนั; น” ทั* งนี* เพื�อสร้างเอกภาพทางความคิดให้ฝ่ายขวาจัดรังเกียจ
แนวความคิดทางการเมืองทุกชนิดที�จะมีผลกระทบต่ออาํนาจของราช
สํานัก ดังนั*นบุคคลผูเ้ป็นแกนนําขวาจัดที�กล่าวถึงข้างต้นเหล่านี* ก็ได้
แสดงบทบาทเป็นกลุ่มผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญที�กระทาํการเคลื�อนไหว
อยูเ่หนือกฎหมาย มีอาวุธติดตวั ขวา้งระเบิด ยงิปืนใส่กลุ่มนกัศึกษา มีการ
ลอบฆาตกรรมผูน้าํชาวนา กรรมกร และผูน้าํนักศึกษา รวมตลอดทั*งฆ่า
ผูน้าํทางการเมือง เช่น การฆ่า ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน เลขาธิการพรรค
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สงัคมนิยมแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการดาํเนินคดีใดๆ กบัผูก้ระทาํผิด 
(คลา้ยกับเหตุการณ์ที�รัฐบาลพรรคประชาธิปัตยไ์ม่ดาํเนินคดีกับกลุ่ม
พนัธมิตรฯ ในขณะนี* ) รวมตลอดทั*งพระกิตติวุฒโฑ ที�กล่าวถอ้ยคาํอย่าง
ผิดพระวินัยอย่างชดัเจนว่า “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปคล้ายกับฆ่าปลาทํา
แกงไปถวายพระ”(คลา้ยกบัพระโพธิรักษแ์ห่งสนัติอโศกที�เป็นแกนนาํขึ*น
เวทีปราศรัยการชุมนุมของพนัธมิตรฯ) ก็ไม่ถูกดาํเนินการทางวินัยสงฆ์
และทางกฎหมาย การเคลื�อนไหวของกลุ่มขวาจดัต่างๆ เหล่านี*  บ่อยครั* งที�
องคพ์ระมหากษตัริยล์งไปร่วมงานดว้ย เช่นการไปมอบธงเมื�อเสร็จการ
อบรมลูกเสือชาวบา้น การไปทาํบุญที�วดัจิตตภาวนั เป็นตน้(คลา้ยกบัที�
สมเด็จพระราชินีไปร่วมงานกบัพนัธมิตรฯ โดยไปเป็นประธานเผาศพ
น.ส.องัคณา หรือน้องโบ) แลว้ในที�สุดก็ถึงเหตุการณ์สําคัญ คือ การ
กลบัมาของจอมพลถนอมตามคาํสญัญาจากราชสาํนกั โดยจอมพลถนอม
ได้บวชเป็นเณรเขา้มาในประเทศไทย และหลกัฐานที�น่าเชื�อถือว่าราช
สาํนกัมีส่วนเกี�ยวขอ้งโดยตรงก็คือพระที�เป็นอุปัฌชาโดยเดินทางไปรับ
ถึงสนามบินดอนเมืองในขณะนั*น คือพระญาณสังวร จากวดับวร ซึ�งเป็น
พระที�มีความใกลชิ้ดกบัพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอยา่งยิ�ง(ในอดีตก่อนหนา้นั*น
เป็นพระพี�เลี*ยงของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลขณะทรงผนวชที�วดับวร และ
หลงัจากนั*นก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และอีกไม่นานพระญาณ
สงัวรก็ไดรั้บสถาปนาใหเ้ป็นสมเด็จพระสงัฆราช) 
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 การกลบัมาของเณรถนอม และการจดัพิธีกรรมการบวชพระให้
เป็นที� เรียบร้อยได้กลายเป็นชนวนระเบิดก่อให้เกิดการเปลี�ยนทาง
การเมืองครั* งสาํคญัที�เป็นรอยด่างทางประวติัศาสตร์ชาติไทยที�เลวร้าย
ที�สุด คือเหตุการณ์สงัหารหมู่นิสิตนกัศึกษากลางเมืองที�เรียกปากต่อปาก
ว่า “เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519” ซึ�งน่าเชื�อว่าเป็นการเตรียมการสังหารหมู่
มากกว่าอุบติัเหตุทางการเมือง ดว้ยเหตุผล 3 ประการคือ 
 1.ขณะนั* นสถานการณ์มีความวุ่นวายทางการเมืองจากการ
ประทว้งเรียกร้องทางเศรษฐกิจของกรรมกร และชาวนา เนื�องจากชีวิตที�
ทุกข์ยากของพวกเขาท่ามกลางกลิ�นไอสงครามประชาชนจากการ
เคลื�อนไหวปฏิวติัดว้ยกาํลงัอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์ในชนบทที�ชูธง
การปฏิวติัที�ดินโดยจะยึดที�ดินของกษตัริย ์และเจา้ที�ดินทั*งหลายมาแบ่ง
ใหแ้ก่ชาวนาผูย้ากไร้ทั*งหมด และสถานการณ์ในเมืองที�มีการปลุกระดม
องคก์รมวลชนฝ่ายขวา โดยสร้างกระแสขวาพิฆาตซา้ย โดยมีสถานีวิทยุ
ยานเกราะโดย พท.อุทาน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นแกนนํา ปลุกใจให้
ประชาชนที� มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมรวมพลังออกมาปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์โดยพุ่งเป้าไปที�นิสิต นักศึกษา โดยกล่าวหาว่าเป็นพวก
คอมมิวนิสตแ์ละตรียมการกวาดลา้งนิสิต นกัศึกษาครั* งใหญ่ (ซึ�งคลา้ยกบั
เหตุการณ์ปัจจุบนั ในปี 2549-2552 ที�สถานีโทรทศัน์ ASTV ทาํหน้าที�
เหมือนวิทยุยานเกราะ และนายสนธิ ลิ*มทองกุล ทาํหน้าที�คลา้ยกบั พท.
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อุทานฯ) และเกิดการลอบฆาตกรรมผู ้นํานักศึกษา เช่น ในเดือน
กุมภาพนัธ ์2519 เกิดการลอบสงัหารนายปรีดี จินดานนท ์และนายอมเรศ 
ไชยสะอาด ผูน้าํนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล, 28 กุมภาพนัธ์ 2519 ลอบ
สังหารนายบุญสนอง บุญโยทยาน เลขาธิการพรรคสังคมนิยม และเกิด
การขวา้งระเบิดเขา้ไปในการชุมนุมขบัไล่ฐานทพัอเมริกาหน้าโรงหนัง
สยาม เมื�อ 21 มีนาคม 2519 มีคนเสียชีวิต 4 คน เป็นตน้ 
 2.หลงัจากถกูขบัออกนอกประเทศเมื�อ 14 ตุลาคม 2516 แลว้การ
กลบัมาของจอมพลถนอม เป็นความพยายามที�แสดงออกมาหลายครั* ง 
และทุกครั* งที�เหยยีบแผ่นดิน นิสิต นักศึกษาก็จะประทว้งรุนแรงทุกครั* ง
ดว้ยเคียดแคน้ที�รัฐบาลถนอม-ประภาส สั�งฆ่านักศึกษา ประชาชน เมื�อ
เหตุการณ์นองเลือด 14 ตุลาคม และรัฐบาลประชาธิปัตยใ์นขณะนั*นไม่
ยอมดาํเนินคดีกบัฆาตกร ดงันั*นการกลบัมาครั* งล่าสุดดว้ยการบวชเณร 
และบวชพระโดยพระญาณสังวร(สังฆราชองค์ปัจจุบัน) ผูใ้กลชิ้ดพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลดาํเนินการจึงเป็นการสร้างความชอบธรรมเชิงสัญลกัษณ์
ว่าราชสาํนกัไดเ้ห็นชอบแลว้และเพื�อเรียกร้องความเห็นใจว่าสังคมควร
ยนิยอมเพราะ จอมพลถนอมยอมแลว้ดว้ยการห่มผา้เหลืองเพื�อชี*ใหเ้ห็นว่า
นิสิต นกัศึกษา เป็นฝ่ายที�ไม่มีศาสนา และต่อตา้นสถาบนักษตัริยห์มายถึง
พวกคอมมิวนิสตต์ามที�รัฐเผด็จการในขณะนั*นไดส้ร้างภาพไว ้
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 3.รู้ทั*งรู้ว่าเมื�อจอมพลถนอมกลบัมาตอ้งเกิดเรื�องแน่แต่ราชสาํนัก
ก็ยงัยอมเพราะหากไม่ยอมถนอมก็จะกลบัเขา้มาไม่ได ้จึงเป็นเรื�องเจตนา
ที�ประสงค์ต่อผล(เปรียบเทียบกับปัจจุบันนี* เมื�อราชสํานักไม่ยินยอม
ทกัษิณก็กลบัเขา้ประเทศไม่ได)้ 
 แลว้ทุกอย่างก็เป็นไปตามความคาดหมาย เมื�อนิสิต นักศึกษา 
รวมตัวประท้วงใหญ่ที� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พร้อมทั* ง เ กิด               
จุ ดปะ ทุ ที� อ ยู่ๆ ระหว่ า งก า ร ชุม นุ มก็ ที� มี ภ าพก าร เ ล่นละคร ใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ที�แสดงภาพเลียนแบบการแขวนคอกรรมกร      
2 คนที�ร่วมการประทว้งขบัไล่การกลบัมาของจอมพลถนอมที�นครปฐม 
แต่หน้าตัวแสดงคนหนึ� งกลบักลายไปมีหน้าคลา้ยพระพกัตร์ของเจ้า      
ฟ้าชายโดยหนงัสือดาวสยาม ซึ�งเป็นหนงัสือพิมพแ์นวขวาจดัในขณะนั*น
เป็นผูตี้พิมพเ์ป็นฉบบัแรก และในภาวะชุลมุนนั*นความเขา้ใจผิด ความ
เกลียดชงั ก็ขยายตวัที�ยากจะควบคุมแลว้ก็เกิดเงื�อนไขการฉวยโอกาสของ
กลุ่มการเมืองขวาจดักลุ่มต่างๆ ที�สร้างเครือข่ายไวแ้ต่เดิมแลว้ ก็ไดจุ้ด
กระแสร่วมมือกนัโดยสร้างเอกภาพทางความคิดผ่านศูนยก์ลางที�สถานี
วิทยุยานเกราะ โดยปลุกระดมให้องค์กรขวาจัด และมวลชนลูกเสือ
ชาวบ้าน ออกมาปกป้องราชบัลลงัก์โดยลอ้มปราบ เข่นฆ่านักศึกษา
ประชาชนที� ชุมนุมกันอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างบ้าคลั�ง       
และในขณะเดียวกันนายสมัคร  สุนทรเวช ก็ ป่ าวประกาศว่าใน
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มีอุโมงค์สะสมอาวุธ และมีพวกเวียตนามร่วม
ชุมนุมประทว้งดว้ย และนอกจากกล่าวหานักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์แลว้ 
นายป๋วย อึ*งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์(เป็นอธิการบดี
ต่อจากนายสญัญา ธรรมศกัดิ;  ซึ�งไดรั้บโปรดเกลา้เป็นนายกรัฐมนตรีหลงั
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516) ซึ�งเคยเป็นอดีตเสรีไทย และเป็นขา้ราชการที�
ซื�อสัตยสุ์จริต ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเช่นกัน เหตุการณ์
ทั*งหมดนี* เชื�อว่าเป็นการทาํงานของเครือข่ายราชสาํนกัทั*งสิ*น  
 ภาพเหตุการณ์ฆาตกรรมกลางสนามหลวงดว้ยการจบันักศึกษา
แขวนคอ จับเผาทั*งเป็นด้วยยางรถยนต์ นักศึกษาถูกยิง ถูกแทงอย่าง
สยดสยอง นักศึกษาหญิงที� เ สียชีวิตถูกเอาไม้ต ําที� ช่องคลอดดูน่ า
อเนจอนาถ ดว้ยฝงูชนฝ่ายขวาเชื�อว่าเป็นการกระทาํเพื�อรักษาราชบลัลงัก์
เมื�อ 6 ตุลาคม 19 ไดก้ลายเป็นคราบเลือดทางประวติัศาสตร์ที�ไม่อาจลบ
เลือนได ้ 
 ในตอนคํ�าของวนัที� 6 ตุลาคม 2519 ก็เกิดการยดึอาํนาจลม้รัฐบาล
นโยบายสังคมนิยมอ่อนๆ ของพรรคประชาธิปัตย ์และกวาดลา้งพรรค
การเมืองแนวคิดสังคมนิยมทั*งหมด โดยมีพลเรือเอกสงดั ชลออยู่ เป็น
ผูน้าํการยดึอาํนาจ และมีพลเอกเกรียงศกัดิ;  ชมะนันท์ เป็นเลขาธิการของ
คณะผูย้ดึอาํนาจในนามคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินโดยการเห็นชอบ
อยา่งวางเฉยทางการเมืองจากกษตัริยภ์ูมิพลเช่นเคยแต่ก็ปรากฏว่าบุคคลผู ้



 209

ใกลชิ้ดราชสํานักคือนายธานินทร์  กรัยวิเชียรได้รับโปรดเกลา้ขึ*นเป็น
นายกรัฐมนตรี (ปัจจุบนัเป็นองคมนตรี) และในวนัรุ่งขึ*นราชสาํนักก็ส่ง
พระบรมวงศานุวงศไ์ปเยี�ยมเจา้หน้าที� และพวกลูกเสือชาวบา้นที�ไดรั้บ
บาดเจ็บจากการไปลอ้มปราบทาํร้ายนกัศึกษาที�มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส่วนนิสิต นกัศึกษาและประชาชนที�บาดเจ็บลม้ตาย ไม่เพียงแต่ไม่ไดรั้บ
การเหลียวแลเลย แลว้ยงัไม่มีการดาํเนินการใดๆ กบัฆาตกรที�เข่นฆ่านิสิต 
นกัศึกษาประชาชน อีกดว้ย 
 การขึ*นดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
นั*น นายบุญชนะ อตัถากร นักการเมืองอาวุโสในยุคนั*นไดย้ืนยนัว่าเป็น
การชี*แนะมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั� 
 เหตุการณ์โหดร้ายในวันที� 6 ตุลาคม 2519 พร้อมกับการล้ม
รัฐบาล มรว.เสนีย์ ปราโมช และการเกิดรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ประเภทม้วนเดียวจบเช่นนี; ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการกระทําของเครือข่าย
ราชสํานักอย่างแน่นอน 
 
 

                                                
�บุญชนะ อัตถากร 2526, บันทึกวิ เคราะห์วิจารณ์ 16 นายกรัฐมนตรีไทย 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารยบุ์ญชนะ อตัถากร เพื�อการศึกษาและวิจยั) 
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 เมื�อรัฐบาลนายธานินทร์  กรัยวิเชียร ไดรั้บการแต่งตั*งแลว้ก็รับ
สนองแนวคิดของราชสาํนักอย่างชัดเจน โดยทาํการกวาดลา้งแนวคิด
สงัคมนิยมทั*งหมดตามคาํกล่าวหาของฝ่ายขวาที�ว่า “สังคมนิยมทุกชนิด 
เป็นคอมมิวนิสต์ทั* งนั*น” โดยออกกวาดจับนักศึกษา ประชาชนทุกคน 
โดยเข้าตรวจค้นทุกบ้านที�มีหนังสือแนวคิดสังคมนิยม ซึ� งขณะนั*นมี
วางขายเกลื�อนกลาดทั�วไป เป็นผลทาํใหเ้กิดความหวาดกลวั ประเทศไทย
กลายเป็นอาณาจกัรแห่งความหวาดกลวั โดยนายกรัฐมนตรี ธานินทร์  
กรัยวิเชียร ไม่แสดงความสะทกสะทา้นแต่อย่างใดต่อสายตาชาวโลกเลย 
แถมยงัประกาศดว้ยว่าจะใชเ้วลาครองอาํนาจ 12 ปี เพื�ออบรมใหเ้ยาวชนมี
ความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
โดยเยาวชนจะตอ้งรู้จกัหนา้ที�และรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซึ�งเป็น
การสร้างประชาธิปไตยใหม่ในแนวทางของเขา ซึ�งน่าเชื�อว่าเป็นการรับ
แนวคิดมาจากราชสาํนัก และจากนโยบายขวาจดั ปราบปรามนักศึกษา 
ประชาชน ที�มีแนวคิดต่างจากรัฐบาลเช่นนี*  ทาํใหมี้ผูค้นหวาดกลวัหนีตาย
ไปเขา้ร่วมกบักองกาํลงัของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยในป่าเขา
ที�มีอยูทุ่กภาคของประเทศไทยเต็มไปหมด 
 ในขณะนั*นทาํให้กองทพัที�ติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยเติบใหญ่ขึ*นทนัที เมื�อรัฐบาลของนายธานินทร์ไดแ้สดงฤทธิ;

5.6 รูปธรรมการกาํจดัอาํนาจรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิN 
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เดชไปสกัระยะหนึ�งประมาณ 12 เดือน เท่านั*น ก็มีนายทหารกลุ่มหนึ� งไม่
เห็นด้วยกับแนวนโยบายของรัฐบาลนายธานินทร์ นาํโดยพล.ร.อ.สงัด 
ชะลออยู่(หัวหน้าคณะปฏิรูปเจา้เก่า) และพลเอกเกรียงศกัดิ;  ชมะนันท ์    
ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ซึ� งเป็นเลขาธิการคณะผูย้ึดอาํนาจอยู่เดิม โดย
ร่วมกบักลุ่มนายทหารยงัเตอร์ก ซึ�งเป็นผูป้ฏิบติัการคุมกาํลงั ซึ�งส่วนใหญ่
เป็นเตรียมทหารรุ่น 7 เป็นฐานกาํลงัให้แก่พลเอกเกรียงศกัดิ; ก็เข้ายึด
อาํนาจอีกครั* งหนึ�งโดยลม้รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื�อ 20 ตุลาคม 
2520 โดยใหเ้หตุผลว่า “นโยบายพฒันาประชาธิปไตย 12 ปีนั;น เป็นเวลา
ที�นานเกนิความจาํเป็น และไม่สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 
คณะทหารตํารวจ และพลเรือนเห็นสมควรให้ปรับปรุงระยะเวลาที�จะ
พฒันาประชาธิปไตยเสียใหม่ คอืกาํหนดเป้าหมายให้มกีารเลือกตั;งทั�วไป
ในปี 2521”���� การกระทําของคณะทหารที�ล้มแผนการวางรากฐาน
ประชาธิปไตยที�ใหเ้ยาวชนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ตามแนวทาง
ของราชสาํนักนี* ทาํให้เกิดความไม่พอใจของราชสาํนัก กล่าวคือทนัทีที�
นายธานินทร์ หลุดจากนายกรัฐมนตรีดว้ยการยดึอาํนาจนี*กษตัริยภ์ูมิพลก็
แต่งตั*งใหน้ายธานินทร์ขึ*นเป็นองคมนตรีนบัแต่นั*นมาจนถึงปัจจุบนันี*  

                                                
�

 ผศ.ดร.สุธาชยั ยิ*มประเสริฐ, สายธารประวติัศาสตร์ประชาธิปไตย หน้า 177 
(กทม: บริษทัพี.เพรส จาํกดั) 
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 รัฐบาลพลเอกเกรียงศกัดิ; ไดขึ้*นเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือก
ของสภานโยบายที�พลเอกเกรียงศกัดิ; แต่งตั*งขึ*นเมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 
2520 ซึ�งตอ้งใชเ้วลาหลงัการยึดอาํนาจถึง 21 วนั ทาํให้เป็นที�น่าสังเกต
มากว่าเกิดการต่อรองกนัภายใน อนัเป็นผลมาจากความไม่พอใจของราช
สาํนัก และเมื�อขึ* นบริหาร พลเอกเกรียงศกัดิ; ไดห้ักลา้งแนวคิดของราช
สาํนกัทั*งหมดดว้ยการกระชบัความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ที�
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ;  ปูทางไวก่้อนหน้านี*  โดยตอ้นรับการมาเยือนของ
รองนายกฯ เติ*งเสี�ยวผงิเมื�อ 5 พฤศจิกายน 2521 และเปิดสัมพนัธ์ทางการ
ทูตกบัรัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียตนาม โดยเชิญนายกรัฐมนตรีฟ่ามวนัดง   
ซึ�งเป็นคอมมิวนิสต์ตัวฉกาจในสายตาราชสาํนัก มาเยี�ยมเมืองไทยเมื�อ      
6 กันยายน 2521 พร้อมทั* งออกประกาศนิรโทษกรรมให้แก่นิสิต 
นกัศึกษา ที�หนีเขา้ไปร่วมปฏิวติักบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
เมื�อ 16 กนัยายน 2521 และให้มีโครงการ “คืนสู่เหยา้” หรือ “กลับคืนสู่
ห้องเรียน” ก็ไดมี้นักศึกษาจาํนวนหนึ� งกลบัคืนสู่เมือง โดยกลบัมาเรียน
หนงัสือต่อในมหาวิทยาลยั โดยพลเอกเกรียงศกัดิ;  ไดจ้ดัเลี*ยงอาหารให้แก่
ผูน้ ํานักศึกษาชุดแรกโดยถ่ายภาพร่วมกันตีพิมพใ์นหน้าหนังสือพิมพ์
เกือบทุกฉบบั 
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 จากนโยบายที�กลับหลังหันของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ;   
ชมะนนัท ์เช่นนี*  ดูจะไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากราชสาํนกัอยา่งมาก และ
แลว้เครือข่ายราชสาํนกัก็เริ�มทาํงานอีก โดยเกิดกระแสข่าวลือทั�วไปว่า 
 “พลเอกเกรียงศักดิNไม่เคารพในหลวง” 
 “พลเอกเกรียงศักดิNชอบเมาเหล้าเข้าเฝ้าในหลวง” 
 เนื�องจากพลเอกเกรียงศกัดิ;  เป็นคนชอบดื�มบรั�นดี เป็นชีวิตจิตใจ 
และชอบทาํกบัขา้ว และบ่อยครั* งสื�อมวลชนก็จะลงภาพการทาํกบัขา้วที�
พลเอกเกรียงศกัดิ; เวลาออกหาเสียงทางการเมืองโดย แสดงฝีมือทาํกบัขา้ว
เลี*ยงประชาชน และเลี*ยงแขกทั�วไป ดว้ยภาพการเทบรั�นดีลงในกระทะ
ขณะกาํลงัปรุงอาหาร, กับข้าวที�ขึ* นชื�อของพลเอกเกรียงศกัดิ;  คือแกง
เขียวหวานใส่บรั�นดี และในวันที�  5 ธันวาคม อันเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ซึ�งเป็นวนัสาํคญัที�นายกรัฐมนตรีทุกคนจะตอ้งเป็นผูน้าํถวาย
พระพรพระมหากษตัริยที์�กลางทอ้งสนามหลวง ปรากฏว่าพลเอกเกรียง
ศกัดิ;  ก็นําถวายพระพรแตกต่างจากอดีตนายกฯ ทุกคน คือจะถือแก้ว
บรั�นดีดื�มถวายพระพร ดงันั*นข่าวลือจากเครือข่ายราชสาํนักที�ว่า “พลเอก
เกรียงศกัดิ;  ไม่เคารพในหลวง ชอบเมาเหลา้เขา้เฝ้า” ก็เป็นเรื� องจริงจงัมี
เหตุผล 
 ในที�สุดจุดจบของพลเอกเกรียงศกัดิ;  ก็มาถึงในลกัษณะที�ทุก
รัฐบาลจะตอ้งพบก็คือขอ้จาํกดัของทุกรัฐบาลในการบริหารประเทศคือ
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ปัญหาความขดัแยง้ของกลุ่มผลประโยชน์ตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ แต่หาก
ราชสาํนกัยงัหนุนหลงัอยูก่็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่กรณีนี* ดูเหมือนว่าราช
สาํนักไม่เป็นที�พึงพอใจเสียแลว้ ในที�สุดรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัดิ; ก็เดิน
เข้ากับดกัของวิกฤตเศรษฐกิจ, โดยรัฐบาลไดอ้นุมติัให้ขึ* นราคานํ* ามนั 
(ขณะนั*นรัฐบาลเป็นผูค้วบคุมราคานํ* ามนั ราคาไม่ได้ลอยตัวอย่างเช่น
ปัจจุบนั) ทาํใหข้า้วของขึ*นราคา และรถเมลขึ์*นราคาตั�วอีก 50 สตางค์ จึง
เกิดการกดดนันอกสภาโดยเกิดการเดินขบวนประทว้งการขึ*นค่ารถเมล ์
โดยการนาํของนายไพศาล ธวชัชยันันท์ ผูน้าํสหภาพแรงงานการไฟฟ้า
นครหลวง จากสนามหลวงไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร ประสานกับพรรค
การเมืองฝ่ายค้านโดยพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นแกนนํา เปิดอภิปรายไม่
ไวว้างใจ และที�สาํคญัที�สุดก็คือ กลุ่มทหารยงัเตอร์กที�เคยเป็นฐานกาํลงั
ใหแ้ก่พลเอกเกรียงศกัดิ; ก็ไดแ้ปรภกัดิ; มาหนุนพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
นายทหารที�ใกล้ชิดกับราชสํานัก ซึ� งขณะนั* นมีตําแหน่งร่วมอยู่ใน
คณะรัฐมนตรีดว้ย  
 จากแรงกดดันสามประสานก็ เป็นสัญญาณที�ทําให้พลเอก     
เกรียงศักดิ; รู้ชะตากรรมของตนดีจึงประกาศลาออกกลางสภาเมื�อ            
29  กุมภาพันธ์  2523 เปิดทางให้แก่พลเอกเปรม ก้าว ขึ* นมาเ ป็น
นายกรัฐมนตรีคนที� 16 โดยมีพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นฐานการเมือง ตั*งแต่



 215

วนัที�  3 มีนาคม 2533 และความผูกพนัระหว่างพลเอกเปรมกับพรรค
ประชาธิปัตย ์ยงัแนบแน่นมานบัแต่นั*น จนถึงบดันี*   
 เป็นเรื�องน่าอายของประวติัศาสตร์การเมืองไทยที�พิกลพิการอีก
เรื� องหนึ� งคือนายกฯ ของไทยตอ้งหลุดจากตาํแหน่งเพราะตั�วรถเมลขึ์* น
ราคา 50 สตางค ์ 
 อะไรกเ็กดิขึ;นได้ภายใต้ร่มพระบารม ี
 
 
 

 รัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์เป็นอีกประจกัษ์พยานหนึ� งว่า 
แมจ้ะมีความใกลชิ้ดราชสํานักอย่างไรก็ตาม หากนายกฯ ผูน้ั*นมีความ
มั�นคงในอาํนาจของรัฐบาล และไดรั้บความนิยมชมชอบจากประชาชน
มาก ก็จะต้องมีอันเป็นไปด้วยข่าวลือที� ไม่เป็นมงคลว่า “เป็นผู ้ไม่
จงรักภกัดี” ดว้ยผลงานแห่ง “เครือข่ายราชสาํนกั” ทุกครั* งไป 
 ในช่วงแรกของรัฐบาลพลเอกเปรม ได้แสดงบทบาทที�ราชสาํนัก
ชื�นชมคือการดับไฟสงครามคอมมิวนิสต์ที� เ ป็นอันตรายกับวังด้วย
นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแนวคิดใหม่ได้ประสบผลสําเร็จ 
โดยมีนายทหารคู่ใจคือ พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ เป็นแกนนํา คือใช้
นโยบาย “การเมืองนาํการทหาร” หรือที�เรียกสั*นๆ ว่านโยบาย 66/23แต่
หากพิจารณาจากขอ้เท็จจริงแลว้ น่าจะเป็นความโชคดีของพลเอกเปรม

5.7 รูปธรรมการกาํจดัอาํนาจรัฐบาลพลเอกเปรม 
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มากกว่าความมีฝีมือในการปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้
สาํเร็จตามนโยบาย 66/23 เพราะขณะนั*นเกิดความแตกแยกภายในโลก
คอมมิวนิสตอ์ยา่งรุนแรง โดยพลเอกเปรมไดฉ้วยโอกาสเปิดใหช้าวพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยในป่าที� อ่อนลา้ทางอุดมการณ์เข้ามอบตัวในฐานะ         
“ผูร่้วมพฒันาชาติไทย”� แต่นโยบายต่อคอมมิวนิสตต่์างประเทศ รัฐบาล
พลเอกเปรมยงัแข็งกร้าวจากพื*นฐานความเชื�อเดิมว่าเวียตนามคือศตัรู
สาํคญั ที�จะรุกรานไทยตามทฤษฎีโดมิโนของสหรัฐอเมริกาที�ว่า เมื�อไทย
เป็นคอมมิวนิสตทุ์กประเทศที�เป็นประชาธิปไตยในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตจ้ะเปลี�ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสตห์มด ดว้ยเหตุนี* รัฐบาลพลเอกเปรมจึง
กลบัหลงัหัน ต่างจากรัฐบาลพลเอกเกรียงศกัดิ;  โดยสิ*นเชิง โดยรับใช้
แนวคิดของราชสาํนกัอยา่งเต็มที� กล่าวคือเมื�อพรรคคอมมิวนิสต์จีนแตก
กบัพรรคคอมมิวนิสต์เวียตนามซึ�งมีความใกลชิ้ดกบัคอมมิวนิสต์รัสเซีย
และกองทพัเวียตนามไดบุ้กเขา้ไปลม้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ในกมัพูชา ซึ�งมี
ความใกล้ชิดกับจีนเมื�อ มกราคม 2522 ทาํให้จีนไม่พอใจ จีนจึงทํา

                                                
�

 ปัจจุบนัพลเอกเปรมกย็งัเป็นผูค้วบคุมนโยบายการปราบปรามขบวนการโจรก่อ
การร้ายมุสลิมใน 3 จงัหวดัภาคใตด้ว้ยสารพดันโยบาย ก็ยงัไม่ประสบความสําเร็จ 
จึงเป็นการยนืยนัว่าการยติุสงครามของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยดา้นหลกั 
เกิดจากปัญหาภายในของพรรคคอมมิวนิสต์เองมากกว่าเกิดจากฝีมือของพลเอก
เปรม 
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สงครามสั�งสอนเวียตนรามโดยยกกาํลงัทหารบุกขา้มพรมแดนเวียตนาม
ตอนเหนือเขา้มาทาํลายฐานกาํลงัเวียตนามเหนือสมใจ แลว้ก็ยกกาํลงักลบั
ซึ�งทาํความเสียหายใหแ้ก่เวียตนามมากซึ�งก็เป็นที�พอใจของไทยดว้ยเกรง
ว่ากองทัพเวี ยตนามจะรุกคืบเข้า สู่ประเทศไทย ดังนั* นนโยบาย
ต่างประเทศของไทยจึงจับมือทอดสะพานกับฝ่ายจีนที�หันมากระชับ
ความสมัพนัธก์บัสหรัฐอเมริกา โดยเปิดทางใหจี้นขนอาวุธเขา้มาไทยเพื�อ
สนับสนุน เขมรแดง ภายใต้การนําของพอลพตที�ทาํสงครามต่อต้าน      
เวียตนาม มีฐานที�มั�นอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกบักมัพูชาเพื�อกนั
กองกาํลงัเวียตนามที�เชื�อว่าจะบุกเขา้มาประเทศไทยในขณะนั*น เป็นผล
ใหป้ระเทศไทยกบัเวียตนามเผชิญหนา้เป็นศตัรูกนั 
 เมื�อพลเอกเปรมบริหารประเทศไปไดส้ักระยะหนึ� งก็เกิดขอ้จาํกดั
อนัเป็นปกติของรัฐบาลในประเทศดอ้ยพฒันาคือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ
วิกฤตภายในกลุ่มทหารโดยเฉพาะทหารยงัเตอร์กที�เป็นฐานกาํลงัให้แก่
พลเอกเปรม แต่เกิดความไม่พอใจในการแบ่งผลประโยชน์ โดยมีพอ.
มนูญ รูปขจร, พอ.ประจกัษ ์สว่างจิต และพอ.พลัลภ ปิ� นมณี เป็นแกนนาํ
ทาํใหก้ลุ่มยงัเตอร์กแตกเป็นสองฝ่าย, ฝ่ายหนึ� งมีพอ.พลัลภ ปิ� นมณี, พอ.
มนูญ รูปขจร และพอ.ประจกัษ ์สว่างจิต เป็นแกนนาํ และอีกฝ่ายหนึ� งยงั
สวามิภกัดิ; กบัพลเอกเปรมอยู ่โดยมีพล.ต.จาํลอง ศรีเมือง เป็นแกนนาํแต่
เป็นกลุ่มขา้งนอ้ย จึงเกิดการรัฐประหารโดยทหารยงัเติร์กลกูป๋าหลายครั* ง 
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แต่ไม่สําเร็จ ถึงขนาดเกิดการลอบสังหารพลเอกเปรมที�ลพบุรี และมี
เหตุการณ์เตรียมการลอบปลงพระชนมส์มเด็จพระนางเจา้ฯ โดยเป็นคดี
ออกหมายจับพอ.มนูญ รูปขจร ในขณะนั* นด้วย วิกฤตเศรษฐกิจที�
กระหนํ�ารัฐบาลพลเอกเปรมอย่างรุนแรงที�สุด คือวิกฤตค่าเงินบาท ที�ทาํ
ให้รัฐบาลพลเอกเปรมต้องประกาศลดค่าเงินบาทจาก 23บาท ต่อ 1      
ดอลล่าร์ มาเป็น 27 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ เมื�อ 5 พฤศจิกายน 2527 และ
เปลี�ยนระบบค่าเงินจากเดิมไทยใชร้ะบบอิงค่าเงินดอลล่าร์เป็นหลกั มา
เป็นระบบตะกร้าเงิน โดยอิงเงินจากหลายสกุล แต่แมรั้ฐบาลพลเอกเปรม
จะพบกบัมรสุมอยา่งไร แมใ้นสภาก็ปั�นป่วน ถูกฝ่ายคา้นฝีปากกลา้อย่าง
นายสมคัร สุนทรเวช และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บาํรุง โจมตีอย่างหนักพลเอก
เปรมก็ยงัประคับประคองตวัอยู่รอดปลอดภยัเพราะพลเอกเปรมรับใช้
ใกลชิ้ดราชสาํนกั 
 ในระหว่างนั*นก็เกิดคลื�นลมในสภา มีการยุบสภาหลายครั* งแต่
รัฐบาลพลเอกเปรมก็ประคองตวัไปได ้ทาํให้บารมีของนายกฯ พลเอก
เปรม ขยายตวัไปทั�วทั*งแผ่นดินจนดูเหมือนว่าจะเป็นนายกฯ ตลอดกาล 
เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที�ไหนก็จะมีผูค้นออกมาตอ้นรับแห่แหนแน่น
ไปหมดพร้อมกบัชูป้ายขอ้ความที�สร้างความพอใจให้แก่พลเอกเปรม แต่
อาจจะกระเทือนใจราชสาํนักว่า “นํ;าเป็นของปลา ฟ้าเป็นของนก นายก
เป็นของเปรม” การโฆษณาความโดดเด่นในภาพลกัษณ์ของพลเอกเปรม
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ทั*งหมดนี*ปฏิเสธไม่ไดว้่าเป็นฝีมือของปลดักระทรวงมหาดไทยคู่ใจคือ 
นายพิศาล มูลศาสตร์สาธร และสุดทา้ยเหตุการณ์ที�กระทบจุดอ่อนของ
ราชสาํนกัก็เกิดขึ*น คือที�ภาคอีสานมีประเพณีว่าเมื�อผูมี้อาํนาจวาสนาไป
ตรวจเยี�ยม ชาวบา้นถือว่า “ชา้งเหยียบนา พญาเหยียบเมือง” จะนาํความ
เจริญมาสู่ท้องถิ�นตน ทุกคนก็จะเอาผา้ขาวมา้มาผกูมดัสะเอวเป็นการ
ตอ้นรับ แต่กรณีของพลเอกเปรมนั*นใครๆ ก็เอาผา้ขาวมา้มามดัจนลน้ถึง
คอแลว้ ในที�สุดก็มีชาวบา้นเอาผา้มาปูให้พลเอกเปรมเหยียบเพื�อนาํไป
กราบบูชา คลา้ยกบัที�ประชาชนกระทาํต่อพระมหากษตัริย ์ดว้ยภาพที�จี*
จุดอ่อนของราชสาํนกันี* ไดเ้กิดขึ*นหลายครั* งในช่วงปลายสมยัของรัฐบาล
พลเอกเปรม อีกทั*งรัฐบาลก็สืบทอดอาํนาจติดต่อกันมายาวนานถึง 8 ปี 
ความวิตกกงัวลว่าพลเอกเปรมจะกลายเป็นขุนศึกผูม้ากบารมี และเป็น
อนัตรายกบัราชสาํนักก็เกิดขึ*น ดงันั*นจากการครองอาํนาจยาวนานและ
รูปธรรมการเหยียบผ ้าขาวม้าเอาไว้ให้ประชาชนนําไปบูชานี* เอง 
“เครือข่ายราชสํานัก” ก็เริ� มทาํงาน ข่าวลือเริ� มเกิดขึ* นจากปากต่อปาก
ขยายตวัไปทั*งสังคมว่าการกระทาํของพลเอกเปรมไม่เหมาะสม โดยมี
ขอ้ความติดปากทาํลายพลเอกเปรมว่า  
 “พลเอกเปรมกาํลงัเทียบบารมใีนหลวง”  
 ตั*งแต่นั*นยุคเสื�อมของพลเอกเปรมก็มาถึง กระแสความเบื�อหน่าย
พลเอกเปรมระบาดทั�วไปโดยเฉพาะในกรุงเทพ จะมีกระแสสูงเพราะ
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ใกลชิ้ดข่าวสารมากที�สุด สื�อมวลชนต่างๆ ก็ทาํหน้าที�ของตนเสมือนเป็น
เครือข่ายราชสาํนกัชั*นดี การเลือกตั*งครั* งสุดทา้ยในปี 2531 พรรคมวลชน
ที�มี ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่าํรุง หาเสียงเลือกตั*งโดยง่ายว่า  
 “ใครต้องการให้เปรมเป็นนายกฯ ให้เลือกประชาธิปัตย์ ใครไม่
ต้องการให้เปรมเป็นนายกฯ ให้เลอืกพรรคมวลชน” 
 เพียงแค่คาํขวญัง่ายๆ ของพรรคมวลชนที�เป็นปฏิปักษ์กบัพลเอก
เปรมมาแต่ตน้ ก็ไดรั้บความไวว้างใจจากคนกรุงเทพโดยเลือกผูส้มคัร 
ส.ส.ของพรรคมวลชนเขา้ไปในสภาเกินคาดในกรุงเทพมหานคร 
 ดูเหมือนพลเอกเปรมจะรู้สัญญาณความไม่พอใจของราชสํานัก 
เพราะหลงัการเลือกตั*งแลว้ แมเ้สียงสนบัสนุนของพลเอกเปรม จากพรรค
ประชาธิปัตยภ์ายใตก้ารนาํของนายพิชยั รัตตกุล พรรคชาติไทย ภายใต้
การนาํของพลเอกชาติชาย ชุณหวณั และพรรคกิจสังคม ภายใต้การนํา
ของพลอากาศเอกสิทธิ;   เศวตศิลา รวมกันแลว้ยงัเป็นเสียงข้างมาก
สนับสนุนพลเอกเปรมให้เป็นนายกฯ ต่อไป แต่พลเอกเปรมก็ตดัสินใจ
ประกาศไม่รับตาํแหน่งในวนัที� 27 กรกฎาคม 2531 และผ่องถ่ายให้พล
เอกชาติชาย ชุณหวนั ขึ*นเป็นนายกคนที� 17 ต่อไป 
 การลงจากเวทีนายกฯ ของพลเอกเปรม ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง
จากวงัทนัที พลเอกเปรมตอ้งรออีกระยะเวลาหนึ� งเสมือนรอตรวจสอบ
ความจงรักภกัดี แลว้ก็ไดรั้บโปรดเกลา้ใหเ้ป็นองคมนตรีต่อมา 
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 การขึ;นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย         
ชุณหะวนั เป็นความลงตวัของบุคคล 2 คนที�เห็นร่วมกันต้องกล่าวไว้ใน
ที�นี;คอืพลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ กบัพลเอกชวลติ ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการ
ทหารบกในขณะนั;น ด้วยเพราะท่าทีที�หน่อมแน้มของพลเอกชาตชิาย 

เมื�อพลเอกเปรมตดัสินใจลงจากตาํแหน่งดว้ยรู้สัญญาณจากราช
สํานัก ก็จ ํา เป็นอยู่ เองที� จะต้องเลือกบุคคลที�จะขึ* นดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแทนตน ซึ�งขณะนั*นตามรัฐธรรมนูญนายกฯ จะเป็นใครมา
จากไหนก็เป็นนายกฯ ไดท้ั*งนั*น ดงัตวัอยา่ง 8 ปีที�ผ่านมา พลเอกเปรมไม่
มีเสียงในสภาเลยก็ยงัเป็นได ้เพราะเสียงชี*ขาดที�จะหนุนให้ใครเป็นนายก
ฯ นั*นคือ ราชสาํนักและปืนของทหาร ดงันั*นเมื�อภาพที�เปิดเผยคือทหาร
หนุนใคร พรรคการเมืองก็จะเฮละโลมาหนุนคนนั*น เพื�อจะไดก้ระโดด
ขึ*นรถไปเป็นรัฐมนตรีกบัเขาดว้ย ดงันั*นการตดัสินใจของพลเอกเปรมที�
จะหนุนพลเอกชาติชายให้ขึ*นเป็นนายกฯ จึงเป็นความซบัซอ้นที�ควรจะ
บนัทึกเป็นประวติัศาสตร์ไว ้ณ ที�นี*  

พลเอกชาติชาย ไดเ้ล่าในโอกาสสรวลเสเฮฮากบัพรรคพวก และ 
ส.ส.ลูกพรรคบ่อยครั* งอย่างเปิดเผยถึงการตัดสินใจของพลเอกเปรม 
หลังจากที�ด ํารงตําแหน่งนายกฯ โดยคนใกล้ชิดพลเอกชาติชายได้
ถ่ายทอดขอ้มลูใหฟั้งว่า 

5.8 รูปธรรมการกาํจดัอาํนาจรัฐบาลพลเอกชาตชิาย 
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“พลเอกเปรมนั*นตดัสินใจว่าจะลงจากตาํแหน่งนายกฯ ก่อนแลว้ 
และจะหาคนมาเป็นนายกฯ แทนตน ดังนั* นเมื�อมีโอกาสก็ได้ถาม          
พลอากาศเอกสิทธิ;  เศวตศิลา ในฐานะหวัหนา้พรรคกิจสงัคมก่อนว่า หาก
พลเอกเปรมไม่รับตาํแหน่งนายกฯ พลเอกสิทธิ;  จะเป็นนายกฯ แทนได้
ไหม พลเอกสิทธิ; ก็ตอบว่า เป็นได้ครับ ไม่มีปัญหาและพร้อมจะเป็น 
ต่อมาหลงัจากนั*นวนัหนึ�งขณะพลเอกชาติชายไปตีกอลฟ์ร่วมก๊วนกบัพล
เอกเปรม, พลเอกชาติชาย ก็ไดรั้บคาํถามในทาํนองเดียวกนัว่า” 
 พลเอกเปรม    :  “ท่านผูก้าร�หากผมไม่รับตาํแหน่งนายกฯ 
       ท่านผูก้ารจะรับเป็นนายกฯ แทนไดไ้หม” 
 พลเอกชาติชาย : “โอ!้ ไม่ไดห้รอกครับ แค่คิดผมก็ผดิแลว้  
  ผมมันเพลย์บอย เป็นนายกฯ ไม่ได้หรอก 
  ท่านเป็นนายกฯ เหมาะแลว้ครับ” 
 “ปรากฏว่า พลเอกเปรมกลบัมาหนุน ผมเป็นนายกฯ เมืองไทยเรา
นี*แปลก ไอค้นที�อยากไดจ้ะไม่ได ้ไอค้นที�ไม่อยากไดม้กัจะได”้ 

                                                
�

 พลเอกเปรมจะเรียกพลเอกชาติชายจนติดปากว่าท่านผูก้าร เพราะในอดีตพลเอก
ชาติชายมียศเติบโตทางการทหารเป็นผูก้ารทหารมา้ก่อนพลเอกเปรม เนื�องจากเป็น
ลูกของจอมพลผิน ชุณหะวณั ซึ� งเป็นหัวหน้าคณะยึดอาํนาจเมื�อ 8 พฤศจิกายน 
2490...และเป็นผูบ้ญัชาการทหารบก 
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 เรื�องเล่าตลกทางการเมืองที�มีนยัสาํคญัเรื� องนี*  ทุกครั* งที�เล่าจบจะ
มีเสียงฮาตามมาตลอด 
 เหตุผลสาํคญัที�พลเอกเปรมเลือกหนุนพลเอกชาติชายเป็นนายกฯ 
เพราะดูเป็นคนหน่อมแน้ม ไม่เป็นเรื�องเป็นราว ซึ�งพลเอกเปรมคิดว่าจะ
คุมไดโ้ดยง่าย ซึ�งเป็นธรรมชาติของมนุษยที์�มกัจะไม่ชอบเลือกคนที�เก่ง
กว่าตนมาแทนตาํแหน่งตวัเอง เพราะจะบดบงัรัศมีบารมีของตน และยาก
ที�จะควบคุมสั�งการ ซึ� งในขณะนั*นพลอากาศเอกสิทธิ;  ดูจะเป็นคนที�มี
ความเหมาะสม และพร้อมกว่าพลเอกชาติชายมาก แต่ดว้ยท่าทางที�ฉลาด
เหมาะสมนี* เอง พลเอกเปรมก็ไม่เลือก 
 อีกคนหนึ�งที�มีบทบาทสนบัสนุนก็คือ พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ซึ�ง
วางแผนไวลึ้กซึ* งแบบขงเบ้งในสามก๊ก โดยหนุนพล.อ.ชาติชาย ด้วย
เหตุผลคลา้ยกนักบัพลเอกเปรม แต่ลุ่มลึกกว่าเพราะตวัเองจะเขา้มาเสียบ
นายกฯ แทนต่อจากชาติชายอีกที โดยพลเอกชวลิตเห็นว่าความไม่เอา
ไหนของพลเอกชาติชายนั*นเป็นความเหมาะสมแลว้ และประเมินว่า
รัฐบาลของพลเอกชาติชายจะอยูไ่ดไ้ม่เกิน 6 เดือน ก็จะพอดีกบัเวลาที�พล
เอกชวลิตจะออกจากตาํแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบกแลว้ ซึ� งเป็นเวลาที�
รัฐบาลพลเอกชาติชายก็จะถึงกาลอวสาน ในเรื�องนี*  พลเอกชาติชายก็เล่า
เบื*องหลงัใหห้ลายคนในวงสนทนาฟังดว้ยความสนุกสนานเช่นกนัว่า 
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 “ไอจิ้�ว มนักะว่ารัฐบาลผมจะอยูไ่ดเ้พียงแค่ 6 เดือน แลว้มนัจะมา
เป็นนายกฯ แทน ปรากฏว่าพอรัฐบาลผมอยู่ไดค้รบ 6 เดือน สถานการณ์
บา้นเมืองยิ�งดี รัฐบาลผมยิ�งลอยลาํ ผมก็เลยทาํถว้ยกาแฟเป็นที�ระลึกโดยมี
คาํว่า ลอยลาํ ไวด้ว้ย�” 
 แต่ความเห็นร่วมกนัของหลายฝ่ายโดยเฉพาะพลเอกเปรม และ
พลเอกชวลิต ลว้นแต่อ่านหมากการเมืองผิดหมด ปรากฏว่าพลเอกชาติ
ชายกลายเป็นมีดคมอยู่ในฝัก ซึ�งไม่มีใครมองเห็น และวนัแรกที�พลเอก
ชาติชายรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี       
วลีแรกที�พลเอกชาติชายประกาศก็เกิดผลสะเทือนเลื�อนลั�น จากวนันั*นถึง
วนันี* คือคาํว่า 
 “ผมจะแปรสนามรบให้เป็นสนามการค้า” 
 ตลอดระยะเวลาการเป็นนายกฯ ของพลเอกชาติชาย ตั*งแต่กา้ว
แรกก็ไดป้ฏิเสธแนวคิด และแนวนโยบายของพลเอกเปรม และปฏิเสธ
แนวคิดหลักของราชสํานักทั* งหมด เริ� มจากพลเอกชาติชายไม่ให้
ความสําคัญกับชุดพระราชทานที�ออกแบบในสมยัของพลเอกเปรมที�   

                                                
�

 ถว้ยกาแฟที�พลเอกชาติชายทาํไวใ้นโอกาสรัฐบาลอยูค่รบ 6 เดือน มีอยูจ่ริงที�บา้น
ของพลเอกชาติชาย เป็นถว้ยกาแฟพร้อมจานรอง เป็นแกว้ใส มีรูปคนพายเรือติดอยู่
ดา้นขา้ง และมีภาษาไทยคาํว่า “ลอยลาํ” ติดไวด้ว้ยจริง 
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พลเอกเปรมภูมิใจมาก โดยตลอดการเป็นนายกฯ พลเอกชาติชายใส่สูท
อย่างดีของอิตาลี และเนคไทแบรนเนมส์ โดยปฏิเสธชุดพระราชทาน 
เปลี�ยนนโยบายต่างประเทศของพลเอกเปรม จากการเป็นศัตรูกับ
เวียตนามและประเทศในอินโดจีน โดยหันมาจับมือเพื�อทาํการค้าตาม
นโยบายแปรสนามรบให้เป็นสนามการค้า และผลักดันประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ในระบบทุนนิยม ซึ�งตรงขา้มกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของราชสาํนัก โดยประกาศว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตวัที� 5 ของเอเชีย 
หรือนยัหนึ� งก็คือผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
เหมือนประเทศเกาหลีใต้หรือไต้หวัน หรือที� เ รียกกันว่า NIC(New 
Industrial Country) โดยผลกัดนัให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศขนาน
ใหญ่ โดยเฉพาะญี�ปุ่นที�ตอ้งการเปิดแหล่งลงทุนใหม่ในภาคตะวนัออก 
คือการลงทุนสร้างท่าเรือแหลมฉบงั เพื�อเปิดประตูการส่งออกแทนท่าเรือ
คลองเตยเป็นผลสาํเร็จ เป็นผลให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก
หลายแห่งในเขตจังหวดัชลบุรี, ระยองจนถึงจันทบุรี และตราด เพื�อ
รองรับทุนต่างชาติที�จะเขา้มาตั*งโรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหเ้ศรษฐกิจไทย
เกิดการเคลื�อนตวัอยา่งรวดเร็ว ที�ดินราคาแพงขึ*น ชาวนาชาวไร่ขายที�ดิน
ในเขตอุตสาหกรรม และเขตใกลถ้นน รํ� ารวยกนัมหาศาลซึ�งเป็นครั* งแรก
ที�ราคาที� ดินพุ่งสูงขึ* นตั* งแต่ตั* งประเทศไทยมา รวมตลอดทั* งรัฐบาล        
พลเอกชาติชายไดท้าํการปริวติัเงินตราโดยลงนามในข้อตกลงระหว่าง
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ประเทศให้การไหลเข้าออกของเงินสะดวกขึ*น อนัเป็นผลให้เงินบาท
กลายเป็นเงินสกุลสากล 
 จากผลงานที�เกินความคาดหมายของพลเอกเปรม พลเอกชวลิต 
และความตกใจของราชสํานักทาํให้ผลงานของรัฐบาลพลเอกชาติชาย 
กลายเป็นความวิตกกังวลของทุกฝ่าย โดยเฉพาะราชสํานักมีแนวคิด
อนุรักษ์นิยมอย่างรุนแรงในเรื� องการถือครองที�ดิน ยิ�งจากผลของการ
พฒันา ทาํใหช้าวนาชาวไร่ขายที�ดิน ทิ*งถิ�นทาํกินของตนมากขึ*น ยิ�งทาํให้
ราชสาํนกัไม่พึงพอใจนายสุเมธ ตนัติเวชกุล ผูรั้บใชใ้กลชิ้ดเบื*องยุคลบาท 
ได้ออกมาแสดงความเห็นเบรกแนวทางเศรษฐกิจของพลเอกชาติชาย
หลายครั* งที�ว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตวัที� 5 ว่า 
 “เป็นคนอยู่ดีๆ ไม่ชอบ ชอบเป็นสัตว์เดรัจฉาน” 
 เพราะแนวทางเสือตัวที�  5 แห่งเอเชียคือ พัฒนาประเทศเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รองมาจากญี�ปุ่น จีน เกาหลี ไตห้วนั นั*นเป็น
แนวทางที�ขดักบัราชสาํนกั ที�เนน้การผลิตแนวเกษตรกรรมแบบพออยูพ่อ
กิน ดว้ยเชื�อว่าการมีชาวนาที�ทาํการผลิตขนาดเลก็แบบพออยูพ่อกินนั*นจะ
เป็นฐานความเชื�อมั�นต่อแนวคิดแบบจารีตนิยมที�เชื�อผีสางเทวดา และจะ
จงรักภักดีต่อสถาบนักษตัริยม์ากกว่าที�คนส่วนใหญ่จะเป็นกรรมกรใน
ภาคอุตสาหกรรม เพราะมีตัวอย่างแล้วว่าในประเทศที� มีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกันั*น จะไม่มีสถาบนัพระมหากษตัริย ์หรือมีก็
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เป็นเพียงสัญลกัษณ์ ไม่มีอาํนาจจริง ประกอบกับโครงการพฒันาของ
รัฐบาลชาติชายเริ�มไม่ให้ความสนใจต่อผลประโยชน์ของราชสาํนักจาก
หลกัฐานในหนงัสือ The King never smiles บทที� 17 ไดใ้หข้อ้มลูว่า  
 “นักธุรกิจพวกพอ้งของชาติชายอย่างเช่น ประชยั เลี�ยวไพรัตน์
จากกลุ่มทีพีไอได้รับอนุญาตให้เฉือนแบ่งชิ*นเนื*อจากเครือซีเมนต์ไทย
ของสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ ในตลาดวสัดุก่อสร้างกบัปิโตรเคมี ประชยัซึ�ง
เป็นผูผ้ลิตปิโตรเคมีรายแรกของประเทศ ไม่พอใจที�เครือซีเมนต์ไทยได้
เขา้มาทาํลายการผกูขาดของเขาไปก่อนหนา้นี*  เขาเกลี*ยกล่อมรัฐบาลชาติ
ชายอนุญาตให้เขาผลิตปูนซีเมนต์ และทาํการช่วงชิงลูกค้าของเครือ
ซีเมนต์อย่างดุเดือด และเขายงัได้สิทธิพิเศษเหนือเครือซีเมนต์ในการ
ลงทุนทางปิโตรเคมีใหม่ๆ อีกดว้ย ในทาํนองเดียวกนับริษทัอื�นๆ ก็ไดรั้บ
โอกาสที� ดีกว่าเครือซีเมนต์ในการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กและ
โทรคมนาคม บางครั* งชาติชายก็ไม่เหลือบแลผลประโยชน์ของวงั รัฐบาล
ของเขาสนบัสนุนโครงการขนส่งมวลชนที�เรียกว่า โฮปเวลล ์ซึ�งเป็นทาง
รถไฟยกระดบัวิ�งผา่นสวนจิตรลดากบัสถานที�สาํคญัๆ ของพวกเจา้ อนัจะ
เป็นการล่วงลํ*าความศกัดิ; สิทธิ;  วงัถือเป็นการลบหลู่และบริวารในระบบ
ราชการก็ปฏิเสธที�จะใหค้วามร่วมมือกบัโฮปเวลล ์
 รัฐบาลชาติชายยงัปฏิเสธบทบาทครอบงาํเชิงสังคมการเมืองของ
กองทพัอีกดว้ย ชาติชายพยายามลดอาํนาจของวุฒิสภาที�มาจากการแต่งตั*ง
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ซึ�งยงัคงเต็มไปดว้ยทหาร ตาํรวจและขา้ราชการหัวอนุรักษ์ แมว้่าจะไม่
สามารถลดจาํนวนวุฒิสภาลงได ้แต่ชาติชายก็ตอ้งการให้ประธานรัฐสภา
มาจากสส. ไม่ใช่จากวุฒสภาอยา่งที�เป็นอยู ่เนื�องจากประธานรัฐสภาเป็น
ผูเ้สนอชื�อนายกฯ แก่กษัตริย ์บทบาทสาํคญันี* จึงจะเปลี�ยนจากมือของ
อาํนาจเก่ามายงันักการเมืองที�มาจากการเลือกตั*ง” จากขอ้มูลนี* ก็ตอบ
ปัญหาค้างคาใจให้กับคนไทยไดห้มดประเทศว่า ทําไมโครงการรถไฟ
โฮปเวลจงึค้างเติ�งหยุดนิ�งทันทีหลงัพลเอกชาตชิายถูกยดึอาํนาจ? และคา้ง
คากลายเป็นอนุสาวรียนิ์รนามที�ไม่รู้จะเอาผิดกบัใครมาถึงทุกวนันี*  และ
โครงการโรงปูน PTI ของคุณประชัยที�ล้มละลาย และมีการปรับปรุงหุ้น
ใหม่ไม่อาจกลบัมาเป็นของคุณประชัยได้อกีต่อไป เพราะอะไร? 
 อีกรูปธรรมหนึ� งที�แสดงให้เห็นว่าราชสํานักไม่พอใจต่อการ
บริหารประเทศของพลเอกชาติชาย ก็คือการปรับ ค.ร.ม.โดยเอาพลอากาศ
เอกสิทธิ;  เศวตศิลาที�มีความใกลชิ้ดกบัราชสาํนกั ออกจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศแลว้ หลงัจากนั*นราชสาํนักจึงไดส่้งสัญญาณ
ความไม่พอใจโดยประกาศตั* งพลเอกสิทธิ;  เป็นองคมนตรี (คล้ายกับ
เหตุการณ์ในสมัย รัฐบาลทัก ษิณ ที� นายแพทย์เกษม ลาออกจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา และกรณีนายพลากร สุวรรณรัตน์ ถูกยา้ย
ออกจากการเป็นผูอ้าํนวยการ ศอ.บต.จากภาคใตใ้นสมยันายกฯ ทกัษิณ 
ราชสาํนกัก็ตั*งบุคคลทั*งสองนี* เป็นองคมนตรีทนัที) และอีกรูปธรรมหนึ� ง
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ก็คือการดึงตัว พอ.มนูญ รูปขจร กลบัเข้ามาประเทศไทยให้มาช่วย
ราชการของรัฐบาลพลเอกชาติชาย โดยเลื�อนยศใหเ้ป็นพล.ต.และยุติเรื� อง
คดีลอบปลงพระชนมส์มเด็จพระราชินีฯ ของ     พ.อ.มนูญ ใหด้ว้ย 
 กลุ่มทหาร จปร.รุ่น 5 ที� เติบโตขึ*นมาเป็นใหญ่พร้อมๆ กันอนั
ไดแ้ก่พลอากาศเอกเกษตร  โรจนนิล ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พลเอกสุ
จินดา  คราประยรู ผูบ้ัญชาการทหารบก(พลเอกชวลิต ลาออกจาก ผบ.
ทบ.ไปร่วมรัฐบาลพลเอกชาติชาย ตาํแหน่งนี* จึงตกแก่ พลเอกสุจินดา  
คราประยรู) พลเอกอิสระพงษ์  หนุนภกัดี (ญาติที�เป็นคู่เขยกบัพลเอกสุ
จินดา) ดาํรงตาํแหน่งรองผูบ้ญัชาการทหารบก และผูบ้ญัชาการทหารเรือ
ครบ 3 เหล่าทัพ รวมทั*งพลเอกสุนทร คงสมพงษ์  ผูบ้ัญชาการทหาร
สูงสุด รุ่นพี�ที�รักน้องและใจนักเลงเจา้ของคาํขวญัประจาํใจ “ไม่ฆ่าน้อง 
ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื�อน” เมื�อได้รับสัญญาณจากราชสาํนักเช่นนี*  และ
กลุ่มพวกตนในฐานะขา้ราชการก็เห็นว่าหากปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจ
ขยายตัวไปมากเช่นนี*  ก็จะทําให้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
เขม้แข็งมากขึ*น ประเทศชาติจะเจริญ คนจะฉลาด และในที�สุดโอกาสที�
ขา้ราชการทหารจะขึ*นเป็นใหญ่อยา่งในอดีตก็จะถึงกาลอวสานเพราะเมื�อ
ประชาชนฉลาดก็จะกดหวัไดย้าก อีกทั*งเกิดปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง
พลเอกชวลิต กบั ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บาํรุง ซึ�งต่างก็เป็นรัฐมนตรีร่วมอยู่ใน
รัฐบาลดว้ยกนั โดยพลเอกชวลิตไดอ้อกมาวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตใน
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รัฐบาลของนายกฯ ชาติชาย อย่างหนักว่าเป็น “บุฟเฟ่แคบิเนต” ร.ต.อ.
เฉลิม จึงตอบโตไ้ปที�ภรรยาของพล.อ.ชวลิตว่าเป็น “ตู้เพชรเคลื�อนที�” ซึ�ง
ไดส้ร้างความโกรธแคน้ใหแ้ก่ พล.อ.ชวลิตมาก และลามไปถึงกลุ่มทหาร 
จปร.5 ที�ไม่พึงพอใจ ร.ต.อ.เฉลิม พร้อมกับเครือข่ายราชสํานักก็เริ� ม
ทาํงาน โดยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื�อมวลชนอย่างหนักโดยเอาคาํ
กล่าวโจมตีของพลเอกชวลิตไปขยายผลว่าเป็นรัฐบาลที�มีการทุจริตอย่าง
มาก หรือ “บุฟเฟต์แคบิเนท” ดงันั*นฝ่ายทหารจึงรวมศูนยก์ดดนัให้ปลด 
ร.ต.อ.เฉลิม ออกจากรัฐมนตรีสาํนกันายกฯ เพราะ ร.ต.อ.เฉลิม ทาํหน้าที�
เป็นโฆษกพิเศษของพลเอกชาติชาย ในการตอบโต้ทหารอย่างไม่
ลดราวาศอก ในที�สุดพลเอกชาติชายก็ดูเหมือนว่าจะทาํตามคาํเรียกร้อง
ของฝ่ายทหารเพื�อปลดเงื�อนไขความขัดแยง้โดยปรับ ครม.เอา ร.ต.อ.
เฉลิม ออกจากรัฐมนตรีสาํนักนายกรัฐมนตรีตามคาํเรียกร้องของทหาร
จริง แต่แต่งตั*งใหม่ให้ ร.ต.อ.เฉลิม ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาแทน ยิ�งทาํใหฝ่้ายทหารเคียดแคน้เป็นการใหญ่ 
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 เหตุการณ์เริ� มประทุรุนแรงขึ* นเมื�อพลเอกชวลิต ลาออกจาก 
ค.ร.ม.ของพลเอกชาติชาย� และดึงนายประสงค์ สุ่นสิริ คนสนิทของ   
พลเอกเปรมอีกคนหนึ� งมาตั* งพรรคความหวังใหม่ เพื�อเข้าต่อสู้โดย
ประกาศเดินทางไกลหมื�นลี*  เพื�อจะกลับเข้ามาเป็นนายกฯ ก็เป็นจุด
แตกหกัที�ร้อนแรง ซึ�งแสดงใหเ้ห็นว่าสายสมัพนัธร์ะหว่างพลเอกชาติชาย
กบัพลเอกเปรม และทหาร ขาดสะบั*นแลว้เพราะพลเอกชวลิตเป็นคน
สนิทของพลเอกเปรม และเป็นตัวเชื�อมต่อกับฝ่ายทหาร จปร.5 ให้แก่
รัฐบาลชาติชาย 
 ในช่วงปลายของรัฐบาลพลเอกชาติชายดูเหมือนว่าพลเอก      
ชาติชายพยายามที�จะเอาใจราชสํานักด้วยการปรับ ค.ร.ม.ในเดือน
สิงหาคม 2533 โดยนําคนของพลเอกเปรม(ขณะนั*นพลเอกเปรมไดรั้บ
แต่งตั*งเป็นองคมนตรีแลว้) คือนายวีระพงษ์ รามางกูร และคนของราช
สาํนกัคือนายอมเรศ ศิลาอ่อน อดีตผูบ้ริหารบริษทัเครือซีเมนต์ไทยของ
ราชสาํนกั และนายวิสิษฐ ์ เดชกุญชร นายตาํรวจผูรั้บใชใ้กลชิ้ดเบื*องยุคล
                                                
� การลาออกจากคณะรัฐมนตรีของพลเอกชวลิต มีขอ้น่าสังเกตทางประวติัศาสตร์
การเมืองไทยกล่าวคือทุกครั* งที�มีเหตุการณ์ลาออกของพลเอกชวลิต ก็จะเกิดการ
รัฐประหารหลังจากนั* นในกรณีการรัฐประหารพลเอกชาติชายของรสช.เมื�อ            
23 กุมภาพันธ์ 2534 และการรัฐประหารพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ของคมช.เมื�อ         
19 กนัยายน 2549 กเ็กิดจากการออกจากครม.ของพลเอกชวลิต คลา้ยกนั......ผูเ้ขียน 
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บาท ดว้ยหวงัว่าจะลดแรงกดดนัจากวงั ส่วนความขดัแยง้กบัฝ่ายทหาร
นั*น พลเอกชาติชายไม่ใยดีและไม่เกรงกลวัเลยเพราะพลเอกชาติชายพูด
อยู่เสมอว่าเขาเติบโตมาในโรงทหาร และล่าสุดยงัจะตั*งพลเอกอาทิตย ์ 
กาํลงัเอก ซึ�งมีความขดัแยง้กับ จปร.รุ่น 5 อย่างรุนแรงมาเป็นรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เพื�อมาคุม จปร.5 ดว้ย 
 กรณีข่าวจะตั*งพลเอกอาทิตย ์มาเป็น รมช.กลาโหมนี* เอง จึงทาํให ้
จปร.5 ตดัสินใจฉวยโอกาสจี* จับตัวพลเอกชาติชายบนเครื�องบินขณะ
เดินทางจะขึ*นไปเขา้เฝ้าพระเจา้อยู่หัวภูมิพลฯ ที�เชียงใหม่ และประกาศ
การยดึอาํนาจทนัทีในวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2534 ดว้ยความฉุกละหุก โดย
สังเกตการณ์ตั* งชื�อคณะยึดอาํนาจก็แปลกๆ ว่าคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ทั* งๆ ที�ขณะนั*นบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดี 
เศรษฐกิจกาํลงัเจริญเติบโตดีๆ แท้ๆ  ดว้ยขอ้เท็จจริงที�กล่าวมาขา้งตน้นั*น 
จะเห็นว่าการยึดอาํนาจดูเหมือนว่าจะเกิดขึ*นอย่างฉุกละหุกโดยบงัเอิญ 
แต่ เหตุใดทําไมหลังการยึดอ ํานาจ จึงได้รับพระปรมาภิไธยจาก
พระมหากษัตริยอ์ ันเป็นการยอมรับการยึดอาํนาจโดยง่าย ในขณะที�       
พลเอกเปรมเป็นองคมนตรีอีกทั*งการยึดอาํนาจโดยทาํการจบัตวัพลเอก
ชาติชาย ขณะกาํลงันั�งบนเครื�องบินเพื�อจะไปเข้าเฝ้าพระเจา้อยู่หัวตาม
หมายกาํหนดการของราชสาํนกัถือไดว้่าเป็นการปลน้อาํนาจที�หน้าวงัเลย
ทีเดียว ซึ�งแทนที�พระเจา้อยูห่วัจะทรงพิโรธแต่กลบัทรงพระเกษมสาํราญ 
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ดงันั*นหากจะวิเคราะห์เจาะลึกจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั*น ก็จะเห็นว่ามี
สญัญาณบ่งบอกมากมายว่ากลุ่มทหารน่าจะกระทาํไดร้าบรื�น ซึ�งแตกต่าง
จากการยดึอาํนาจครั* งก่อนๆ ที�มกัจะมีข่าวลือที�ไม่เป็นมงคลเกี�ยวกบัตวั
นายกฯ ว่าไม่จงรักภกัดี เพราะในกรณีของพลเอกชาติชายนั*นส่วนตวัของ
พลเอกชาติชายมีแต่ประวติัที�ผกูพนัใกลชิ้ดกบัราชสาํนักทั*งในเหตุการณ์ 
6 ตุลาคม 2519 พลเอกชาติชายก็ยนือยูฝ่่ายราชสาํนกั และภรรยาของท่าน 
คือ ท่านผูห้ญิงบุญเรือน ก็มีศกัดิ; เป็นหลานที�สมเด็จยา่เป็นผูเ้ลี*ยงมา จึงไม่
มีข่าวลือทางด้านนี*  แต่จากความเห็นของพอล แฮนด์ลี(Paul Handley) 
ผูเ้ขียน The King never smiles ในบทที� 17 ก็ยืนยนัว่า “มีการเปิดทาง
สําหรับการรัฐประหารจากราชสํานักมาหลายเดือนก่อนหน้านั;นแล้ว โดย
มหีลกัฐานว่าพลเอกชาตชิายวิ�งเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว ทุกครั;งที�ถูกพลเอก  
สุจนิดาข่มขู่  และเป็นการเห็นร่วมกันกับพลเอกเปรมว่าการรัฐประหาร
เป็นทางการเลอืกที�วงัยอมรับได้ในการเมอืงไทยสมยัใหม่” 
 ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตามแต่ เป็นความจริงที�พิสูจน์ไดก้็คือ 
การเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั*นมีความเสี�ยงสูงมาก และไม่
อาจจะนาํรัฐนาวาสู่ความมีเสถียรภาพได ้ดงัตวัอย่างของรัฐบาลพลเอก
ชาติชายมีภูมิหลงัผกูพนัลึกซึ*งอยู่กบัวงัแท้ๆ  อีกทั*งไดบ้ริหารประเทศจน
นาํประเทศไปสู่ความเจริญจนรุ่งเรือง แต่ก็จะตอ้งพบกบัขอ้จาํกดัความ
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ขดัแยง้อนัไม่อาจประคองตวัได ้และเมื�อเปรียบเทียบกบัรัฐบาลพ.ต.ท.
ทกัษิณ  ชินวตัร ก็อยูใ่นลกัษณะเดียวกนั 
 รัฐบาลพลเอกชาติชายก็ถึงกาลอวสานด้วยการยึดอํานาจของ 
จปร.5 .ในนาม รสช. เมื�อ 23 กุมภาพนัธ์ 2534  
 
 
 

 เมื�อพลเอกสุจินดา  คราประยูร ทําการยึดอํานาจเป็นผลสําเร็จ
แล้วก็ได้กระทําการเสมือนหนึ�งเป็นการสนองพระราชประสงค์ของ     
ราชสํานัก โดยแต่งตั;งให้พลเรือนที�เป็นที�โปรดปรานคือ นายอานันท์     
ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และจากหลักฐานที�น่าเชื�อว่านายอานันท์ 
เป็นที�โปรดปรานโดยแท้จริงกจ็ากกรณหีลงัเกดิวกิฤตการณ์ทางการเมือง
ในกลางปี 2535 นายอานันท์ ก็ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก
ครั; งหนึ�ง  ด้วยความฉงนงุนงงที�รถยนต์ของ ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรวิ�งผ่านบ้านของพล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ ซึ�ง
เป็นผู้กุมเสียงสนับสนุนของส.ส.ข้างมากในสภา และเป็นที�คาดหมายว่า
จะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน โดยรถยนต์วิ�งผ่านนําพระ
บรมราชโองการไปยงับ้านนายอานันท์ ปันยารชุน แทน 
 ในระยะเวลา 1 ปี ในปี 2534 ที�นายอานนัทเ์ขา้มาบริหารประเทศ 
เป็นระยะเวลาสั* นๆ ซึ� งไม่มีโอกาสที�จะสืบทอดอาํนาจได้เลย จึงเป็น

5.9 รูปธรรมการกาํจดัอาํนาจรัฐบาลพลเอกสุจนิดา 
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รัฐบาลที�ปลอดภยัจากโรคแทรก แต่นายอานนัทก์็รักษาความสัมพนัธ์กบั
คณะทหาร รสช.อย่างดียิ�ง ด้วยการตามใจคณะรสช.ในการจัดตั* ง
งบประมาณซื*ออาวุธให้เพื�อให้ทหารหาเงินในการสืบต่ออาํนาจทาง
การเมืองในนามพรรคสามคัคีธรรม และอนุมัติโครงการ “ทหารเสือ
ประชาธิปไตย” โดยให้ทหารและตาํรวจ จดัหน่วยผสม หน่วยละ 3 คน 
ไปประจาํทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ด้วยเหตุผลว่าเป็นการเผยแพร่
ความคิดประชาธิปไตย แต่แทจ้ริงแลว้เป็นการวางฐานใชเ้จา้หนา้ที�ของรัฐ
เป็นหวัคะแนนใหพ้รรคสามคัคีธรรมโดยใชเ้งินหลวงเพื�อทาํการควบคุม
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ซึ�งเป็นผูกุ้มเสียงประชาชนตวัจริงทั*งหมดใหส้นบัสนุน
พรรคทหารของรสช.ที�ใชชื้�อว่าพรรคสามคัคีธรรม 
 ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที�นายอานันท์บริหารประเทศชาติ พลเอก   
สุจินดาไดแ้สดงบทบาทที�ดูจะไม่แนบเนียนนักว่าตนเองนั*นไม่มกัใหญ่  
ใฝ่สูง โดยปฏิเสธชดัเจนว่าจะไม่รับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ�งดูเหมือน
จะเป็นที�ชื�นชอบของราชสาํนักเพราะราชสาํนักนั*นจะคอยระมดัระวงั
ตลอดเวลาไม่ให้มีกลุ่มการเมืองใดพฒันาจนเขม้แข็งอนัจะเป็นปฏิปักษ์
ต่อว ังได้ โดยเฉพาะการรวมตัวของกลุ่มทหารที�เข้มแข็งก็จะยิ�งเป็น
อนัตรายต่อวงัมากดงัเช่นในอดีตสมยัจอมพล ป.และจอมพลถนอม อีกทั*ง
การที�คณะ รสช.ประกาศยึดทรัพยรั์ฐมนตรีทุกคนในคณะของพลเอก   
ชาติชาย ก็เป็นประโยชน์ต่อวงัและเป็นสูตรสาํเร็จในทุกสมยัเพื�อทาํลาย
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ฐานทางการเมืองของกลุ่มการเมือง เพราะยิ�งกลุ่มการเมืองพลเรือน
พงัทลาย การสร้างฐานอาํนาจการเมืองในระบบพรรคการเมืองก็จะทิ*ง
ห่าง สถาบนักษตัริย ์และสถาบนัทหาร ซึ�งมีผลประโยชน์ร่วมกนัในการ
ทาํลายกลุ่มอาํนาจของพลเรือน เพราะว่ากลุ่มนักการเมืองขาใหญ่จะ
รวมตวักนัใหม่อีกทีก็ตอ้งใชเ้วลาอีกนาน วิธีการนี*ถกูใชอี้กครั* งในการยึด
อาํนาจของคณะคมช.เมื�อ 19 กนัยายน 2549 และมีประสิทธิภาพยิ�งขึ*นเมื�อ
ใชผู้พิ้พากษาศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื�องมือในการตดัสินยุบพรรค และ
ตดัสิทธิ; กรรมการบริหารพรรคทั*งหมด 5 ปี เสริมเขา้ไปอีก ซึ�งเป็นผลให้
ตระกลูการเมืองที�มีบารมีในต่างจงัหวดัจาํนวนมากตอ้งสะดุดหวัขมาํทาง
การเมืองไปตามๆ กนั 
 แมก้ารแสดงตวัของคณะรสช.จะเอาอกเอาใจราชสาํนักอย่างไร 
ก็ไม่สามารถจะทาํโดยตรงได้ เพราะสถานการณ์ในขณะนั* นจนถึง
ปัจจุบนัอยูใ่นยคุผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ ที�มีประสิทธิภาพที�สุดแลว้ คือ
พลเอกเปรมที�ไดรั้บความไวเ้นื*อเชื�อใจจากราชสาํนัก ด้วยประวติัการ
ทาํงานรับใช้ราชสํานักที�ผ่านมายาวนาน ประกอบกับเป็นโสด ไม่มี
ทายาท และอายุมากแลว้ ดูจะปลอดภยัต่อราชสาํนักมากที�สุด ดงันั*นทุก
อยา่งของคณะ รสช.ที�จะติดต่อกบัพระเจา้อยูห่วัก็จะตอ้งผา่นบุคคลสาํคญั
ท่านนี* ก่อน……คือพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
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 ในเบื*องตน้ที�  รสช.โค่นลม้รัฐบาลพลเอกชาติชาย และตัดราก
ถอนโคนอาํนาจของกลุ่มพลเรือนดว้ยการยึดทรัพย ์ดูจะเป็นที�พึงพอใจ
ของพลเอกเปรม และพลเอกชวลิต ซึ�งได้พฒันาเป็นกลุ่มอาํนาจตวัจริง
ทางการเมืองของราชสํานักไปเสียแลว้ โดยทุกคนในกลุ่มอาํนาจของ     
พลเอกเปรมต่างก็คิดว่ากลุ่มรสช.จะเขา้มาอยู่ในกลไกการควบคุมของ   
พลเอกเปรม โดยเฉพาะพลเอกชวลิต ฝันว่าน้องๆ รสช.จะเอาตาํแหน่ง
นายกฯ มามอบให้แก่ตนในฐานะหัวหน้าพรรคความหวงัใหม่ เมื�อเปิด
การเลือกตั*งทั�วไปในปี 2535 แต่ปรากฏว่าระหว่างที�นายอานันท์ตวัแทน
ราชสาํนกับริหารงานในฐานะนายกฯ อยูน่ั*น คณะรสช.ก็ออกลายให้เห็น
ว่า “อาํนาจทางการเมอืงนั;น พวกฉันจะเอาเอง” ดว้ยการส่งตวัแทนของ
ตนเขา้ไปกุมพรรคการเมืองแนวร่วมในตาํแหน่งเลขาธิการพรรคไว ้เกือบ
ทั* งหมดเพื�อ เต รียมจัดตั* ง รัฐบาลภายหลังการเ ลือกตั* งทั�วไป เช่น
พรรคชาติไทยพลอากาศเอกสุมบุญ ระหงส์ มือประสานสิบทิศมาดูแล 
และพรรคกิจสงัคมส่ง ร.อ.ขจิต เพื�อนของพล.อ.สุจินดามาเป็นเลขาธิการ
พรรค และตวัเองก็จดัตั*งพรรคหลกัไวใ้นการเดินเกมการเมืองคือพรรค
สามัคคีธรรม โดยมีข้อแลกเปลี�ยนโดยปลดการยึดทรัพย์ให้แก่นาย
บรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย และนายมนตรี พงษ์พานิช 
หัวหน้าพรรคกิจสังคมดว้ย โดยเฉพาะพรรคชาติไทย นายบรรหารได้
ต่อเชื�อมขอความช่วยเหลือจากทั* งพลเอกเปรม และยอมปฏิบัติตาม
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เงื�อนไขของรสช.โดยเป็นพรรคอะไหล่รับฝาก ส.ส.ที�รสช.ส่งเขา้มาเก็บ  
สต๊อกไวเ้ตรียมการเลือกตั*ง ดงันั*นนายบรรหารจึงหลุดจากการยึดทรัพย์
เป็นรายแรก และเมื�อรัฐบาลนายอานันท์ที�เขา้มาขดัตาทพั จดัการเคลียร์
หน้าเสื�อให้แลว้ก็เปิดการเลือกตั*งทั�วไปตามแผนของราชสํานักแต่ดู
เหมือนว่าหนา้ตาของรัฐบาลใหม่นั*นจะเป็นอนัตรายต่อวงัยิ�งกว่ารัฐบาล
พลเอกชาติชายในสายตาของพลเอกเปรมและพลเอกชวลิต เพราะเริ�มเห็น
ชดัเจนแลว้ว่า รสช.ทาํการสืบต่ออาํนาจโดยสร้างอาํนาจทางการเมืองใหม่
ที�แข็งแกร่งและควบคุมยากยิ�งกว่ารัฐบาลพลเอกชาติชายเสียอีก ดว้ยการ
เป็นรัฐบาลโดยการเลือกตั*งที�มีทั*งพรรคการเมืองของตวัเองและกองทหาร
ของตวัเอง  โดยมีกองทพัหนุนหลงัอยา่งเต็มที� ดว้ยการควบคุมกาํลงัผ่าน
รุ่น 5 และผ่านเครือญาติ และทนัทีที�ผลการเลือกตั*งปรากฏขึ*น เสียงขา้ง
มากที�ผ่านกลไกของทุนที�รสช. ตุนไวส้มยันายกฯ อนันต์อนุมติั และ
กลไกของทหารโดย “สามทหารเสือ” ประจาํหมู่บา้นที�นายกฯ อนันต์
อนุมติัใหเ้พื�อใชเ้ป็นหวัคะแนนทุกหมู่บา้นก็บรรดาลผลให้พรรคสามคัคี
ธรรมเป็นเสียงข้างมากอนัดับหนึ� งขึ* นมาทันที และเริ� มแสดงบทบาท
ขึ*นมาทนัที�และเริ� มแสดงบทบาท โดยเป็นแกนกลางจัดตั*งรัฐบาล และ
ทนัทีที�นายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามคัคีธรรมเสนอตัวเป็น
นายกรัฐมนตรี ตวัแทนพรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้มคือพรรคประชาธิปัตย ์
พรรคความหวงัใหม่ และพรรคพลงัธรรม ก็จบัมือกันคา้นโจมตีว่านาย
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ณรงค ์วงศว์รรณว่ามีบญัชีดาํเป็นผูค้า้ยาเสพติดเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่ไดจึ้งเกิดความโกลาหลแลว้ อาํนาจนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดจึงมา
ตกอยู่ที�พลเอกสุจินดา คราประยูร(เพราะรัฐธรรมนูญขณะนั* นมิได้
กาํหนดว่านายกฯ ตอ้งเป็น ส.ส.) เมื�อภาพปรากฏชดัเช่นนั*น ความวิตก
กงัวลว่ากลุ่มรสช. จะกลายพนัธ์ุเป็นราชวงศ์รสช. เช่นกลุ่มทหารการเมือง
ในอดีต จึงมาหลอกหลอน ดงันั*นเครือข่ายราชสํานักซึ�งปัจจุบันบังคับ
บญัชาโดยพลเอกเปรม ก็ทาํงานประสานกนัทนัที โดยกลไกของพลเอก
เปรมทั*งหมดตั*งแต่พรรคประชาธิปัตย ์พรรคความหวงัใหม่ และพรรค
พลงัธรรม ก็ประสานตีกระหนํ�าพรรคสามคัคีธรรมทั*งในสภาและนอก
สภา โดยมีตัวละครในเครือข่ายผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญที�สําคัญคือ   
พลตรีจาํลอง ศรีเมือง หวัหนา้พรรคพลงัธรรม เตรียมทหารรุ่น 7 ที�ขดัแยง้
กบัรุ่น 5,นายประสงค ์สุ่นสิริ และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรค
ความหวงัใหม่ก็ทาํการเชื�อมต่อกบักลุ่มเคลื�อนไหวประชาธิปไตย เช่น 
นพ.สนัต ์หตัถีรัตน์, นพ.เหวง โตจิราการ, นายไพศาล พืชมงคล เจา้ของ
สาํนกังานทนายความธรรมนิติ คนสนิทพลเอกชวลิต(ปัจจุบนัเป็นแกนนาํ
พนัธมิตร) และเชื�อมต่อกลุ่มมวลชน มอเตอร์ไซด์รับจา้ง กลุ่มกรรมกร
ของสหภาพแรงงาน โดยรวมกาํลงักนัประทว้งขบัไล่ พล.อ.สุจินดา ทนัที
อยา่งเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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 จากเหตุการณ์ที�ผูค้นจาํนวนมากโดยมีทั*งกาํลงัจดัตั*งนกัการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย ์และพรรคความหวงัใหม่ พรรคพลงัธรรม ที�เสีย
ประโยชน์ พร้อมดว้ยกาํลงัจดัตั*งของสนัติอโศก พร้อมดว้ยนกัเคลื�อนไหว
ฝ่ายซา้ยเดิมที�แปรรูปมาเป็นคนชั*นกลาง และประชาชนทั�วไปผูรั้กความ
เป็นธรรม รวมกาํลงักนัเป็นเรือนแสน ประทว้งกดดนัให้พลเอกสุจินดา
ลาออก และวาระสุดท้ายของสุจินดาก็มาถึง เมื�อกระสุนนัดแรกลั�น
ออกไป การปราบปรามก็เกิดขึ*นจากจุดกลางถนนราชดาํเนินโดยทหารก็
บุกเขา้จบัตวั พล.ต.จาํลอง ศรีเมือง แกนนาํมอ็บ แต่แทนที�สถานการณ์จะ
คลี�คลายลง ก็กลับเขม็งเกลียว และขยายตัวออกรอบๆ บริเวณนั* น
กลายเป็นจลาจล จนรัฐบาลพลเอก สุจินดาอยู่ในฐานะลาํบากที�จะ
ปราบปรามอยา่งต่อเนื�องจนจบขบวนการได ้
 เหนือฟ้ายงัมฟ้ีา เหนือรสช. ยังมีราชสํานักคอยคุมเกมส์ เมื�อลูก
บอลไหลเข้าเท้าตรงบริเวณหน้าประตูพอดีเช่นนี;พลเอกเปรมจึงเตะลูก
เข้าโกล์ทันที  
 ดังนั* นอาํนาจจากราชสํานักโดยพลเอกเปรมผู ้มีบารมีนอก
รัฐธรรมนูญตวัจริงก็แสดงบทบาทโดยการเรียกตวัทั*งพลเอกสุจินดา และ
พล.ต.จาํลอง ซึ�งกลายเป็นคู่พิพาท ทั*งๆ ที�พลเอกสุจินดาพึ�งไดรั้บโปรด
เกลา้ฯ จากพระมหากษัตริยใ์ห้เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมา
หมาดๆ ไม่พอเดือน เพียงแต่มีคนนาํมอ็บมาขบัไล่นายกฯ ก็มีอาํนาจที�จะ
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ดาํเนินการปราบปรามใดๆ ทั*งสิ*น เมื�อเกิดเลือดตกยางออกเขา้ พลเอก      
สุจินดาผูมี้อาํนาจทางการทหารเข้มแข็งก็หนีไม่พน้ที�จะตอ้งเป็นจาํเลย
ทางการเมือง ตอ้งคลานเขา้ไปกราบแทบเบื*องยคุลบาทของพระเจา้อยู่หัว
ภูมิพล 
 บรรยากาศที�ทั*งพลเอกสุจินดา และพลตรีจาํลองหมอบกราบต่อ
หนา้พระมหากษตัริย ์และถกูต่อว่าสั�งสอนโดยถ่ายทอดสดออกโทรทศัน์
รวมการเฉพาะกิจทุกช่องนั*น กลายเป็นภาพประวติัศาสตร์ที�ทําลาย
เกียรติภูมิของผูที้�มีอาํนาจตามตวัหนงัสือในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทย
อยา่งยิ�ง เป็นความเจ็บปวดของพลเอกสุจินดามาจนทุกวนันี*  และเป็นการ
ยนืยนัใหเ้ห็นถึงระบอบการปกครองของไทยว่า คือระบอบสมบูรณาญา
สิทธิร าชใหม่  อํานาจมิใ ช่อยู่ ที� ตั วนายก รัฐมนต รี  แ ต่อยู่ ที� อ ง ค์
พระมหากษัตริย์ โดยใช้ผ่านผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ มิใช่ใช้ผ่าน
นายกรัฐมนตรี 
 ความเจ็บปวดของพลเอกสุจินดาที�ฝังลึกนานกว่า 10 ปี ไม่เลือน
ไปจากความทรงจาํก็ได้แสดงออกที�คาํพูดของพลเอกสุจินดาที�เตือน
ทหารรุ่นน้องในเหตุการณ์ประท้วงของพนัธมิตรขับไล่รัฐบาลสมคัร
ในช่วงเริ�มตน้ที�ปกครองมาไดไ้ม่พอ 3 เดือน เช่นเดียวกบัที�เกิดกบัตนเมื�อ
เดือนพฤษภาคม 2551 เป็นการสะทอ้นความเจ็บปวดของฝ่ายทหารที�เขา้
มายุง่เกี�ยวกบัการเมืองโดยไดรั้บความเห็นชอบจากราชสาํนกัก็คือ 
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 “ทหารอย่าเข้าไปยุ่ ง  ทหารมีประสบการณ์ครั; งสําคัญเมื�อ
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 และประสบการณ์ครั; งล่าสุดก็เมื�อ           
19 กนัยายน 2549” 
 จากคํา เตือนนี* น่าจะ เป็นส่วนหนึ� งที� ทําให้พลเอกอนุพงษ ์             
ผูบ้ญัชาการทหารบกไม่นาํทหารเขา้ไปจดัการใดๆ กบัการประทว้งของ
พนัธมิตร รวมตลอดทั*งไม่ทาํการยดึอาํนาจตามความประสงค์ของวงัโดย
ทาํการวางเฉยต่อสถานการณ์มาโดยตลอด เขา้ทาํนองตามสุภาษิตไทยว่า  
 “เนื;อไม่ได้กนิ หนังไม่ได้รองนั�ง ได้แต่กระดูกแขวนคอ”  
 จะด้วยเป็นบทเรียนของทหารหรือเป็นเพราะ “ม็อบส้นใหญ่” ก็
เป็นเรื�องที�จะศึกษาข้อเท็จจริงกันต่อไป แต่ที�แน่ๆ คือรัฐไทยภายใต้
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี; ได้พฒันาไปสู่รัฐอนาธิปไตยแล้ว 
 
 
 

 เหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองตลอดระยะเวลา 70 กว่าปีที�
ผา่นมา อดีตนายกรัฐมนตรีที�เคยอยูใ่นอาํนาจอย่างมั�นคงโดยมองไม่เห็น
ในขณะนั* นว่าจะล่มสลายลงได้อย่างไร ได้กลายเป็นฉากละครทาง
การเมืองที�เจ็บปวดที�สุดที�ฝังรากลึกในทุกสายสกุลของอดีตนายกฯ ทั*ง
ที�มาจากพลเรือนและนายกฯ ที�มาจากทหาร นับตั*งแต่พระยาพหลพล
พยุหะเสนา (พหล พหลโยธิน) จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายปรีดี       

5.10 รอยแผลทางสังคมของสายสกุลแห่งอาํนาจ 
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พนมยงค์ หรือแมแ้ต่จอมพลสฤษดิ;   ธนะรัชต์(ที�มีบทบาทสาํคญัต่อการ
ฟื* นอาํนาจของราชสํานักอย่างมั�นคง เมื�อตายก็ถูกยึดทรัพย)์ จอมพล
ถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร พลเอกเกรียงศกัดิ;  ชมะนันท ์
พลเอกสุจินดา คราประยรู พลเอกอิสระพงศ ์ หนุนภักดี และล่าสุดสาย
สกุลชินวตัร เราจะสังเกตไดว้่าสังคมจะไม่เคยไดย้ิน บุคคลรุ่นหลงัที�ใช้
นามสกุลเหล่านี* เขา้ไปรับใชใ้นวงัในฐานะเป็นนางสนองพระโอฐ หรือ
ในฐานะเจา้หนา้ที�ในสาํนกัราชเลขาในราชสาํนกัเลย 
 เพราะอะไร ? 
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บทที� 6 
การบริหารอํานาจของราชสํานัก   
รูปธรรมรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ 

 
 ไม่ว่าใครจะขึ;นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็จะต้อง
รับใช้ใต้เบื;องยุคลบาท, ทั;งทํานโยบายไปรับใช้ และนําส่วนตัวไปรับใช้  
การถวายทรัพย์สินใดๆ แก่พระองค์ ถือเป็นบุญของผู้ถวายซึ�งคล้ายกับ
ถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ และทั;งหมดนั;นไม่มีบุญคุณ ไม่มีเมตตา ส่วน
นายกฯ จะบริหารประเทศเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงไร
ไม่สําคัญ ที�สําคัญที�สุดคือ “อย่ามั�นคง อย่าให้คนรักมาก” ถ้าผิดจากนี;
อนัตรายกจ็ะเกดิกบัตวันายกฯ ทุกคน, รูปธรรมที�ชัดเจนที�สุดคอืกรณขีอง
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร  
 
 
 

 เป็นเรื� องที�รับรู้กนัทั�วไป แต่ไม่มีใครกลา้พูดกนัคือกรณีการทาํ
ธุรกิจโทรทศัน์ช่องไอทีวี (ITV) ซึ�งเริ�มตน้ไม่ไดเ้กี�ยวอะไรกบัทกัษิณเลย 
แต่ทกัษิณต้องจาํยอมรับใช ้และสุดท้ายก็ตอ้งรับกรรมเอง เพราะไอทีวี
กลายเป็นธุรกิจที�สร้างศตัรูทางการเมืองมากมาย โดยทกัษิณก็พูดไม่ออก 

6.1 ธุรกจิ ไอทีว ีทั;งรับใช้และรับกรรม 
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ไอทีวีเป็นธุรกิจหนึ� งในหลายพนักิจการของราชสาํนักที�ก่อตั*งเริ�มแรก  
เมื�อปี 2536 ดว้ยทุนหลกัมาจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ผา่นทางธนาคารไทยพาณิชย ์ดว้ยการลงทุนเริ�มแรกประมาณ 3,000 ลา้น
บาท โดยมีกลุ่มผูด้าํเนินการคือสาํนักข่าวเนชั�น มีนายสุทธิชยั หยุ่น เป็น
หัวหน้าทีมงาน ทุกคนได้ดูโทรทัศน์ไอทีวีก็สนุกสนานตื�นเต้นกับ
ข่าวสาร การบันเทิงดี  แต่หารู้ไม่ว่าไอทีวีขาดทุนทุกเดือน แต่กลุ่ม
ผูด้าํเนินการไม่เดือดร้อนเพราะเป็นลกัษณะมือปืนรับจา้งคือถือหุ้นน้อย
แต่บริหารเองและรับเงินเดือนกนัสูงๆ ในที�สุดไอทีวีก็ “บกัโกรก” หนี* สิน
ลน้พน้ตวั และดว้ยวฒันธรรมการดาํเนินธุรกิจแบบราชสาํนกัที�มีลกัษณะ
พิเศษคือมีแต่กาํไร แต่เมื�อเกิดการขาดทุนก็แกปั้ญหาโดยผ่องถ่ายยดัเยียด
ใหแ้ก่กลุ่มทุนที�จงรักภกัดี แต่ทั*งเบียร์ชา้ง, ซีพี, กระทิงแดง ไม่มีใครรับ 
จึงถกูโบย้มาหาทกัษิณซึ�งขณะนั*นไดก้ระโดดเขา้มาสู่การเมืองเต็มตวัใน
ฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และพร้อมจะก้าวขึ* นสู่นายกรัฐมนตรี    
คนที� 23 ของประเทศไทย เป็นทั*งคนกระเป๋าหนักและใจถึง บริษัทใน
กลุ่มของทกัษิณจึงรับผ่องธุรกิจขาดทุนมาดาํเนินการต่อดว้ยความภกัดี 
เป็นเงินถึง 3,000 กว่าลา้นบาท เท่ากบัที�ราชสาํนกัลงทุนไป 
 ในชีวิตอนัเป็นปกติของมนุษยมี์ใครไหมที�จ่ายเงินมากขนาดนี*  
แลว้ปล่อยใหกิ้จการล่มสลายไปต่อหนา้ต่อตาอีก 
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 ทกัษิณจึงจดัการหานักบริหารมืออาชีพมาบริหารจดัการ คณะ
ผูบ้ริหารใหม่จึงเขา้แทนที�ชุดบริหารเก่า และเบียดแก๊งของสุทธิชยั หยุ่น 
ออก ซึ�งก็เป็นเรื�องธรรมดาในวงการบริหารจดัการของธุรกิจขนาดใหญ่ 
แต่ที�ไม่ธรรมดาก็คือสุทธิชัย หยุ่น เป็นขาใหญ่ที�มากบารมีในวงการ
สื�อสารมวลชน และตั*งแต่นั*นทกัษิณก็ไดศ้ตัรูกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ� งจากค่าย
เนชั�น ผูเ้สียผลประโยชน์โดยทาํหน้าที�ทิ�มแทงตลอดตั*งแต่นั*นมา จนถึง
การรัฐประหารเมื�อ 19 กันยายน 2549 แก๊งเนชั�นที�มีนายสุทธิชยั หยุ่น 
เป็นหัวหน้าใหญ่ ก็เปิดโปงตัวเองโดยนํานายเทพชัย หย่อง(น้องชาย   
สุทธิชยั หยุน่), นายกนกรัตน์ วงศส์กุล และพรรคพวกที�โด่งดงัหลายคน
ร่วมมือกบัคมช.เขา้ไปเป็นกระบอกเสียง และหาผลประโยชน์ใน อสมท. 
และโทรทศัน์ช่องของทหารอยา่งอิ�มหนาํสาํราญ 
 กิจการไอทีวีภายใต้การบริหารใหม่ของมืออาชีพ นําโดยนาย
นิวฒัน์บุญทรง ธาํรงไพศาล ค่ายทกัษิณ ก็ทาํกาํไรทาํใหไ้อทีวีฟื* นชีวิตขึ*น
ไดแ้ต่ก็ไม่พน้ศตัรูชั*นครูอย่างสุทธิชยั หยุ่น และพรรคพวกที�จะทิ�มแทง
และแยง่ยดึกลบัคืนได ้โดยสร้างเรื� องให้ฝ่ายทหารวิตกกงัวลว่าโทรทศัน์
ไอทีวีเป็นฐานอาํนาจสําคัญของทักษิณที� มีอิทธิพลต่อความคิดของ
ประชาชน และเป็นแหล่งสาํคญัที�สนับสนุนการเมืองให้ทกัษิณพร้อมทั*ง
ชงประเด็นใหพ้ลเอกสุรยทุธ จุลานนท ์ในนามรัฐบาล คมช.โดยกล่าวหา
ว่าบริษัทไอทีวีกระทาํผิด พร้อมกบัยุให้ใช้อาํนาจเผด็จการของรัฐบาล 
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และอาํนาจเผด็จการสภายดึไอทีวีไปดื*อๆ โดยออกเป็นกฎหมายอา้งว่าจะ
ตั*งเป็นทีวีสาธารณะ พร้อมกันนั* นก็สั�งปรับบริษัทไอทีวีเป็นเงินถึง 
100,000 ลา้นบาท โดยไม่ยอมผ่อนผนั ก็เป็นที�รู้กนัว่าเป็นค่าปรับที�ไม่มี
ใครจะมีปัญญาจ่ายแน่นอน สุดท้ายก็ยึดไอทีวีไปให้กลุ่มเนชั�นบริหาร
จดัการภายใต้ชื�อใหม่ที�หลอกลวงประชาชนได้เนียนว่าโทรทัศน์ไทย      
พีบีเอส(TPBS) หรือโทรทัศน์สาธารณะ และได้เพิ�มภาระให้แก่รัฐที�
จะตอ้งเอาภาษีประชาชนมาจ่ายใหพ้วกแก๊งเนชั�นใชปี้ละประมาณ 2,000 
ลา้นบาท ซึ�งแต่เดิมรัฐบาลไม่ตอ้งจ่ายเงินแถมยงัเก็บภาษีไดอี้ก 
 โทรทัศน์ไอทีวีจึงเป็นตัวอย่างหนึ�งของการดําเนินธุรกิจใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ ที�ใครจะขึ;นมามีอํานาจทางการเมืองก็
ต้องพร้อมที�จะรับใช้ด้วยใจภักดีทั;งส่วนตวัและส่วนรวม  
 
 
 

 ไม่มีนโยบายของรัฐบาลใดในโลกที�ได้รับความพอใจจาก
ประชาชนทุกคน การปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลย่อมทาํให้คนกลุ่ม
หนึ�งไดป้ระโยชน์ และคนอีกกลุ่มหนึ�งเสียประโยชน์ กลุ่มที�ไดป้ระโยชน์
ก็พอใจ กลุ่มที�เสียประโยชน์ก็ไม่พอใจ ตวัอย่างเช่น นโยบายนาํหวยใต้
ดินขึ*นบนดิน แลว้นาํเงินมาสนบัสนุนการศึกษา ประชาชนยอ่มพอใจ แต่
เจา้มือหวยใตดิ้นย่อมไม่พอใจ หรือนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่าง

6.2 บริหารตามนโยบาย ยิ�งจริงจงัยิ�งสร้างศัตรู 
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จริงจงัก็ยอ่มทาํใหเ้ครือข่ายผูค้า้ยาเสพติดไม่พอใจ เป็นตน้ ปัญหาจึงอยู่ที�
คนเป็นนายกฯ ตอ้งกลา้ตดัสินใจ และยึดถือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
เป็นสาํคญั ดงันั*นถา้นายกฯ กลวัจะกระทบตวัเองโดยมีศตัรูเกลียดชงั ก็จะ
ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย ดว้ยเหตุนี* เอง ยิ�งรัฐบาลทกัษิณปฏิบติัตามนโยบายที�ให้
ไวต่้อประชาชนอยา่งจริงจงั รัฐบาลทกัษิณก็ยิ�งก่อศตัรูมากขึ*น  

ในต่างประเทศสิ�งเหล่านี* เป็นเรื� องธรรมดา แต่สําหรับประเทศ
ไทยไม่ใช่เรื�องธรรมดา เพราะจะมีอาํนาจนอกระบบที�เขม้แข็งคอยช่วงชิง
อาํนาจโดยจะกระพือข่าวใส่ร้ายเพื�อไม่ใหรั้ฐบาลนั*นไดรั้บความพึงพอใจ
จากประชาชน และเมื�อเห็นว่ารัฐบาลนั*นมีแนวโน้มจะไดรั้บความนิยม
สูงสุดจากประชาชนก็จะเป็นที�จบัตามองของราชสาํนัก และเมื�อถึงจุดที�
เห็นว่าจะกระทบต่ออาํนาจเบื*องบนแลว้ เครือข่ายราชสาํนกัก็จะทาํหน้าที�
รวมศูนย์ทาํลาย โดยโจมตีใส่ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงการใช้
อาํนาจโค่นลม้รัฐบาล ซึ�งในอดีตหลายรัฐบาลก็โดนกระทาํมาเช่นนี*  แต่
รัฐบาลทกัษิณโดนอย่างหนักหน่วงที�สุด เพราะเป็นรัฐบาลพลเรือนที�มา
จากการเลือกตั*งเป็นรัฐบาลแรก นับตั*งแต่เปลี�ยนแปลงการปกครองเป็น
ตน้มา ที�มีความเข้มแข็งที�สุด สามารถจดัตั*งรัฐบาลด้วยพรรคการเมือง
เพียงพรรคเดียว และเป็นรัฐบาลแรกที�สามารถแก้ปัญหาได้โดนใจ
ประชาชนที�สุด 
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ตลอดระยะเวลายาวนานของระบอบประชาธิปไตยที�ลม้ลุก
คลุกคลาน ทําให้ระบบพรรคการเมืองไม่สามารถจะทํางานบริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื�องได้ ผูน้าํรัฐบาลทุกคนที�ไดส้ัญญากบัประชาชน
ก่อนการเลือกตั*งว่ามีนโยบายที�จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างนั*น
อยา่งนี*  ก็มกัจะทาํไม่ไดด้ว้ยเพราะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคบา้ง เป็น
รัฐบาลอายสุั*นบา้ง หรือนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงนกัการเมืองผูฉ้วยโอกาส 
พูดเก่งแต่ทาํงานไม่เป็น จึงไม่สามารถควบคุม และขับเคลื�อนระบบ
ขา้ราชการที�มีกฎระเบียบซบัซอ้น และเปิดช่องให้ขา้ราชการเฉื�อยงานได ้
ระบบขา้ราชการจึงเหมือนมา้ดื*อที�ยากแก่การบงัคบั ยิ�งราชสาํนักพยายาม
สร้างเกราะคุม้กนัไวห้ลายชั*น ในที�สุดอาํนาจของรัฐบาลไม่อาจขบัเคลื�อน
ระบบขา้ราชการให้ดาํเนินการตามนโยบายที�มีประสิทธิภาพในเวลาที�
จาํกดัได ้ประชาชนจึงเสื�อมศรัทธา ไม่เชื�อถือต่อนักการเมืองจนกล่าวกนั
ติดปากว่า “พวกนกัการเมืองดีแต่พดู” และสุดทา้ยความเบื�อหน่ายที�สะสม
เช่นนี* จึงกลายเป็นฐานแห่งการก่อกาํเนิดการซื*อเสียง เพราะประชาชนไม่
อาจจะไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ จากสญัญาของพรรคการเมือง จึงเรียกรับ
เอาผลประโยชน์เฉพาะหนา้ แต่รัฐบาลที�มีเสียงขา้งมากที�มีความเขม้แข็ง
อนัเป็นผลจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ประกอบกบัตวันายกฯ ทกัษิณ เป็นนกั
บริหารที�มีความสามารถ กลา้เสี�ยง กลา้ตัดสินใจ และกลา้ที�จะบังคับ
บญัชาขา้ราชการที�เป็นเสมือนมา้ดื*อให้ปฏิบติัตามนโยบาย ประชาชนจึง
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ไดรั้บประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลทักษิณอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นครั* งแรก ดงันั*นจึงก่อให้เกิดความขัดแยง้กบัข้าราชการที�ตอ้งเหน็ด
เหนื�อยจากการทาํงานหนัก ซึ�งวฒันธรรมขา้ราชการนั*นเป็นวฒันธรรม
ของขุนนางเจ้านายประชาชนที�  “กินข้าวร้อน นอนตื�นสาย” อีกทั* ง
นโยบายต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็ยิ�งก่อศตัรูมากขึ*น 
เช่น 

 -นโยบายทาํสงครามปราบปรามยาเสพติดอยา่งจริงจงั ก็
ทาํให้เครือข่ายยาเสพติดที�มีตั* งแต่ระดบัหมู่บา้น ถึงเมืองหลวง มีตั* งแต่
ชาวบา้นธรรมดาจนถึงคนที�มีสี ที�มีทั*งตาํรวจ ทหาร และขา้ราชการ เสีย
ผลประโยชน์จากนโยบายนี*  ซึ�งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมที�มีระบบการ
จดัตั*ง ซอ้นอยูใ่นระบบของรัฐที�ตั*งตนเป็นปฏิปักษต่์อรัฐบาลทกัษิณอย่าง
เอาเป็นเอาตาย 

 -นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคทาํใหห้มอตี�ตามร้านขาย
ยา และเจา้หนา้ที�โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ไม่พอใจในนโยบายของทกัษิณ 
เพราะนับแต่ใช้นโยบายนี*  ประชาชน ทุกคนก็ถูกดึงเข้า สู่ระบบ
สาธารณสุขของโรงพยาบาลด้วยราคาที�ถูกกว่าไปซื*อยาหมอตี�ตามร้าน
ขายยา ชาวบ้านได้ประโยชน์มาก แต่หมอตี�เสียประโยชน์ และแพทย์
พยาบาลทาํงานหนักมากขึ*นก็ไม่พอใจ ดงันั*นจึงไม่แปลกที�จะเห็นร้าน
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ขายยาส่วนใหญ่ และหมอ ชอบเปิดโทรทัศน์ ASTV สนับสนุนกลุ่ม
พนัธมิตร 

 -นโยบายกองทุนหมู่บา้น โดยรัฐบาลให้เงิน 1 ลา้นบาท 
แก่ทุกหมู่บา้น และทุกชุมชนในเขตเทศบาล โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นไดน้าํ
เงินกองทุนนี*ออกหมุนเวียนผลดัเปลี�ยนกนักูด้ว้ยดอกเบี* ยราคาถูก ทาํให้
นายทุนตามหมู่บา้นและชุมชนที�ปล่อยกูด้ว้ยดอกเบี*ยมหาโหดขาดรายได้
จากการปล่อยเงินกู ้ไม่พอใจนโยบายของรัฐบาล 

 -นโยบายนาํหวยใตดิ้นขึ*นบนดินโดยรัฐบาลเป็นเจา้มือ
เอง ขายหวย 3 ตวั 2 ตวั แข่งกบัเจา้มือหวยใตดิ้นที�เป็นเครือข่ายใหญ่ และ
เป็นตน้รากของระบบเจา้พ่อมาเฟีย ที�จะตอ้งร่วมมือกนัระหว่างเจา้พ่อกบั
เจา้หน้าที�รัฐ โดยเจ้าพ่อจะทาํหวยและส่งส่วยให้แก่ตาํรวจโรงพกั และ
เจา้หนา้ที�ปกครอง เครือข่ายที�เลวร้ายนี* มีเงินหมุนเวียนกนัเป็นแสนลา้น 
ตามผลงานวิจยัของนายสงัศิต พิริยะรังสรรค ์นกัวิชาการในมหาวิทยาลยั 
ซึ�งเป็นขอ้มลูที�น่าเชื�อถือ เพราะเฉพาะที�รัฐบาลเพิ�งเขา้ไปแย่งตลาดในปี
แรกมาส่วนหนึ�งก็ไดเ้งินมาใชบ้ริหารงานของรัฐเป็นจาํนวนเงินกว่าหมื�น
ลา้นบาทต่อปี เครือข่ายหวยใตดิ้นนี* ยิ�งใหญ่มาก เพราะฝังรากลึกมาเป็น
เวลายาวนานนับ 100 ปีแลว้ และเจา้มือหวยใต้ดินรายใหญ่สุดจะอยู่ที�
เยาวราช กรุงเทพมหานคร และกระจายสายอยู่ในตวัจงัหวดัทุกจงัหวดั 
ดงันั*นเครือข่ายเจา้พ่อเจา้แม่หวยเถื�อนจึงเป็นศตัรูของรัฐบาลทกัษิณ ที�มี
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อนัตรายไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าพวกพ่อค้ายาเสพติด เพราะมีลกัษณะเป็น
องคก์รจดัตั*งที�ซอ้นอยูใ่นองคก์รมวลชน และองค์กรจดัตั*งรัฐบาล ดงันั*น
เมื�อมีสญัญาณไฟเขียวจาก “ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ” และยิ�งมีสัญญาณ
แน่ชัดว่าราชสํานักไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลทักษิณด้วยแล้ว รัฐบาลที�
เขม้แข็งของทกัษิณก็ไม่อาจจะตา้นทานได ้

 
 

 

 ในยคุโลกไร้พรมแดน รัฐวิสาหกิจมิไดเ้ป็นพียงบริการสาธารณะ 
แต่รัฐวิสาหกิจไดก้ลายเป็นตน้ทุนพื*นฐานทางการผลิตของสินคา้ทุกชนิด 
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ดังนั* นการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที�ตอ้งมีตน้ทุนตํ�าสุด แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่จากความ
เป็นจริงรัฐวิสาหกิจก็คือ “ระบบราชการภาคธุรกิจ” ที�การบริหารจดัการ
ไม่ไดแ้ตกต่างจากระบบราชการไทยที�เป็นระบบขุนนางเลย จะเห็นไดว้่า
ขา้ราชการนั*นเวลาบริการประชาชนผูไ้ม่มีเส้นสายจะอืดอาดล่าชา้ แต่จะ
บริการคนที�มียศถาบรรดาศกัดิ; ดว้ยความรวดเร็ว และยิ�งถา้เป็นการบริการ
ราชสาํนกัก็จะยิ�งรวดเร็วเป็นพิเศษ ซึ�งระบบงานรัฐวิสาหกิจก็เป็นเช่นนี*  
 ระบบงานรัฐวิสาหกิจจึงมีลกัษณะเป็นธุรกิจคลา้ยธุรกิจเครือข่าย
ของราชสํานัก ที�ต้องบริการราชสํานักเป็นอนัดับแรก โดยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจก็คลา้ยกบัขุนนางที�ไดเ้งินเดือนโดยไม่ใหค้วามสนใจต่อลกูคา้

6.3 แปรรูปรัฐวสิาหกจิ คอืแปรประโยชน์เจ้าและสหภาพฯ 
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ที�เป็นประชาชน การบริการประชาชนจึงเป็นงานรอง และยิ�งรัฐวิสาหกิจ
ที�มีลกัษณะผกูขาดดว้ยแลว้ ประชาชนจึงกลายเป็นผูข้อ “ส่วนบุญ” ใน
การรับบริการจากกิจการไฟฟ้า หรือโทรศพัท์ ดงัจะเห็นไดเ้มื�อไปขอรับ
บริการก็จะตอ้งนั�งคอย และคอยรับอารมณ์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจดว้ย 
และเพื�อให้ฝังลึกความรู้สึกแบบขุนนางเช่นนี* แก่ทุกคนในองค์กร
รัฐวิสาหกิจ ก็ไดส้ร้างวฒันธรรมการสร้างแรงจูงใจว่าใกลชิ้ดราชสาํนัก
ดว้ยการมอบเครื�องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจดว้ย และ
คณะกรรมการหรือบอร์ดส่วนใหญ่ก็เป็นขา้ราชการประจาํเกือบทั*งหมด 
ส่วนใหญ่มาจากปลดักระทรวงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยไดเ้งินเดือนสูง เบี* ย
ประชุมแพงๆ อยา่งนอ้ยประชุมครั* งละไม่นอ้ยกว่า 10,000 บาท ดงันั*นทุก
คนจึงมีวฒันธรรมที�ตอ้งขึ*นต่อราชสาํนกัเช่นเดียวกบัขา้ราชการ ดงันั*นใน
ทาํนองเดียวกนัเมื�อ ราชสาํนักตอ้งการประโยชน์เป็นส่วนพระองค์ตาม
พระราชอธัยาศยั รัฐวิสาหกิจก็มีหน้าที�จะต้องควกัเงิน และประโยชน์
ต่างๆ มากมาย โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงกาํไรขาดทุน เพราะทุนทั*งหมดเป็น
ของรัฐ ดงัตวัอยา่งที�เห็นซึ�งเป็นหนึ� งในหลายตวัอย่างที�เกิดซํ* าแลว้ซํ* าเล่า
จนกลายเป็นความเคยชินของสงัคมไปแลว้ เช่น การเป็นสปอนเซอร์ราย
ใหญ่ของการบินไทยและกองสลากในการสร้างภาพยนตร์เรื� อง “สุริโย
ทยั” เพื�อเชิดชูการเป็นวีรสตรีของสมเด็จพระราชินีในสมยัอยุธยาที�ยอม
เสียสละชีวิตเพื�อช่วยพระสวามีอนัเป็นการสนองพระราชปณิธานของ
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สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, การแปรพระราชฐานไปพักผ่อนตาม
พระราชวงัต่างๆ ตามเขื�อนและตามภูเขาก็เป็นหน้าที�ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต เจา้ของสถานที�ที�จะตอ้งควกัเงินมาจ่าย หรือการบริการเครื�องบินเพื�อ
การเสด็จประพาสของพระเจา้อยูห่วั รัชทายาท และขา้ราชบริพารทั*งหมด 
ทั*งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ทั*งโดยเสด็จในงาน
ราชการและเป็นการส่วนพระองค์ ดงันั*นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงเป็น
การนาํรัฐวิสาหกิจเขา้สู่กลไกการตลาด คือจะตอ้งตดัสินใจบนพื*นฐาน
แห่งกาํไรขาดทุนในระบบธุรกิจของระบอบทุนนิยม โดยไม่อาจจะควกั
เงินไปใช้ตามชอบใจ หรือบริการที�ไม่มีข้อจาํกัดแบบที�เป็นอยู่ในรูป
แบบเดิมๆ ได้ เพราะตอ้งถูกควบคุมเข้มงวดขึ*นจากกลไกผูถื้อหุ้นและ
ตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั*นการแปรรูปจึงเป็นการกระทบต่อประโยชน์ราช
สํานักโดยตรง แต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และต่อการผลิตของ
ประเทศในโครงสร้างของโลกยุคไร้พรมแดนที�มีการแข่งขันกันทาง
การคา้ที�เขม้ขน้เหมือนการทาํสงคราม 
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 เครือข่ายราชสาํนักไดส้ร้างวาทะกรรมครอบงาํสังคมไทยอย่าง
บิดเบือนขอ้เท็จจริงว่า “รัฐวิสาหกิจเป็นของประชาชน” ซึ� งเป็นความ
ถกูตอ้งเพียงครึ� งเดียว ที�ถกูตอ้งนั*นตอ้งกล่าวว่า 
 “โดยรูปแบบรัฐวิสาหกิจเป็นของประชาชน แต่โดยเนื;อหา
รัฐวิสาหกิจเป็นของราชสาํนกั และคณะบุคคลผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจ” 
 ตามที�ได้กล่าวไว้ข้างต้นแลว้ที� เป็นตัวอย่างรูปธรรมหนึ� งใน
หลากหลายตวัอยา่งที�สงัคมไดเ้ห็นการนาํเงินรายไดข้องรัฐวิสาหกิจไปใช้
ในรูปของการ “ถวาย” เพื�อสนองตอบแนวพระราชดาํริ และตามพระราช
อธัยาศยัในวาระต่างๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบักิจการของรัฐวิสาหกิจนั*นๆ เลย 
ซึ�งทาํให้ต้นทุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งตอ้งเพิ�มขึ*นโดยไม่จาํเป็น และเมื�อ
ประสบกบัภาวะขาดทุนจนไปไม่ไหว ประชาชนก็รับภาระไปโดยรัฐบาล
จะนาํเงินภาษีไปโป๊ะชดเชยให ้หรือกูห้นี* ยมืสินโดยรัฐบาลคํ*าประกนั 
 แนวคิดรัฐวิสาหกิจเป็นของประชาชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือ
การขายชาติ ราชสาํนักไม่เพียงแต่เป็นแกนหลกัทางความคิดเท่านั*น แต่
แนวคิดนี* ถูกตอกย ํ*าอย่างหนักแน่นดว้ยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุก
แห่ง เพราะเนื*อแทข้องการดาํเนินธุรกิจในรูปของรัฐวิสาหกิจนั*น ก็คือ
เพื�อผลประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ มิใช่เพื�อผลประโยชน์ของ
เจา้ของกิจการคือประชาชน เพราะประชาชนโดยปัจเจกแต่ละคนตอ้งทาํ

6.4 รัฐวสิาหกจิเป็นของประชาชนจริงหรือ 
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มาหากิน ขายก๋วยเตี�ยว กลว้ยแขก จึงเป็นไปไม่ไดที้�จะตรวจสอบในฐานะ
เจ้าของกิจการ อีกทั* งประชาชนก็ไม่มีองค์กรจัดตั* งของตัวเองที�จะมี
ความสามารถในการตรวจสอบไดจ้ริง ส่วนรัฐบาลในฐานะตวัแทนของ
ประชาชน โดยกฎหมายก็ไม่อาจจะควบคุมตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไดจ้ริง 
เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปีที�ผา่นมาของการพฒันาการทางการเมืองไทย 
ไม่เปิดโอกาสใหมี้รัฐบาลของประชาชนอยา่งแทจ้ริงได ้รัฐบาลส่วนใหญ่
เป็นตวัแทนของขุนนางและกลุ่มทุนที�ร่วมมือกบัพวกขุนนาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งรัฐบาลที�มาจากการรัฐประหาร ซึ� งมีระยะเวลายาวนานในการ
ปกครองประเทศไทย ดังนั*นรัฐบาลของไทยที�ผ่านมาก็คือกลุ่มขุนนาง   
อภิสิทธิชน ดว้ยเหตุนี* โครงสร้างของรัฐวิสาหกิจผูที้�ไดรั้บผลประโยชน์
หลกัในลกัษณะ “รุมทึ*ง” ก็คือ 

ราชสํานัก + พนกังาน + รัฐบาล 
 ประชาชนจึงได้ภาพลวงตาแห่งผลประโยชน์ในรูปของการมี
ไฟฟ้าใช ้มีนํ* าประปาใช ้ไดเ้ห็นรถไฟวิ�ง แต่สิ�งที�ประชาชนตอ้งรับภาระ
ตลอดการคือ ภาระหนี* สินที�เกือบทุกกิจการของรัฐวิสาหกิจขาดทุนหมด 
การบริหารของรัฐวิสาหกิจก็เป็นระบบเจา้ขุนมูลนายไม่แตกต่างไปจาก
ระบบขา้ราชการ ยิ�งนบัวนัยิ�งเลวร้าย ไม่อาจจะแกปั้ญหาการขาดทุน และ
ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนได้ เมื�อนานเข้าไดก้ลายเป็นภาระ
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แห่งการบริหารรัฐ ยิ�งในยคุโลกไร้พรมแดนยิ�งกลายเป็นปัญหาเร่งเร้าของ
การบริหารรัฐสมยัใหม่มากขึ*น 
 หลกัฐานที�แสดงความลม้เหลวของระบบรัฐวิสาหกิจแบบไทยๆ 
ก็คือการลม้ละลายของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในฐานะที�เป็นผูผู้กขาด
ทางการค้าแท้ๆ แต่ยงัเจ๊ง เช่น กิจการ ร.ส.พ.องค์การแก้ว องค์การ
แบตเตอรี�  และอีกหลายกิจการที�มีหนี* สินลน้พน้ตวัอนัไม่อาจฟื* นชีวิตได้
แลว้ แต่ไม่ยอมลม้ละลาย และไม่ยอมแปรรูป เช่น กิจการรถไฟ  องค์การ
คา้คุรุสภา เป็นตน้ 
 รูปธรรมการรุมทึ* งของพนักงานรัฐวิสาหกิจที�กระทาํต่อกิจการ
ของตน เช่น ใครเคยเป็นบอร์ดการบินไทย แมแ้ต่วนัเดียวไดบิ้นฟรีตลอด
ชีวิตทั*งครอบครัว พนักงานการบินไทย และครอบครัวบินฟรีปีละครั* ง 
และบินกี�ครั* งก็ได ้เสียค่าตั�วแค่ 10% การไดป้ระโยชน์จากกิจการของ
รัฐวิสาหกิจของพนักงานเป็นกรณีพิเศษในลกัษณะ “รุมทึ* ง” เช่นนี* มีใน
ทุกกิจการรัฐวิสาหกิจ เช่น พนกังานการรถไฟและครอบครัวนั�งรถไฟฟรี 
พนกังานการไฟฟ้าไดใ้ชไ้ฟฟ้าฟรีจาํนวนหนึ� ง พนักงานโทรศพัท์ไดใ้ช้
โทรศพัทฟ์รีจาํนวนหนึ�ง เป็นตน้ 
 การจ่ายโบนสัของรัฐวิสาหกิจก็แตกต่างจากกิจการธุรกิจทั�วไป 
กล่าวคือกิจการคา้ทั�วไปนั*นถา้ปีไหนขาดทุนก็ไม่มีโบนัส ถา้กาํไรจึงจะ
จดัแบ่งโบนัสให้ แต่การบริหารกิจการรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีไม่ว่าจะ



 258

ขาดทุนหรือกาํไรเขาจะแจกโบนัสกนัทุกปี โดยถือเอาโบนัสเป็นตน้ทุน
ของกิจการเพียงแต่ว่าถา้ขาดทุน ก็แจกโบนัสน้อยหน่อย ถา้กาํไรก็แจก
มาก รวมตลอดทั*งเงินเดือนพนักงานก็ไต่ระดบัขึ*นเรื� อยๆ เหมือนระบบ
ราชการ(แต่ฐานเงินเดือนสูงกว่าขา้ราชการมาก) ดงันั*นการขึ*นเงินเดือนจึง
ไม่ตอ้งคาํนึงถึงผลงานว่าดีหรือไม่ดี เช่นคนเขา้เล่มหนังสือของโรงพิมพ์
คุรุสภาเงินเดือนสามหมื�นกว่าบาท หรือคนปูที�นอนบนรถไฟก็เงินเดือน
ใกลเ้คียงกนันี*  เป็นตน้ 
 ที�กล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงรูปธรรมบางส่วนของการรุมทึ* งซึ� ง
เป็นเนื*อแท้ของรัฐวิสาหกิจแบบไทยๆ และปัจจุบันทั�วโลกก็ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกนั ดงันั*นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงกลายเป็นแนวทาง
ของการบริหารรัฐสมยัใหม่ ในประเทศที�พฒันาแลว้ต่างก็ทาํกันทั*งนั*น 
แต่ทุกประเทศก็ต้องเผชิญกับปัญหาการต่อต้านของสหภาพแรงงาน 
ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกนั แต่ประเทศไทยมีลกัษณะพิเศษ
มากกว่าที�มีอาํนาจนอกระบบ คืออาํนาจจากราชสํานัก และอาํนาจของ
องค์การทหาร ที�พร้อมจะเขา้ช่วงชิงอาํนาจทางการเมืองของรัฐบาลพล
เรือนเสมอมา ดงันั*นจะเห็นไดว้่าในโครงสร้างของระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชใหม่ ไดข้ยายเครือข่ายระบอบขุนนาง ทั*งรูปการจิตสาํนึกและ
รูปการจดัตั*งองคก์ร ครอบงาํองคก์รต่างๆ ในสังคมไทย รวมทั*งครอบงาํ
องคก์รรัฐวิสาหกิจดว้ย โดยกรรมกรไดถู้กปูนบาํเหน็จให้มีฐานะเช่นขุน
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นางโดยไดรั้บเครื�องราชอิสริยาภรณ์เสมอเช่นขุนนางจนลืมกาํพืดชนชั*น
ผูใ้ชแ้รงงานของตนจนหมดสิ*น, กรรมกรรัฐวิสาหกิจไดถู้กครอบงาํให้มี
จิตสาํนึกแบบราชสาํนกัที�ร่วมกนักดขี�ประชาชนโดยผลกัภาระหนกัตกอยู่
บนหลงัประชาชน ซึ�งประชาชนไม่เพียงแต่ตอ้งทนต่อภาระหนี* สินที�ราช
สาํนกัและพนกังาน และนักการเมืองร่วมกนัก่อขึ*นเท่านั*น แต่ยงัตอ้งรับ
กรรมจากภาระการบริการที�เลวร้ายอยา่งไม่มีทางเลือกอีกดว้ย  
 ด้วยเหตุนี* ภาพของสหภาพแรงงาน ซึ� งทั�วไปเป็นภาพของ
ตวัแทนผลประโยชน์ของกรรมกรผูทุ้กข์ยาก แต่ในระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชใหม่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจึงเป็นภาพลวงตาว่าเป็นองคก์ร
ตวัแทนชนชั*นกรรมกร แต่เนื*อแทคื้อมือไมข้องขุนนางที�ร่วมมือกบัราช
สาํนกั แร่เนื*อเถือหนงัประชาชนนั�นเอง 
 ด้วยโครงสร้างที�ซับซ้อนของระบอบการปกครองของไทย
ปัจจุบนั จึงยากที�จะแกไ้ขปัญหาตน้ทุนพื*นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจ
ในยคุโลกไร้พรมแดนได ้แมจ้ะมีรัฐบาลพลเรือนที�เขม้แข็งอย่างรัฐบาล 
พ.ต.ท.ทกัษิณ โดยมีเจตนาที�จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื�อใหมี้ประสิทธิภาพ
เหมือนอยา่งนานาอารยะประเทศ แต่สุดทา้ยราชสาํนักก็ใชก้ลไกสหภาพ
แรงงานที�กล่อมเกลากลายเป็นขุนนางใหม่ร่วมกบัทหาร และพนัธมิตรฯ 
โค่นลม้รัฐบาลประชาธิปไตยอยา่งแนบเนียน  
 
 6.5 ปฏิรูประบบราชการ  กระเทือนราชสํานัก 
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 ระบบขา้ราชการนี* โดยเนื*อแทเ้ป็นองค์กรที�เป็นฐานอาํนาจของ
ราชสาํนกัโดยตรงเพราะโดยความหมายของคาํว่า “ขา้ราชการ” ก็แปลได้
ตรงตวัว่า “ขี*ขา้แห่งกิจการของราชา” ดงันั*นปรัชญาสูงสุดของขา้ราชการ
คือบริการพระราชา ไม่ใช่บริการประชาชน ซึ�งก็มีรูปธรรมใหเ้ห็นเด่นชดั 
เช่น เอกอคัรราชทูต และทูตพาณิชยใ์นประเทศที�พระมหากษตัริยแ์ละเชื*อ
พระวงศเ์สด็จไปบ่อย เช่น องักฤษ,ฝรั�งเศสเยอรมนั,อเมริกา ก็จะมีหน้าที�
หลกัในการเฝ้ารับเสด็จและรับใชใ้ตเ้บื*องยุคลบาทเป็นหลกั มิใช่มุ่งหา
ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรกรเป็นหลกั รวมตลอดทั*งเป็นผูจ้ดัซื*อสินค้า
ขา้วของเครื� องใช้ในห้องนํ* า ห้องบรรทม ที�ทรงโปรดจดัส่งถวายเป็น
ระยะๆ โดยมีการบินไทยรับหน้าที�เป็นผูข้นส่ง เป็นตน้ และจะดว้ยเป็น
เพราะพวกหวัหนา้พรรคการเมืองที�ครํ� าหวอดรู้ถึงรหัสอนัตรายนี*  แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นความจาํเป็นที�ต้องปฏิรูประบบราชการจึงได้ป่าว
ประกาศนโยบาย “ปฏิรูประบบราชการ” มานานนับสิบปี แต่แล้วก็
หายไปกบัสายลม อาทิเช่น นายชวน  หลีกภยั  หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์
นายบรรหาร  ศิลปะอาชา  หวัหนา้พรรคชาติไทย พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ  
หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ก็ได้ประกาศนโยบาย “ปฏิรูประบบ
ราชการ” มาชา้นาน ก่อนที�ทกัษิณจะเขา้สู่วงการการเมืองว่าหากเขาได้
เป็นนายกฯ เขาจะดาํเนินการปฏิรูประบบราชการทนัที แต่จนแลว้จนรอด
นบัเป็นเวลากว่า 10 ปีแลว้ก่อนที�ทกัษิณจะมาเป็นนายกฯ ก็ไม่ทาํกนัสักที
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ตั*งแต่นายชวนเขา้มาเป็นนายกฯ 2 รอบ นายบรรหาร และพลเอกชวลิต    
ก็ปล่อยใหร้ะบบราชการคงเป็นระบบขุนนางถ่วงการพฒันาประเทศสืบ
ต่อมา ดว้ยเพราะเกรงว่าจะระคายเคืองเบื*องยุคลบาท,ระบบราชการจึง
กลายเป็นภาระของประชาชนที� รัฐต้องใช้ภาษีเกินกว่า 50 % ของ
งบประมาณประจาํปี ไปเป็นเงินเดือนและเบี* ยเลี* ยงข้าราชการที�ทาํงาน
บริการประชาชนแบบเชา้ชามเยน็ชาม  

เมื�อ พ.ต.ท.ทกัษิณ ขึ*นเป็นนายกรัฐมนตรีปีแรก 2544 ก็ประกาศ
ปฏิรูประบบราชการทนัทีดว้ยมาตรการ 3 ขั*น,มาตรการที� 1 ทาํการจัด
หมวดหมู่กระทรวงใหม่ บางกระทรวงยบุ และบางกระทรวงก็จดัตั*งใหม่ 
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของโลก และการแกปั้ญหา
ของประชาชนในประเทศไทย มาตรการที� 2 ลดขนาดจาํนวนขา้ราชการ 
เปิดทางใหข้า้ราชการที�เหนื�อยหน่ายต่อหนา้ที�การงานลาออกก่อนกาํหนด
โดยให้เงินชดเชย (early retirement) ส่วนพวกที�ยงัอยู่ก็เพิ�มเงินเดือนให้
สูงขึ*น และมาตรการที� 3 ก็ดาํเนินการเร่งรัดประสิทธิภาพดว้ยการจดัให้
ทุกหน่วยงานตรวจวดัคุณภาพการทาํงาน 

เฉพาะมาตรการหลกัๆ 3 มาตรการนี*  ก็ทาํใหข้า้ราชการส่วนหนึ� ง
ไม่พอใจโดยเฉพาะมาตรการที� 3 เนื�องจากระบบราชการไม่เคยมีการ
ตรวจวดัคุณภาพกนั ขา้ราชการหลายหน่วยงานมีการเคลื�อนไหว ประทว้ง
คดัคา้นนโยบายนี*มาก 
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เป้าหมายการปฏิรูประบบราชการนี*  พ.ต.ท.ทักษิณ มีความมุ่ง
หมายชดัเจนโดยประกาศต่อสาธารณชนหลายครั* งว่า เพื�อจะเปลี�ยนระบบ
ราชการใหเ้ป็นระบบการบริหารแบบภาคธุรกิจเอกชน ที�ราชการจะตอ้ง
มุ่งถึงประสิทธิภาพของผลงาน ไม่ใช่เน้นแต่ความถูกระเบียบ โดยไม่
คาํนึงถึงผลลพัธที์�จะเกิดขึ*น และพยายามปรับปรุงระบบงานราชการจาก
รัฐโบราณใหเ้ป็นรัฐสมยัใหม่ ดว้ยการใส่เทคโนโลยรีะบบขอ้มูลข่าวสาร
เขา้ไป เพื�อให้เกิดความสะดวกต่อการบริการประชาชน เช่นการจัดทาํ
บัตรประชาชน ซึ� งแต่เดิมมีความยุ่งยากมากโดยเฉพาะเมื�อทําบัตร
ประชาชนหาย ทุกคนที�ไปรับจา้งทาํงานอยู่นอกภูมิลาํเนาจะตอ้งลางาน
นานเป็นสัปดาห์เพื�อใช้เวลาไปทําบัตรประชาชนใหม่ โดยทุกคน
จาํเป็นตอ้งเดินทางกลบัไปยงัภูมิลาํเนาของตวัเองเพื�อขอทาํบตัรใหม่ โดย
จะต้องค้นหาขอ้มูลจากสมุดเล่มใหญ่ๆ ที�มีเป็นสิบๆ เล่ม เพื�อดูว่าครั* ง
ก่อนเขาเคยทาํบัตรไว้เมื�อไร ซึ� งกลายเป็นช่องทางทาํมาหากินของ
เจา้หนา้ที�บนอาํเภอทุกแห่ง เหตุการณ์เช่นนี* เกิดขึ*นเป็นปกติของชีวิตคน
ไทย ซึ�งนอกจากตอ้งเสียทั*งเงินทั*งเวลาทาํงานแลว้ ยงัจะตอ้งตกเป็นเบี* ย
ล่างใหพ้วกขา้ราชการที�คิดทุจริตรีดไถกลายเป็นการคอร์รัปชั�นประจาํวนั
ตามที�ทาํการอาํเภอต่างๆ แต่เมื�อปฏิรูประบบราชการโดยใชร้ะบบขอ้มูล
ออนไลน์เขา้มาใช ้การทาํบตัรประชาชนใหม่ กรณีต่ออายุ หรือบตัรหาย 
ใชเ้วลาแค่ 10 นาที โดยประชาชนสามารถไปทาํที�ไหนก็ได ้โดยไม่ตอ้ง
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เสียเวลาการลางานเพื�อกลบัไปภูมิลาํเนาของตนอีกเลย และเป็นการปิด
ช่องทางการทุจริตจากการทาํบตัรของเจา้หนา้ที�บนสถานที�ราชการ 

ความมุ่งหมายที�จะปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยเช่นนี*        
ไดก้ลายเป็นความหวาดระแวงอีกเรื�องหนึ�งของราชสาํนกั เพราะเป้าหมาย
หลกัของระบบราชการนั*น เป็นเครื�องมือในการควบคุมระบบรัฐให้เกิด
ความมั�นคงต่อราชสาํนกั ไม่ใช่เป็นเครื�องมือของรัฐบาลที�จะสร้างความ
นิยมให้แก่พ.ต.ท.ทกัษิณ และพรรคการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ดงันั*น
รูปธรรมความไม่พอใจก็เกิดขึ*น เมื�อขา้ราชการเหลือน้อยลงตอ้งทาํงาน
หนัก ขึ* นในการบริการประชาชนเพื�อให้คุ ้มกับ เงิน เดือนที� ได้รับ 
ข้าราชการชั*นผูใ้หญ่ต้องมีภาระและความรับผิดชอบมากขึ* น เช่น 
เอกอคัรราชทูตก็ตอ้งเป็นทั*งทูตและเป็นทั*งพ่อคา้ เพื�อหาเงินเขา้ประเทศ
ผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งเป็นพ่อเมืองที�ดูแลราษฎรจริงๆ โดยจะปัดภาระ
ความรับผดิชอบว่าไม่ใช่งานของกระทรวงมหาดไทยไม่ได ้ตามโครงการ
ผูว้่าฯ CEO เป็นตน้ ซึ�งก็สร้างความไม่พอใจแก่ขา้ราชการที�คุ ้นเคยกับ
วฒันธรรมขุนนาง 

ภาวการณ์เช่นนี* ได้สร้างความวิตกกังวลแก่ราชสํานักว่าหาก
ปล่อยใหร้ะบบราชการเปลี�ยนแปลงไปเช่นนี*  ในที�สุดระบบขา้ราชการที�
เป็นฐานอาํนาจในการรับใช้ราชสาํนัก ทั*งที�เป็นเครื� องมือในการรักษา
อาํนาจและที� เป็นเครื� องมือรับใช้บริการเป็นส่วนตัวก็จะต้องแปร
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เปลี�ยนไป และประกอบกบัความไม่พอใจของขา้ราชการที�เคยแต่กินขา้ว
ร้อนนอนตื�นสาย ใครๆ ก็ว่ากล่าวไม่ได ้ตอ้งกลายมาเป็นขี*ขา้ประชาชน
และถูกตรวจสอบติดตามผลงานอย่างเป็นระบบก็กลายเป็นปฏิปักษ์กับ
รัฐบาลทกัษิณ และกลายเป็นประเด็นที�พนัธมิตรฯ นาํมาโจมตีพ.ต.ท.
ทกัษิณ ว่าไดใ้ชอิ้ทธิพลครอบงาํระบบราชการเพื�อไปสนับสนุนตนเอง 
และที�ขาดไม่ไดก้็คือการหาเรื�องโยงใหถึ้งความไม่จงรักภกัดี 

ในที�สุดเหตุการณ์ก็ตกผลึกทางความคิดที�ทหารพร้อมจะเขา้รับ
ใชโ้ดยขบัรถยอ้นศรระบอบประชาธิปไตย ทาํการยึดอาํนาจเพื�อสนอง
พระราชปณิธานเมื�อ 19 กันยายน 2549, หลกัฐานปรากฏชดัจากคาํให้
สัมภาษณ์โฟนอินของทักษิณที� ยืนย ันว่าพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ์
องคมนตรีนั�งประชุมร่วมกบัประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง โดย
วางแผนยึดอาํนาจที�บ้านของ มล.ปีย ์มาลากุล ที�บ้านในซอยสุขุมวิท 
(โฟนอินเมื�อ 27 มีนาคม 2552 ในการชุมนุมคนเสื*อแดงหน้าทาํเนียบ
รัฐบาล) และต่อมาพลเอกพลัลภ ปิ� นมณี ที�นั�งร่วมประชุมดว้ยก็ยืนยนัว่า
เป็นจริง 

 
 
 
 

6.6 นโยบายประชานยิม แต่ราชสํานกัไม่นิยม 
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 นโยบายประชานิยมหลายโครงการได้สร้างความนิยมในตัว
พ.ต.ท.ทกัษิณ ในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรากหญา้ในชนบทที�เป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจและหวาดระแวงแก่
ราชสาํนกัเป็นอยา่งมาก โดยมีเสียงสะทอ้นเลด็รอดออกมาจากรั* ววงั เช่น  
  - นโยบายกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้าน  ทําให้
ประชาชนมี นิสัย ฟุ่ม เ ฟือย  ชาวบ้านมักจะกู้ เ งินกอง ทุนไปซื* อ
โทรศพัท์มือถือ ของพ.ต.ท.ทักษิณ ทาํให้ชาวบ้านเป็นหนี* เป็นสินไม่
สอดคลอ้งกบัแนวพระราชดาํริเรื�องเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามความเป็นจริงแล้วนโยบายนี/มีประโยชน์ต่อประชาชนใน
ชนบทมาก เพราะเป็นอีกทางหนึ	งที	ทาํให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากระบบการ
กู้ เงินนอกระบบที	ขูดรีดดอกเบี/ยอย่างหนัก ซึ	งเป็นที	รู้กันทั	วไปว่ามีการขดู
รีดดอกเบี/ยกันถึงร้อยละ 10 ต่อเดือน หรือร้อยละ 120 ต่อปี และรัฐบาล 
คมช. เมื	อปฏิวัติมีอาํนาจเตม็ กไ็ม่กล้าล้มเลิกนโยบายนี/ 

 - นโยบายหนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ หรือที�เรียกติดปาก
ว่า โอท็อป(OTOP) ก็ถูกกล่าวหาว่ าไม่มีประโยชน์  รัฐบาลน่าจะ
สนบัสนุนกิจการศนูยศิ์ลปาชีพของสมเด็จพระนางเจา้ฯ มากกว่า และคาํ
ว่า OTOP ซึ�งยอ่มาจากคาํว่า One Tambol One Product (วนัตาํบลวนัโพร
ดกัท)์ ก็ถกูกล่าวหาว่าเป็นตวัยอ่ชื�อของทกัษิณและภรรยา คือ “วนัทกัษิณ 
วนัพจมาน” 
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 - นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นการบริการทางดา้น
สาธารณสุขแนวใหม่ที�ประชาชนจะไดรั้บบริการจากรัฐอย่างเป็นระบบ 
โดยทุกครั* งประชาชนที�เจ็บป่วยก็สามารถไปใชบ้ริการได้เองโดยเป็น
สิทธิของประชาชน ซึ�งแต่เดิมประชาชนจะตอ้งรอหน่วยแพทยเ์คลื�อนที�
ไปใหบ้ริการนานๆ สกัครั* งหนึ�งเหมือนสวรรคเ์ทวดามาโปรด และหากว่า
หน่วยแพทยเ์คลื�อนที�ยงัไม่เขา้ไปดูแลรักษา ก็ตอ้งดูแลตวัเองดว้ยความ
ทนทุกขเวทนา ซึ�งประชาชนมีชีวิตอยูเ่ช่นนี*มาเป็นเวลานานแลว้ 

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคได้กลายเป็นจุดเปลี�ยนแนวคิด
ปรัชญาจากรัฐเจา้ขุนมลูนาย ไปสู่รัฐบริการประชาชนที�ประชาชนเป็นผูมี้
สิทธิที�จะไดรั้บบริการ ซึ�งการบริการลกัษณะนี*ไดก้ระทบต่อลกัษณะการ
บริการที�ราชสาํนกักระทาํมาแต่เก่าก่อน โดยใชห้น่วยแพทยเ์คลื�อนที� เช่น
หน่วยแพทย์อาสาของสมเด็จพระราชชนนี เดินทางไปให้บริการ
ประชาชนในชนบท ซึ�งนานๆ จะไปสักครั* งหนึ� งในจุดบริการหมู่บ้าน
เดียวกันนั*น และทุกครั* งที�ได้รับยา ประชาชนจะต้องกราบไหวเ้ป็น
บุญคุณอยา่งลน้พน้เสมือนหนึ�งเทพผูโ้ปรดสตัว ์ภาพเช่นนี*คนไทยจะเห็น
อยู่ทางโทรทศัน์ในข่าวพระราชสาํนักตอนสองทุ่มทุกเมื�อเชื�อวนั เป็น
เสมือนการทาํบุญดว้ยเวทนามากกว่าเป็นบริการของรัฐ ดงันั*นเมื�อพ.ต.ท.
ทกัษิณ จัดระบบให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนโดยเดินทางไปรับ
บริการได้ทนัทีในฐานะผูถื้อบตัรทองที�มีเกียร์ติและมีศกัดิ; ศรีของความ
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เป็นมนุษย ์ซึ�งไม่ตอ้งนั�งคอยรถบริการหน่วยแพทยเ์คลื�อนที�เหมือนอย่าง
แต่ก่อน ลกัษณะนโยบายเช่นนี* ย่อมกระทบต่อการสร้างภาพการให้ทาน
ในฐานะเจา้บุญนายคุณที�สถิตอยูเ่หนือประชาชน 

 - นโยบาย 1 ทุน 1 อาํเภอ ที�ใชเ้งินหวยใตดิ้นที�นาํขึ*นมา
บนดิน (เป็นเงินไดเ้ดือนละประมาณ 1,000 ลา้นบาท) ส่งลูกคนจนใน
ชนบทที�แยกการแข่งขนัในแต่ละเขตอาํเภอ เป็นผลให้เด็กชนบทที�เรียน
เก่งมีโอกาสแข่งขนัไดทุ้นไปเรียนต่างประเทศ ซึ�งในอดีตใครอยากชิงทุน
ไปต่างประเทศจะตอ้งเดินทางไปสอบรวมกนัที�กรุงเทพ ทั*งลูกคนจน คน
รวย ร่วมกนัสอบแข่งขนัชิงทุน “มหิดล” ของราชสาํนกัซึ�งทาํใหล้กูคนจน
ตอ้งเสียเปรียบในการแข่งขนัเพราะนอกจากจะเสียเปรียบลูกคนรวยที�อยู่
ในกรุงเทพฯ อยู่แลว้ ยงัจะต้องเสียเปรียบจากการเดินทางเขา้กรุงเทพฯ 
อีก ซึ�งคนจนก็ไม่มีค่าพาหนะเดินทาง และไม่มีที�พกัคา้งคืนในกรุงเทพฯ 
อีกทั*งจาํนวนนกัเรียนที�จะไดรั้บทุนในอดีตนั*นก็มีจาํนวนนอ้ย แต่ปรากฏ
ว่าทุนหวยบนดินตามนโยบายนี* มีจาํนวนมาก เพียงปีเดียวก็มีทุนให้ไป
ต่างประเทศเกือบ 900 คน ซึ�งมากกว่าที�ระบบราชการเดิมเคยทาํในนาม
ทุนมหิดลถึง 10 ปี อีกทั*งผูที้�จะเขา้รับทุนนี*ก็กาํหนดรายไดข้องผูป้กครอง
ว่าตอ้งเป็นคนจนเท่านั*นดว้ย และใหแ้บ่งสอบแข่งขนัแยกกนัเป็นอาํเภอๆ 
ไป จึงทาํให้ลูกคนจนในชนบทไดรั้บโอกาส และแทนที�จะตั*งชื�อยกให้
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เป็นเกียรติ; แก่ราชสํานัก แต่รัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ก็กลบัไปเรียกชื�อว่า 
“โครงการหนึ�งทุนหนึ�งอาํเภอ” ก็เกิดความไม่พอใจจากราชสาํนกั 

 - โครงการที�ดูเหมือนว่าเป็นอันตรายมากที�สุด ก็คือ
โครงการแกปั้ญหาความยากจน “กรณอีาจสามารถ” ที� พ.ต.ท.ทกัษิณได้
ออกแสดงบทบาท โดยลงไปคา้งคืนในชนบทเพื�อทาํเป็นตวัอย่าง ดว้ย
การสาํรวจความยากจนของประชาชน และร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดั
ร้อยเอด็ และนายอาํเภออาจสามารถ ในการแกปั้ญหาเพื�อเป็นตน้แบบให้
ข้าราชการทุกจังหวดัได้เป็นแนวทาง ปรากฏว่าจากกรณีนี* ได้มีเสียง
สะท้อนจากราชสํานักชัดเจนว่าไม่เป็นที�พอใจ เพราะแนวทางการ
แกปั้ญหาความยากจนในชนบทนั*น พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงเป็นตน้แบบของ
การแกปั้ญหาความยากจน ซึ�งแตกต่างจากที� พ.ต.ท.ทกัษิณ ทาํอยู ่และนบั
แต่เหตุการณ์กรณีอาจสามารถนี*  ก็กลายเป็นจุดประทุที�ส่งสญัญาณใหเ้ห็น
เด่นชดัว่า “นายกฯ ทักษิณ เป็นอนัตราย”  

หลกัฐานที�แสดงให้เห็นว่านโยบายของทกัษิณเป็นนโยบายที�ดี
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ราชสาํนกัมีความระแวงในตวัพ.ต.ท.
ทักษิณ จึงขยายผลไปถึงนโยบายต่างๆ ดังจะเห็นได้จากการโจมตี
นโยบายของทกัษิณอย่างรุนแรงมาตั*งเริ� มแรก และรุนแรงมากขึ*นโดย
เครือข่ายราชสาํนกัทั*งพรรคประชาธิปัตย ์อาจารยม์หาวิทยาลยั และแกน
นาํพนัธมิตรฯ ประสานเสียงกนัเป็นเสียงเดียวว่า “ระบอบทักษิณ” แต่เมื�อ
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พวกเขายึดอาํนาจเมื�อ 19 ก.ย.49 และตั*งองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ เป็น
นายกฯ ก็ไม่ไดย้กเลิกนโยบายของทกัษิณ และยิ�งเมื�ออุม้นายอภิสิทธิ; ขึ*น
เป็นนายกฯ หลงัจากโค่นลม้รัฐบาลสมคัร และรัฐบาลสมชายไดส้มใจ
แล้ว ก็ปรากฏว่านายอภิสิทธิ; ก็นํานโยบายที�พวกเขากล่าวให้ร้ายว่า 
“ระบอบทักษิณ” หรือนโยบายประชานิยมนี* ไปใช้ทั* งดุ ้น เพียงแต่ไป
เรียกชื�อใหม่เพื�อเป็นการยกยอราชสํานัก ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหา เช่น 
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ก็เปลี�ยนชื�อใหม่ว่า “นโยบายส่งเสริมชีวิต
เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นตน้ 

หลกัฐานอีกชิ*นหนึ� งที�แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของความ
ปั�นป่วนของการเมืองไทยนั*นแท้จริงมาจากราชสาํนักที�ไม่ยอมรับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหวาดระแวงต่อความเขม้แข็งของ
ระบบพรรคการเมือง และพฒันาการของระบอบประชาธิปไตย โดย
ตดัสินใจทาํลายทกัษิณ ทั*งลม้รัฐบาลและสั�งฆ่า ซึ�งแตกหักเมื�อพรรคไทย
รักไทยไดรั้บชยัชนะอย่างท่วมทน้ในการเลือกตั*งทั�วไปเมื�อตน้ปี 2548 
โดยไดเ้สียง ส.ส.มากที�สุดเป็นประวติัการณ์คือ 377 เสียง 

 
 
 
 

 
6.7 เสียง 377 คอือนัตราย 
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 เราเคยไดย้ินพรรคประชาธิปัตย ์และนักวิชาการพูดจาถากถาง 
ส.ส.พรรคอื�นๆ เสมอๆ ว่า “พวกนักการเมืองชอบตั/งพรรคขึ/นมาเป็น
เพียงพรรคเฉพาะกิจ เดีLยวก็เลิกเพราะไม่มีอุดมการณ์ ทําให้ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยไม่เข้มแข็ง แนวทางที	ถูกต้องนักการเมืองต้อง
สร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์” และยงั
กล่าวถากถาง พ.ต.ท.ทักษิณ ว่า “เป็นพวกเศรษฐีใจร้อน ตั/งพรรค
เดีLยวเดียวกค็งเลิก” 
 ทุกอยา่งของการวิพากษว์ิจารณ์ขา้งตน้ผดิทั*งหมด เพราะ พ.ต.ท.
ทกัษิณ มีความคิดที�จะทาํการเมืองจริงๆ และมุ่งที�จะสร้างพรรคไทยรัก
ไทยใหเ้ป็นสถาบนัทางการเมือง และผลที�ปรากฏต่อสาธารณชนก็ปรากฏ
ว่าทาํได้ดีกว่าพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตยเ์สียอีก นั�นก็คือ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ไดส้ร้างนโยบายที�เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประชาชน
สามารถจบัตอ้งไดต้ามที�ไดส้ัญญาไว ้จึงเป็นผลให้การเลือกตั*งทั�วไปใน
ตน้ปี 2548 พรรคไทยรักไทย จึงได้รับความเชื�อถือจากประชาชนโดย
ผูส้มคัร ส.ส.ของพรรคไทยรักไทยไดรั้บเลือกเขา้มามากถึง 377 เสียง จาก
เสียงในสภาผูแ้ทนทั*งหมดมี 500 เสียง ทาํให้ พ.ต.ท.ทักษิณ สามารถ
จดัตั*งรัฐบาลจากพรรคการเดียวไดเ้ป็นครั* งแรกของประวติัศาสตร์การ
เมืองไทย ซึ�งทาํใหเ้ครือข่ายราชสาํนกัไม่พอใจ และเกรงว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ 
จะมีบารมีเหนือกว่าราชสาํนกั เพราะเนื�องจากจาํนวน ส.ส. 377 เสียงใน
สภานั* น ไม่เพียงแต่เกินครึ� งของสภาผู ้แทน แต่เมื�อรวมเสียงของ
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วุฒิสมาชิกอีก 200 เสียงแลว้ เสียงของพรรคไทยรักไทย ก็ยงัเกินกว่ากึ�ง
หนึ�งของสมาชิกรัฐสภา(ส.ส.500 เสียง + สว.200 เสียง รวมเป็นเสียงของ
สมาชิกรัฐสภา 700 เสียง)  ซึ� งตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ในหมวด
พระมหากษตัริยไ์ดร้ะบุให้รัฐสภาเป็นผูรั้บรองรัชทายาทที�จะกา้วขึ*นมา
เป็นพระมหากษตัริย ์ซึ�งก็เป็นหลกัการทั�วไปของประเทศที�ปกครองดว้ย
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขที�รัฐสภาใน
ฐานะตวัแทนประชาชนจะตอ้งรับรองกษตัริยพ์ระองค์ใหม่ เมื�อถึงคราว
ผลดัเปลี�ยนแผน่ดิน แต่ในอดีตไม่มีปัญหา เพราะการผลดัเปลี�ยนแผ่นดิน
ยงัไกล ประกอบกับไม่มีพรรคการเมืองใดมีความเข้มแข็งที�คุมเสียงใน
สภามากเท่านี*  
 ด้วยเหตุดังที�กล่าวมาข้างต้นนี;จงึเป็นผลให้สถานการณ์การเมือง
นับแต่นั;นมาเริ�มดีกรีความรุนแรงขึ;น ดังนั;นข้อเท็จจริงเหล่านี;จึงบ่งบอก
ให้เห็นชัดเจนว่า ระบอบประชาธิปไตยนั;นไม่อาจจะเบ่งบานภายใต้
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ ซึ�งเป็นระบอบการปกครองตวัจริงของ
ไทยได้ 
 
 
 
 
6.8 กาํจดัทักษิณ : เครือข่ายราชสํานักขับเคลื�อน 
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 เมื�อสัญญาณความไม่พอใจของราชสํานักต่อกรณีความเข้มแข็ง
ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที�มีเสียงในรัฐสภาเกินกึ�งหนึ�งเช่นนี;เริ�มดัง
ขึ;น เครือข่ายราชสํานักก็เริ�มขับเคลื�อน และเป็นการขับเคลื�อนในช่วงที�
ราชสํานักใกล้จะเกิดการผลัดเปลี�ยนรัชกาล จึงเกิดการรวมศูนย์อํานาจ
อย่างรุนแรง โดยแสดงบทบาทชัดเจนถึงระบอบการปกครองของไทยที�มี
ลักษณะพิเศษคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ นั�นคือได้มีตัวแทน
ราชสํานักที�ชัดเจน และจดัอย่างเป็นระบบโดย การปรากฏตวัอย่างเด่นชัด
ของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะผู้มีบารมี
นอกรัฐธรรมนูญตวัจริง  
 เริ� มต้นตั*งแต่ปลายรัฐบาลสมยัแรกประมาณปี 2546-2547 ใน
ภาคใต ้ซึ�งเป็นพื*นที�อิทธิพลของพรรคประชาธิปัตย ์ซึ�งเป็นพรรคที�ตกอยู่
ใตอ้าํนาจอิทธิพลของพลเอกเปรม ได้มีการกล่าวปราศรัยโจมตีพ.ต.ท.
ทกัษิณ ในลกัษณะที�เชื�อมโยงกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์จนกระทั�งเกิด
การเลือกตั*งทั�วไปในตน้ปี 2548 พรรคไทยรักไทยไดรั้บชยัชนะอยา่งท่วม
ทน้ ไดส้ร้างความวิตกกงัวลให้แก่ราชสาํนักเป็นอย่างยิ�ง ซึ�งเป็นไปตาม
ความคาดหมายที�ราชสาํนกัวิตกกงัวลเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ทาํให้แผนกาํจดั
ทกัษิณในฐานะที�เป็น “บุคคลอนัตรายต่อราชสาํนกั” ก็เกิดขึ*น 
 เริ� มต้นของการใส่ร้ายที�เป็นพยานหลกัฐานเด่นชดัถึงความไม่
พอใจของราชสาํนกัก็คือ กรณีที�ศาสตราจารย ์ดร.ระพี สาคริก ผูเ้ชี�ยวชาญ
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ดา้นกลว้ยไม ้และทาํงานในโครงการหลวง ซึ�งเป็นคนใกลชิ้ดราชสาํนัก
ออกมาเปิดประเด็นเรื� องการทาํบุญประเทศว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ ไปนั�งใน
โบสถว์ดัพระแกว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และยงัไปวางเกา้อี*นั�งของพ.ต.ท.
ทกัษิณ ทบัที�ที�พระเจา้อยู่หัวเคยประทบัอยู่ อนัเป็นการอาจเอื*อมอย่างยิ�ง 
ไดก้ลายเป็นประเด็นการเมืองที�พรรคประชาธิปัตย ์และกลุ่มเครือข่ายใช้
เป็นขอ้กล่าวหาโจมตีอยา่งรุนแรง และล่าสุดนายสนธิ ลิ*มทองกุล เมื�อเริ�ม
เกิดความขดัแยง้กบัพ.ต.ท.ทกัษิณ เพราะไม่ไดรั้บประโยชน์ตามที�ตนร้อง
ขอใหท้กัษิณช่วยเหลือ ก็ไดน้าํประเด็นนี* ออกโจมตีในรายการเมืองไทย
รายสปัดาห์ ทางโทรทศัน์ช่อง 9 และกลายเป็นจุดเริ�มตน้ของการเปิดศึก
ทาํลายรัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร แมสุ้ดทา้ยจะไดแ้สดงหลกัฐานแลว้
ว่าสาํนกัพระราชวงัโดยราชเลขาธิการไดอ้นุญาตให้ใชโ้บสถใ์นวดัพระ
แกว้จดังานทาํบุญประเทศได ้อีกทั*งเคยมีส่วนราชการกระทรวงต่างๆ เคย
ขอพระบรมราชานุญาตใชป้ระกอบพิธีเช่นเดียวกนั ไม่ใช่ทกัษิณทาํอยูค่น
เดียว แต่ก็ไม่อาจจะหยดุกระแสการทาํลายของเครือข่ายราชสาํนกัได ้
 การใส่ร้ายโจมตีต่อตวัพ.ต.ท.ทกัษิณจากเครือข่ายราชสาํนักได้
กระทาํอย่างต่อเนื�องในทุกประเด็นเพื�อตอบสนองต่ออารมณ์ของราช
สาํนักและสร้างข่าวปิดลอ้มข้อมูลที�จะถวายสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ ให้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยกล่าวหาแมก้ระทั�ง
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เรื� องราวที�ไม่น่าเชื�อ เช่น ทกัษิณคือพระเจา้ตากสินกลบัชาติมาเกิดเพื�อ
ทวงคืนพระราชบลัลงัก ์
 
 
 

 การโจมตีใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองต่อ พ.ต.ท.ทกัษิณ ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี ไดก้ระทาํกนัอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั*งให้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ และเหตุผลทางไสยศาสตร์ โดยกลุ่มผูเ้สียผลประโยชน์ได้
ผนึกกําลังกับเครือข่ายราชสํานักสร้างข้อมูลเพื�อให้ราชสํานักและ
ประชาชนเชื�อโดยไม่มีขอ้สงสัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นอนัตรายต่อราช
สํานักอย่างแน่นอนเพื�อผู ้เสียประโยชน์ทางการเมืองรวมทั* งพรรค
ประชาธิปัตยจ์ะไดใ้ช้ความหวาดระแวงสงสัยเป็นเครื� องมือในการหา
ผลประโยชน์ทางการเมือง โดยกระทาํถึงขนาดกล่าวใหร้้ายว่า 
 “ทักษิณ คือพระเจ้าตากสิน กลับชาติมาเกิด เพื�อทวงคืนราช
บัลลงัก์” 
 เรื� องของพระเจา้ตากสินเป็นรอยด่างของราชวงศจ์กัรีเนื�องจาก
พระเจา้ตากสินเป็นคนเชื*อสายจีน (ซึ�งเป็นคนส่วนใหญ่ของสงัคมไทยใน
ขณะนี* ) ที�เสียสละกูช้าติบา้นเมืองในสมยัอยธุยาตอนปลายที�ตอ้งเสียเมือง
ใหแ้ก่พม่า แต่ไดถ้กูตน้ราชวงศจ์กัรีคือนายทองดว้งในขณะนั*นยึดอาํนาจ
ประหารพระเจา้ตากสินพร้อมลกูเมียทั*งหมดอย่างโหดร้าย และตั*งตวัเอง

6.9 ทักษิณ คอื ตากสิน กลบัชาตมิาเกดิ 
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ขึ*นเป็นกษตัริยร์าชวงศจ์กัรี ปกครองโดยมีเครือญาติสืบต่อราชวงศจ์นถึง
ปัจจุบนั เรื�องราวของพระเจา้ตากสินจึงกลายเป็นความไม่เป็นธรรมที�คน
ไทยเชื*อสายจีนไดรั้บจากราชวงศจ์กัรี และจนถึงวนันี* คนไทยเชื*อสายจีน
ยงัถูกกีดกนัดว้ยระเบียบข้อบังคับในการรับราชการทหาร และตาํรวจ 
ดว้ยเหตุนี* เรื� องราวของพระเจ้าตากสินจึงเป็นภาพหลอนของราชวงศ์
จนถึงปัจจุบนั 
 หากพิจารณาด้วยเหตุผลในศตวรรษที�  21 ซึ� ง เป็นยุคแห่ง
วิทยาศาสตร์เจริญกา้วหน้าถึงขั*นมนุษยเ์ดินทางไปเหยียบดวงจนัทร์ได้
แลว้ ก็ถือไดว้่าเป็นคาํกล่าวโจมตีที�ไร้เหตุผลอยา่งยิ�ง แต่ปรากฏความจริง
ว่าในราชสํานักของไทยและประชาชนหัวโบราณที� เกาะติดอยู่ก ับ
เครือข่ายสาํนกัสงฆแ์ละสาํนกัเทพพวกทรงเจา้เขา้ผีจาํนวนมากยงัคงเชื�อ
เรื�องการกลบัชาติมาเกิดของบุคคลตามวฒันธรรมความเชื�อโบราณของ
ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธสายอวิชชาอย่างมาก ซึ� งสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถก็ทรงเชื�อเช่นนั*นจริงๆ ซึ�งพระองค์เคยแสดงทรรศนะ
ต่อขา้ราชบริพารจนเป็นที�ล่วงรู้กนัทั�วบา้นทั�วเมืองว่าพระองค์คือสมเด็จ
พระศรีสุริโยทยักลบัชาติมาเกิด และในชาตินี* พระองค์ก็จะเป็นผูช่้วย
พระมหากษตัริยที์�เป็นพระสวามีอีก และก็มีหลกัฐานสนับสนุนถึงความ
เชื�อของพระองค์ต่อสาธารณชนอีกก็คือพระองค์ไดมี้พระราชดาํรัสให้
สร้างภาพยนตร์ประวติัศาสตร์ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในวงการภาพยนตร์ไทยโดย
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ลงทุนหลายร้อยลา้นบาทเรื�อง “สุริโยทัย” เพื�อเชิดชูคุณงามความดีของ
สมเด็จพระศรีสุริโยทยั เมื�อครั* งเป็นเอกอคัรมเหสีที�ใสชา้งออกขวางพระ
เจา้แปรแห่งกรุงหงสาวดี จนถกูพระแสงของา้วฟันจนสิ*นพระชนมบ์นคอ
ชา้ง เพื�อปกป้องพระสวามี 
 ดว้ยโครงสร้างวฒันธรรมความเชื�อแบบโบราณที�ฝังลึกดงักล่าว
ขา้งตน้ทาํใหก้ารเคลื�อนไหวต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทยไดห้ยิบฉวย
วฒันธรรมความเชื�อนี* มาหาประโยชน์กันอยู่เสมอ ดังนั* นเรื� องที�ไม่มี
เหตุผลในการเมืองฝั�งตะวนัตกก็กลายเป็นเรื�องที�มีเหตุผลของการเมืองฝั�ง
ตะวนัออก โดยกล่าวหาว่า “ทกัษิณ คือพระเจา้ตากสิน กลบัชาติมาเกิด 
เพื�อมาทวงคืนราชบลัลงัก”์ จึงกลายเป็นเรื�องที�เชื�อกนัจริงจงัขึ*นมาในราช
สาํนกัและในหมู่มวลชนที�เป็นพวกคนหวัโบราณ โดยใหเ้หตุผลกนัเป็นตุ
เป็นตะว่าการออกเสียงชื�อก็คลา้ยกนัและหากสะกดชื�อเป็นภาษาองักฤษก็
จะเขียนเหมือนกันว่า “TAKSIN” อีกทั*งทักษิณและตากสินก็เป็นคน
ภาคเหนือและมีเชื*อสายจีนเหมือนกนั และภาพวาดของพระเจา้ตากสินที�
มีปรากฏมาแต่โบราณก็มีโครงหน้าเป็นรูปสี�เหลี�ยมคลา้ยกบัทกัษิณอีก
ดว้ย 
 ในการต่อสูข้องพนัธมิตร นายสนธิ ไดน้าํจุดอ่อนของราชสาํนัก
ในเรื� องความเชื�อทางไสยศาสตร์เหล่านี* มาขยายผล จนกระทั�งตลอด
เสน้ทางการเคลื�อนไหวของขบวนการพนัธมิตรฯ จึงเจือปนไปดว้ยความ
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เชื�อทางไสยศาสตร์เพื�อให้เชื�อมต่อความคิดกบัราชสาํนัก และเป้าหมาย
สูงสุดก็เพื�อให้ราชสํานักเชื�อมั�นในขบวนการพนัธมิตร และให้การ
สนับสนุนพนัธมิตรจนถึงที�สุด ดงันั*นจึงไม่แปลกที�ไดเ้กิดข่าวอื*อฉาว
เกี�ยวกบัการทาํไสยศาสตร์ต่างๆ นานา อยูเ่สมอของขบวนการพนัธมิตรฯ 
ระหว่างการชุมนุมประทว้ง เช่น การนาํผา้อนามยัของสตรีที�เปื* อนเลือด
ไปวางรอบอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ เพื�อขบัไล่วิญญาณภูตผีที�มาปิด
ลอ้มดวงวิญญาณของสมเด็จพระปิยะมหาราช ไม่ใหอ้อกมาช่วยบา้นเมือง
ให้ออกไปเสีย รวมตลอดทั*งนายสนธิ ก็ตั*งตวัเป็นเกจิอาจารยใ์ส่ชุดขาว
แต่งตวัคลา้ยนกับวชผูท้รงศีลทาํการพรมนํ* ามนตไ์ล่ภูตผปีีศาจในทาํเนียบ
รัฐบาลขณะที�พวกเขาปักหลกัพกัคา้งกนัในทาํเนียบและทาํให้เจา้ที�เจ้า
ทางโกรธ อีกทั*งทาํพิธีปิดตาเทวรูปพระพรหมที�ประจาํทาํเนียบรัฐบาล 
เพื�อไม่ใหเ้ห็นเหตุการณ์ที�พวกเขากระทาํมิดีมิร้ายในทาํเนียบรัฐบาล เป็น
ตน้ จนมีการกล่าววิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันนี* คลา้ยกับ
เหตุการณ์ในรัสเซีย ก่อนที�ราชวงศโ์รมานอฟจะถูกโค่นลม้เปลี�ยนแปลง
เป็นระบอบสังคมนิยม โดยขณะนั*นราชสํานักรัสเซียก็เชื�อในเรื�องไสย
ศาสตร์อยา่งงมงาย โดยมีนกับวชในคริสต์ศาสนานิกายออโธด๊อก ชื�อรัส
ปูติน เป็นผูมี้อิทธิพลครอบงาํความคิดราชสาํนักในขณะนั*น และสาํหรับ
ประเทศไทยปัจจุบันก็มีคนเปรียบเทียบว่านายสนธิ  ลิ*มทองกุล ก็เป็น
คลา้ยกบั รัสปูติน ในราชวงศจ์กัรี 
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 จากสัจธรรมของโครงสร้างการเมืองในประเทศดอ้ยพฒันาที�
ความขดัแยง้ทางสงัคมเป็นความอ่อนไหวที�ดาํรงอยู่ และพร้อมจะแสดง
บทบาทอยู่เป็นนิจ สัญญาณที�บ่งบอกถึงการพงัทลายของรัฐบาลพ.ต.ท.
ทกัษิณ ก็มาถึง เมื�อเกิดกรณีของสนธิ  ลิ*มทองกุล สื�อมวลชนที�มีประวติั
สร้างความรํ� ารวยใหแ้ก่ตวัเองดว้ยการฉกฉวยจงัหวะเวลาหาผลประโยชน์
ใหแ้ก่ตวัเอง ดว้ยความกลา้ และความบา้ 
 สนธิ  ลิ*มทองกุล จากมิตรผูส้นบัสนุนนายกฯ ทกัษิณ อยา่งสุดลิ�ม
ทิ�มประตู พลิกกลบัมาเป็นศตัรูตัวฉกาจ ด้วยกาํลงัตกอยู่ในภาวะใกล้
ลม้ละลายจากการเป็นนักเก็งกาํไร และได้รับผลกระทบมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540 แต่ยงัไม่ฟื* น เมื�อถูกปฏิเสธการหาผลประโยชน์จาก
นายกฯ ทกัษิณ ในหลายเรื�องโดยเฉพาะที�สนธิเดินหน้าลงทุนเตรียมการ
เปิดสถานีโทรทศัน์ช่องใหม่ที�เรียกว่า “ฟรีทีวี” ช่อง 11/1� ซึ�งเป็นเรื�อง
ผดิกฎหมาย ดว้ยเหตุนี*นายสนธิ จึงหยิบฉวยความขดัแยง้ที�เครือข่ายราช

                                                
�

 สถานีโทรทศัน์ ฟรีทีวี เป็นแหล่งผลประโยชน์ที�ให้ผลตอบแทนเป็นกอบเป็น
กรรม แต่มีกฎหมายผูกขาดไวใ้ห้มีอยู่ไดเ้พียงแค่ 6 ช่องเท่านั*น คือ ช่อง 3,5,7,9,11 
และไอทีวี ซึ� งตลาดขนาดของประชากร 63 ลา้นยงัไม่เพียงพอ 
 

6.10 กรณสีนธิ กลายเป็นระเบิดทาํลายทักษิณ 
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สาํนกัไดส่้งสัญญาณพร้อมจะทาํลายรัฐบาลทกัษิณแลว้ มาเป็นประเด็น
การเมือง โดยใช้รายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์” ที�ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เป็นเครื� องมือต่อรอง เมื�อไม่ได้ผลทุกอย่างก็
เดินหน้าโดยเริ� มจากประเด็นทักษิณ ทาํบุญประเทศเพื�อเรียกร้องให้
ประชาชนทุกศาสนาในประเทศไทยร่วมทาํบุญเพื�อใหเ้กิดความสงบใน 3 
จงัหวดัภาคใต ้ซึ�งเป็นเรื�องดีก็กลายเป็นเรื�องร้าย เพราะทกัษิณประกอบ
พิธีทางพุทธศาสนาในวดัพระแกว้ โดยถูกกล่าวหาว่าจงใจละเมิดพระ
บารมีของพระเจา้อยูห่วัภูมิพลฯ  ดว้ยจุดตั*งเกา้อี* ที�นายกฯ ทกัษิณ นั�งตรง
นั*นเป็นจุดที�พระเจา้อยูห่วัเคยประทบัซึ�งเป็นเรื�องที�ดูเหมือนจะไร้สาระใน
สายตาของชาวโลก แต่เป็นเรื�องสาํคญัของคนไทย จากเรื�องนี* ไฟที�จะเผา
ไหมรั้ฐบาลทักษิณก็จุดติดและลุกลามออกไป แมต่้อมาจะมีหลกัฐาน
ยืนยนัว่าขอ้เท็จจริงมิได้เป็นดงัที�นายสนธิกุข่าวใส่สีตีไข่ แต่ก็ไม่เป็น
ผลเสียแลว้ เพราะกระแสความขดัแยง้ทางการเมืองกบัพรรคประชาธิปัตย์
และพรรคฝ่ายคา้น รวมทั*งความขดัแยง้กบัผูสู้ญเสียผลประโยชน์จากกรณี
ที�นายกฯ ทักษิณ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นผล เช่น นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด เป็นต้นนั* น ก็รวมศูนย์ถล่มทักษิณโดยการ
ประสานงานของเครือข่ายราชสํานัก ภายใต้การชี* นาํของพลเอกเปรม    
ติณสูลานนท์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตยต์วัจริง ในฐานะผูมี้บารมีนอก
รัฐธรรมนูญ ที�แฝงตวัอยูเ่บื*องหลงั 
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 เมื�อสนธิ เปิดฉากเป็นศตัรูโดยใชร้ายการ “เมืองไทยรายสปัดาห์” 
เป็นอาวุธทิ�มแทงรัฐบาล ในที�สุดรายการของสนธิก็ถูกถอดออกจากช่อง 
9 ทนัที กระบวนการโค่นลม้รัฐบาลทกัษิณ ที�เริ�มตน้จากหอ้งส่งโทรทศัน์
ก็ไหลออกสู่ทอ้งถนน โดยเครือข่ายราชสาํนักก็ประสานงานให้รายการ 
“เมืองไทยรายสปัดาห์” มาเปิดสญัจรที�มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ดว้ยการ
เปิดตวัของนายสุรพล นิติไกรพจน์� อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ออกมาสนับสนุนอย่างเต็มกาํลงั และนับแต่นั*นเกมส์การเมืองนอกสภา 
ดว้ยการปลุกระดมมวลชนโค่นลม้รัฐบาล ที�สาํนักพระราชวงัเคยกาํกับ
การแสดงมาตลอด นับแต่อดีตตั*งแต่การโค่นลม้รัฐบาลถนอม-ประภาส 
รัฐบาลพลเอกเกรียงศกัดิ;  และรัฐบาลพลเอกสุจินดาก็เริ�มขึ*นอีกครั* งหนึ� ง      

                                                
� นายสุรพล นิติไกรพจน์ ไดแ้สดงบทบาททางสาธารณะชดัเจน ในฐานะเครือข่าย
ราชสาํนกัคนหนึ�งในการที�จะโค่นลม้รัฐบาลทกัษิณ โดยเป็นคนแรกที�เสนออย่างมี
นํ*าหนกัในฐานะนกักฎหมาย และอธิการบดี ว่าใหน้าํคนนอกมาเป็นนายกฯ โดยใช้
มาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ขอพระราชทานนายกฯ จากพระเจ้าอยู่หัว และ
เมื�อเกิดการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 กไ็ดรั้บแต่งตั*งเป็นสมาชิกสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 
 

6.11 ปชป. + ทหาร + NGO คอืกาํลงัสําคญั 
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แต่ครั* งนี* ไดเ้กิดเหตุการณ์เกินความคาดหมายของราชสาํนัก นั�นก็คือศตัรู
สาํคญัทางประวติัศาสตร์ของราชสาํนกั ไดแ้ฝงตวัเขา้มาใชเ้งื�อนไขความ
ขัดแยง้แสดงตัวเป็นผูจ้งรักภักดีในลกัษณะ “โบกธงกษัตริย์ทําลาย
กษัตริย์” โดยจบัมือกบันายสนธิ บุคคลที�แฝงตวัเหล่านั*นคืออดีตสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ผูมี้อุดมการณ์ต่อตา้นกษตัริยไ์ม่เสื�อม
คลาย ในฐานะแกนนาํ NGO และสหภาพแรงงาน เช่น นายพิภพ ธงชัย 
นายสมศักดิ;  โกศัยสุข, นายสมเกียรติ;  พงศ์ไพบูลย์ 3 ใน 5 แกนนํา
พนัธมิตรประชาชนเพื�อประชาธิปไตย ซึ�งเป็นองค์กรจดัตั*งที�ประกาศ
แนวทางชดัเจนว่าจะลม้รัฐบาลของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ที�มาจากการ
เลือกตั*งดว้ยคะแนนเสียงของประชาชน 19 ลา้นเสียง 
 ขบวนการ เอ็น จี โอ (NGO) คือองค์กรการพฒันาภาคเอกชน   
ซึ�งไดพ้ฒันาตนเองมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแลว้ และเติบใหญ่เขม้แข็ง
มากขึ*น ภายหลงัจาก “ป่าแตก” เมื�อปี 2523 ดว้ยปัญญาชนที�เขา้ร่วมการ
ปฏิวติัสงัคมดว้ยตอ้งการเห็นสงัคมอุดมคติ ตอ้งผดิหวงั ออกจากป่าเพราะ
ความขดัแยง้แตกหกัในค่ายสงัคมนิยมระหว่างรัสเซียกบัจีน และเมื�อเกิด
สงครามชายแดนระหว่างจีน-เวียตนาม หลายคนกลบัเขา้เมือง และมุ่งมั�น
ที�จะทาํงานตามอุดมคติต่อไป จึงหันเข้าเป็น NGO โดยทาํงานอยู่ใน
มลูนิธิ และสมาคมต่างๆ เป็นจาํนวนมาก โดยเกาะเกี�ยวอยู่กบัประชาชน
คนยากจนในระดบัรากหญา้ และฝึกฝนให้ประชาชนเคลื�อนไหวลุกขึ*น
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ประทว้งต่อสูเ้พื�อสิทธิผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่งอมืองอเทา้รอการ
ช่วยเหลือจากกลไกรัฐ ขบวนการ เอน็ จี โอ จาํนวนหนึ� งประกาศตวัเป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลทกัษิณที�กล่าวหาพวกเขาว่าเป็น “ขบวนการคา้ความ
จน”� และไม่ยอมเจรจาปัญหาของคนยากจนโดยผ่านองค์กรเอ็น จี โอ 
ดว้ยเหตุนี*  กระแสมวลชนจึงถูกปลุกขึ*นจากขบวนการเอ็น จี โอ ที�เกาะ
เกี�ยวอยูก่บัชาวบา้น ดงันั*นในระยะเริ�มตน้ที�ตอ้งการมวลชนมาสนับสนุน 
ก็มาจากกาํลงัจดัตั*งส่วนนี* เป็นตวัยืนโดยร่วมกนักบัมวลชน และสมาชิก
ของพรรคประชาธิปัตยที์�มาจากภาคใต ้และในกรุงเทพมหานคร เพราะ
หากโค่นล้มรัฐบาลทักษิณได้ อ ํานาจทางการเมืองก็ต้องตกอยู่ก ับ
ประชาธิปัตยโ์ดยไม่มีทางเลือก นอกจากนี* ก็มีขาจรกองกาํลงัผสมจากผู ้
เสียผลประโยชน์ เช่น ผูค้า้ยาเสพติด พ่อคา้แม่คา้เจา้มือหวยใตดิ้น หมอตี�
ร้านขายยา ที�เสียรายไดจ้ากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค    เป็นตน้ 
 เมื�อขบวนการมวลชนเริ�มขบัเคลื�อนไดแ้ลว้ การจดัเครือข่ายก็เริ�ม
ชัดเจนขึ* น โดยคนใกลชิ้ดพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีที� มี

                                                
� ทกัษิณ ไดก้ล่าวประนาฌในความหมายว่าพวกเอ็น จี โอ นั*น โดยเนื*อแทคื้อไม่
ตอ้งการให้คนจนหลุดพ้นจากความยากจนเพราะจะทาํให้เอ็น จี โอ หมดอาชีพ     
ไม่สามารถจะเรี�ยรายเงินบริจาคจากในประเทศ และต่างประเทศเพื�อมาช่วยเหลือคน
จนได ้จึงถากถางกลุ่มเอน็ จี โอ ว่าเป็น “ขบวนการคา้ความจน” ซึ� งทาํให้เกิดความ
โกรธแคน้มาก 
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ประสบการณ์การขบัเคลื�อนมวลชน ก็ปรากฏตวัขึ*นบนเวทีของสนธิ เช่น 
พลตรีจาํลอง ศรีเมือง (อดีตเลขาธิการนายกฯ พลเอกเปรม) ซึ�งเป็นแกน
นาํกลุ่มสนัติอโศก สาํนักพุทธศาสนานอกรีต ก็ไดน้าํกองทพัญาติธรรม
และนักบวชนอกรีตออกมาเป็นกองกําลังหลักร่วมประท้วงด้วย 
นอกจากนี* ยงัมีบุคคลสาํคญัที�ใกลชิ้ดพลเอกเปรมที�ตอ้งกล่าวถึงเช่น นาวา
อากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ ซึ�งเป็นอดีตแกนนาํมวลชนโค่นลม้รัฐบาลพล
เอกสุจินดา คราประยูร และนายพลลูกป๋า เช่นพลอากาศเอกชลิต          
พุกผาสุก�แม่ทัพอากาศ โดยเฉพาะลูกป๋าผูบ้้าบิ�น คือพลโทสะพรั�ง 
กลัยาณมิตร ซึ�งแสดงตวัเปิดเผยขณะดาํรงตาํแหน่งแม่ทพัภาค 3 ว่าพร้อม
จะโค่นลม้รัฐบาลทกัษิณโดยไม่มีใครกลา้แตะตอ้ง 
 
 
 ภายในวงการรัฐบาลขณะนั* น ข่าวสารในทําเนียบรัฐบาลก็
ปรากฏชัดเจนว่ามีทหารในสายของพลโทสะพรั�ง และสายของแม่ทัพ

                                                
� พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก ไดเ้ป็นตาํแหน่งผูบ้ญัชาการทหารอากาศโดยพลเอกเปรม 
ต่อรอง โดยบีบใหน้ายกทกัษิณเปลี�ยนโผ หลงัจากที�ผ่านกระบวนการสรรหา และ
นายกฯ ลงนามเสนอทูลเกล้าแล้วดว้ย ซึ� งกลายเป็นความขดัแยง้ประเด็นสําคัญ
ระหว่างเปรม และ ทกัษิณ ประเดน็หนึ�งในช่วงปี 2548-2549 
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อากาศถอดเครื�องแบบแฝงตวัออกมาร่วมชุมนุมในฐานะมวลชน และคอย
เป็นหน่วยรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ผูชุ้มนุม 
 
 
 

 ความคุกรุ่นที�ส่งสญัญาณว่าจะตอ้งลม้รัฐบาลทกัษิณ เริ�มตน้จาก
กลางปี 2547 และเริ�มเด่นชดัมากขึ*นเมื�อผ่านการเลือกตั*งทั�วไปเมื�อตน้ปี 
2548 สญัญาณอนัตรายของรัฐบาลทกัษิณสมยัที� 2 คือความเขม้แข็งยิ�งขึ*น
ของรัฐบาลทกัษิณเองที�ไดรั้บความนิยมจากประชาชนสูงสุดถึง 19 ลา้น
เสียง� และได ้ส.ส.มากที�สุดถึง 377 จาก ส.ส.ทั*งสภา 500 คน ทกัษิณได้
เ ปิดหน้ า ใหม่ของประวัติ ศ าสตร์ก าร เ มืองไทย คือ เ ป็น รัฐบาล
ประชาธิปไตยรัฐบาลแรกที�จดัตั*งดว้ยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ 
พรรคไทยรักไทย 

                                                
� 19 ลา้นเสียงวดัจากคะแนนที�ประชาชนหย่อนบตัรเลือก ส.ส.แบบบญัชีรายชื�อ
โดยตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ก ําหนดให้ทั* งประเทศเป็น 1 บัญชีรายชื�อ โดยมี
หมายเลขเดียว ในกรณีพรรคไทยรักไทยมี พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นหวัหนา้คณะของบญัชี
รายชื�อ,ซึ� งเป็นเหตุผลสาํคญัที�ราชสาํนกัสั�งใหแ้กไ้ขในรัฐธรรมนูญปี 2550 ให้บญัชี
รายชื�อแบ่งเป็น 8 เขต เพื�อไม่ให้การลงคะแนนของประชาชนรวมศูนย์สร้าง
ความชอบธรรมอยูที่�ตวันายกรัฐมนตรี 
 

6.12 สัญญาณชัดเจนจากราชสํานักให้ทําลายระบอบทกัษณิ 
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 ความวิตกกงัวลของราชสาํนกัที�เป็นความเจ็บปวดแห่งอดีต ก็คือ
ความเขม้แข็งของรัฐบาลที�จะเขา้มาบั�นทอนอาํนาจของราชสํานัก และ
ด้วยเพราะเนื*อแท้ของระบอบการปกครองของไทย คือ “ระบอบ สม
บูรณาญาสิทธิราชใหม่” ที�อาํนาจรวมศนูยอ์ยูที่�องคพ์ระมหากษตัริย ์ความ
มีเสถียรภาพของรัฐบาล จึงกลายเป็นความน่ากลวัในสายตาของราช
สาํนกั 
 คาํกล่าวของนายกฯ ทกัษิณ ที�ว่า “ผมมาจากประชาชน 19 ลา้น
เสียง” จึงกลายเป็นการย ํ*าเตือนให้เครือข่ายราชสาํนักเร่งทาํลายรัฐบาล
ทกัษิณใหสิ้*นซาก โดยพรรคประชาธิปัตย(์ภายใตก้ารบงการของพลเอก
เปรม หัวหน้าพรรคตัวจริง) ได้ร่วมกับเครือข่ายราชสํานัก ซึ� งได้แก่ 
อาจารย ์มหาวิทยาลยั และสื�อมวลชนบางคนไดส้ร้างวาทะกรรมให้ดูน่า
กลวัเกี�ยวกบัความคิดพ.ต.ท.ทกัษิณ เพื�อป้ายสีว่าทกัษิณจะลม้ลา้งสถาบนั
กษตัริยเ์พื�อใหดู้เป็นเหตุผลมากกว่าที�จะโจมตีว่าพระเจา้ตากสินกลบัชาติ
มาเกิดเป็นทกัษิณ โดยเรียกนโยบายตามแนวคิดของทกัษิณว่า  
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“ระบอบทักษิณ”����และประกาศเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตยร์วม
กบักลุ่มพนัธมิตรฯ เพื�อทาํลาย “ระบอบทกัษิณ” ว่า   “เอาประเทศไทยคนื
มา”���� ���� ซึ�งมีความหมายในตวัเองว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดท้าํการใหญ่ กาํลงั
จะยดึเอาพระราชอาํนาจของกษตัริยไ์ปเป็นของตวัเองแลว้ 
 
 

                                                
� ระบอบทกัษิณ ในความหมายของเครือข่ายราชสํานักหมายถึง นโยบายประชา
นิยม และแนวคิดการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพเพื�อผลักดันให้
สังคมไทยกา้วจากประเทศดอ้ยพฒันาที�ทาํตัวเหมือนขอทาน ชอบแต่จะขอความ
ช่วยเหลือจากประเทศรํ� ารวยไปสู่ประเทศที�ทนัสมยัไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร 
เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ใหท้ั�วโลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที�น่าลงทุนและไทย
เป็นประเทศหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที�เท่าเทียมกบันานาประเทศ เมื�อต่างประเทศ
เชื�อมั�น ผลกาํไรจากการคา้จะไดม้ากกว่าเงินบริจาค และสุดทา้ยเมื�อทาํลายรัฐบาล
ทกัษิณแลว้ พรรคประชาธิปัตยโ์ดยนายอภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็นํา
แนวคิดของระบอบทกัษิณที�เคยโจมตีมาใชอ้ีกเช่นกนั 
�����

 เป็นคาํขวญัของพรรคประชาธิปัตย ์ที�นาํเสนอในการเลือกตั*งทั�วไปเมื�อตน้ปี 
2548 ภายใต้การนาํของนายบญัญติั บรรทัดฐาน หัวหน้าพรรค และตอ้งประสบ
ความพ่ายแพอ้ยา่งไม่เป็นท่าจนนายบญัญติั ลาออก เปิดทางให้นายอภิสิทธิ; กา้วขึ*น
เป็นหวัหนา้พรรค และเดินเกมส์ร่วมกบันายสนธิ ลิ*มทองกุล อยา่งเปิดเผย 
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 ในวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2549 พนัธมิตรฯ จดัให้มีการชุมนุมที�ลาน
พระบรมรูปทรงม้า โดยทําหนังสือเรียกร้องให้ 3 หน่วยงานสําคัญ 
ดาํเนินการกดดนัใหพ้.ต.ท.ทกัษิณ ลาออก โดยยื�นหนงัสือในเวลาสามทุ่ม
เศษต่อ 3  หน่วยงาน โดยแยกออกเป็น 3  สาย คือ ถวายฎีกาต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัโดยยื�นที�สาํนกัราชเลขาฯ สาํนักพระราชวงั 
อีกฉบบัยื�นต่อพลเอกเปรมติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรี และฉบบัที� 3 
ยื�นต่อพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบ้ัญชาการทหารบก ปรากฏทุก
หน่วยงานเปิดรับหนังสือกลางดึกหมด โดยเฉพาะที�ยื�นให้ฝ่ายทหาร       
ผูบ้ญัชาการทหารบกออกมารับดว้ยตนเอง และเปิดห้องตอ้นรับแกนนาํ
พนัธมิตรฯ ปรึกษาหารือเป็นเวลาเกือบหนึ� งชั�วโมง และหลงัจากนั*นนาย
สนธิก็ขึ*นประกาศต่อฝงูชนว่าพวกเขาชนะแลว้ เพราะทั*ง 3 หน่วยงาน
เปิดรับหนังสือของพวกเขาในยามวิกาล และพลเอกสนธิก็ไม่พึงพอใจ
รัฐบาลของพ.ต.ท.ทกัษิณ 
 การรับหนังสือในยามวิกาลในภาวะที�มีผูค้นมาชุมนุมกันซึ� ง
ขณะนั*นจาํนวนไม่มากนกั ยงัอยูใ่นระดบัไม่เกิน 5,000 คน ก็ไม่น่าจะเป็น
เรื�องแปลก แต่เฉพาะสาํนกัราชเลขาฯ สาํนักพระราชวงั ซึ�งที�ทาํการอยู่ที�
วดัพระแกว้นั*นไม่ใช่เรื�องปกติแน่นอน 
 ทําไมสํานักพระราชวงับริการประชาชนดีเหลอืเกนิ? 
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 คาํถามถึงสญัญาณเชิงสัญลกัษณ์จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพที์�
แสดงใหเ้ห็นถึงเจตนาของ “วงั” ว่าตอ้งการจะลม้รัฐบาลทกัษิณ เกิดขึ*น
ในใจของผูค้น 
 
 
 

 เพยีงแค่ระยะเวลาเพยีงปีเศษ นับแต่การเลอืกตั;งทั�วไปตามวาระ 
เมื�อ เดือนมกราคม 2548 การประท้วงขององค์กรพนัธมติรประชาชนเพื�อ
ประชาธิปไตยที�เรียกร้องให้ทักษิณลาออกในขณะที�เศรษฐกจิเจริญเตบิโต 
รัฐบาลมีผลงานดูจะไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยในสายตาของคนทั�วโลกที�
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่ภายใต้ระบอบการปกครองที�แอบ
แฝงที�เป็นของจริงคอืสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นั;นทําเอานักข่าวทั;งโลก 
“มนึ” และวเิคราะห์ไม่ถูก 
 การเปิดประตูวงักลางดึกของคืนวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2549 เพื�อ      
รับหนังสือถวายฎีกาขับไล่นายกฯ ทักษิณนั*นคือสัญลกัษณ์ที�บอกว่า     
“วงัไม่เอาทักษิณ” แต่ขณะนั*นยงัไม่มีใครเชื�อว่าเป็นพระประสงค์ของ
พระองค์ ดงันั*นความพยายามที�จะแกปั้ญหาในระบบจึงยงัดาํเนินต่อไป    
ดว้ยการเขา้พบพลเอกเปรม ประธานองคมนตรีของทกัษิณหลายครั* งใน
ช่วงแรก ความคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ ที�จะปรับคณะรัฐมนตรีก็เกิดขึ*น ดู
เหมือนว่ารัฐนาวาของรัฐบาลทกัษิณจะไปไม่รอดและในช่วงสถานการณ์

6.13 ยุบสภาประกายไฟไหม้ลามทักษิณ 
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แห่งภาวะวิกฤตการเมือง การเขา้เฝ้าพระเจา้อยู่หัวของพ.ต.ท.ทกัษิณ ก็
เกิดขึ*นโดยเนื*อหาของพระราชดาํรัสนั*นเป็นความลบั แต่แลว้ทุกอย่างก็
จบลงด้วยการยุบสภาซึ� งเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยที�นานา
อารยประเทศใช้กัน  โดยพ.ต .ท.ทัก ษิณ เองก็ไ ม่ รู้ว่ าในวิ ถีทาง
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ กลบักลายเป็นการจบลงของตาํแหน่งนายกฯ 
ของตวัเอง 
 ทันทีที�ประกาศยุบสภาเมื�อต้นปี 2549 และกําหนดให้มีการ
เลือกตั*งวนัที� 2 เมษายน 2549 ในขณะที�พ.ต.ท.ทกัษิณ ประกาศดว้ยความ
มั�นใจว่าหากไดค้ะแนนเสียงจากประชาชนทั*งประเทศไม่ถึงครึ� งของผู ้
ที�มาลงคะแนนเสียงทั*งหมดที�ให้แก่ตน(คะแนนเลือก ส.ส.แบบบัญชี
รายชื�อ) พ.ต.ท.ทักษิณ จะไม่ขอรับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีนั* น นาย
อภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ก็ดูจะหา้วหาญเหมือนรู้ว่า
ฟ้าไม่โปรดทกัษิณแน่ ก็ประกาศคว ํ�าบาตรการยุบสภาโดยไม่ส่ง ส.ส.
พรรคประชาธิปัตย ์ลงสมคัรรับเลือกตั*ง โดยอา้งว่าการยุบสภาไม่เป็น
ธรรม ท่ามกลางเสียงไชโยโห่ร้องของกลุ่มพนัธมิตรฯ ที�พอใจต่อการรับ
ลกูป่วนระบอบทกัษิณของประชาธิปัตยอ์ยา่งถึงที�สุด เพราะรู้ดีว่าเลือกตั*ง
ใหม่ก็ไม่อาจจะเอาทักษิณออกจากตาํแหน่งนายกฯ ได ้เพราะคะแนน
นิยมของประชาชนที�มีต่อทกัษิณท่วมทน้ 
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 การคว ํ�าบาตรการเลือกตั*งลามสู่พรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้าน
ทั*งหมด เพราะทุกพรรคหมดโอกาสที�จะเป็นรัฐบาลไดแ้ลว้ ตราบเท่าที�
พ.ต.ท.ทกัษิณ ยงัอยูใ่นวงการเมือง 
 คะแนนนิยมของทักษิณที�มากมายเช่นนี*  หากอยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตยที�แทจ้ริง ก็เป็นเรื� องปกติที�ฝ่ายคา้นตอ้งรอคอย และสร้าง
ผลงานแข่งกับรัฐบาล เช่น ประเทศองักฤษที� เป็นต้นแบบ ซึ� งพรรค
กรรมกรก็ต้องรอคอยการเสื�อมความนิยมของประชาชนองักฤษที�มีต่อ
พรรคมาร์กาเรต อนุรักษ์นิยมเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ในสมัยของ
นายกรัฐมนตรีนางแธตเชอร์  แต่สําหรับประเทศไทยมีเพียงรูปแบบ
เท่านั*นที� เป็นประชาธิปไตย แต่เนื*อแท้คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ใหม่ ดงันั*นการยบุสภาแทนที�จะเป็นทางออกของระบอบประชาธิปไตย 
ก็กลายเป็นกบัดกัของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ  
 ความปั�นป่วนทางการเมืองที�เกิดขึ;นบนถนนจึงลามเข้าสู่สภา 
แล้วลามเข้าสู่ระบบ และเมื�อผลเลือกตั;งออกมา เสียงประชาชนยังให้
ทักษิณเป็นนายกฯ ต่อไป แต่เสียงกระซิบจาก “อํานาจรัฐตัวจริง” ให้
ทักษิณออกไปกด็ังขึ;น 
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 ด้วยเพราะรัฐบาลทักษิณมาจากการเลือกตั* งโดยชอบด้วย
กฎหมาย และชอบด้วยระบอบประชาธิปไตย และเป็นรัฐบาลที�ได้รับ
ความนิยมสูงสุดจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในศตวรรษที� 21 ยุค
โลกาภิวตัน์ ทาํใหรั้ฐบาลทกัษิณมีความชอบธรรมมากกว่ารัฐบาลทหาร 
และรัฐบาลประชาธิปไตยครึ� งใบที�เป็นเหยื�อของราชสาํนักในอดีตที�ผ่าน
มา การขบัไล่ใหท้กัษิณออกจากวงการเมืองจึงยากที�จะทาํได ้นอกจากการ
ทาํรัฐประหารยดึอาํนาจของฝ่ายทหารเท่านั*น แต่แมก้ระนั*นการเขา้มามี
อาํนาจของฝ่ายทหารก็ใช่ว่าราชสาํนกัจะอุม้ชูอย่างถาวรก็หาไม่ และจาก
เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ก็ไดพิ้สูจน์แลว้ว่าอาํนาจที�แท้จริงของระบอบ
การปกครองของไทยนั*น อยู่ที�องค์พระมหากษัตริย ์เท่านั*น และจาก
ประสบการณ์ทางการเมืองของฝ่ายทหารที�เจ็บปวดที�สุดที�ยืนยนัถึงความ
จริงแห่งระบอบการปกครองของไทยก็ คือเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 
แต่กลบัตอ้งเสื�อมเสียเกียรติยศดว้ยการถูกเรียกเขา้ราชสาํนัก และพระ
เจา้อยูห่วัออกปากตาํหนินายกรัฐมนตรีออกโทรทศัน์ทุกช่อง ทาํให้พล.อ.
สุจินดา ตายทั*งเป็น จึงเป็นบาดแผลในจิตใจของทหารมาจนทุกวนันี*  
 นี* คือลกัษณะพิเศษของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ !! 
 แม้จะเป็นนายกฯ มาจากระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าหาก
กษัตริย์ไม่ชอบ กต้็องออกไป 

6.14 เพยีงแต่ในหลวงกระซิบข้างหู ผมจะลาออกทันท ี!! 
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 พ.ต.ท.ทกัษิณ รู้ถึงความจริงนี*  แต่เมื�อยงัดาํรงอยูใ่นตาํแหน่ง ก็ไม่
ต่างอะไรกบัการขี�หลงัเสือ หากลงอยา่งไม่มีจงัหวะจะโคน ก็จะถกูเสือกิน 
แต่หากจะหาทางเจรจากบัเสือก็ยากที�จะเจรจากนัได ้จึงใชว้ิธีการประกาศ
ต่อสาธารณะว่า “ถ้าเพยีงแต่ในหลวงกระซิบข้างหู ผมจะลาออกทันที” 
 จากคาํพูดนี* ยิ�งเป็นการเติมเชื*อไฟให้เครือข่ายราชสาํนัก ยิ�งเร่ง
เครื�องขบัพ.ต.ท.ทกัษิณ ใหพ้น้จากอาํนาจ และแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างหู
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ จริง แต่มใิช่ให้ออกจากนายกฯ แต่กระซิบให้ออกจาก
อาํนาจไปเลยแล้วไม่ต้องกลบัมา 
 เมื�อวนัที�  4 เมษายน 2549 หลงัเสร็จสิ*นการลงคะแนนหมาดๆ 
เมื�อวนัที� 2 เมษายน อนัเป็นผลจากการยบุสภา พ.ต.ท.ทกัษิณ ก็ถกูเรียกให้
เข้าเฝ้าโดยเร่งด่วนที�พระตําหนักหัวหิน พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางด้วย
เครื�องบินในเวลาบ่ายโมงเศษ หลงัจากเสร็จสิ*นการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั* งสุดท้ายก่อนมีรัฐบาลใหม่ด้วยสีหน้ายิ*มแยม้โดยไม่รู้ว่าจะมีเสียง
กระซิบขา้งหู แต่ทนัทีที�ออกจากพระตาํหนกั ทกัษิณไดพ้บความจริงของ
การเมืองไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ โดยไม่อาจจะบอกกบั
ใครไดใ้นขณะนั*น เพียงแต่มีคาํสั�งของนายกฯ ให้สํานักนายกรัฐมนตรี
เตรียมการแถลงข่าวสาํคญัอย่างฉุกเฉิน และเป็นการแถลงครั* งแรกและ
ครั* งสุดทา้ยที�กลางหอ้งโถงหนา้บนัไดของตึกไทยคู่ฟ้า ของพ.ต.ท.ทกัษิณ  
ชินวตัร 
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 เวลาประมาณหนึ� งทุ่มเศษของวนัที� 4 เมษายน 2549 ทั*งๆ ที�พึ�ง
ลงคะแนนเลือกตั*งทั�วไปเมื�อวนัที� 2 เมษายน 2549 ท่ามกลางนักข่าวเต็ม
ทาํเนียบ พ.ต.ท.ทกัษิณ ยืนที�โพเดียมหน้าบนัไดกลางห้องโถงทาํเนียบ
รัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและบุคคลสาํคญัของพรรคไทยรักไทยยนืเป็นแถว
อยู่ด้านหลงั สองคนสําคัญในนั*นมีนายเนวิน ชิดชอบ และนายอนุทิน 
ชาญวีรกรู� รัฐมนตรีผูใ้กลชิ้ดยนือยูด่ว้ย 
 พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร แถลงด้วยนํ* าตาคลอ และเสียงขมขื�นใน
ลาํคอ โดยมีคุณหญิงพจมาน ภรรยายนือยูเ่คียงขา้งว่า 
 “ผมขอลาพกัถาวร และแต่งตั*งให้ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย ์
รองนายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้กษาการแทน” 
 ทนัทีที�สิ*นเสียงคาํแถลง ท่ามกลางความเงียบกริบ ไม่ไดย้นิแมแ้ต่
เสียงหายใจของตวัเอง นายเนวิน ชิดชอบ ก็โผเขา้กอดพร้อมหลั�งนํ* าตา 
ก่อนที� พ.ต.ท.ทกัษิณ จะโอบกอดคุณหญิงพจมาน เสียอีก 

                                                
� นายเนวิน ชิดชอบ และนายอนุทิน ชาญวีรกูร รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีทกัษิณ 
ที�มีความใกลชิ้ด และซื�อสัตยต่์อทกัษิณโดยเฉพาะนายเนวิน ชิดชอบ    ถึงขนาดหลั�ง
นํ* าตา เมื�อทราบผล ทกัษิณ ตอ้งออกจาวงการการเมือง แต่ล่าสุดเมื�อปลายปี 2551 
เมื�อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง กรณีพันธมิตรฯ สร้างความวุ่นวาย กดดันให้
เปลี�ยนขั* วอาํนาจก็เป็น 2 แกนนําที�แปรภักดิ; พาพวก ส.ส. หนีจากทักษิณ ไป
สนบัสนุนนายอภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2551 
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 บรรยากาศการออกจากทาํเนียบรัฐบาลในคืนนั*นมิใช่บรรยากาศ
ลาพกั แต่เป็นบรรยากาศลาออกจากวงการเมือง เพราะภาพทางโทรทศัน์ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ทาํการเก็บข้าวของ และสิ�งที�ขาดไม่ได้คือรูปถ่ายคู่ก ับ
ภรรยาที�ตั*งอยู่บนโต๊ะทาํงานในทาํเนียบ พ.ต.ท.ทกัษิณ ถือรูป และโอบ
กอดภรรยา เดินขึ* นรถยนต์พร้อมกัน และเดินทางออกนอกประเทศ
หลงัจากนั*นนยัว่าเป็นการพกัผอ่น 
 วนัที� 5 เมษายน 2549 นางเยาวภา วงศส์วสัดิ;  น้องสาวแท้ๆ  ของ
พ.ต.ท.ทกัษิณ แกนนาํพรรคไทยรักไทย เดินทางเขา้ไปที�ทาํการพรรคฯ 
พร้อมดว้ยญาติพี�น้อง และแกนนาํพรรค เธอและหลายคนหลั�งนํ* าตาใน
หอ้งทาํงาน 
 วนัที� 11 เมษายน 2549 พรรคไทยรักไทยเรียกประชุมใหญ่ ส.ส. 
รัฐมนตรี และแกนนําพรรค บนห้องประชุมใหญ่ ชั*น 7 เพื�อรับทราบ
สถานการณ์ มี ส.ส. หลายคนผลดักนัลุกขึ*นพูดเพื�อให้กาํลงัใจ พ.ต.ท.
ทกัษิณ แต่ดูเหมือนว่าทกัษิณจะไม่ไดย้นิใครพดู เพราะเจ็บปวดเกินกว่าที�
จะไดย้นิเสียงของผูค้น และสจัธรรมความจริงของระบอบการเมืองไทยก็
ปรากฏจากปากของทกัษิณท่ามกลางความเงียบกริบของหอ้งประชุมว่า  
 “ผมพึ�งรู้ว่าประเทศไทยไม่มปีระชาธิปไตย” 
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 คาํพดูอนัเป็นปริศนาที�ไม่มีใครรู้ว่าเงามืดที�บดบงัประชาธิปไตย
คือใครในขณะนั*น แต่ความลบัไม่มีในโลกฉนัใด เงามืดก็ไม่อาจจะปกปิด
ตวัเองไดฉ้นันั*น 
 จากปากคาํของทกัษิณที�ถูกเล่าต่อๆ กนัมาจากการเดินทางไป
เยี�ยมเยอืน พ.ต.ท.ทกัษิณ ของ ส.ส.และผูค้นมากมายก็ไขขอ้ขอ้งใจทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งชดัแจง้ว่า เงามืดนั*นก็คือคนที�ทกัษิณพร้อมจะรับฟัง
เสียงกระซิบ แต่ในวนันั*นมิไดก้ระซิบใหท้กัษิณลาออก แต่กระซิบให ้
 ทักษิณเลกิเล่นการเมอืง 
 ขอ้มูลที�กล่าวมาข้างต้นทั*งหมดนี*  เป็นสิ�งที� เกิดขึ* นจริงในการ
เมืองไทย และเป็นการย ํ*าชดัอีกครั* งหนึ�งในประวติัศาสตร์การเมืองไทยว่า 
ประเทศไทยมิไดป้กครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย 
 การปฏิวตัปิระชาธิปไตย 2475 ยงัไม่เสร็จสิ;น 
 
 
 

 การลาพกังานถาวรของพ.ต.ท.ทกัษิณ ในวนัที� 4 เมษายน 2549 
แลว้มอบให้ พล.ต.ต.ชิดชัย รองนายกรัฐมนตรีรักษาการโดยไม่ยอม
ลาออกตามเสียงกระซิบ จึงกลายเป็นปัญหาว่า “ไม่จงรักภกัดี” แต่กลไก
ของระบบกฎหมายและการเมืองในขณะนั*น ทาํไม่ไดต้ามความประสงค์
ของผูก้ระซิบ เพราะขณะนั*นพึ�งเลือกตั*งเสร็จใหม่ๆ นายกฯ ก็ยงัไม่ไดรั้บ

6.15 ลาพกัแต่ไม่ลาออก ความปั�นป่วนและซับซ้อน ของระบอบฯ 
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โปรดเกลา้ฯ จึงอยูใ่นภาวะสุญญากาศ เพราะนายกฯ หวัหนา้ฝ่ายบริหารก็
ไม่มี สภาก็ไม่มี พ.ต.ท.ทกัษิณ จึงเป็นเพียงนายกฯ รักษาการ ส่วน ส.ส. 
ในสภาก็สิ*นสภาพไปตั*งแต่วนัยุบสภา ไม่อาจจะเปิดสภาเลือกนายกฯ 
ใหม่ได้ ดังนั*นหากว่าทักษิณประกาศลาออกตามกฎหมาย ก็เท่ากับ
เปิดทางให้อาํนาจเผด็จการซึ� งเป็นอาํนาจนอกระบบเข้ามาทําลาย
ประชาธิปไตยได้ทันทีเพราะไม่มีทางออก แล้วบาปเคราะห์ทาง
ประวติัศาสตร์ทั*งหมดก็จะตกอยู่ก ับทกัษิณ จากวีรบุรุษประชาธิปไตย     
ก็จะกลายเป็นผูไ้ม่รับผดิชอบต่อประชาธิปไตย 
 สัจธรรมของระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ใน
ยคุโลกาภิวตัน์ คือความซบัซอ้น สบัสน หาระบบไม่ได ้ก็เกิดขึ*นอีก เมื�อ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดาํรัสแก่คณะผูพิ้พากษาศาลปกครองเมื�อวนัที�   
25 เมษายน 2549 ที�ถูกตีความกนัทั*งโลกว่าตกลงพระองค์จะเอาอย่างไร
แน่ ซึ�งแทจ้ริงเป็นการกระหนาบตีทกัษิณให้หลุดออกนอกวงโคจรของ
อาํนาจการเมืองใหไ้ดด้ว้ยพระองคเ์อง เพราะขณะนั*นศาลปกครองไม่กลา้
กา้วล่วงเข้าไปตัดสินคดีทางการเมือง การเลือกตั*งเพราะเกินขอบเขต
อาํนาจ แต่พระเจา้อยู่หัวก็กล่าวเป็นนามธรรมเชิงสัญลกัษณ์เปิดไฟเขียว
ใหศ้าลปกครองดาํเนินการไดด้ว้ยขอ้ความสาํคญัของพระราชดาํรัสมีว่า 
 “ท่านอาจจะนึกว่าหน้าที%ของผู้ที%เป็นศาลปกครองมีขอบข่ายที%ไม่

กว้างขวางมาก......กเ็ขาเลือกตั�งอยู่คนเดียวซึ%งมีความสําคัญเพราะว่าถ้า
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ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เขาคนเดียว ในที%สุดการเลือกตั�งไม่ครบ

สมบูรณ์.......แล้วก็อีกข้อหนึ%งการที%จะบอกว่ามีการยุบสภาและต้อง

เลือกตั�งภายใน 30 วัน ถูกต้องหรือไม่ไม่พูดเลย ไม่พูดกันเลย ถ้าไม่

ถูกต้องกต้็องแก้ไข แต่กอ็าจจะให้การเลือกตั�งนี�เป็นโมฆะหรือเป็นอะไร

ซึ%งท่านจะมีสิทธิที%จะบอกว่าอะไรที%ควรที%ไม่ควร” 
 นับแต่นั* นเองขบวนการตุลาการภิว ัฒน์ก็ เกิดขึ* นโดยมีศาล
ปกครองเป็นกองหน้าภายใตก้ารนาํของนายอคัราธร จุฬารัตน์ ประธาน
ศาลปกครอง� โดยออกมาตัดสินพลิกกลบัว่าศาลปกครองมีอาํนาจ
พิจารณาคดีเลือกตั*งได ้ซึ�งเดิมเคยวินิจฉยัว่าศาลปกครองไม่มีอาํนาจแลว้ 

                                                
� นายอคัราธร จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครอง ผูน้บัถือศาสนาอิสลามเป็นชื�อแรกที�
จะได้รับแต่งตั* งเป็นนายกรัฐมนตรี ในคืนวันที� 19 กันยายน 2549 ที� เกิดการ
รัฐประหารโดยสํานักข่าว CNN ตีข่าวออกทั�วโลกซึ� งเป็นการยืนยนัว่าเป็นบุคคล
ใกลชิ้ดไดรั้บความไวว้างพระราชหฤทยั แต่เป็นความหวาดกลวัของราชสํานักที�ใน
ภาวะวิกฤตของการจัดอาํนาจทางการเมืองที�หัวหน้าคณะผูย้ึดอาํนาจก็เป็นมุสลิม 
นายกฯ กจ็ะเป็นมุสลิมอีก ดว้ยเหตุนี* จึงหลุดและเปลี�ยนเป็น พล.อ.สุรยทุธ  จุลานนท ์
องคมนตรี ซึ� งเป็นการยนืยนัถึงความใกลชิ้ดระหว่างการยดึอาํนาจ กบัราชสาํนกัมาก
ยิ�งขึ*น และเป็นผูที้�ถูกทกัษิณกล่าวโฟนอินพาดพิงเมื�อ 27 มีนาคม 2552 ว่ามีส่วนร่วม
วางแผนกับพลเอกสุรยุทธ ในการยึดอาํนาจที�บ้านของมล.ปีย์ มาลากุล ที�ถนน
สุขมุวิท 
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ขบวนการตุลาการภิวฒัน์ก็ขยายวงไปสู่ศาลฎีกา และศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยศาลทั*ง 3 สถาบนัก็ประสานเสียงกนัภายใต้การนาํของพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรี โดยศาลทั*งหมดประสานเสียงกนัพลิก
คว ํ�าการเลือกตั*งเมื�อ 2 เมษายน 2549 เป็นโมฆะ และศาลฎีกายงัข่มขู่ให ้
กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั*ง) ลาออกอีกดว้ย 
 ความปั�นป่วนทางการเมืองในขณะนั*นเปรียบได้ดังพายุหมุน 
“ทอร์นาโด”ที�มีพลงัดึงดูดอยา่งรุนแรงโดยดูดเอาสถาบนัศาลออกมาเล่น
การเมืองอยา่งเปิดเผย เมื�อนายจรัล ภกัดีธนากุล เลขานุการประธานศาล
ฎีกา ประกาศก่อนที� กกต. จะถกูฟ้องเป็นจาํเลยในศาลว่า 
 “ถา้ กกต. ไม่ลาออกจะตอ้งติดตาราง” 
 คาํกล่าวนี* ละเมิดหลกันิติธรรมเป็นอย่างยิ�งเพราะเป็นการแสดง
ความอาฆาตมาดร้ายต่อผูที้�กาํลงัจะตกเป็นจาํเลยว่าจะตัดสินลงโทษ 
ในขณะที�ผูจ้ะถูกตดัสินยงัไม่เป็นจาํเลยในศาล และที�สาํคัญที�สุดที�เป็น
หลกัฐานยนืยนัว่าศาล ซึ�งเป็นที�พึ�งแห่งสุดทา้ยของคนไทยไดถู้กครอบงาํ
แลว้ โดยชดัเจนเมื�อรูปของนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขานุการศาลฎีกา และ
นายไพโรจน์ วรานุช หรือ “นายเจี�ยบ” รองเลขานุการศาลฎีกายนืถ่ายคู่ใน
เวลาแถลงข่าวกบันายจรัล ภกัดีธนากุล เพราะนายเจี�ยบ”ผูนี้*  อดีตเคยเป็น
นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่น 25 ที�  ทุกคนรู้จกัดีว่าเป็นเด็กในบา้น
ของป๋าเปรมที� ท่านเลี* ยงดูจนได้ดิบได้ดี เป็นผูพิ้พากษา และเป็นผู ้
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ประสานงานกับศาลในวิกฤตการณ์ ในนามตัวแทนของ “ป๋า” และที�
สาํคญัใครก็รู้ว่า นายเจี�ยบคนนี* เป็น “ตุ๊ด” เด็กเลี*ยงของป๋าเปรมเอง รวมทั*ง
นายวิรัช วินิจกุล ก็เป็นพวกไมป่้าเดียวกนั   
 แต่ดว้ยในเดือนมิถุนายน 2549 มีการเตรียมงานราชพิธีสาํคญัที�
รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ทูลเชิญกษตัริยท์ั�วโลก ซึ� งมีประมาณ 28 ประเทศ 
มาร่วมฉลองการครองราชยค์รบ 60 ปี ที�ยาวนานที�สุดในโลกของพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพล เมื�อไม่มีรัฐบาลที�เป็นทางการ ความปั�นป่วนแห่งงานราช
พิธีก็เกิดขึ*นอีก ราชสาํนักจึงไม่มีทางเลือกจึงตอ้งเรียกทกัษิณกลบัมาอีก
ครั* งหนึ�ง เพื�อมาทาํงานฉลองครองราชย ์60 ปี ในวนัที� 9 มิถุนายน 
 ทกัษิณ ไดเ้ดินทางกลบัประเทศไทยตามพระราชดาํรัสใหก้ลบัมา
จดังาน หลงัจากไดย้นิเสียงกระซิบที�หูและไดเ้ดินทางออกไปต่างประเทศ
ตามเสียงกระซิบแลว้ เมื�อกลบัมา พ.ต.ท.ทกัษิณ ก็ไดจ้ดังานเฉลิมฉลอง
การครองราชยค์รบ 60 ปี อยา่งยิ�งใหญ่ที�สุดที�ไม่เคยมีใครทาํมาก่อน ภาพ
ของประชาชนที�สวมเสื*อยดืสีเหลืองมากมายเต็มถนนสุดลูกหูลูกตา จาก
ลานพระบรมรูปทรงมา้ยาวไกลตลอดถนนราชดาํเนินจนถึงสะพานผ่าน
ฟ้า และท่ามกลางความปลาบปลื*มปิติยินดีของผู ้คน ก็ดู เหมือนว่า
สถานการณ์จะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติที�พระองค์ทรงพระเกษมสาํราญและ
คงจะมีพระเมตตามองเห็นถึงความจงรักภกัดีของพ.ต.ท.ทกัษิณ แต่แลว้
ขณะที�ความปิติยินดีของผูค้นยงัไม่ทนัจางหาย วนัที�  19 กนัยายน 2549 
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ทหารก็ได้รับสัญญาณออกมายึดอาํนาจโค่นลม้รัฐบาลทักษิณ ขณะที�
พ.ต.ท.ทกัษิณ เดินทางไปมหานครนิวยอร์คเพื�อกล่าวสุนทรพจน์ในที�
ประชุมสหประชาชาติ และพระเจ้าอยู่หัวก็ลงพระปรมาภิไธยรับรอง
ความชอบธรรมของการยดึอาํนาจ 
 การยดึอาํนาจเช่นนี* เป็นประชาธิปไตยหรือไม่? 
 พระองค์ได้เคยมีพระราชดํารัสพระราชทานแก่ผูพิ้พากษา 
สาํนกังานยติุธรรมเมื�อ 25 เมษายน 2549 ว่า 
 “ไม่ทราบใครจะทํามั�ว แต่ว่าปกครองประเทศมั�วไม่ได้” 
 กรณีการยดึอาํนาจจะปรับเขา้กบัพระราชดาํรัสอยา่งไร 
 
 
 

 เมื�อเห็นว่าการกาํจดัรัฐบาลนายกฯ ทกัษิณ ไม่ใช่เรื� องง่าย ดว้ย
เพราะกลไกของระบบรัฐสภาและทหารก็ไม่กล้าเสี� ยงในเบื* องต้น 
เครือข่ายราชสาํนกัสายเหยี�ยว ก็ตดัสินใจกาํจดัตวัทกัษิณ แลว้อาํนาจของ
รัฐบาลทกัษิณก็ยอ่มตอ้งพงัทลายไปเองโดยสภาพ แลว้เหตุการณ์วางแผน
ลอบฆ่าทกัษิณก็เกิดขึ*นจากคนร่วมสนทนา 2 คนซึ�งเป็นผูใ้กลชิ้ดอย่างยิ�ง
ทาํการมอบงานใหก้บัพล.อ.พลัลภ ปิ� นมณี โดยจะใชปื้นติดกลอ้งสแนป
เปอร์ยงิจากระยะไกล โดยจุดแรกจะซุ่มยงิ พ.ต.ท.ทกัษิณ บนเวทีปราศรัย
ที�จงัหวดัลาํปาง ตามกาํหนดการที�ทกัษิณจะเดินทางกลบัจากเชียงรายไป

6.16 ลอบฆ่า 3 ครั;ง - คาร์บอมคาร์บ้องของจริง!! 
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ปราศรัยที�จงัหวดัลาํปางในระหว่างหาเสียงในเดือนมีนาคม 2549  แต่แลว้
เปลี�ยนแผนเข้าจังหวัดเชียงใหม่จึงแคล้วคลาด ต่อมาจะซุ่มยิงจาก
ธรรมศาสตร์ขณะที�ปราศรัยบนเวทีสนามหลวงในเวลาตอนหัวคํ�า แต่
ปรากฏว่าทกัษิณเห็นมวลชนกาํลงัคึกคกัจึงขึ*นปราศรัยก่อนกาํหนดเวลา 
ก็แคลว้คลาดอีก ล่าสุดจึงวางแผนถล่มทกัษิณดว้ยคาร์บอมบนเส้นทางที�
ทกัษิณออกจากบา้นไปทาํงาน โดยเครือข่ายของ กอ.รมน. เป็นผูรั้บงาน
โดยการควบคุมงานของพลเอกสนธิ ผบ.ทบ. แต่โชคดีที�เวลาเดินทางเกิด
คลาดเคลื�อน และแผนรั�ว จึงถูกหน่วยรักษาความปลอดภยัของนายกฯ 
ทกัษิณ รวบตวัและของกลางคือรถยนตที์�บรรทุกระเบิดพร้อมปฏิบติังาน
เรียบร้อยแลว้ 
 ฝ่ายพนัธมิตรฯ โดยหนังสือพิมพ์ผูจ้ ัดการ และเครือข่ายราช
สาํนักพยายามจะบิดเบือนเรื� องนี* ว่าเป็นคาร์บอ้ง มากกว่า คาร์บอม แต่
แลว้จากหลกัฐานพยานวตัถุ และพยานบุคคล ก็ชี* ชัด ทาํให้อยัการไม่
อาจจะเป่าสาํนวนทิ*งได ้ทั*งๆ ที�อยูใ่นเงื�อนไขที�ทกัษิณหมดอาํนาจแลว้� 
จึงเป็นเหตุการณ์ที�เชื�อมั�นไดว้่ามีหลกัฐานมดัแน่น 

                                                
�

 การสั�งฟ้องคดีลอบฆ่านายกฯ ทกัษิณ ดว้ยวิธีคาร์บอม อยัการสั�งฟ้องหลงัการยึด
อาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549 ลม้อาํนาจทกัษิณแลว้ และอยู่ในอาํนาจของรัฐบาล
เผดจ็การ คมช. ขณะที�ทกัษิณตอ้งลี*ภยัในต่างประเทศ  
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 ในภายหลงัการสืบขอ้เท็จจริงว่าใครเป็นคนสั�งให้ลอบฆ่าทกัษิณ 
ซึ�งมิใช่เกิดขึ*นครั* งเดียว ขอ้มูลก็ถูกเปิดเผยในช่วงปลายปี 2551 ที�พลเอก
พลัลภ  ปิ� นมณี ผูมี้ข่าวลือว่าเกี�ยวขอ้งกบัการลอบสังหารไดไ้ปพบเคลียร์
ปัญหากนักบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ที�ประเทศจีนก็ปรากฏชดัว่าพลเอกเปรมและ
พลเอกสุรยุทธ ไดเ้รียกพลเอกพลัลภไปพบและมอบหมายงานให้กาํจัด
ทกัษิณ โดยกล่าวอา้งว่าเป็นความประสงค์ของเบื*องบนที�ตอ้งการจะลม้
รัฐบาลทกัษิณ และจะทาํงานถวายให้พระองค์โดยจะไม่รับตาํแหน่งใดๆ 
หลงัการยดึอาํนาจและการที�พลเอกพลัลภนาํขอ้มลูนี* ไปเปิดเผยให้ทกัษิณ
ทราบเพราะถือว่ าพลเอกสุรยุทธผิดคําสัญญาที� ไปเอาตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี 
 
 
  
 การลอบฆ่า พ.ต.ท.ทกัษิณ ขณะดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยนั*นเป็นเรื�องใหญ่ระดบัโลก และเป็นที�สนใจของสาํนักข่าว
ต่างประเทศ จึงขอนําค ํากล่าวของพ.ต.ท.ทักษิณ ที�ให้สัมภาษณ์แก่
นิตยสารไทม ์ซึ�งเป็นหนงัสือพิมพย์กัษใ์หญ่ระดบัโลกโดยตีพิมพเ์ผยแพร่
เมื�อ 6 มีนาคม 2552 แปลเป็นไทย ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพโ์พสต์ ทูเดย ์
เมื�อวนัเสาร์ที� 7 มีนาคม 2552 ซึ�งเป็นขอ้ความทางประวติัศาสตร์ที�สมควร
บนัทึกไวว้่า 

6.17 ทักษิณขู่เปิดเทปแผนลอบฆ่า!! 
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 “เคยมกีารประชุมกนัที�บ้านหลังหนึ�งบนถนนสุขุมวิท และหนึ�ง
ในคนที�ร่วมประชุมนั;น กบ็อกกบัผมทั;งหมด ผมยงัมเีทปบันทึกอยู่ เลยว่า
พวกเขาคุยอะไรกนั ว่าจะกาํจดัผมด้วยการลอบสังหาร หรือไม่กก็าํจัดผม
ผ่านกระบวนการศาล ผมรู้ว่าคนพวกนี;คือใคร ผมเคยคิดว่าจะเผยชื�อ
เหล่านั;น แต่ผมหวั�นว่าอาจจะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก ผมต้องระวัง
ให้มาก ผมต้องกดัลิ;นตวัเอง และต้องยอมทนกบัรสชาตขิองเลอืดผมเอง” 
 ในที�สุดความอึมครึมของเหตุการณ์การยดึอาํนาจโค่นลม้ระบอบ
ประชาธิปไตยเมื�อ 19 กนัยายน 2549 ก็ถกูเปิดเผยตวัแสดงออกมาทั*งหมด
ว่ากระทําโดยเครือข่ายราชสํานัก โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
ประธานองคมนตรีเป็นแกนนาํในฐานะผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ โดยมี
การร่วมวางแผนกนัที�บา้นของมล.ปีย ์มาลากุล อยูที่�สุขุมวิท ประธานในที�
ประชุมเป็นตวัแทนของพลเอกเปรม คือพลเอกสุรยทุธ จุลานนท ์และร่วม
ด้วยนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา, นายจรัญ ภักดีธนากุล 
เลขาธิการประธานศาลฎีกา (ปัจจุบนัเป็นศาลรัฐธรรมนูญ), นายอคัราธร 
จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครองสูงสุด (ตวัเก็งคนแรกที�สาํนักข่าว CNN 
ออกข่าวว่าจะเป็นนายกฯ หลงัการยดึอาํนาจ), นายปราโมทย ์นาครทรรพ 
นกัการเมืองรุ่นเก๋า แนวคิดสังคมนิยมแกนนาํพนัธมิตร, มล.ปีย ์เจา้ของ
บา้น และพล.อ.พลัลภ   ปิ� นมณี ผูเ้ปิดเผยขอ้มลูลบันี*  
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 วนัที�เปิดเผยขอ้มูลลบันี* ถือไดว้่าเป็นวนัประวติัศาสตร์คือ วนัที� 
27 มีนาคม 2552 โดย พ.ต.ท.ทกัษิณ โฟนอินมาที�การชุมนุมของคนเสื*อ
แดงที�หน้าทาํเนียบรัฐบาลแลว้ หลงัจากนั*นตัวแสดงทุกตวัก็ออกมารับ
ขอ้เท็จจริงกนั แต่ใชว้ิธีภาคเสธคือ รับครึ� งปฏิเสธครึ� งแต่ไม่อาจจะปิดบงั
ความจริงไดอี้กต่อไป เพราะเหตุการณ์ที�ศาลทาํผดิกระบวนการยติุธรรมก็
ดี, เจา้หน้าที�ตาํรวจ ทหาร ไม่กลา้ดาํเนินการทางกฎหมายใดๆ กบัม็อบ
พนัธมิตรก็ดี มนัได้สอดรับกับเหตุการณ์การประชุมลบัที�ถูกเปิดเผย
ออกมาทั*งหมดนี*  
 มล.ปีย ์มาลากุล ไดใ้ห้สัมภาษณ์ชดัเจนว่ามีการประชุมดงักล่าว
จริงที�บ้านของตน หลงัจากที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ดาํรัสกบัศาลปกครองเมื�อ 25 เมษายน 2549 (ไทยรัฐ 30 มีนาคม 2552) 
แสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัหนา้ที�ของเครือข่ายราชสาํนกัโดยอตัโนมติั 
 รายละเอียดคาํใหส้มัภาษณ์โฟนอินของทกัษิณ และคาํสัมภาษณ์
ของพล.อ.พลัลภ อยู่ในภาคผนวกทา้ยเล่ม ซึ� งผูส้นใจควรต้องติดตาม
เพราะเหตุการณ์นี* จะเป็นกุญแจไขไปสู่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ประชาธิปไตยยอ้นหลงัไปทั*งหมดที�แสดงบทบาทของราชสาํนกั 
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 เมื�อสิ*นสุดงานพระราชพิธีฉลองการครองราชยค์รบ 60 ปีที�
ยิ�งใหญ่ท่ามกลางความปิติยินดีของพสกนิกร พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
ประธานองคมนตรี ก็ได้ก้าวออกมาหน้าฉากในฐานะผูมี้บารมีนอก
รัฐธรรมนูญตวัจริง ซึ�งเป็นเสมือนประธานเครือข่ายราชสาํนักไดแ้สดง
ตนส่งสัญญาณโค่นลม้พ.ต.ท.ทกัษิณ ที�พึ�งเสร็จสิ*นจากการจดังานพระ
ราชพิธีถวายพระเจ้าอยู่หัว โดยออกเดินสายกล่าวปาฐกถากบันักเรียน  
นายร้อยทั*ง 3 เหล่าทพั และในวาระต่างๆ โดยส่งสัญญาณเชิงสัญลกัษณ์
ใหท้หารเคลื�อนพลออกมาทาํรัฐประหารไดแ้ลว้ เพื�อจะขบัไล่อาํนาจของ
นายกรัฐมนตรีที�ประชาชนรัก แต่ราชสํานักไม่ชอบ และนับแต่นั*นทุก
องคาพยพ ตั*งแต่อาจารย ์ศาล ทหาร ตาํรวจ พรรคการเมืองฝ่ายคา้น และ
พนัธมิตรฯ ก็ออกมาประสานเสียงลม้รัฐบาลทกัษิณดว้ยการรัฐประหาร 
 กลางเดือนกันยายนกลุ่มพันธมิตรฯ ซึ� งได้รับสัญญาณแล้ว        
จึงเรียกชุมนุมใหญ่พร้อมจะปะทะให้เกิดเลือดตกยางออกในวันที�              
20 กนัยายน 2549 เพื�อสร้างความชอบธรรมให้ทหารยกกาํลงัออกมาทาํ
การรัฐประหาร ดว้ยเหตุผลที�ลวงโลกว่า “คนไทยจะแตกความสามคัคี” 
ทหารจึงตอ้งรีบสร้างความสามคัคี 
 แต่จากข่าวภายในเป็นที�รู้กนัว่าจะมีกาํลงัทหารจากกองทพัภาคที� 
3 ภายใตก้ารนาํของพลโทสะพรั�ง กลัยาณมิตร แม่ทพัภาคที� 3(ยศในขณะ

6.18 องคมนตรีเปรม ปิดฉากนายกฯ ทักษิณ 
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นั*น) จะถอดเครื�องแบบเป็นชาวบา้นแฝงตวัอยูใ่นมอ็บพนัธมิตรฯ เพื�อก่อ
เหตุรุนแรง 
 ในขณะที�ทกัษิณเดินทางไปต่างประเทศเพื�อไปกล่าวสุนทรพจน์
ในที�ประชุมสหประชาชาติในนามตัวแทนของประเทศไทยในวนัที� 19 
กนัยายน 2549 และจะเดินทางกลบัในวนัที� 20 กนัยายน 2549 ซึ�งจะเป็น
วนัเคลื�อนพลของพนัธมิตรฯ เพื�อก่อความรุนแรง(เพราะแต่เดิมรัฐบาล
ทกัษิณรู้สถานการณ์ทางการเมือง จึงไม่ยอมใหเ้กิดการกระทบกระทั�งกบั
ม็อบเลย) และในเย็นวนัที�  19 กนัยายน นั*นเองก็เกิดการเคลื�อนพลของ
กองกาํลงัทหารเขา้ยดึอาํนาจโค่นลม้รัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน 
 ในสภาพความเป็นจริงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ 
ภาวะการเมืองจะมีความซบัซอ้นซ่อนเงื�อนมาก ประชาชนจะไม่สามารถ
มองเห็นความจริงทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาได้ และแม้แต่
สื�อมวลชนเองก็ไม่อยูใ่นฐานะที�จะบอกความจริงตรงๆ ต่อประชาชนได้
เช่นกนั ความจริงจึงดูไดจ้ากผลที�เกิดขึ*นต่อสาธารณะว่าใครกนัแน่ที�จะ
สั�งทาํการลม้ระบอบประชาธิปไตย ดว้ยสิ�งที�เกิดขึ*นดงัต่อไปนี*  
  - คณะผูย้ดึอาํนาจใชชื้�อว่า “คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข”(คปค.) จาก
ชื�อนี* ก่อใหเ้กิดความสบัสนในต่างประเทศมากว่า คณะรัฐประหารชุดนี* มี
ความใกลชิ้ดกับพระมหากษตัริยม์าก จึงรีบทาํการแกไ้ขเปลี�ยนชื�อเป็น 
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“คณะมนตรีความมั�นคงแห่งชาติ”(คมช.) และไม่ให้มีการใชชื้�อเดิมเรียก
ขานอีกต่อไป 
  - พลเอกเปรม พาคณะรัฐประหารทั*งหมดเขา้เฝ้าพระ
เจา้อยูห่วัอยา่งรวดเร็วเหมือนเตรียมการล่วงหน้าในกลางดึกของคืนวนัที� 
19 กนัยายน นั*นเอง 
  - คณะรัฐประหารหลงัการยึดอาํนาจไดป้ระกาศจัดตั*ง
รัฐบาลซึ�งบุคคลที�เขา้มาเป็นคณะรัฐมนตรีนั*น ลว้นแลว้แต่เป็นคนใกลชิ้ด
ราชสาํนกัทั*งสิ*น และที�สาํคญัคือคนสนิทที�เคยทาํงานกบัพลเอกเปรมมา
ก่อนสมยัเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยา่งยิ�งคือคนในสาํนกังานมลูนิธิ
รั ฐ บุ รุษ ของพล เอก เปรม  นับตั* ง แ ต่พล เอก สุรยุท ธ  จุ ล านน ท์ 
นายกรัฐมนตรี ซึ� งได้รับแต่งตั*งขณะดาํรงตาํแหน่งองคมนตรี และเป็น
เสมือนบุตรบุญธรรมของพลเอกเปรมดว้ย,นายโฆษิต ปั;นเปี� ยมรัตน์ รอง
นายกรัฐมนตรีผูจ้ดัการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ซึ�งเป็นทั*งกระเป๋า
เงินที�สนับสนุนพนัธมิตรฯ และเป็นกระเป๋าเงินให้แก่พลเอกเปรม โดย
พลเอกเปรมไดรั้บเงินเดือนในฐานะประธานที�ปรึกษาธนาคารกรุงเทพฯ 
มานานกว่า 20 ปี และอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีร่วมในคณะของพลเอกเปรม
ด้วย,นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีต
ลกูนอ้งผูใ้กลชิ้ดพลเอกเปรม นายบัญญัติ จันเสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
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กระทรวงมหาดไทย อดีตเป็นผูว้่าราชการกจงัหวดัสงขลา เมื�อเกษียณอายุ
แลว้ก็เป็นผูดู้แลบา้นของพลเอกเปรมที�สงขลา เป็นตน้ 
  - พลเอกเปรมเคยพดูต่อสาธารณะชื�นชมนายกฯ สุรยุทธ 
ว่าเป็นคนดี และทุกคนที�ช่วยเหลืองานในภาคใตข้องมลูนิธิรัฐบุรุษ ก็ลว้น
แต่ไดดี้หมด 
  - นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ  ประธานสภานิติบัญญัติ ก็เป็น
ลูกน้องคนสนิทของพลเอกเปรม และเคยเป็นรองนายกฯ และรัฐมนตรี
ร่วมในคณะรัฐบาลเปรมหลายครั* งรวมตลอดถึงสมาชิกสภานิติบญัญัติ 
ส่วนข้างมากที�ได้รับแต่งตั* งก็ล้วนแต่เป็นแกนนําพันธมิตรฯ ผู ้อยู่
ลอ้มรอบนายสนธิ ลิ*มทองกุล และเป็น NGO ที�ร่วมเคลื�อนไหวกบักลุ่ม
พันธมิตรฯ และโดยเฉพาะ NGO บางองค์กรที� อยู่ ในโครงการ
พระราชดาํริ รวมทั*งอธิการบดี และอาจารย ์มหาวิทยาลยั และขา้ราชการ 
สาํนักนายกฯ ในรัฐบาลทกัษิณ เช่น นายบวรศักดิN  อุวรรโณ เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และนายพิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที�ได้รับ
สัญญาณจากพลเอกเปรม ให้ลาออกจากรัฐบาลทักษิณ เพื�อทําลาย
ความชอบธรรมของทกัษิณ และรู้ภายหลงัว่าทั*ง 2 คนนี*  เป็นญาติคู่เขยกนั 
และเป็นคนสงขลา จงัหวดัฐานที�มั�นของพลเอกเปรม 
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  - นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ  ประธานยกร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2550 ก็คือลูกน้องใกล้ชิดพลเอกเปรมและเป็นผูอ้ยู่
เบื*องหลงัการขบัเคลื�อนของพนัธมิตรฯ อยา่งใกลชิ้ด 
  - นายชาญชัย ลขิิตจติถะ ประธานศาลฎีกาผูใ้ฝ่ฝันอยาก
เป็นองคมนตรี และไดก้ลายเป็นศาลที�รับใชอ้าํนาจการเมืองอย่างเปิดเผย
เริ�มตั*งแต่ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทจดัการกบั กกต. โดยผ่านการประสานงาน
ของนายไพโรจน์ วรานุช เด็กในบา้นเปรมซึ�งเป็นผูพิ้พากษา และเป็นรอง
เลขานุการประธานศาลฎีกา โดยพลเอกเปรมมีคาํมั�นสัญญาว่าจะแต่งตั*ง
ให้นายชาญชัยเป็นองคมนตรีเมื�อเกษียณอายุแล้ว แต่เมื�อเกิดการ
รัฐประหาร นายชาญชยั ลิขิตจิตถะ ก็ไดรั้บการปูนบาํเหน็จโดยแต่งตั*ง   
ให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และมีบทบาทสําคัญผ่านนาย          
จรัล ภักดีธนากุล เลขานุการประธานศาลฎีกา ที�กระโดดข้ามห้วย                
จากผูพิ้พากษามาเป็นปลดักระทรวงยุติธรรมทาํงานร่วมกบันายชาญชยั 
ลิขิตจิตถะ เพื�อมาดาํเนินการทางกฎหมายทาํลายทกัษิณ และเป็นแกนนาํ
ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ตามความตอ้งการของราชสาํนกั และ
สุดทา้ยนายชาญชยั ก็ไดรั้บโปรดเกลา้เป็นองคมนตรีไดจ้ริงๆ 
 หลักฐานทางประวติัศาสตร์เหล่านี* เป็นการยืนยนัชัดเจนถึง
อาํนาจปกครองของราชสาํนกัดว้ยวิธีการบริหารจดัการที�ซบัซอ้น ผา่นผูมี้
บารมีนอกรัฐธรรมนูญ และเครือข่ายราชสาํนัก แต่การดาํเนินการกาํจดั
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รัฐบาลทกัษิณที�ไม่พึงประสงคนี์*  มีความยุง่ยากและซบัซอ้นยิ�งกว่ารัฐบาล
ใดๆ ไม่ใช่เป็นเพราะเครือข่ายราชสํานักไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็น
เพราะราชสํานักเสื� อมบารมี แต่ตรงข้ามกัน เครือข่ายราชสํานักมี
ประสิทธิภาพมาก ราชสาํนกัมีบารมีอยา่งลน้พน้และเขม้แข็ง แต่ที�ยุ่งยาก
เป็นเพราะทักษิณเป็นตวัแทนของทุนสมยัใหม่ และเป็นกลุ่มทุนในยุค
โลกาภิวตัน์ ที�เสน้สายความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกวา้งขวาง สัมพนัธ์ทั*งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในรูปของหุ้นส่วนซึ�งซบัซอ้นซึ�งแตกต่างจาก
อดีตนายกฯ ที�มาจากทหารที�เป็นเพียงขุนนางในโครงสร้างของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ ไม่มีสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจผูกโยงมากนัก 
โดยเฉพาะการผกูโยงกับทุนต่างประเทศ ดงันั*นเมื�ออดีตนายกฯ ที�เป็น   
ขุนนางตอ้งพน้จากตาํแหน่งก็หมดฤทธิ; เดชทนัที แต่กรณีของทกัษิณนี* จึง
ยุ่งยากมากกว่า และที�ก่อปัญหายุ่งยากจนจะส่งผลสะเทือนต่อระบอบ
อาํนาจของราชสาํนกัในอนาคตก็คือ ความกลา้ และความบา้ ของทกัษิณ 
ซึ� งอยู่ในช่วงกระแสประวัติศาสตร์ของการใกล้เปลี�ยนรัชกาลพอดี    
ดงันั*นการแสดงอาํนาจของราชสํานักจึงอยู่ในภาวะอนัตรายที�สุด และ
สถานการณ์การเมืองหลังจากนั* นก็จะพิสูจน์ให้เห็นสัจธรรมแห่ง
ประวติัศาสตร์  
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 หลงัการเลือกตั*ง 23 ธนัวาคม 2551 เมื�อสมคัรไดรั้บโปรดเกลา้
เป็นนายกรัฐมนตรีแลว้ เมื�อตน้ปี 2552 ทักษิณก็เดินทางกลบัสู่มาตุภูมิ 
ทนัทีที�เหยยีบสนามบินสุวรรณภูมิ พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดก้ม้ลงกราบแผ่นดิน
ซึ�งภาพนี* ไดถ้กูตีพิมพไ์ปทั�วโลก แต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจของพ.ต.ท.ทกัษิณ
คิดอะไร แต่จากแวดวงคนใกลชิ้ดไดเ้ปิดเผยใหท้ราบว่า ภาพนั*นตอ้งการ
สื�อความหมายถึงราชสาํนกัว่า 
 “ข้าพเจ้าขอกราบบังคมแทบเบื;องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื�อขอพระบรมราชานุญาตอาศัยอยู่ ในแผ่นดินนี;เยี�ยง  
พสกนิกร” 
 แต่ทกัษิณก็ไม่อาจจะอาศยัใตร่้มพระบรมโพธิสมภารไดเ้ฉกเช่น
ปรีดี พนมยงค ์และนายป๋วย อึ*งภากรณ์ ที�ตอ้งจบชีวิตในต่างประเทศ แต่
ต่างกันว่าขณะนี* พ.ต.ท.ทกัษิณ ยงัมีชีวิตอยู่และประวติัศาสตร์บทนี* ยงั
เขียนไม่จบ 

ใครจะเป็นผู้เขียน 
 
 
 

6.19 กราบแผ่นดนิสุวรรณภูมคิอืกราบกษัตริย์ 
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บทที� 7 
จุดเปลี�ยนอํานาจราชสํานัก 

 
 เจตนารมณ์ของราชสํานักที�ต้องการทําลายรัฐบาลทักษิณ และ   
ทุกรัฐบาลที�มสีายสัมพนัธ์กบัทักษิณ ทําให้เกดิความปั�นป่วนในกลไกการ
บริหารรัฐในระบอบประชาธิปไตยอย่างมาก และเมื�อถูกแอบแฝงด้วย
ความมุ่งหมายทางการเมอืงที�เป็นปริศนาของแกนนําพันธมิตรฯ ผู้มีภูมิ
หลงัและอุดมการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อราชสํานักด้วยแล้ว การถลาํเข้าสู่สนาม
รบแห่งความคดิทางการเมอืงของสตรีผู้ สูงศักดิN  ทําให้พุทธศักราช 2551 
กลายเป็นศตวรรษใหม่แห่งการเปิดเผยตวัตนอนัเป็นจุดเริ�มต้นแห่งความ
เสื�อมของราชสํานักอย่างยากที�จะหวนคนื 
 
 

 
 รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนปี 2540 ไดส้ร้างความไม่พอใจให้แก่
ราชสาํนกัแต่เก็บความรู้สึกนั*นอย่างเงียบๆ โดยไม่มีใครสังเกตเห็น ดว้ย
เพราะรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ตัดอาํนาจของราชสํานักในการแต่งตั* ง
วุฒิสมาชิกออกทั*งหมด, การกาํหนดใหส้มาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั*ง
โดยตรงของประชาชนเหมือน ส.ส.เป็นผลให้ราชสํานักไม่สามารถจะ

7.1 สร้างรัฐธรรมนูญ 50 เพื�อตดัอาํนาจประชาชน 
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ควบคุมกลไกสภาไดท้ั*งๆ ที�ราชสาํนกัไดเ้ริ�มตน้ฟูมฟักฟื* นอาํนาจในสภา
มาตั*งแต่รัฐธรรมนูญฉบบัใตตุ่้มปี 2490 ที�ฝ่ายทหารจบัมือกบัราชสาํนัก 
ทาํรัฐประหารลม้อาํนาจของปรีดี พนมยงค ์ดงันั*นรัฐธรรมนูญปี 2490 จึง
เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกนบัแต่การเปลี�ยนแปลงการปกครอง 2475 ที�คืน
อาํนาจในรัฐสภาครึ� งหนึ� งให้แก่ราชสํานัก โดยกาํหนดให้ราชสํานัก
แต่งตั*งสมาชิกวุฒิสภาไดเ้ต็มสภา อีกทั*งรัฐธรรมนูญปี 2540 ไดใ้ห้อาํนาจ
ประชาธิปไตยเต็มใบแก่ประชาชน จนส่งผลให้เกิดระบบพรรคใหญ่ที�
เขม้แข็ง และรัฐบาลที�มีเสถียรภาพ ดงันั*นเมื�อรัฐบาลทกัษิณ และพรรค
ไทยรักไทยเป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญปี 2540 อีกทั*งความสามารถ
เฉพาะตวัในการบริหารจดัการของทกัษิณที�หาตวัจบัไดย้าก ยิ�งทาํให้ราช
สาํนักวิตกกงัวลต่อความมีเสถียรภาพของอาํนาจประชาชนที�มาในรูป
พรรคการเมืองของชนชั*นนายทุน  
 ดังนั* นเมื�อทําลายรัฐบาลทักษิณด้วยกําลังทหารแล้วเมื�อ 19 
กนัยายน 2549 เครือข่ายราชสาํนักก็ทาํการถอนรากถอนโคนอาํนาจทาง
การเมืองของทกัษิณ ต่อดว้ยการยบุพรรคไทยรักไทยโดยใชก้าํลงัตุลาการ
ที�เรียกว่า ตุลาการภิวฒัน์ แลว้จึงไดส้ถาปนารัฐธรรมนูญปี 2550 ในแบบ
ฉบับอาํมาตยาธิปไตยที�สมบูรณ์แบบขึ*น ดว้ยด้านหนึ�งก็ทาํลายระบบ
พรรคการเมืองใหอ่้อนแอ โดยให้เอกสิทธิ;  ส.ส. ที�จะไม่ฟังมติพรรคตาม
มาตรา 122 และตดัอาํนาจของรัฐมนตรี และ ส.ส. ตามมาตรา 265-268 ที�
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จะไม่ให ้ส.ส. เขา้มาเป็นเลขานุการรัฐมนตรี และที�ปรึกษารัฐมนตรี, รวม
ตลอดทั*งหา้ม ส.ส. และรัฐมนตรี เขา้ยุ่งเกี�ยวกบังานราชการทั*งหมด เวน้
แต่เฉพาะที�เป็นอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมาย อีกด้านหนึ�งก็ให้อาํนาจของ
ระบบข้าราชการเขา้ควบคุมรัฐสภา โดยให้อาํนาจแก่ศาลทั*ง 3 สถาบัน 
ร่วมกบัองค์กรอิสระ 4 องค์กร ซึ� งทั* งหมดเป็นขา้ราชการ โดยเป็นผูมี้
อาํนาจแต่งตั*งสมาชิกวุฒิสภาครึ� งหนึ� งของสภาวุฒิ และมีอาํนาจในการ
ถอดถอน ส.ส. และยุบพรรคการเมือง และเพื�อให้รัฐธรรมนูญปี 2550 
ศักดิ; สิทธิ;  ไม่อาจเปลี�ยนแปลงได้โดยง่าย ก็นําไปให้ประชาชนลง
ประชามติ ซึ� งการลงประชามตินั* นก็อยู่ในบรรยากาศอาํนาจเผด็จ
การทหารครอบงาํเต็มเปี� ยม โดยรัฐบาลเผด็จการ คมช. ของราชสาํนกัเป็น
ผูคุ้มกลไกการลงประชามติทั*งหมด แลว้ในที� สุดรัฐธรรมนูญปี 2550       
ก็คลอดผา่นมติมหาชนสมใจ 
 ความสาํเร็จของการสร้างรัฐธรรมนูญปี 2550 ไม่เพียงแต่สร้าง
ความเขม้แข็งใหแ้ก่ราชสาํนกัดว้ยการทาํลายระบบพรรคการเมืองเท่านั*น 
แต่ยงัตอบสนองเป้าหมายที�ยิ�งใหญ่ที�สุดที�แอบซ่อนไว้ในใจของราช
สาํนกันั*น ก็คือการเตรียมการเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงรัชกาลที�ใกลจ้ะ
มาถึง โดย รัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 นี* จะสร้างหลกัประกนัที�ม ั�นคงต่อ
รัชกาลใหม่ดว้ยอาํนาจที�อยูใ่นมือของศาลและระบบราชการที�ราชสาํนกัมี
ความเชื�อมั�นมากกว่าที�จะปล่อยให้อาํนาจอยู่ในมือของนักการเมือง
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ทั*งหมด ทั*งนี* เพื�อใหก้ารควบคุมกลไกรัฐในช่วงระยะเปลี�ยนผา่นสู่รัชกาล
ใหม่เกิดความมั�นคง 
 ในความสําเร็จสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที�เป็นแม่บทของการจัด
อาํนาจนี*  ก็คือพรรคการเมืองในสายทกัษิณจะต้องไม่กลบัมามีอาํนาจ 
ดงันั*นดว้ยกฎเกณฑแ์ห่งรัฐธรรมนูญ และดว้ยอาํนาจของศาล และองค์กร
อิสระที�อาํนาจเผด็จการแต่งตั*งขึ*นนี*  จึงไดผ้นึกกาํลงักนัเป็นเครือข่ายราช
สาํนัก ทาํหน้าที�ปิดกั*นพรรคพลงัประชาชน ซึ� งเป็นพรรคตวัแทนของ
ทกัษิณไม่ใหไ้ดรั้บชยัชนะในสนามเลือกตั*ง ตั*งแต่ห้าม ส.ส.หาเสียงโดย
เอ่ยชื�อของทกัษิณ และชื�อพรรคไทยรักไทย จนถึงกรณี กกต.ประเคน
ใบแดงใบเหลืองให้แก่ผูส้มคัร ส.ส.ของพรรคพลงัประชาชนอย่างเต็มที� 
จนถึงศาลรัฐธรรมนูญสั�งยุบพรรค และในระหว่างที�รุมถล่มพรรคพลงั
ประชาชนนี*  พวกองค์กรอิสระและศาลก็ปกป้อง และหนุนช่วยพรรค
ประชาธิปัตยอ์ย่างเต็มที�ในสนามการเลือกตั*งทั�วไป โดยผูส้มคัรของ
พรรคประชาธิปัตยแ์ละพรรคแนวร่วมที�วางแผนให้จดัตั*งรัฐบาลร่วมกนั
ทําอะไรก็ไม่ผิด หรือแม้ผิดก็หนักเป็นเบา เช่นควรจะได้ใบแดงก็
เปลี�ยนเป็นใบเหลือง และหากหลกัฐานเป็นแค่ใบเหลืองก็จะหลุดพน้โดย
ประกาศให้เป็น ส.ส.ไดเ้ลย เป็นต้น แต่สิ�งที�ราชสาํนักวาดหวงัไวถึ้งชัย
ชนะนี*  สุดท้ายก็ปรากฏชัดว่าเป็นการประเมินพรรคประชาธิปัตยสู์ง
เกินไป และประเมินวิวฒันาการทางความคิดของประชาชนตํ�าเกินไป 
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ผลลพัธอ์อกมาจึงผดิถนดัคือ พรรคประชาธิปัตยแ์พอ้ยา่งไม่เป็นท่า พรรค
พลงัประชาชนภายใตก้ารนาํของนายสมคัร  สุนทรเวช ในนามตวัแทน
ของทกัษิณกาํชยัชนะจากความเชื�อมั�นของประชาชนเป็นอนัดบัหนึ� งไดที้�
นั�ง ส.ส. 233 เสียง เป็นแกนนาํจดัตั*งรัฐบาล แมอ้งค์กรอิสระ กกต. จะมุ่ง
ทาํลายลา้งดว้ยการแจกใบแดง ใบเหลือง อย่างไร จาํนวนเสียงพรรคพลงั
ประชาชนก็ยงัเป็นอนัดบัหนึ� งเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตยซึ์�งไดเ้พียง 
165 เสียง และแมจ้ะรวมเสียงของพรรคแนวร่วม คมช. ทั*งหมด อนัไดแ้ก่ 
พรรคชาติไทย,พรรคเพื�อแผ่นดิน พรรครวมใจไทยชาติพฒันา,พรรค
มชัฌิมา และพรรคประชาราษฎร์ แลว้เสียง ส.ส.ก็ยงัไม่อาจจะตั*งรัฐบาล
ได ้ในที�สุดความฝันของราชสาํนกัและความคาดหวงัของพลเอกเปรม ใน
ฐานะเป็นผูบ้ริหารจัดการแทนก็พงัทลาย ดงันั*นรัฐบาลภายใต้เงาของ
บารมีทกัษิณโดยการนาํของนายสมคัร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ก็เกิดขึ*น
ซึ�งได้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวแก่ราชสํานักต่อการกลบัมาสู่วงการ
อาํนาจของพ.ต.ท.ทกัษิณ อีกครั* งหนึ�งเป็นอยา่งมาก 
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 “รับร่างรัฐธรรมนูญก่อนแก้ไขทีหลงั” 
 ระหว่างการรณรงครั์บร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเผด็จการ คมช. 
กบัพรรคประชาธิปัตย ์ก็ประสานเสียงหลอกลวงใหป้ระชาชนช่วยรับร่าง
ไปก่อน แลว้ค่อยมาแกไ้ขในภายหลงั ทั*งนี* เพื�อใหมี้การเลือกตั*ง บา้นเมือง
จะไดเ้ขา้สู่ภาวะปกติ เพราะหากประชามติไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญผ่าน   
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะประธาน คมช.ก็ข่มขู่ว่ามีอาํนาจจะเอา
รัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้ก็ได้ ซึ� งอาจจะเลวร้ายกว่าฉบับนี* ก็ได้ และ
ในทางปฏิบติัที�เป็นจริงระหว่างการขอประชามตินั*น ทหารก็ใชก้องกาํลงั
ในทุกพื*นที�ปิดกั*นฝ่ายที�ไม่เห็นด้วยกบัร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี*  ด้วยการ
ข่มขู่ และจบักุม ยดัขอ้หาทางกฎหมายที�รุนแรงโดยอาศยัอาํนาจกฎอยัการ
ศึก คอยจบัผูที้�เคลื�อนไหวคดัคา้น โดยมีอาํนาจจบักุมคุมขงัได ้7 วนั โดย
ไม่ใหป้ระกนัตวั 
 การกระทําการอย่างอุกอาจของทหารประสานกับพรรค
ประชาธิปัตย ์เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้อาํนาจเผด็จการอย่างผิด
ทาํนองคลองธรรม ทั*งข่มขู่ และหลอกลวง ซึ�งเป็นการส่งสญัญาณให้เห็น
ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เป็นความต้องการของอาํนาจที�สูงเหนือ
อาํนาจของทหาร ทุกกลไกรัฐตอ้งจาํยอมซึ�งไม่มีอาํนาจใดนอกจากอาํนาจ
ของราชสาํนกั 

7.2 ประชามตผ่ิานรัฐธรรมนูญ 50 ทั;งหลอก ทั;งบบี และข่มขู่  
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 การที�  คมช.ทาํการยึดอาํนาจแลว้ร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้ปืนขู่
บงัคบั ทั*งข่มขู่และหลอกลวง กระทาํการย ํ�ายีต่อระบอบประชาธิปไตย
เช่นนี*  มีความเลวร้ายกว่าระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 
2540 มากเหลือเกิน ทาํไมพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงตาํหนิการกระทาํของ
รัฐบาล คมช.เลย หรือเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีสุรยุทธ จุลานนท ์       
มาจากองคมนตรีอะไรจึงดีไปหมด? 
 เป็นคําถามที�ตอบเป็นอื�นไม่ได้ นอกจากเป็นพระราชประสงค์
ของพระองค์ 
 
 
 

 แมจ้ะถกูบีบบงัคบัอยา่งไร พรรคไทยรักไทยที�แฝงตวัมาในนาม
พรรคพลังประชาชนก็ได้จับมือร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที� รัก
ประชาธิปไตย และเห็นอนัตรายของร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ทาํการ
คดัค้านจนจาํนวนประชาชนที�ลงคะแนนเสียงคดัค้านมีสูงถึง 40 กว่า
เปอร์เซ็นต์ ทาํให้รัฐบาลเผด็จการ คมช.ของราชสํานักเสียหน้า เพราะ
คะแนนเสียงที�ใชว้ิธีการหลอกลวงและข่มขู่มานั*น ชนะไม่เป็นเอกฉันท ์
และเมื�อเปิดให้มีการเลือกตั*งทั�วไป พรรคพลงัประชาชนก็ชูนโยบายขอ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายหลกั ซึ�งก็ไดรั้บเสียงตอบรับอย่างท่วมทน้

7.3 “รัฐธรรมนูญศักดิNสิทธิN” ประกาศิตห้ามแก้ 
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จากประชาชนดว้ยการลงคะแนนให้ผูส้มคัร ส.ส.พรรคพลงัประชาชน
ไดรั้บเลือกตั*งสูงสุดเป็นอนัดบัหนึ�ง และเป็นแกนนาํจดัตั*งรัฐบาล 
 เมื�อนายสมคัร  สุนทรเวช ในฐานะหัวหน้าพรรคพลงัประชาชน
ไดรั้บแต่งตั*งเป็นนายกรัฐมนตรีเขา้บริหารประเทศชาติ ก็ดาํเนินการตาม
นโยบายที�เสนอกับประชาชนในขอ้สาํคญัคือ ยื�นร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
โดยใชแ้นวรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนปี 2540 เป็นตวัตั*ง เขา้สู่สภาเพียง
เท่านั*นเองเสียงคดัคา้นที�เป็นเครือข่ายราชสาํนักก็ดงักระหึ�มขึ*นทนัทีทั*ง
องค์กรพนัธมิตรฯ อาจารยม์หาวิทยาลยับางคน อดีต สสร.และที�ขาด
ไม่ได้คือพรรคประชาธิปัตย ์ที� เป็นหุ่นเชิดของพลเอกเปรมในสภาก็
ออกมาคัดค้านโดยลืมคําพูด ที� เคยแถลงต่อประชาชนว่า  “ให้รับ
รัฐธรรมนูญก่อน แลว้แกที้หลงั” 
 นายสมคัร สุนทรเวช ผดิอะไรที�เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 เมื�อนายสมคัรในฐานะหวัหนา้พรรคพลงัประชาชนไดเ้สนอเป็น
นโยบายไวต้อนหาเสียงเลือกตั*ง เมื�อไดม้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดาํเนินตาม
นโยบายที�จะแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ซึ�งก็เป็นหนทางในระบอบประชาธิปไตย 
 นายสมัคร  ก็ เ ป็นข้ารองพระบาทมายาวนานเมื�อได้เ ป็น
นายกรัฐมนตรีก็ทาํหน้าที�บริหารบ้านเมืองตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยแบบไม่มั�วตามแนวพระราชดํารัสที�พระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้ผู ้พิพากษาประจําศาลสํานักงานยุติธรรมเมื�อว ันที�          
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25 เมษายน 2549 แต่กลบัถูกรังแกจากม็อบพนัธมิตรที�ใครๆ ก็รู้ว่าเป็น
ม็อบเส้นใหญ่ จนบ้านเ มืองปั� นป่วน เ พียงเพราะจะยื�นขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญต่อสภาตามที�หาเสียงไวก้บัประชาชน ทาํไมพระองค์ไม่มี
พระราชดาํรัสเพื�อให้สติแก่สังคมเพื�อไม่ให้สังคมตอ้งเดินไปสู่ความมั�ว
อยา่งทุกวนันี*  

 ทําไม? 
 ทกัษิณเป็นนายกโดยไดรั้บมติมหาชนในปี 2548 เครือข่ายราช
สาํนกัก็กลบัไม่ยอมรับโดยกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา เพราะมีเสียง
ขา้งมาก ดงัจะเห็นการส่งเสียงของอธิการบดีและอาจารยม์หาวิทยาลยั
สายศกัดินาสวามิภกัดิ;  แต่มาวนันี* เครือข่ายราชสาํนักกลบัส่งเสียงระเบ็ง
เซ็งแซ่ แปลงกายเป็นผูศ้รัทธาต่อมติมหาชนอย่างยิ�งดว้ยเสียงขา้งมากที�
เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยกล่าวว่า “รัฐธรรมนูญที� ผ่าน
ประชามตเิป็นสิ�งศักดิN สิทธิNห้ามแก้ไข” ไปเสียแลว้ พนัธมิตรฯ ม็อบเส้น
ใหญ่ก็ประกาศอยา่งแข็งกร้าวเสมือนเป็นประกาศิตจากฟากฟ้าว่า  
 “ถ้ารัฐบาลยงัขืนแก้รัฐธรรมนูญจะต้องแตกหักกนั” 
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 เจตนาของเครือข่ายราชสาํนกัไดเ้ปิดเผยตวัเองชดัเจนว่าเจตนาที�
แทจ้ริงไม่ใช่อยู่ที�การคดัคา้นการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที�ตอ้งการลม้
อาํนาจรัฐบาลของทกัษิณใหสิ้*นซาก เพราะเมื�อรัฐบาลถอดถอนญตัติร่าง
แกไ้ขรัฐธรรมนูญออกจากวาระของสภาแลว้ ม็อบพนัธมิตรฯ ที�ยึดครอง
สะพานมฆัวาน ปิดถนนราชดาํเนิน ก็ไม่ยติุแต่กลบัรุกหนักขึ*น โดยขยาย
ข้อเรียกร้องแบบชวนทะเลาะพังบ้าน ด้วยการเรียกร้องให้รัฐบาล
ดาํเนินการในสิ�งที�ทาํไม่ได ้และยุ่งยากมาก เริ�มจากเรียกร้องให้นายจกัร
ภพ เพญ็แข รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกฯ ลาออก เมื�อนายจกัรภพลาออก
แลว้ก็เรียกร้องใหเ้อาเขาพระวิหารที�ศาลโลกตดัสินว่าเป็นของกมัพูชามา
นานตั* งแต่ปี 2505 แล้วคืน แล้วเรียกร้องให้นายสมัคร ลาออกจาก
นายกรัฐมนตรี 
 ขอ้เรียกร้องที�เลอะเทอะไร้เหตุผลของพนัธมิตรฯ ประสานกับ
การเคลื�อนไหวที�เลอะเทอะผิดกฎหมายตลอดระยะเวลา 6 เดือนเศษ
ติดต่อกัน ทั* งยึดครองทําเนียบรัฐบาล ยึดสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT         
ยึดสนามบินหลายแห่งในภาคใต ้จนถึงปิดตายสนามบินศูนยก์ลางของ
ประเทศคือ สุวรรณภูมิ และดอนเมือง ซึ� งไม่มีม็อบที�ไหนในโลกนี* จะ
กระทาํไดโ้ดยรัฐบาลไม่กลา้ปราบปราม แต่สภาวะความไร้เหตุผลนี*  แกน
นาํมอ็บพนัธมิตรฯ ก็ไดส้ร้างเรื�องที�คนทั*งสงัคมตอ้งตกตะลึงโดยไม่มีใคร

7.4 มอ็บพนัธมติรฯ ใกล้ชิดราชสํานัก 
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กลา้แตะตอ้ง คือมอ็บพนัธมิตรฯ ไดป้ระกาศตวัเองต่อสาธารณะ ย ํ*าแลว้
ย ํ*าเล่าว่าพวกเขาเป็นมอ็บที�จงรักภกัดี และดาํเนินการประทว้งเพื�อพิทกัษ์
ประโยชน์ของราชสาํนัก และโดยเฉพาะอย่างยิ�ง สมเด็จพระราชินีเป็น
ผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
 นายสนธิ ลิ*มทองกุล ไดก้ล่าวบนเวทีพร้อมแสดงหลกัฐานตีพิมพ์
ลงในหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการหลายครั* งซํ*าแลว้ซํ*าเล่า อยา่งเป็นรูปธรรมเช่น 
  - นายสนธิไดป้ระกาศว่าเขาไดรั้บเงินสนบัสนุนจากสตรี
ผูสู้งศกัดิ; ที�มอบใหเ้ป็นเงิน 400,000 บาท โดยเงินที�นาํมามอบให้บรรจุไว้
ในกระเป๋าของโครงการศนูยศิ์ลปาชีพ 
  - นายสนธิประกาศว่าได้รับผ ้าพันคอสีฟ้า  และมี
สญัลกัษณ์ที�เป็นพระนามยอ่ “สก.” ของสมเด็จพระราชินีปรากฏอยู่ จาก
ราชสาํนกัโดยนายสนธิไดใ้ชผ้า้พนัคอนี*ผกูที�คอแสดงต่อสาธารณะตลอด
การชุมนุม และนาํผา้พนัคอเช่นเดียวกันนี* แจกจ่ายให้แก่ผูชุ้มนุม รวม
ตลอดทั*งได้ใชธ้งสีฟ้าที�มีพระนามย่อ “สก.” ดังที�กล่าวนี* โบกสะบดัใน
การเคลื�อนไหวของฝูงชนตลอดเวลา และในวันเดินขบวนไปยึด
สถานีโทรทศัน์ NBT ในเชา้ของวนัที� 26 สิงหาคม 2551 ก็ถือธง “สก.” 
โบกนาํหนา้ไปดว้ย 
  - นายสนธิ และพรรคพวกใช้เสื* อสีเหลืองซึ�งเป็นสีวนั
พระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสีสัญลักษณ์ของกลุ่มผูชุ้มนุม      
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โดยกําหนดให้ผูชุ้มนุมทุกคนใส่เสื* อยืดสีเหลือง เพื�อแสดงถึงความ
จงรักภักดี รวมตลอดทั*งได้ใส่เสื* อยืดสีเหลืองนี*  ไปกระทําการที�ผิด
กฎหมายต่างๆ ในระหว่างการชุมนุม ซึ�งสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ความไม่เหมาะสมในการกระทาํในสญัลกัษณ์นี*  แต่ก็ไม่มีการดาํเนินการ
ใดๆ ทางกฎหมาย แมศ้าลอาญาจะเคยมีคาํพิพากษาระบุรายละเอียดถึง
ความไม่เหมาะสมของการใช้เสื* อสีเหลืองของม็อบพนัธมิตรฯ และไป
กล่าวใหร้้ายผูอื้�นในคดีหมิ�นประมาทที� พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นโจทก ์
ฟ้องนายสนธิ ลิ*มทองกุล จาํเลย มาแลว้ก็ตาม 
  - ตลอดการชุมนุม แกนนําพันธมิตรฯ ก็กล่าวอ้าง
ตลอดเวลาว่าได้รับการสนับสนุนนํ* าดื�มตรา “สวนจิตรดา” ซึ� งเป็นชื�อ
สาํนักพระราชวงัที�ประทับของพระเจ้าอยู่หัว และเป็นสินค้าของราช
สาํนกั จากคนของราชสาํนกั 
  - ในวนัที� 24 สิงหาคม 2551 นายสนธิ ลิ*มทองกุล ไดน้าํ
เทปซึ�งอา้งว่าเป็นพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจา้ฯ ที�ทรงอดัเสียงเป็น
การส่วนพระองคใ์นหอ้งปฏิบติัธรรมมาเปิดใหที้�ชุมนุมฟังก่อนที�ผูชุ้มนุม
จะไปเวียนเทียนในวนัอาสาฬหะบูชา เพื�อเป็นสิริมงคล ซึ�งคาํกล่าวอา้งนี*
ไดโ้นม้นา้วให้ผูชุ้มนุม ประชาชน และขา้ราชการทั�วไปเชื�อว่านายสนธิ
เป็นผูใ้กลชิ้ดราชสาํนักจริง เข้า-ออกวงัได้เหมือนคนในราชสํานัก ถึง
ขนาดไดรั้บเทปอดัพระสุรเสียงเกี�ยวกบัธรรมะเป็นการส่วนพระองคไ์ด ้
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 ที�กล่าวขา้งตน้นี*  เป็นเพียงตวัอย่างบางส่วนของการกล่าวอา้งที�
เกิดขึ*นตลอดเวลาของการชุมนุมนานเกือบ 7 เดือน บนถนนราชดาํเนิน 
ในทาํเนียบรัฐบาลในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง โดย
ไม่มีใครกลา้ดาํเนินคดีกบันายสนธิ  ลิ*มทองกุล และแกนนาํผูก้ล่าวอา้ง 
ในข้อหาหมิ�นพระบรมเดชานุภาพเลย ซึ�งสังคมไดรั้บทราบถึงบรรทัด
ฐานทางกฎหมาย และวฒันธรรมของไทยดีว่าการกล่าวอ้างถึงองค์
พระมหากษตัริย ์และรัชทายาทในทางที�จะหาผลประโยชน์แมแ้ต่เลก็นอ้ย 
นั* นเป็นการไม่บังควรและเป็นเรื� องที�ต้องห้ามซึ� งจะถูกเจ้าหน้าที�
ดาํเนินการทางกฎหมายอยา่งเด็ดขาด แต่ปรากฏว่านายสนธิ และแกนนาํผู ้
กล่าวอา้งทุกคนไม่ถูกดาํเนินการทางกฎหมายใดๆ เลย อีกทั*งเหตุการณ์
หนึ�งที�ช็อคความรู้สึกของประชาชนและเจา้หน้าที�ตาํรวจอย่างไม่คาดฝัน
คือเมื�อวนัที� 13 ตุลาคม 2551 สมเด็จพระราชินีไดเ้สด็จไปเป็นประธานเผา
ศพนางสาวองัขณา ระดบัปัญญาวุฒิ หรือนอ้งโบว ์หญิงสาวที�เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ที�กลุ่มพนัธมิตรฯ ปิดลอ้มสาํนกังานตาํรวจนครบาลในตอนเยน็
ของวนัที� 7 ตุลาคม 2551 ซึ�งเป็นวนัเดียวกบัที�พนัธมิตรฯ ปิดลอ้มรัฐสภา 
โดยทรงพระเมตตาให้บิดา มารดา พี�น้องของนางสาวองัขณา ไดเ้ขา้เฝ้า
ใกล้ชิด และมีพระราชปฏิสัณฐานกับครอบครัวของผู ้เ สียชีวิตว่า        
“น้องโบว์เป็นวรีสตรีผู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์” เพียงเท่านี* ทุกคน
ก็เชื�อว่ามอ็บพนัธมิตรฯ ใกลชิ้ดราชสาํนกัจริง 
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 “เมื�อฉันสั�งให้ออกไปแล้ว ยงัจะหวนกลบัมา และยงัชนะฉันอกี”  
 ดว้ยความชิงชัง พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นส่วนตวั ดงันั*นชัยชนะของ
พรรคพลงัประชาชนจึงกลายเป็นความผดิที�ร้ายแรงที�ทกัษิณจะตอ้งไดรั้บ
โทษเพราะในอดีตที�เคยมีมานั*น ไม่เคยมีนายกฯ คนใดที�ถกูเล่นงานจนตก
อาํนาจไปแลว้ สามารถหวนกลบัคืนมามีอาํนาจใหม่ได ้ดงันั*นการทาํลาย
รัฐบาลเงาแห่งอาํนาจของทักษิณจึงเป็นสิ�งที�ตอ้งทาํโดยเร่งด่วนโดยไม่
ตอ้งคาํนึงถึงความถกูตอ้งของระบบการเมือง และระบบกฎหมาย 
 ดว้ยเป็นที�รู้กนัภายในว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์มา
ตั*งแต่ตน้ พรรคการเมืองและกลุ่มทหารต่างๆ ที�ตอ้งการอาํนาจโดยมิชอบ 
จึงฉกฉวยโอกาสนี* ตอบสนองพระราชประสงค์ ด้วยเหตุนี* จึงเกิดพลงั
มวลชนเกลื�อนถนนเพื�อทาํลายลา้งอาํนาจรัฐของทกัษิณอีกครั* งอย่างไร้
เหตุผลในระบอบประชาธิปไตยขึ* น โดยการขับเคลื�อนขององค์กร
พนัธมิตรฯ ร่วมมือกบัพรรคประชาธิปัตยก่์อหวอดนับตั*งแต่วนัแรกของ
การจดัตั*งรัฐบาล ซึ�งเริ�มเมื�อตน้ปี 2551 การชุมนุมขบัไล่รัฐบาลเริ�มตน้เมื�อ
วนัที� 25 พฤษภาคม 2551 โดยรัฐบาลพึ�งบริหารประเทศไดไ้ม่พอ 4 เดือน
เท่านั*น  

7.5 ทําลายรัฐบาลเงาทกัษิณ โดยไม่สนใจความถูกต้อง 
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 เริ�มตน้จากการปิดถนนราชดาํเนิน โดยอา้งว่าเป็นการชุมนุมอยา่ง
สันติตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ แล้วต่อมาก็ลามไปถึงการยึดทาํเนียบ
รัฐบาล ยดึสถานีโทรทศัน์ และยึดสนามบิน โดยมีกองกาํลงัติดอาวุธที�มี
มีด ไม ้ปืน และระเบิด ปรากฏต่อสาธารณะอย่างชดัเจน แต่เจ้าหน้าที�
บา้นเมืองไม่กลา้แตะตอ้งหรือขดัขวางใดๆ จนเป็นผลให้รัฐบาลที�มาจาก
การเลือกตั*งของประชาชนโดยชอบดว้ยกฎหมายตอ้งถูกโค่นลม้ไปต่อ
หนา้ต่อตาใน 3 ปี ถึง 3 รัฐบาล (2549-2551) ดว้ยขอ้อา้งที�ไร้เหตุผล แลว้
กลุ่มผูท้าํลายรัฐบาลก็ฉกฉวยเอาอาํนาจของประชาชนไปดื*อๆ โดยพระ
เจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงทักทว้งใดๆ ต่อการกระทาํอนัไม่ถูกต้องนั*นทั*งๆ ที�
พระองค์ทรงแสดงตวัเป็นผูท้รงคุณธรรม เป็นพ่อของแผ่นดิน และทรง
ตาํหนิท้วงติงการกระทาํอนัไม่ถูกต้องทางสังคมในกรณีอื�นๆ มาโดย
ตลอด พระองคท์รงมีพระราชอาํนาจเต็มเปี� ยม และอยู่ในฐานะที�จะแสดง
พระราชอาํนาจได ้แต่พระองคก์ลบันิ�งเฉย  
 ดว้ยเหตุการณ์วุ่นวายไม่เคารพกฎหมายตลอด 3 ปีเต็มๆ ที�ผา่นมา
เช่นนี*  ทาํใหน้กัวิเคราะห์ข่าว นกัวิชาการ งุนงงต่อปรากฏการณ์ของพลงั
มวลชนอนัเขม้แข็งที�ผิดธรรมชาติ และกลา้หาญที�จะกระทาํผิดกฎหมาย
อย่างอุกอาจโดยผูสื้� อข่าวที�ไม่ รู้ถึงภู มิหลังก็จะวิเคราะห์ไม่ออกว่า
เหตุการณ์ลกัษณะนี* เกิดขึ* นไดอ้ย่างไร และบางคนถึงขนาดวิเคราะห์ว่า
เป็นปรากฏการณ์ที�กา้วหน้าของพลงัมวลชนไทย โดยให้เกียรติ; ยกย่อง
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แกนนาํโดยเรียกขานว่า “ปรากฏการณ์สนธิ” และวิเคราะห์ถึงอนาคตของ
การเมืองไทยไปต่างๆ นานาแบบคาดเดา โดยผูว้ิเคราะห์ไม่รู้เนื*อแทข้อง
ระบอบการปกครองของไทยว่าแทจ้ริงแลว้เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย ดงันั*นอะไรก็เกิดขึ*นไดใ้นบา้นเมืองนี*  
 พฤติกรรมทางการเมืองของม็อบพนัธมิตรก็ดี การนิ�งเฉยของ
เจา้หนา้ที�บา้นเมืองต่อการกระทาํผิดที�เห็นเป็นประจกัษ์ต่อหน้าต่อตาก็ดี 
การออกมาสมัภาษณ์สนบัสนุนของบรรดาอาจารยม์หาวิทยาลยัสายศกัดิ
นาสวามิภักดิ; ก็ดี ลว้นแลว้แต่เป็นสัญญาณทางสังคมที�เห็นชัดเจนว่า     
ราชสาํนกัไม่ประสงคแ์มแ้ต่เงาของทกัษิณใหท้าบติดอยูที่�รัฐบาล 
 การทําลายรัฐบาลสมัคร และรัฐบาลสมชายจึงชัดเจนว่าเป็น
สัญญาณจากราชสํานัก 
 
 

 

 ในขณะที�สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรฯ เพื�อขบัไล่
รัฐบาลสมคัรกาํลงัคุกรุ่น ก็อยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที�ขยายตวัมา
จากประเทศสหรัฐอเมริกา นายแพทยสุ์รพงษ์ สืบวงศลี์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ก็ได้ออกนโยบาย “ 6 เดือน กระตุ้นเศรษฐกิจ” และ
นโยบายนี* ขัดแยง้กับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเห็นว่าตอ้งลดดอกเบี* ยเพื�อกระตุน้ให้

7.6 พระราชดํารัสกระทบรัฐบาลท่ามกลางมอ็บล้มรัฐบาล 
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เกิดการลงทุน แต่ผูว้่าการธนาคารฯ ไม่เห็นดว้ย ปรากฏว่าในขณะนั*นผูว้่า
การธนาคารแห่งประเทศไทยไดรั้บพระราชทานวโรกาศให้เขา้เฝ้า และ
พระเจา้อยูห่วัมีพระราชดาํรัส โดยถ่ายทอดออกโทรทศัน์มีขอ้ความสาํคญั
ที�บ่งบอกถึงสถานการณ์ของรัฐบาลว่าจะอยูห่รือไปว่า 
 “ขอบใจที% เหน็ดเหนื%อยเรื%องการเงิน ซึ%งเป็นงานหนัก และ

สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินเป็นที%เรียบร้อยไม่ให้บ้านเมืองล่มจม แม้

ตอนนี�ใกล้ล่มจมแล้ว ซึ%งอาจใช้เงินไม่ระวงัเพราะใช้เงินไม่ระวงั ขอบใจที%

ท่านระวงัเรื%องการดําเนินด้านการเงิน ขอให้สําเร็จในการบริหารการเงิน

ของประเทศชาติ ขอบใจท่านที%เหน็ดเหนื%อยเรื%องการเงิน เรารู้ว่าท่าน

เหน็ดเหนื%อย ลําบากใจ นอกจากเหน็ดเหนื%อยแล้วยังถูกหาว่าทําไม่ได้ดี 

ทําไม่ถูกต้อง ขอบใจทุกคนที%มาในวันนี� และยังทํางานอย่างเข้มแข็ง 

เพื%อให้บ้านเมืองมีเงินใช้ ใครที%บริหารการคลังควรรู้ว่าเป็นสิ%งที%สําคญัของ

ชาติบ้านเมือง”���� 
 แต่ปรากฏว่าหลงัจากกลุ่มพนัธมิตรลม้รัฐบาลนายสมคัร และ
รัฐบาลนายสมชายแลว้ โดยเกิดรัฐบาล “เทพประทาน” ที�มีนายอภิสิทธิ;
เป็นนายกฯ ก็ไดน้าํนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลนายสมคัรนี*  ไป
ดาํเนินการต่อในเดือนมกราคม 2552 ซึ�งมีรายละเอียดหนักหน่วงยิ�งกว่า
                                                
�

 พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสแก่ผูว้่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 2551 
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นโยบายสมยันายสมคัรอีก ถึงขั*นมีการหว่านเงินเละเทะเพียงเพื�อหาเสียง
ทางการเมือง เช่นนโยบายแจกเงิน 2,000 บาท ให้แก่คนประมาณ 9 ลา้น
คนที�อื*อฉาว เป็นตน้ โดยเฉพาะกาํหนดให้มีการลดดอกเบี* ยในรูปธรรม
เดียวกนักบัรัฐบาลนายสมคัร ซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปฏิบติัตาม
โดยดี และในครั* งนี* ดูการกระทาํของรัฐบาลน่าเป็นห่วงยิ�งกว่า แต่พระ
เจ้าอยู่หัวกลับไม่มีพระราชดํารัสใดๆ ในเชิงตําหนิรัฐบาลของนาย
อภิสิทธิ; เลย 

นายอภิสิทธิN และนายกร ใช้เงินอย่างระวงัหรือ? 
 
 
  

 การกระทาํของมอ็บพนัธมิตรฯ ไดก่้อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ผูใ้ชร้ถใชถ้นนในกรุงเทพฯ ในช่วงเริ�มตน้และขยายตวัเป็นจลาจลโดยบุก
เขา้ยึดทาํเนียบรัฐบาลอย่างถาวร ประชาชนที�ติดตามข่าวสารเกิดความ
โกรธแค้นเมื�อเจา้หน้าที�บา้นเมืองไม่กลา้ดาํเนินการ จึงรวมตัวบุกกลุ่ม
มอ็บพนัธมิตรฯ สถานการณ์ที�เลวร้ายเช่นนี* ไดก่้อใหเ้กิดความไม่สบายใจ
ของประชาชน จนคนทั*งบา้นทั*งเมืองรุมด่ารัฐบาลว่าทาํไมไม่ดาํเนินการ
ทางกฎหมายอยา่งเด็ดขาดกบับุคคลเหล่านั*น จนกระทั�งรัฐบาลนายสมคัร  
สุนทรเวช ถึงจุดแตกหกัทางอารมณ์ที�ไม่อาจจะอดทนไดต่้อขอ้มลูลบัว่ามี
อาํนาจเบื*องสูงให้การสนับสนุน เพราะไดเ้กิดการปะทะกนัระหว่างคน

7.7 มอ็บเส้นใหญ่ ผบ.ทบ.ไม่กล้าแตะ 
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มอ็บพนัธมิตรฯ กบัประชาชนที�โกรธแคน้จนเกิดการเสียชีวิตขึ*นในคืน
วนัที� 2 กนัยายน 2551 นายสมคัร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีผูที้�ขึ*นชื�อว่า
ใกลชิ้ดราชสาํนักที�สุด ก็ประกาศภาวะฉุกเฉินและโดยผลแห่งกฎหมาย
อาํนาจการจดัการอยา่งเด็ดขาดจึงตกอยูที่�ผูบ้ญัชาการทหารบก ซึ�งจะตอ้ง
ดาํเนินการให้บา้นเมืองกลบัสู่ความสงบโดยเร็ว แต่สิ�งที�ทุกคนต้องตก
ตะลึงก็คือ พลเอกอนุพงศ ์เผ่าจินดา ผูบ้ญัชาการทหารบกไม่กลา้ปฏิบติั
ตามกฎหมาย และไดก้ล่าวเป็นวลีประวติัศาสตร์ที�จะตอ้งจดบนัทึกเป็น
รอยด่างของภารกิจทหารที�จะตอ้งรักษาความสงบว่า 
 “ทหารไม่เกี�ยว เป็นเรื�องทางการเมอืง ต้องแก้ด้วยการเมอืง” 
 จากท่าทีที�นิ�งเฉยของ ผบ.ทบ. แมจ้ะมีประกาศภาวะฉุกเฉินที�ถือ
ว่าเป็นยาแรงที�ชอบด้วยกฎหมายที� สุดที�มอบให้แล้วเช่นนี*  ทําให้
สังคมไทยเชื�อแน่ว่าพันธมิตรฯ คือ “ม็อบเส้นใหญ่” จริง และจาก
เหตุการณ์นี*ก็ทาํใหผู้ร่้วมชุมนุมทุกคนเกิดความฮึกเหิมว่าราชสาํนักไดส่้ง
สญัญาณอยา่งเปิดเผยให้ลม้รัฐบาลโดยชอบดว้ยกฎหมายของนายสมคัร
ไดอ้ยา่งไม่เคยมีครั* งใดในประวติัศาสตร์การเมืองไทยปรากฏมาก่อนเลย 
และเมื�อนายสมัครยงัไม่ยอมลาออก การก่อความรุนแรงของม็อบ
พนัธมิตรฯ จึงขยายตวัไปสู่การพยายามจะก่อจลาจลยึดสภา และเขา้ยึด
สนามบินในรัฐบาลของนายสมชาย วงศส์วสัดิ;  จนกลายเป็นความเสียหาย
อยา่งใหญ่หลวงต่อบา้นเมือง 
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 หลกัฐานที�ยืนยนัชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั* งหนึ� งว่า ม็อบ
พนัธมิตรฯ เป็นม็อบที�ราชสํานักให้การสนับสนุน ก็คือการตอบกระทู้
ถามที�ฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรตั*งกระทูถ้ามนายกฯ สมชาย แต่นายก
ฯ สมชายได้มอบหมายให้พล.ต .อ.โกวิท ว ัฒนะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูต้อบ ซึ� งคาํตอบของพล.ต.อ.โกวิท ได้สร้าง
ความตกตะลึงแก่สังคมอย่างไม่ เคยปรากฏมาก่อนโดยตอบว่ า 
 “พนัธมติรเป็นมอ็บเส้นใหญ่ ถ้าไม่มเีส้น ผมจดัการเสร็จไปนาน
แล้ว”  
 

 
 
 นายสนธิ ลิ*มทองกุล ไดใ้ชก้ลยทุธก์ารสร้างข่าวลือดว้ยวิธีการ
เล่นกบัข่าวลือโดยหยบิข่าวลือที�อื*อฉาวมาขึ*นเวทีปราศรัยซํ*าแลว้ซํ*าเล่าคือ 
กรณีข่าวอื*อฉาวกับท่านผูห้ญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทยภรรยาของนาย          
สุรเกียรติ เสถียรไทย ซึ�งเป็นบุตรสาวของ มรว.บุษบา และเป็นหลานสาว
แท้ๆ  ของสมเด็จพระราชินี ด้วยวิธีการหยิบข่าวลือที�อยู่ใต้ดินชิ*นเล็กๆ
ขึ*นมาปฏิเสธโดยนาํไปปราศรัยบนเวทีการชุมนุมของพนัธมิตรฯ หลาย
ครั* ง แลว้ทุกอย่างก็เป็นไปตามความประสงค์ เกิดการแพร่สะพดัไปทั�ว
สงัคมว่า นายสนธิไดก้ลายเป็นราชหลานเขยของสมเด็จพระราชินีไปเสีย
แลว้ ซึ� งข่าวในลกัษณะนี* จะจริงหรือเท็จก็ไม่มีใครจะยืนยนัได้ และที�

7.8 เส้นทางสู่วงัของนายสนธิอนัอื;อฉาว 
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สาํคญัที�สุดก็ไม่ควรจะหยบิฉวยข่าวในลกัษณะนี* มากล่าวในที�สาธารณะ
ไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธเพราะมนัเสียหายต่อผูห้ญิงที�ถูกพาดพิงถึงทั*งขึ*น
ทั*งล่อง แต่ดว้ยเพราะกลยทุธ ์“แบล็คเมล”์ แบบนักหนังสือพิมพน์ํ* าเน่าที�
ชอบทาํกนั แต่กรณีนี* นายสนธิยอมลงทุนเป็นเหยื�อข่าวที�ปรุงเองกินเอง
เพราะตอ้งการสร้างความสาํคญัให้กบัตวันายสนธิเอง ซึ�งนายสนธิไม่มี
อะไรจะสูญเสียจากกรณีนี* เลยในทางการเมือง เนื�องจากเป็นบุคคล
ลม้ละลาย และ “สิ*นไร้ไม่ตอก” ทางการเมืองแลว้ ดงันั*นในกรณีนี* นาย
สนธิมีแต่ไดก้บัไดเ้ท่านั*น 
 นายสนธิไดใ้ชก้ลยทุธเ์ช่นนี* กบัข่าวต่างๆ ที�จะนาํตวัเองไปสู่
ความสมัพนัธก์บัราชสาํนกัอีกหลายข่าวเท่าที�จะพอบนัทึกไวไ้ด ้เช่น การ
ไดไ้ปพบกบั มรว.บุษบา กิติยากร  น้องสาวของพระราชินี ที�วดัป่าบา้น
ตาด จงัหวดัอุดรธานี ของหลวงตาบวั เนื�องจากต่างคนต่างก็เป็นลูกศิษย ์
ซึ�งหลวงตาบวัเป็นเกจิอาจารยที์�มีลกูศิษยม์าก และอาวุโสมากแลว้ ก็เป็น
ธรรมชาติของคนแก่ที�ชอบคนเอาใจใกลชิ้ด ถา้ลูกศิษยค์นไหนห่างไปก็
จะไม่ชอบ  คนในสาํนักวดัป่าบา้นตาดรู้ดี เช่นกรณีที�รู้กนัทั�วสาํนักฯ ว่า 
เดิมนายทองก้อน ลูกศิษยค์นโปรดซึ�งเคยเป็นแกนนาํประทว้งต่อต้าน
สมเด็จพุฒาจารย ์(เกี�ยว) ขึ*นรักษาการแทนสมเด็จพระสงัฆราช แต่ต่อมาก็
เกลียดไม่ใหเ้ขา้วดัเป็นตน้ นกัการเมืองดงัๆ ก็เคยมี เช่น เดิมเคยโปรดนาย
ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ในสมยันาย
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ชวนเป็นนายกฯ ใหม่ๆ แต่ต่อมาก็เกลียด, พ.ต.ท.ทักษิณก็อยู่ในฐานะ
คลา้ยกนั ตอนขึ*นมาเป็นนายกฯ ใหม่ๆ ก็รัก ต่อมาเมื�อห่างไปก็เกลียด เมื�อ
นายสนธิ มาเป่าหูด้วยก็เชื�อเช่นนั*น ซึ� งนายสนธิรู้ดีว่าหลวงตาบัวเป็น
เกจิอาจารยที์�ราชสํานักโปรดปราณ โดยเฉพาะสมเด็จพระราชินี และ 
มรว.บุษบา ก็มาปฏิบติัธรรมที�สาํนักนี* บ่อย เมื�อนายสนธิเกาะติดสาํนักนี*  
หลวงตาบวัจึงกลายเป็นตัวเชื�อมระหว่างนายสนธิกบั มรว.บุษบา แลว้
หม่อมบุษบาก็เป็นผูพ้านายสนธิไปเขา้เฝ้าสมเด็จฯ เพื�อกราบบังคมทูล
ข้อมูลต่างๆ ที�ให้ร้ายต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ� งในขณะนั* นปีกหนึ� งของ
เครือข่ายราชสาํนกัก็ระแวงไม่ไวใ้จทกัษิณอยู่เป็นทุนเดิมแลว้ ดว้ยเหตุนี*
ข่าวการเขา้ไปในราชสาํนักของนายสนธิ จึงสอดคลอ้งกบัข่าวลือต่างๆ 
ทั*งหมดที�ว่านายสนธิใกลชิ้ดราชสาํนกั และเกื*อหนุนการเคลื�อนไหวของ
ขบวนการพนัธมิตรฯ 
 
  
 

 ในเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยที�ผ่านๆ มาในอดีต ศาลได้
แสดงบทบาทไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองโดยตรงมาโดยตลอด แต่ในช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองปลายรัชกาลนี*  ราชสาํนกัไดดึ้งสถาบนัศาลลงมา
ใชค้วบคู่กบัสถาบนัทหารที�เหมน็โฉ่มานานแลว้,เริ�มตน้ที�เห็นชดัจากกรณี

 7.9 ตุลาการภิวฒัน์ทําราชสํานักเสื�อมทรุด (ก่อน 19 ก.ย. 49) 
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ที�พระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวต่อศาลปกครองที�เข้าเฝ้าถวายสัตย์เมื�อว ันที�         
25 เมษายน 2549 ว่า  
 “กเ็ขาเลอืกตั;งอยู่คนเดียว ซึ�งมีความสําคัญเพราะว่าถ้าไม่ถึง 20 
เปอร์เซ็นต์แล้ว ก็เขาคนเดียว ในที�สุดการเลือกตั;งไม่ครบสมบูรณ์            
ไม่ทราบว่าเกี�ยวข้องเหมอืนกนั......แล้วกอ็กีข้อหนึ�ง การที�จะบอกว่ามกีาร
ยุบสภาและต้องเลือกตั;งภายใน 30 วัน ถูกต้องหรือไม่ ไม่พูดเลย ไม่พูด
กนัเลย ถ้าไม่ถูกต้องกจ็ะต้องแก้ไข แต่กอ็าจจะให้การเลอืกตั;งนี;เป็นโมฆะ 
หรือเป็นอะไรซึ�งท่านจะม ีจะมสิีทธิNที�จะบอกว่าอะไรที�ควร ที�ไม่ควร”  
 พระราชดาํรัสนี* จึงเป็นเสมือนสัญญาณบ่งบอกเจตนาของราช
สาํนกัต่อตวันายกฯ ทกัษิณ เพราะขณะนั*นพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นแกนนาํ 
“บอยคอร์ต” ไม่ส่งผูส้มคัรรับเลือกตั*งเพราะรู้ว่าลงเลือกตั*งก็แพพ้รรค
ไทยรักไทย เพราะประชาชนนิยมในตวั พ.ต.ท.ทกัษิณมาก และเมื�อพรรค
ประชาธิปัตยจ์บัมือกบักลุ่มพนัธมิตร เพื�อโค่นลม้รัฐบาลของทกัษิณนอก
สภา นายกฯ ทักษิณจึงแก้ปัญหาทางการเมืองตามครรลองระบอบ
ประชาธิปไตย ดว้ยการยุบสภา ซึ�งเป็นเรื�องที�ชอบดว้ยเหตุผลแลว้ และ
ศาลก็ไม่กลา้ที�จะตดัสินให้การเลือกตั*งเป็นโมฆะ ดงันั*นพระราชดาํรัส
ของพระเจา้อยู่หัวจึงเป็นการส่งสัญญาณที�ชดัแจง้ที�สุดว่าตอ้งการให้ลม้
รัฐบาลพรรคไทยรักไทย และนบัแต่นั*นองคก์รศาลสูงทั*ง 3 สถาบนั ไดแ้ก่ 
ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญ ก็ผนึกกําลังเพื�อ
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ปฏิบติัการทางการเมืองเพื�อสนองพระราชดาํรัสกนัอย่างต่อเนื�อง ภายใต้
การประสานงานของผูพิ้พากษาชื�อ “ไอเ้จี�ยบ” เด็กเลี*ยงในบา้นสี�เสา โดย
มีเป้าหมายเพื�อทาํลายอาํนาจของรัฐบาลทกัษิณ และรัฐบาลเงาของทกัษิณ 
รวมตลอดทั*งทาํลายตัวทักษิณเองอย่างถึงที�สุดด้วย โดยเครือข่ายราช
สาํนกัสายอาจารยม์หาวิทยาลยั ต่างออกมาขานรับการกระทาํนอกลู่นอก
ทางของศาลทั*ง 3 สถาบนั ว่าถูกตอ้ง โดยไม่รู้ว่าจะให้เหตุผลว่าอะไร ก็
บัญญัติศัพท์มาให้ไพเราะแต่เข้าใจยากว่ า“ตุลาการภิวัฒน์” ซึ� ง มี
ความหมายว่าตุลาการทาํการปฏิวติั ซึ�งก็คือผูพิ้พากษาไม่ตอ้งตดัสินคดีอยู่
ในหลักเกณฑ์ตามตัวบทกฎหมายแล้ว แต่ตัดสินตามนโยบายเพื�อ
เป้าหมายทางการเมือง ต่อมาเมื�อประชาชนเห็นความจริงของตุลาการ
ภิวฒัน์มากเขา้ก็บญัญัติศพัท์ใหม่เพื�อให้ตรงกับความจริงว่า “ตุลาการ
วบิัต”ิ 
 เริ�มจากศาลปกครองสงขลา เคยตดัสินว่าไม่มีอาํนาจตดัสินคดี
เลือกตั*งก็พลิกกลบัว่ามีอาํนาจ และตัดสินการเลือกตั*งที�จงัหวดัสงขลา 
เมื�อ 2 เมษายน 2549 ตามที�นายถาวร เสนเนียม ส.ส.ประชาธิปัตย ์จงัหวดั
สงขลา ร้องเรียนว่ามีพรรคไทยรักไทยพรรคเดียวนั*นไม่ชอบ และต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญที�เคยนิ�งเฉยก็ถกูบีบใหอ้อกมาตดัสินว่าการเลือกตั*งเมื�อ 2 
เมษายน 2549 เป็นโมฆะทั*งหมด ดว้ยเหตุผลขา้งๆ คูว่า เนื�องจาก กกต.ชุด
ที� พล.ต.อ.วาสนา เพิ�มลาภ เป็นประธานจดัหน่วยลงคะแนนใหป้ระชาชน
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กาบตัรหนัหลงัออกจึงถือว่าไม่เป็นความลบั เพราะคนอื�นอาจจะเห็นได ้
โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่แตะต้องเรื� องการสมคัรรับเลือกตั*งพรรคเดียว
ตามที�มีพระราชดาํรัส เพราะตามขอ้เท็จจริงมีพรรคเล็กๆ หลายพรรคลง
สมคัรเพียงแต่พรรคหลกัๆ เช่น ประชาธิปัตย ์ชาติไทย เท่านั*น ที�ไม่ลง 
 เมื�อสิ*นเสียงการอ่านคาํพิพากษาการเลือกตั*งโมฆะ ก็มีเสียงไชโย
โห่ร้องของกลุ่มพนัธมิตรฯ และพรรคประชาธิปัตย ์ที�มีผลประโยชน์
ร่วมกนัทางการเมืองในสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ�งเป็นสัญลกัษณ์ชดัเจน
ว่ากระบวนการยติุธรรมไทยไดถ้กูบงการแลว้ภายใตก้ารชี*นาํของพลเอก
เปรม ประธานองคมนตรี ที�ทาํหนา้ที�ประธานเครือข่ายราชสาํนกั 
 ธงชัยแห่งเหตุตุลาการวบิัตไิด้เริ�มต้นแล้ว 
 เมื�อประกาศเลือกตั*งเป็นโมฆะ ตามขั*นตอนของกฎหมายก็ตอ้ง
เตรียมการเลือกตั*งใหม่ เกมส์ต่อไปก็จะต้องเปลี�ยนคณะกรรมการการ
เลือกตั*ง (กกต.) ชุด พล.ต.อ.วาสนา ที� เครือข่ายราชสํานักเห็นว่าเป็น
องค์กรสําคัญที�มีบทบาทกาํหนดว่าพรรคใดจะได้เป็นแกนนําจัดตั* ง
รัฐบาล ดว้ยการแจกใบเหลืองใบแดงให้ผูส้มคัรรับเลือกตั*ง โดยเห็นว่า
กลุ่ม กกต. ทั*ง 5 คน เป็นพวกของทกัษิณ โดยเฉพาะพล.ต.อ.วาสนา เพิ�ม
ลาภ ประธาน กกต. ดงันั*นกลุ่มพนัธมิตรฯ จึงออกเดินขบวนไปชุมนุมกนั
ที�หน้าที�ทาํการ กกต.และปักหลกัพกัแรมอยู่ที�นั�นเพื�อกดดันให้ กกต.
ลาออกโดยใชส้ัญลกัษณ์เพื�อทาํลายภาพลกัษณ์ กกต.ว่า “อย่างหนาห้า
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ห่วง” ซึ� งเป็นการถากถางโดยนําข้อความมาจากโฆษณากระเบื*องบุง
หลงัคาตราห้าห่วงที�ทั* งหนาทั*งทนและก็ตรงกับจาํนวน กกต. 5 คนที�
อดทนไม่ยอมลาออก และคาํว่า “หนา” ก็เป็นการลอ้เลียนชื�อของประธาน 
คาํว่า “วาสนา” แต่แลว้ กกต.ทั*งหมดก็ยงัอดทนอยู่เพราะรู้ดีว่าถา้ลาออก
ทั*งหมด บา้นเมืองจะวุ่นวายเพราะกกต.เป็นกลไกสาํคญัของการเลือกตั*ง 
และขณะนั*นพึ�งเลือกตั*งเสร็จยงัไม่ไดป้ระกาศผลเป็นที�เรียบร้อย กกต.จึง
ไม่มีทางเลือกอยา่งอื�น แต่มีกกต. เพียงคนเดียวที�ลาออกคือ พล.อ.จารุภทัร  
เรืองสุวรรณ ซึ�งมีความใกลชิ้ดกบัพลเอกเปรม และจากข่าววงในปรากฏ
ว่าพลเอกเปรมไดเ้รียก กกต.ทุกคนเขา้พบ และขอใหล้าออก ถา้ไม่ลาออก
จะติดตารางทุกคน สุดท้ายข่าวลือที�เป็นความลบันี* ก็ถูกเปิดเผย โดย         
ผูพิ้พากษาซึ�งเป็นเลขานุการของนายชาญชยั ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา
ในขณะนั* นคือนายจรัล  ภักดีธนากุล และนายวิรัช  ชินวินิจกูล เลขา
สาํนักงานศาลฎีกา ไดอ้อกมายืนแถลงข่าวคู่ก ับผูช่้วยคือ นายไพโรจน์  
วรานุช หรือ “ไอเ้จี�ยบ” (ผูพิ้พากษาซึ�งเป็นที�รู้กนัทั*งวงการศาลและหมู่
เพื�อนรัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่น 25 ว่าเป็นเด็กเลี*ยงในบา้นที�พลเอกเปรมเลี*ยงดู
ส่งเรียน และมีรสนิยมทางเพศเหมือนเจ้าของบ้าน) ว่าหาก กกต.ไม่
ลาออกจะตอ้งติดตาราง เพราะการติดตารางแมว้นัเดียวโดยกฎหมายก็จะ
ทาํให้ขาดคุณสมบัติการเป็น กกต.ทนัที การแถลงข่าวในนามศาลฎีกา
เช่นนั*น ถือเป็นความอปัยศอยา่งที�สุด เพราะขณะนั*น กกต.ทุกคนยงัมิได้
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เป็นจาํเลยในศาลเพียงแต่ตกเป็นผูต้ ้องหาในชั*นสอบสวนของตาํรวจที�
นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตยเ์ป็นผูก้ล่าวหาเท่านั*น 
การแสดงความอาฆาตมาดร้ายของตวัแทนศาลฎีกาต่อ กกต.ที�ยงัไม่ไดเ้ขา้
สู่กระบวนการพิจารณาในศาลเลยเช่นนี*  จึงเป็นการสร้างความเสื�อมเสีย
ใหแ้ก่สถาบนัศาลอยา่งยิ�ง และดูเหมือนว่า พล.ต.อ.วาสนา เพิ�มลาภ และ 
กกต.ทุกคนที�ยงัยนืหยดัอยูจ่ะรู้ชะตากรรมดี โดยประธาน กกต.ไดแ้ถลง
ข่าวว่าตวัเองมีเทปลบัที�อดัจากการพดูโทรศพัท์ของบุคคลสาํคญัคนหนึ� ง
ที�ข่มขู่ตนใหล้าออก ไม่เช่นนั*นจะติดตะรางแต่ไม่อาจจะเปิดเผยได ้เพราะ
เป็นการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลชั*นสูง จะขอเปิดเผยในงานศพของตน
เท่านั*น จากคาํประกาศของพล.ต.อ.วาสนา นี* ได้ถูกโจษขานกนัต่างๆ 
นานาอย่างเขา้ใจความเป็นจริงของการเมืองไทยว่าเป็นเผด็จการทั*งทาง
การเมือง และเผด็จการทางวฒันธรรม และทนัทีเมื�อ กกต.ที�เหลืออยู่เดิน
ขึ*นศาลอาญา ในฐานะจาํเลย ศาลก็ตดัสินลงโทษใหจ้าํคุกทั*งหมด และไม่
อนุญาตให้ประกันตัวในชั*นอุทธรณ์ ดังนั*นกรรมการการเลือกตั*งซึ� ง
ทั*งหมดลว้นแต่เป็นอดีตขา้ราชการชั*นผูใ้หญ่ที�ปฏิบติัหน้าที�ทางราชการ
มาโดยไม่มีประวติัด่างพร้อยมาก่อน ซึ�งถูกตรวจสอบและเลือกเฟ้นมา
จากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ก็ตอ้งเดินเขา้คุกโดยไม่ไดรั้บความ
ปราณีท่ามกลางคาํถามเงียบๆ ในหวัใจของผูค้นทั*งสงัคมว่า “บรรทัดฐาน
ของศาลที�เคยอนุญาตให้จําเลยที�ประกอบคดีอุกฉกรรจ์เช่น ฆ่าคนตาย 
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หรือค้ายาเสพย์ตดิ ประกนัตวัในระหว่างอุทธรณ์คดีได้นั;น แล้วทําไมจึง
ไม่ให้ กกต.ที�เป็นอดีตข้าราชการชั;นผู้ใหญ่ประกนัตัว” ทั*งๆ ที�คดีนี* ก็เป็น
คดีการเมืองซึ� งเป็นเรื� องของความคิดเห็นเกี�ยวกับการวินิจฉัยว่าการ
เลือกตั*งเมื�อ 2 เมษายน 2549 นั*นชอบหรือไม่ จากรูปธรรมการกล่าวหาว่า
การจดัคูหาเลือกตั*งของ กกต.ที�ใหห้นัหลงัออกนั*นชอบหรือไม่ชอบนั*นดู 
“หน่อมแนม้” ที�สุด ดงันั*นการตดัสินของศาลให้กกต.ทั*งหมดมีความผิด 
ลงโทษติดคุก และไม่ยอมใหป้ระกนัตวัชั*นอุทธรณ์เพียงเพื�อให้หลุดจาก
ตาํแหน่งดว้ยผลของกฎหมาย จึงเห็นชดัว่าเป็นคาํพิพากษาที�เกิดขึ*นจาก
นโยบายการเมืองของราชสํานัก และที�ร้ายยิ�งกว่านั*นที�แสดงถึงความ
อาฆาตมาดร้ายตามคาํประกาศิต ก็คือกว่าจะประกนัตวัไดต้อ้งนอนในคุก
หลายคืน ทั*งๆ ที�นอนคุกเพียงคืนเดียวก็ไดผ้ลตามนโยบายการเมืองแลว้ 
 เพียงแค่บทเริ�มตน้ของตุลาการภิวฒัน์ ก็เห็นชดัเจนแลว้ว่าเป็น
สัญญาณอนัตรายของราชสํานักที�มอบอาํนาจเชิงสัญลกัษณ์เป็นกรณี
พิเศษใหแ้ก่ศาลปกครอง ศาลยติุธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ� เพื�อทาํลาย 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ� งผู ้คนในสังคมก็ เริ� มเห็นความวิปริตของ

                                                
�

 ดูรายละเอียดไดจ้ากพระราชดาํรัส พระราชทานแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
และพระราชทานแก่ผูพ้ิพากษาประจาํศาลสํานักงานศาลยุติธรรม ที�เขา้เฝ้าในวัน
เดียวกนั วนัองัคารที� 25 เมษายน 2549 แต่คนละเวลา ภาคผนวกทา้ยเล่ม 
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กระบวนการยติุธรรม แต่ทุกคนก็เชื�อมั�นอยูใ่นใจว่าสถาบนัศาลคงไม่กลา้
เดินออกนอกลู่นอกทางไปมากกว่านี*  แต่นั�นเป็นเพียงความเชื�อมั�นที�
ประชาชนมีต่อศาล แต่แลว้ความเชื�อมั�นก็พลนัสูญสลาย เพราะความจริง
ของระบอบการปกครองของไทยมิใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยที�มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล และประชาชนมิได้มีสิทธิจริงตามที� เขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญ หากแต่เป็นระบอบปกครองที�อาํนาจทั*งหมดรวมศูนยอ์ยู่ที�
องคพ์ระมหากษตัริย ์การมีรัฐธรรมนูญ และตวับทกฎหมายจึงเป็นเพียง
กระดาษเปื* อนหมึก ที�มิไดรั้บรองสิทธิของพลเมืองจริง ,ตวับทกฎหมาย
จึงเป็นเพียงรูปแบบเพื�อแต้มสีสันให้ อ ํานาจที� รวมศูนย์อยู่ที� องค์
พระมหากษัตริย ์เ กิดความชอบธรรม สามารถดํารงอยู่ในโลกยุค
โลกาภิวฒัน์ไดต้ราบเท่าที�การกระทาํผิดกฎหมายมิไดก้ระทบกระเทือน
ถึงผลประโยชน์ของพระองค ์ 
 จากโครงสร้างเช่นนี; จงึเป็นรูปธรรมชัดเจนที�อธิบายถึงระบอบ
การปกครองที�เรียกว่า “สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” และความจริงของ 
“ตุลาการวิบัติ” ก็ปรากฏเด่นชัดขึ;น! และ เด่นชัดขึ;น! ภายหลังการ
รัฐประหาร   19 กนัยายน  2549 ที�ทั�วโลกเชื�อว่าเป็นคําสั�งที�ออกจากราช
สํานัก 
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 หลงัเหตุการณ์ยึดอาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549 แลว้ขบวนการ
ตุลาการภิวฒัน์ไดแ้สดงบทบาทที�ไม่ยึดหลกักฎหมายมากยิ�งขึ*น และแต่
ละคดีที� เกี�ยวโยงกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ เมื�อเปรียบเทียบกบัคดีอื�นๆ แลว้จะ
เห็นว่าศาลไดใ้ชม้าตรฐานที�แตกต่างกนัอย่างสิ*นเชิง ดงันั*นจึงเห็นชดัว่า
คาํวินิจฉยัของศาลในคดีการเมืองต่างๆ นั*น ผกูติดกบัความตอ้งการของ
ราชสํานัก จึงยิ�งสร้างความเสื�อมทรุดให้แก่ราชสํานักมากขึ* น โดย
รวบรวมเหตุการณ์เบื*องหลงัคดีที�มวัหมองดงันี*  
 

7.10.1 คดียบุพรรคไทยรักไทย  
 ความเป็นตุลาการวิบติั เริ�มตน้จากผูพิ้พากษาที�ยอมรับคาํสั�งของ
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หวัหนา้คณะผูย้ดึอาํนาจที�ออกคาํสั�งแต่งตั*งให้ผู ้
พิพากษาอาวุโสจากศาลฎีกามาเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญตดัสินยุบพรรค
ไทยรักไทย และตัดสิทธิกรรมการทั* งหมด 111 คน เมื�อปลายเดือน
พฤษภาคม 2550 เพียงพรรคเดียว โดยเก็บพรรคประชาธิปัตยไ์วท้ั*งๆ ที� 
ทั*งสองพรรคต่างก็เป็นจาํเลยดว้ยกนัในคดียุบพรรคโดยรายละเอียดของ
คําพิพากษาก็ทิ�มแทงพรรคไทยรักไทยว่า เลวร้ายอย่างไม่ มีชิ*น ดี 
เหมือนกบัเป็นคาํแถลงการณ์ของพรรคประชาธิปัตยที์�เป็นพรรคคู่แข่ง
ทางการเมืองทีเดียว 

7.10 ตุลาการภิวฒัน์ ราชสํานกัทรุดหนัก (หลงั 19 ก.ย. 49) 



 342

 ดูเหมือนจะเป็นที�รู้กนัทั*งสงัคม ในขณะนั*นว่าศูนยก์ลางควบคุม 
และจดัการอยู่ที�บ้านสี� เสาเทเวศน์ และทนัทีที�มีการอ่านคาํพิพากษายุบ
พรรค ,ประชาชนที�เห็นความไม่ชอบมาพากลมาก่อนหน้านี* แลว้ ก็ได้
รวมตวักนัภายใตชื้�อว่า แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้น เผด็จการ (นปก.) 
ประทว้งคาํพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญทนัทีที�อ่านจบ ณ ที�ทาํการศาล
รัฐธรรมนูญ แลว้ก็ขยายตวัเป็นการชุมนุมใหญ่ปักหลกัที�สนามหลวงแลว้
เคลื�อนตวัไปประทว้งพลเอกเปรมที�บา้นพกัสี�เสาเทเวศน์เสมือนเป็นการชี*
เป้าใหส้งัคมเห็นว่าพลเอกเปรมนั*นเองคือประธานเครือข่ายราชสาํนักที�
กาํลงัสร้างความเสื�อมเสียอยา่งหนกัใหแ้ก่สถาบนัพระมหากษตัริย ์ โดยที�
พลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรี แต่กลบัใชอ้าํนาจบารมีของพระองค์
เขา้แทรกแซงทางการเมือง 
 

7.10.2 คดีที�ดินรัชดา 
 จากคําพิพากษายุบพรรคตัดสิทธิกรรมการแล้ว ก็มาสู่เรื� อง
อื*อฉาวที�ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง (เป็นศาลพิเศษมีศาลเดียว
จาํเลยห้ามอุทธรณ์ ฎีกา) ได้ตัดสินจาํคุก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรี 2 ปี ในคดีที�คุณหญิงพจมานฯ ภรรยา ประมูลซื*อที�ดิน
ถนนรัชดาจากการขายทอดตลาดโดยเปิดเผยเป็นราคาประมาณ 700 ลา้น
บาท ก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมที�ไม่เป็นธรรม เพราะศาล
ตัด สินว่ าการซื* อที� ดินนั* นถูกต้องคุณหญิงพจมานได้รับที� ดินไป
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ครอบครองแต่ทกัษิณผิดที�เซ็นอนุญาตให้ภรรยาซื*อที�ดินได ้ฟังดูแปลก
เต็มที เพราะโดยกฎหมายผวัเมียนั*นใครจะไปทาํนิติกรรมอีกฝ่ายต้อง
อนุญาต แต่ศาลกลบัตดัสินเอาผดิเมื�อเปรียบเทียบคดีกบัอดีตนายกฯ ที�มา
จากราชสํานักในคดีคล้ายกัน กรณี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ อดีต
นายกรัฐมนตรีที�มีลกัษณะคดีเกี�ยวกบัที�ดินเหมือนกนั และเป็นการกระทาํ
ผิดชัดเจนยิ�งกว่ากรณีของ พ.ต.ท.ทักษิณ คือเรื� องภรรยาของพลเอก        
สุรยทุธซื*อที�ดินที�ยอดเขายายเที�ยงที�จงัหวดันครราชสีมา ซึ�งเป็นที�ดินป่า
สงวนแท้ๆ ที�ไม่อาจจะจับจองหรือซื*อขายกันได้ และซื*อเพียง 50,000 
บาท แต่กลบัไม่มีการดาํเนินคดีใดๆ จึงเห็นชดัเจนว่าเป็นการเลือกปฏิบติั  
 พ.ต.ท.ทกัษิณ รู้ถึงอาํนาจที�อยู่เบื*องหลงั ตุลาการดีแต่ไม่อาจจะ
กล่าวถึงโดยตรงได ้จึงให้สัมภาษณ์อย่างมีนัยสาํคญัในต่างประเทศผ่าน
ทางวีดีทัศน์ในการชุมนุมใหญ่ของประชาชนคนเสื*อแดงที�สนับสนุน 
พ.ต.ท.ทักษิณ ที�สนามกีฬารัชมังคลาเมื�อ 1 พฤศจิกายน 2551 ว่า 
“ขบวนการยุตคิวามเป็นธรรม” 
 

7.10.3 สองคดีมอ็บตดัสินไม่เหมอืนกนั 
 กรณีมอ็บพนัธมิตรยดึทาํเนียบฯ และบริเวณถนนโดยรอบถูกปิด
ตาย โดยเฉพาะการปิดถนนพิษณุโลกหน้าทาํเนียบได้ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนรําคาญแก่นกัเรียน และครูโรงเรียนราชวินิจ เพราะรถยนต์ของ
ผูป้กครองไม่อาจจะนาํส่งและรับนักเรียนได ้ประกอบกบัเสียงจากเวที
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ปราศรัยก็ดังหนวกหูมาก นักเรียนเรียนหนังสือไม่ได้ ดังนั* นครูและ
นกัเรียนจึงร่วมกนัฟ้องต่อศาลเพื�อเป็นการปกป้องสิทธิของตน และขอให้
ศาลไต่สวนและมีคาํสั�งตามคาํขอคุม้ครองชั�วคราว ปรากฏว่าศาลที�รับ
ฟ้องเรื�องนี* เป็นศาลแพ่งที�ผูพิ้พากษาส่วนใหญ่เป็นศาลใหม่ เป็นคนหนุ่ม
คนสาว ที�ไม่มีส่วนไดเ้สียเมื�อรับคดีก็วินิจฉัยตามข้อกฎหมาย ให้การ
คุม้ครองโดยใหพ้นัธมิตรถอนตวัจากการปิดถนนที�ทาํใหโ้จทก์ซึ�งเป็นครู
และนกัเรียนเดือดร้อน และยติุการกระจายเสียงในเวลาเรียน เพราะถือว่า
พนัธมิตรได้ใช้สิทธิทางกฎหมายเกินส่วนทาํให้ผูอื้�นเดือดร้อน ซึ� งใน
สายตาของสุจริตชนทั�วไปก็ ชื�นชมต่อคําพิพากษาที�ยืนอยู่บนหลัก
กฎหมาย แต่ปรากฏว่าต่อมาม็อบพนัธมิตรไดถ้อนกาํลงัไปใชพื้*นที�หน้า
กระทรวงศึกษาแทน โดยมีพฤติกรรมปิดถนน เปิดปราศรัยทั*งวนัทั*งคืน
เช่นเดียวกันกับที�กระทําต่อครูและนักเรียนราชวินิจ แต่คราวนี* เป็น
ขา้ราชการกระทรวงศึกษา ดงันั*นขา้ราชการที�เดือดร้อนจึงยื�นฟ้องเป็นคดี
ต่อศาลแพ่ง และยื�นคาํร้องขอคุ้มครองชั�วคราวเช่นเดียวกับที�ครูและ
นกัเรียนโรงเรียนราชวินิจเคยยื�นฟ้องและยื�นคาํร้อง แต่คราวนี* ศาลกลบั
วินิจฉยัแปลกโดยตดัสินไปคนละทางกบัคดีก่อนโดยไม่ให้การคุมครอง 
ซึ�งเป็นที�ฮือฮามาก ว่าทาํไมศาลมีมาตรฐานไม่เหมือนกนั ซึ�งมารู้ความ
จริงในภายหลงัว่าผูพิ้พากษาผูใ้หญ่ซึ�งเป็นผูบ้ริหารไดมี้คาํสั�งหลงัจากที�
ศาลเคยตดัสินใหเ้ปิดทางแลว้ว่า คดีที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองให้ส่งสาํนวน
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ขึ* นไปให้อธิบดีพิจารณาจ่ายสํานวน (มิใช่รับสํานวนคาํฟ้องตามเวร) 
ใหแ้ก่ศาลโดยอธิบดีศาลจะเป็นผูเ้ลือกผูพิ้พากษามาพิจารณาคดี 
 กรณีนี*ก็มีการวิพากษว์ิจารณ์กนัว่าศาลตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของผูอ้ยู่
เบื*องหลงัมอ็บพนัธมิตรที�ใครๆ ก็รู้และต่างขนานนามว่า “มอ็บเสน้ใหญ่” 
 

7.10.4 คดีสมคัรฯ ทํากบัข้าวหลุดจากนายกฯ 
 หลังการยึดอาํนาจ 19 กันยายน 2549 ขับไล่ทักษิณไปแล้ว 
รัฐบาล คมช.ภายใต้การนําของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี ก็
จดัทาํรัฐธรรมนูญฉบับรวบหัวรวบหาง และกองทัพก็เกณฑ์กองกาํลงั
ออกควบคุม และหนุนช่วยพรรคประชาธิปัตย ์เพื�อให้ชนะการเลือกตั*ง
ตามการชี*นาํของพลเอกเปรม ในการเลือกตั*ง 23 ธนัวาคม 2550 แต่ก็ยงั
ไม่สามารถจะกาํจดัทกัษิณออกจากอาํนาจการเมืองได ้และที�ทาํใหพ้ลเอก
เปรมเจ็บปวดที�สุดก็คือ นายสมคัร  สุนทรเวช ศตัรูเก่าทางการเมือง และ
เป็นผูใ้กลชิ้ดราชสํานักสายองคมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร ที�แก่งแย่ง
ความเป็นผู ้จงรักภักดีกับพลเอก เปรมมายาวนาน ก้าวขึ* นมาเป็น
นายกรัฐมนตรี โดยการสนบัสนุนของ พ.ต.ท.ทกัษิณ อีกจนได ้ซึ�งทาํให้
การใชอ้าํนาจครอบงาํการบริหารจดัการรัฐของพลเอกเปรมเป็นไปไดย้าก
กว่าสมยัที�ทกัษิณเป็นนายกฯ เสียอีก อีกทั*งจะโค่นลม้นายกฯ สมคัร ดว้ย
ขอ้หายอดนิยมว่าไม่จงรักภกัดีก็เป็นไปไดโ้ดยยาก อีกทั*งนายสมคัรก็เป็น
นกัสูท้างการเมืองในระบอบรัฐสภาที�มีประวติัศาสตร์ยาวนานที�สู้รบตบ
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มือกบัพวกมอ็บในสายตาของเขาว่าเป็นพวก “แก๊งขา้งถนน” มาแลว้อยา่ง
ขึ*นชื�อลือชา และแลว้เหตุการณ์ก็บ่งบอกความจริงดงัการคาดหมาย เมื�อ
นายสมคัร  สุนทรเวช นั�งในตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีไดเ้พียงแค่ 3 เดือน 
ตูดไม่ทนัร้อนพลเอกเปรมก็ทนไม่ไหว แลว้มอ็บพนัธมิตรก็ก่อตวัขึ*นเมื�อ 
25 พฤษภาคม 2551 โดยมีเป้าหมายแทจ้ริงคือเพื�อโค่นลม้รัฐบาลนาย
สมคัร สุนทรเวช ,นายกฯ สมคัร ก็ออกมาตอบโตสู้้อย่างยิบตา แมร้าช
สาํนกัสายหนึ�งจะส่งสญัญาณว่าสนบัสนุนอยูข่า้งหลงัมอ็บพนัธมิตรฯ แต่
นายกฯ สมคัรก็ทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็น และอาศยัความใกลชิ้ดพระเจา้อยู่หัว 
และตาํแหน่งหน้าที�ของตนเขา้เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเพื�อถวายรายงานอย่าง
ชนิดที� บุคคลอื�นกระทําได้ยาก จนเกิดความสับสนในเบื*องต้นของ
เครือข่ายราชสาํนกัในการรับสญัญาณทางการเมืองจากเบื*องบนว่า จะเอา
อยา่งไรแน่ 
 นายสมคัรไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความใกลชิ้ด และความไวว้างพระ
ราชหฤทัย ตั*งแต่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนถึงปัจจุบัน เมื�อมาเป็น
นายกรัฐมนตรี เช่นมีข่าวว่าทหารจะทาํการรัฐประหารให้เสร็จสิ*นเสีย
โดยเร็วตามการชี*นาํของพลเอกเปรมอีกครั* งหนึ� งหลงัการรัฐประหาร 19 
กนัยายน 2549 โดยแกนนาํเหล่าทพัไดไ้ปประชุมกนัที�บา้นสี�เสาเทเวศร์
อยา่งลบัๆ ในคืนวนัองัคารที� 6 พฤษภาคม 2551 แต่เมื�อความแตกปรากฏ
เป็นข่าวเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพียงฉบับเดียวใน
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วนัรุ่งขึ*นวนัพุธ นายสมคัรก็แสดงศกัยภาพใกลชิ้ดเบื*องยุคลบาททันที 
โดยในคืนของวนัพฤหสับดีที� 8 พฤษภาคม 2551 นายสมคัรก็เขา้เฝ้าพระ
เจา้อยูห่วัโดยกะทนัหนัเพื�อถวายรายงานสถานการณ์ทนัที เล่นเอาพลโท
ประยทุธ  จนัทร์โอชา แม่ทพัภาคที� 1(ยศในขณะนั*น) ในฐานะทหารเสือ
พระราชินี ซึ�งเป็นที�รู้กนัว่าเป็นผูใ้กลชิ้ดสมเด็จพระราชินี และเป็นที�จบัตา
ว่านายทหารคนนี*แหละที�จะเป็นแกนนาํหากมีการยดึอาํนาจตอ้งอ่อนยวบ
ลงทนัที 
 ในภาวะความปั�นป่วนเช่นนี*  นายสนธิ ลิ*มทองกุล ดูเหมือนจะกุม
สถานการณ์ไดม้ั�น จึงไม่ยอมปล่อยใหส้ถานการณ์เกิดความสับสน จึงเร่ง
ยกระดบัสงครามใหรุ้นแรงขึ*น โดยนาํม็อบบุกเขา้ยึดทาํเนียบรัฐบาล แต่
ปรากฏว่าพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ก็ยงันิ�งเฉยแมน้ายสมคัร จะ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน การนิ�งเฉยไม่ปฏิบติัตามหน้าที�ของ ผบ.ทบ.แมจ้ะ
เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเบื*องหลงัม็อบนั*นมีเส้นใหญ่หนุนหลงัอยู่
จริง แต่ด้วยลกัษณะพิเศษของนายสมคัร ปรากฏว่าก็ยงัไม่ยอมลาออก 
และยงักดัฟันสู ้ซึ�งเหตุการณ์นี* เท่ากบัเป็นการยืนยนัโดย ผบ.ทบ.แลว้ว่า
เบื*องบนไม่เอาสมคัร แลว้แต่ ผบ.ทบ.ก็อยูใ่นฐานะกลืนไม่เขา้คายไม่ออก 
ถา้จะทาํการปฏิวติัตามใจเบื*องบน บา้นเมืองก็จะพงั แต่ถา้จะดาํเนินการ
ตามกฎหมายกบักลุ่มพนัธมิตรฯ ก็เป็นการขดัใจเบื*องบน สุดทา้ยจึงเลือก
ทางออกที�ดีที�สุดคืออยู่เฉยๆ ไม่ทาํอะไร ในที�สุดเหตุการณ์จึงบีบบงัคบั
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ให้เครือข่ายราชสํานักจาํตอ้งใชอ้าํนาจตุลาการวิบติัที�เปิดโปงความไร้
หลกันิติธรรมจากการยื�นฟ้องคดีของสว.เรืองไกร ลูกสมุน คมช.ต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื�อให้ปลดสมคัรออกจากอาํนาจ โดยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
ทาํหนา้ที�อยา่งดียิ�งตามความประสงคข์องราชสาํนกัที�จะเอาสมคัรออกไป 
จึงพิพากษาว่าให้นายสมคัรพน้จากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีในขอ้หาได้
ประโยชน์จากการทาํกบัขา้วโชว์ทางโทรทัศน์ ซึ� งนายสมคัร เป็นผูจ้ ัด
รายการทําครัวมานานกว่า 7 ปีก่อนที�จะเป็นนายกฯ แลว้ เมื�อวนัที�  9 
กันยายน 2551 ตามคําวินิจฉัยที�  12-12/2551 โดยศาลตีความว่าเป็น
ความผิดตามความหมายในพจนานุกรมในเรื� องลูกจา้ง ในขณะที�ศาล
รัฐธรรมนูญผูต้ดัสินหลายคน เช่น นายจรัล ภกัดีธนากุล ก็เป็นลูกจา้งหา
ประโยชน์จากการสอนหนงัสือ ตามความหมายในพจนานุกรมเหมือนกนั
แต่กลบัไม่เป็นไร 
 ต่อมาสงัคมก็ยิ�งเห็นชดัเจนมากขึ*นว่ากระบวนการยุติธรรมของ
ไทยได้กลายเป็นกระบวนการยุติความเป็นธรรมแล้ว เมื�อนายอภิสิทธิ;   
เวชชาชีวะ ไดถู้กราชสํานักอุม้ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรี (หลงัจากม็อบ
พนัธมิตรได้กดดนั และศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้อาํนาจตัดสินลม้อาํนาจ
นายกฯ สมคัร สุนทรเวช และนายกฯ สมชาย วงศส์วสัดิ;  แลว้) ก็ปรากฏ
หลกัฐานชดัเจนว่านายอภิสิทธิ;  มีคดีติดตวัคือหนีการเกณฑ์ทหาร ซึ�งเป็น
ความผิดร้ายแรง แต่นายอภิสิทธิ;  กลับลอยนวลเป็นนายกฯ ได้ จน
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กลายเป็นที�กล่าวขานกนัอยา่งสนุกสนานในวงการทูตในประเทศไทยว่า 
นายกฯ ทาํกบัขา้วมีความผดิรุนแรงกว่านายกฯ หนีทหาร           
 ความผิดที�ศาลลงโทษนายกฯ ซึ�งเป็นประมุขฝ่ายบริหารเช่นนี; 
จงึเป็นสิ�งที�ไร้เหตุผลที�สุดในสายตาคนไทย และในสายตาชาวโลก และ
กลายเป็นเรื�องล้อเลยีนในการ์ตูนทางการเมอืง และข่าวตลกทางการเมือง
ของสื�อทั;งโลก 
 

7.10.5 คดีปลดนายกฯ สมชาย 
 เมื�อนายสมัครต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยใช้คําพิพากษาของศาล
รัฐธรรมนูญอันชวนหัว ก็ไม่อาจจะสยบพลังที�เชื�อมั�นในความถูกต้อง
ของระบอบประชาธิปไตยของทักษิณได้ นายสมชาย วงศ์สวสัดิN  น้องเขย 
สามขีองนางเยาวภา ชินวัตร ก็ก้าวขึ;นเป็นนายกรัฐมนตรีอีก ท่ามกลาง
ความไม่พอใจของราชสํานักอย่างรุนแรง 
 ความตอ้งการที�จะลม้รัฐบาลนายกฯ สมชายได้ถูกดาํเนินการ
อยา่งเร่งด่วนดว้ยเพราะใกลว้นัเฉลิมฉลองพระชนมพ์รรษาวนัที� 5 ธนัวา
แลว้ และราชสํานักไม่ตอ้งการให้นายกฯ สมชายเข้าเฝ้า, ระยะเวลา 2 
เดือนนับจากเดือนตุลาคม จึงต้องเร่งเกมส์ให้จบ ดังนั*นเครือข่ายราช
สาํนักโดยพนัธมิตรและพรรคประชาธิปัตยจึ์งตอ้งเปิดตวัชดัเจนพร้อม
ด้วย สว.กลุ่ม 40 ผนึกกําลงักัน ปิดลอ้มรัฐสภาโดยมี ส.ส.สมเกียรติ     
พงศไ์พบูลย(์แกนนาํพนัธมิตร) นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.จงัหวดัระยอง 
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นายถาวร เสนเนียม ส.ส.จงัหวดัสงขลา� (ต่อมาไดรั้บปูนบาํเหน็จเป็น
รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย) และอีกหลายคนไดน้าํรถยนต์ติดตราพรรคออก
หนุนช่วยม็อบพนัธมิตรที�นํากาํลงัลอ้มรอบปิดทางประตูทางเข้า-ออก 
สภาในวันที�  7  ตุลาคม 2551 เ พื�อไม่ให้นายสมชาย วงศ์สวัส ดิ;  
นายกรัฐมนตรีนาํคณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาภายใน 15 วนั นับ
แต่วนัเขา้เฝ้าพระเจา้อยู่หัว ซึ�งจะมีผลทาํให้นายสมชายตอ้งพน้ตาํแหน่ง
นายกฯ ทนัทีตามรัฐธรรมนูญ ซึ�งขณะนั*นเป็นวนัที�ใกลจ้ะครบกาํหนด 15 
วนัแลว้ โดยกลุ่ม สว. 40 เช่น นางรสนา โตสิกะตระกูล ก็เปิดเกมส์ตีโต้
ในสภาใหน้ายกฯ สมชาย ลาออกจนสภาปั�นป่วน ส่วนขา้งนอกสภากลุ่ม
พนัธมิตรฯ ก็วางแผนก่อจลาจลดว้ยการเตรียมรถบรรทุกระเบิด “คาร์
บอม” และนกัรบศรีวิชยั ตระเตรียมอาวุธปืน ระเบิดปิงปอง มีด ไม ้เพื�อ
ปะทะกบัเจา้หนา้ที� โดยกีดขวางไม่ให้คณะรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา
เขา้ไปในรัฐสภาได ้แต่หากขดัขวางไม่สาํเร็จก็จะจดัการระเบิดประตูสภา
ดว้ยคาร์บอม แลว้มวลชนพนัธมิตรฯ ก็จะฮือบุกเขา้สภาซึ�งจะเกิดภาวะ
จลาจลเพื�อกดดนัให้ฝ่ายทหารทาํการยึดอาํนาจลม้รัฐบาลนายสมชายเงา
อาํนาจของทักษิณให้ได ้และหลกัฐานที�ยืนยนัถึงแผนการอนัเลวร้ายนี*
โดยไม่คาํนึงถึงการเสียชีวิตของใครทั*งสิ*นของแกนนาํพนัธมิตรฯ ก็คือคาํ

                                                
�

 รายชื�อ ส.ส.พรรคประชาธิปัตยที์�ระบุนี*  มีรูปปรากฏในสื�อมวลชนทางโทรทศัน์ที�
ถ่ายทอดสดในวนัที� 7 ตุลาคม 2551 
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ประกาศบนเวทีม็อบพันธมิตรของนายสนธิ ในขณะเกิดเหตุการณ์         
ปิดลอ้มสภาว่า “นายสมชาย จะตอ้งออกจากนายกฯ ภายใน 6 โมงเย็น         
นี* ”�แ ต่ เ ดชะ บุญรถยนต์บร ร ทุ กระ เ บิ ด ที� จ อดคอยไว้อยู่ หน้ า
พรรคชาติไทย ซึ� งห่างจากสภาประมาณ 200 เมตร ที� มี พ.ต.ท.เมธี        
ชาติมนตรี หรือสารวตัรจ๊าบ ซึ�งเป็นแกนนาํฝ่ายการทหารคนสาํคญัของ
พนัธมิตรฯ นอ้งเขยนายการุณ ใสงาม สว.สายประชาธิปัตย ์เป็นผูค้วบคุม
โดยจะจุดระเบิดดว้ยสัญญาณโทรศพัท์ แต่เกิดอุบัติเหตุจาก สัญญาณ
โทรศพัทที์�ภรรยาโทรเขา้ไปหาทาํให้วงจรระเบิดทาํงานก่อนกาํหนดจึง
เกิดระเบิดขึ*นอยา่งรุนแรงก่อนเวลาปฏิบติัการเพียงเล็กน้อย(กาํหนดการ
ประมาณจะ 4 โมงเยน็) เป็นผลทาํให้สารวตัรจ๊าบเสียชีวิตทนัทีจากแรง
ระเบิด และตาํรวจก็ไดต้ดัสินใจยิงแก๊สนํ* าตาเปิดทางจนเป็นเหตุจลาจล
ลุกลามจากสภาขยายตวัไปปิดลอ้มสาํนักงานตาํรวจนครบาลที�อยู่ใกล้ๆ  
ตั*งแต่นั*นตลอดคืนของวนัที� 7 ตุลาคม มีผูค้นเสียชีวิตและบาดเจ็บจาํนวน
มาก แต่ผูบ้ญัชาการทหารบกก็ไม่ยอมที�จะทาํการรัฐประหาร ทาํให้ราช

                                                
�

 คาํประกาศของนายสนธิ  ลิ*มทองกุล ที�กล่าวในเวลากลางวนัขณะชุมนุมปิดลอ้ม
สภานั*นไดถู้กเปิดเผยในคืนวนัเดียวกนันั*นหลงัจากแผนการลม้เหลวที� “คาร์บอม” 
เกิดระเบิดก่อนเวลา ทาํใหแ้กนนาํคนสาํคญัเสียชีวิตว่าแทจ้ริงแลว้เป็นการสร้างเหตุ
ความรุนแรงเพื�อกดดนัใหพ้ลเอกอนุพงศ ์เผ่าจินดา ผบ.ทบ.ตอ้งทาํการยดึอาํนาจโดย
ไม่มีทางเลือกเพื�อโค่นลม้รัฐบาลตวัแทนของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร 
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สํานักไม่พอใจ โดยในคืนนั* นนายสนธิได้ขึ* นปราศรัยด่าทอพลเอก
อนุพงศ ์ผบ.ทบ.อยา่งรุนแรง และกล่าวหาว่าไม่ยอมออกมายดึอาํนาจเป็น
การขัดพระประสงค์ และแลว้ปัญหาที�สงสัยงุนงงทั*งหมดว่าม็อบเส้น
ใหญ่หมายถึงใคร ก็ไขคาํตอบดว้ยการที�สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราช
ดาํเนินมาทรงเป็นประธานเผาศพ “น้องโบว์”�ด้วยพระองค์เอง และ     
ยกยอ่งเป็นวีรสตรีผูพ้ลีชีพเพื�อสถาบนัพระมหากษตัริย ์และพระราชทาน
เพลิงศพใหแ้ก่สารวตัรจ๊าบดว้ย 
 แมเ้หตุการณ์จะเปิดเผยชดัเจนแลว้ว่าพระองคคื์อผูส้นบัสนุนการ
กระทาํของพนัธมิตรฯ มาโดยตลอดเพื�อโค่นลม้รัฐบาลทกัษิณ เริ�มตั*งแต่
เมื�อ 19 กันยายน 2549 และลม้รัฐบาลนายสมคัร ซึ� งเป็นตัวแทนของ
ทกัษิณ แต่ปรากฏว่านายกฯ สมชาย น้องเขยทกัษิณก็ยงัดื*อรั* นอยู่ต่อไป 
ราชสาํนักตอ้งการจะกาํจดัรัฐบาลเงาของทกัษิณให้สิ*นซากดว้ยการใช้
ม็อบพนัธมิตร ก็ยงัไม่สาํเร็จ จะกาํจดัดว้ยการให้ทหารยึดอาํนาจก็ติดที�  
พลเอกอนุพงศ ์ผบ.ทบ.ขวางทางวางเฉยไม่ยอมทาํ ทาํให้พลเอกประยุทธ 

                                                
�

 “นอ้งโบว”์ หรือนางสาวองัขณา ระดบัปัญญาวุฒิ ไดเ้สียชีวิตจากแรงระเบิด (จาก
ผลการพิสูจน์หลกัฐานของนกัวิชาการสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ) บริเวณหน้าที�ทาํ
การกองบญัชาการตาํรวจนครบาลที�อยูใ่กล้ๆ  กบัรัฐสภา และไดก้ลายเป็นกุญแจดอก
สาํคญัว่าสมเดจ็พระราชินีเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัมอ็บพนัธมิตรโดยตรงเมื�อพระองค์ทรง
เสดจ็ไปเป็นประธานเผาศพดว้ยพระองคเ์อง 
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จนัทร์โอชา ทหารเสือราชินีคนสนิทจึงไม่อาจจะขยบัไดใ้นสถานการณ์ที�
ผูมี้อาํนาจในบ้านเมืองกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี*  ในที�สุดนายสนธิ     
ลิ*มทองกุล กบันายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาพรรคประชาธิปัตย ์ก็แสดง
ตนตอบสนองพระราชประสงคอ์นัเกินความคาดหมายของมนุษยที์�ยงัไม่
เสียสติที�จะคาดการได้นั�นก็คือ ไดทุ่้มเทกาํลงัมวลชนเข้ายึดสนามบิน
นานาชาติของประเทศไทยทั*งหมดในกรุงเทพฯ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ 
และสนามบินดอนเมือง เพื�อกดดนัใหรั้ฐบาลสมชายหมดอาํนาจไปไม่ว่า
จะดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม แมว้่าบา้นเมืองจะพงัพินาศไปต่อหน้าต่อตา ซึ�งเป็น
มาตรการสุดทา้ยที�รุนแรงสุด จนกลายเป็นปัญหาของนานาชาติ เพราะ
ประชาชนทุกชาติต้องอกสั�นขวญัหาย ตกค้างอยู่ในประเทศไทยและ
ประเทศเพื�อนบา้น เพราะสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นศนูยก์ลางการบินของ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่ฝ่ายทหารก็ยงันิ�งเฉยทั*งไม่ยึดอาํนาจ 
และก็ไม่ดาํเนินการทางกฎหมายใดๆ อีกเช่นกนั รวมตลอดทั*งนายสมชาย 
ก็ยงัดื*อสูไ้ม่ลาออกจากนายกฯ และหนีไปตั*งหลกัที�จงัหวดัเชียงใหม่ที�มี
มวลชนคนรักทกัษิณหนาแน่นคอยปกป้อง และขณะนั*นก็ใกลว้นัสาํคญั
ของชาติ คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ซึ� งพระองค์จะมี
พระชนมายคุรบ 81 พรรษา 
 ดว้ยสถานการณ์ที�บีบรัด และไม่มีองคก์รรัฐหน่วยงานใดกลา้เขา้
มาปราบปรามเหตุการณ์จลาจล และเขา้มาลม้รัฐบาลนายสมชายที�ไม่ทรง
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โปรดได ้และในระหว่างนั*นก็มีข่าวลือแพร่สะพดัไปหมดว่าเครือข่ายราช
สาํนกัจะตอ้งทาํทุกวิถีทางไม่ใหน้ายกฯ สมชายเป็นผูน้าํการถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในปีนี* ได ้ซึ�งขณะนั*นหมายกาํหนดการของ
สํานักพระราชวังได้กาํหนดให้มีการสวนสนามของกองทหารรักษา
พระองค ์ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้ ในวนัที�2 ธนัวาคม 2551 เวลา 
15.00 น. ,นายกฯ สมชาย ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมจะตอ้งเขา้เฝ้าเป็นวนั
แรกของพระราชพิธี แลว้ข่าวลือก็เป็นจริงโดยเครือข่ายราชสาํนักไดต้ก
ลงกนัใชศ้าลรัฐธรรมนูญเป็นเครื�องมือดาํเนินการปลดนายกฯ สมชาย ใน
คดียุบพรรคโดยเร่งดาํเนินการรวบหัวรวบหางเล่นงานนายกฯ สมชาย 
วนัที� 2 ธนัวาคม ทั*งๆ ที�วนันั*นเป็นวนันัดพิจารณามิใช่วนันัดตดัสินคดี 
แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ดาํเนินการอย่างทุลกัทุเลจนเสร็จสิ*นก่อนเวลาสวน
สนามอยา่งหวุดหวิดจนได ้ 
 การแสดงออกของศาลรัฐธรรมนูญในวนัที� 2 ธนัวาคม 2551 จึง
กลายเป็นละครราคาถูกด้วยการเขียนบทละครอย่างเร่งด่วนให้ศาล-
ทหาร-ตาํรวจ-พนัธมิตรฯ เล่นให้ประสานกนัโดยมีเป้าหมายคือ ทาํลาย
รัฐบาลตวัแทนทกัษิณใหจ้งได ้ข่าวนี* ไดรั้�วไหลออกไปจึงมีประชาชนผูรั้ก
ความเป็นธรรมกลุ่มใหญ่ รวมตัวกันไปปิดล้อมศาลรัฐธรรมนูญ ทํา       
ให้ผูพิ้พากษาต้องยา้ยไปอ่านคําพิพากษาที�ศาลปกครองแทน ทาํให้
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บรรยากาศการพิจารณาคดีโบว์ดาํของศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปอย่าง
ทุลกัทุเล กว่าจะเริ�มไดก้็เป็นเวลาเกือบเที�ยง 
 ในวนัที� 2 ธนัวาคม นั*นตรงกบัวนันัดพิจารณาคดียุบพรรคพลงั
ประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมชัฌิมาธิปไตย แต่ปรากฏว่าศาลได้
แอบทาํคาํพิพากษาไวล่้วงหนา้เรียบร้อยแลว้ บรรยากาศในห้องพิจารณา
นั*น ตวัแทนของพรรคการเมืองที�เป็นจาํเลยจะแถลงขอสืบพยานใดๆ ศาล
ก็ไม่อนุญาต ดงันั*นตวัแทนทุกพรรคฯ จึงขอยื�นคาํแถลงปิดคดี ศาลก็เพียง
รับไวแ้ต่ไม่อ่าน แลว้ศาลก็รีบหยบิคาํพิพากษาที�ตดัสินยบุพรรคทั*งหมดที�
แอบเขียนไวล่้วงหนา้ขึ*นมาอ่านทนัที โดยอ่านผดิๆ ถกูๆ เช่นใชชื้�อพรรค
พลงัประชาชนไปเขียนไวใ้นสาํนวนยบุพรรคชาติไทย เป็นตน้ และแมจ้ะ
ถึงเวลาเที�ยง ศาลก็ไม่พกัการพิจารณาโดยพยายามจะอ่านคาํพิพากษา
เพื�อให้นายสมชาย หมดอาํนาจลงให้ได้ก่อนจะถึงเวลาสวนสนามของ
ทหารรักษาพระองค์เวลา 15.00 น. ปรากฏว่าอ่านคําพิพากษาเสร็จ
ประมาณ 14.00 น. 
 เวลาที�ลอ็คไว้หวุดหวดิจริงๆ 
 ทนัทีที�มีคาํพิพากษาทาํให้นายกฯ สมชายหมดอาํนาจลงทันที
กลุ่มพันธมิตรฯ ก็ติดต่อ ทหาร ตํารวจ เพื�อเตรียมถอนตัวออกจาก
สนามบิน และทาํเนียบนายกฯ และก็ประกาศชยัชนะทนัที ซึ�งเป็นที�ผิด
สังเกตว่าเมื�อครั* งศาลตัดสินให้นายสมัครหลุดจากนายกฯ เพราะ
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ทาํกบัขา้ว หากใชม้าตรฐานเดียวกนัพนัธมิตรฯ ก็น่าจะประกาศชยัชนะ 
และถอนตัวจากทาํเนียบ และยุติความวุ่นวายเสียได้ แต่ขณะนั*นกลบั    
ไม่ทาํ 
 จากข้อเท็จจริงที�กล่าวข้างต้นนี; คาํพพิากษาของศาลรัฐธรรมนูญ 
กรณียุบพรรคพลังประชาชน นี;จึงเป็นประจักษ์พยานชัดเจนว่าศาล
รัฐธรรมนูญตดัสินคดีตามคาํสั�งของเครือข่ายราชสํานักและตรงตามพระ
ราชประสงค์  มใิช่ตดัสินคดีตามสํานวน  
 การยติุการชุมนุมของพนัธมิตรก็เป็นไปตามเกมส์ที�เครือข่ายราช
สํานักเป็นผูก้าํหนดเพื�อให้ประสานกับคําพิพากษายุบพรรค รวมทั* ง
ประสานกบัทหารและกลุ่มเนวินที�แปรภกัดิ; ไปร่วมกบัพรรคประชาธิปัตย์
จดัตั*งรัฐบาล 
 
 
 
 ทนัทีที�นายสมชาย วงศส์วสัดิ;  พน้จากหน้าที�โดยผลคาํพิพากษา
ใหย้บุพรรค และตดัสิทธิทางการเมือง เครือข่ายราชสาํนักภายใตก้ารนาํ
ของพลเอกเปรมก็ทาํงานอย่างเร่งด่วน เพื�อหาทางออกที�เป็นไปไดโ้ดย
อาศยักลไกระบบรัฐสภา แมจ้ะเป็นการกระทาํที�ไม่ถูกตอ้งตามครรลอง
แต่ก็ยงัเสียหายน้อยกว่าที�จะหักดา้มพร้าดว้ยเข่า โดยการยึดอาํนาจ โดย

7.11 อภิสิทธิN รัฐบาลเทพประทาน 
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กดดนัทุกพรรคการเมืองใหส้นบัสนุนนายอภิสิทธิ; เป็นนายกรัฐมนตรี แต่
ก็ยงัเป็นไปไม่ไดด้ว้ยเพราะเสียงส่วนใหญ่เป็นพรรคพลงัประชาชน แม้
ถกูยบุพรรคแลว้ก็ยงัมารวมตวักนัอยูที่�พรรคเพื�อไทยที�เตรียมจดัตั*งไวค้อย
ล่วงหน้าแลว้ อาํนาจทหารจึงกดดนันายเนวิน  ชิดชอบ และนายอนุทิน  
ชาญวีรกรู (คนสนิทของฟ้าชาย) สองคนที�เป็นกาํลงัสาํคญัในฝ่ายทกัษิณ 
ให้ทรยศต่อทักษิณโดยนําก ําลัง ส.ส.ออกมาสนับสนุนนายอภิสิทธิ;  
ภาวการณ์ดงักล่าวจึงเกิดภาพทุลกัทุเลทางการเมืองมาก กลายเป็นข่าวเน่า
ชิ*นใหญ่ส่งกลิ�นเหม็นอบอวลทั�วบ้านทั�ว เมืองเมื�อเห็นนายอภิสิทธิ;           
(ที�สื�อมวลชนยกย่องว่าขาวสะอาดผุดผ่อง) ยืนกอดกบันายเนวิน(ที�สื�อ
ประนาฌว่าเลวบริสุทธิ; มาโดยตลอด) เพื�อร่วมรัฐบาลกนัภายใตข่้าวลือที�
พดูลบัๆ กบั ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลทุกคนเพื�อใหโ้อนอ่อนผอ่นตามว่า 
 “มงึรู้ไหมว่ามงึกาํลงัสู้กบัใคร” 
 ข่าวลือด้วยวลีสั* นๆ แต่รู้ความหมายดีนี* ได้กดดันให้ทุกฝ่าย
จาํตอ้งยอมใหน้ายอภิสิทธิ; เป็นนายกฯ แลว้เงาของผูมี้อาํนาจที�สังคมไทย
ไม่อาจจะกล่าวถึงได ้ก็ทอดยาวลงมาที�ค่ายทหารโดยมีแกนนาํทุกพรรค
การเมืองที�ถกู กกต.ตดัสิทธิ;  และห้ามเคลื�อนไหวการเมือง ไปรวมตวักนั
เตรียมจดัตั*งรัฐบาลโดยไม่เกรงกลวัอาํนาจ กกต.ที�เขม้งวดต่อพรรคไทย
รักไทย และ พ.ต.ท.ทักษิณ มาแล้วในอดีต โดยนั�งประชุมร่วมกับ
นายทหารใหญ่ 3 นาย ผูใ้กลชิ้ดเบื*องบนคือ พลเอกประวิช วงศสุ์วรรณ 
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อดีต ผบ.ทบ.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. (บิ�กป๊อก) และพลเอก  
ประยทุธ จนัทร์โอชา เสนาธิการ ซึ�งสื�อมวลชนไดต้ั*งฉายาให้กบัรัฐบาล
นายอภิสิทธิ; ว่า “รัฐบาลทหาร 3 ป.” คอื  ประวชิ-ป๊อก-ประยุทธ 
 จากวลีประวติัศาสตร์ว่า “มึงรู้ไหม มึงกาํลงัสูก้บัใคร” แพร่ไปทั�ว 
แต่ดูเหมือนว่า พ.ต.ท.ทกัษิณจะไม่รู้ หรือพยายามไม่อยากรู้ว่า “กาํลงัสู้
กบัใคร” ดงันั*นศึกช่วงชิง ส.ส.ที�พรรคถกูยบุใหไ้ปสนบัสนุนอภิสิทธิ;  เป็น
นายกฯ จึงคุกรุ่นขึ*นดว้ยฝ่ายที�ตอ้งการจดัตั*งรัฐบาลใหม่หรือเครือข่ายราช
สาํนกัไดท้าํการเสนอเงินซื*อตวั ส.ส.ออกไปเพื�อใหส้นบัสนุนนายอภิสิทธิ;  
จึงเกิดขึ*นอยา่งรุนแรงดว้ยตวัเลขซื*อ ส.ส.สูงถึง 20 ลา้นบาทต่อคน 
 เสียง ส.ส.ฝ่ายใดมากกว่ากนัในขณะนั*น สู้กนัฉิวเฉียดกนัในแต่
ละวนัไม่แน่นอน ถา้จะชนะแพก้นัก็ไม่เกิน 10 เสียง ในที�สุดเวลา 4.00 น. 
เช้ามืดของวันที�  15 ธันวาคม 2551 ซึ� งจะเป็นการโหวตเสียงเลือก
นายกรัฐมนตรีกนัในสภา ก็มีการนัดหมายให้แกนนาํทุกพรรค และทุก
พวกในพรรคที� จะหนุนอภิสิทธิ;  ไปรวมกันที�บ้านพลเอกประวิช          
วงศสุ์วรรณ เพื�อไปรับฟังเสียงจากโทรศพัท์เปิดลาํโพง Speaker Phone 
ของสตรีผูสู้งศกัดิ;  โดยให้ฟังพร้อมกนัทุกคนเพื�อความมั�นใจว่าพระองค์
ตอ้งการใหอ้ภิสิทธิ; เป็นนายกรัฐมนตรีอยา่งแทจ้ริง มิใช่แอบอา้งกนัอย่าง
เพอ้เจอ้ เพื�อใหทุ้กคนไปดาํเนินการโหวตในสภาในวนัเดียวกนัที�สภาจะ
เปิดประชุมเวลา 9 โมงเชา้ อยา่งพร้อมเพรียงโดยไม่ตอ้งสงสยั 
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 พอไดเ้วลาตี 4 ของวนัที� 15 ธนัวาคม ก็มีเสียงของสตรีดงักล่าวที�
แกนนําพรรคทุกคนรู้จัก และเข้าใจความหมายดี ก็ดังขึ*นให้สนับสนุน
อภิสิทธิ;  เป็นนายกฯ จริง 
 จากข่าวลบัยืนยนัว่าเป็นเสียงของท่านผูห้ญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ 
รองราชเลขาธิการในสมเด็จพระราชินี เป็นผูก้ล่าว และเวลาตีสี�ก็เป็นที�รู้
กนัว่าเป็นเวลาปกติที�ยงัไม่นอนของบุคคลสาํคญัท่านนี*  
 ในที�สุดเสียงในสภากอ็ุ้มอภิสิทธิNขึ;นเป็นนายกฯ แต่ผู้สื�อข่าวสภา
กลบัให้ฉายารัฐบาลอภิสิทธิNว่า “รัฐบาลเทพประทาน” 
 
 
 

 ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของนายสนธิ และแกนนําพนัธมิตร
ทุกคนลว้นแลว้แต่มิใช่ผูจ้งรักภักดี และมิใช่เป็นผูมี้แนวคิด “กษัตริย ์
นิยม” แต่อยา่งใด และเกือบทั*งหมดของแกนนาํพนัธมิตรฯ ลว้นแลว้แต่
เป็นอดีตผูป้ฏิบติังานของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยที�เคยจบัปืน
สูร้บกบัรัฐบาลเผด็จการทหารและศกัดินาในเขตป่าเขามาก่อนทั*งนั*น แม้
พลตรีจาํลอง ศรีเมือง จะมิไดมี้ภูมิหลงัดงัเช่นคนอื�นๆ แต่  พลตรีจาํลอง ก็
มีพฤติกรรมที�แปลกแยกทางสงัคมสนบัสนุนนกับวชสนัติอโศก ซึ�งถือว่า
เป็นพุทธศาสนาในนิกายที�แปลกประหลาด และไม่อยู่ในกรอบของเถระ

7.12 คาํประกาศสงครามประชาชนของสนธ ิ
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สมาคมซึ�งราชสาํนกัเห็นว่าเป็นอนัตรายต่อความมั�นคงแห่งรัฐ และไดเ้คย
สั�งการใหด้าํเนินคดี และกาํจดัใหสิ้*นไปมาแลว้ในอดีตแต่ไม่สาํเร็จ  
 การปรากฏตวัของขบวนการพนัธมิตรนับแต่เริ�มตน้ที�นายสนธิ
ไม่พอใจในตวัทักษิณเป็นการส่วนตวั เนื�องจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ ไม่ยอม
ตอบสนองผลประโยชน์ที�ร้องขอ แลว้ก็ขยายตัวออกไปโดยอุปโลกน์
ตนเองและพรรคพวกว่าเป็นผูจ้งรักภักดีที� จะมากอบกู้ราชบัลลังก์
เนื�องจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นผูไ้ม่จงรักภกัดี ตอ้งการจะโค่นลม้ระบอบ
กษตัริย ์และสร้างระบอบสาธารณรัฐขึ*น กลุ่มพนัธมิตรไดจ้งใจที�จะใช้
เสื* อยืดสีเหลืองซึ� งเป็นสีว ันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัว เป็น
สญัลกัษณ์ และจงใจที�ชดัเจนที�สุดคือ ติดคาํว่า “เราจะสู้เพื�อในหลวง” ไว ้
บนเสื*อสีเหลืองทุกตวัที�ใชส้วมใส่ 
 จากการที�ราชสํานักยินยอมให้นายสนธิ และแกนนาํพนัธมิตร
ดาํเนินการเช่นนี* ไดโ้ดยไม่มีการดาํเนินคดีใดๆ ทางกฎหมาย เช่นในอดีต
ที�ผา่นมาจึงเท่ากบัเป็นการเปิดเผยตวัตนของราชสาํนักในการลงสู่สนาม
การเมืองดว้ยตนเอง ซึ�งถือไดว้่าเป็นการแสดงตวัตนอยา่งเปิดเผยของราช
สาํนกัเป็นครั* งแรกในประวติัศาสตร์การเมืองไทย และตลอดเวลาของการ
ประท้วงพันธมิตรฯ ในฐานะตัวแทนนายหน้าของราชสํานัก ก็ได้
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน และความเสียหายใหแ้ก่ประเทศชาติ ประชาชน 
อยา่งเลวร้ายที�สุด ตั*งแต่การปิดถนนราชดาํเนินสร้างรัฐอิสระที�ยาวนาน 
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ยดึทาํเนียบรัฐบาล ยดึสนามบิน จนก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
การคา้ของรัฐอยา่งมากและส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวนันี*  
 จากการแสดงตวัอยา่งเปิดเผยของราชสาํนกัในการสนบัสนุนการ
เคลื�อนไหวของมอ็บพนัธมิตรครั* งนี* แสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดทางการเมือง
ของราชสํานักชัดเจนว่าราชสํานักไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยที�
แทจ้ริง เพียงแต่ยอมที�จะอยูก่บัระบอบประชาธิปไตยที�พิกลพิการแต่เรียก
ใหไ้พเราะว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือนัยหนึ� งก็คือระบอบ
สมบูรณาญา สิท ธิร าชใหม่  และในการ ต่อสู้ เ พื� อพิทักษ์ระบอบ
ประชาธิปไตยที�พิกลพิการนี*  ราชสาํนกัก็มีแนวทางและยทุธวิธีชดัเจน คือ
สามคัคีแนวร่วมทุกฝ่ายเพื�อโค่นลม้ศตัรูหลกั แลว้จดัระบบอาํนาจใหม่ให้
อาํนาจของตนเขม้แข็งขึ* นแมแ้นวร่วมนั*นตัวราชสํานักอาจจะไม่ชอบ
ขี*หน้า เช่น อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หรือพวกสันติอโศกก็ตาม 
เพียงเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการทาํลายศตัรูที�ตนเองเชื�อว่าร้ายกาจกว่า ซึ�ง
ก็เป็นยุทธวิธีเดียวกนักบัในปี 2490 ที�ราชสาํนักเอาจอมพล ป.เป็นแนว
ร่วม (ทั*งๆ ที�ไม่ไดช้อบ) เพื�อสามคัคีกนัทาํลายนายปรีดี พนมยงค์ ซึ�งเชื�อ
ว่าเป็นศตัรูที�ร้ายกาจกว่าแลว้จึงกลบัมาทาํลายจอมพล ป.ในภายหลงัโดย
อาศัยมือของจอมพลสฤษดิ;  ซึ� งก็ เป็นเช่นเ ดียวกับกรณีเหตุการณ์              
14 ตุลาคม 2516 ที�ใช้พลงันักศึกษาทาํลายจอมพลถนอม แลว้กลบัมา
ทาํลายขบวนการนกัศึกษาในเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 6 ตุลาคม 2519  
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 สิ�งที�ราชสํานักมองไม่เห็นเลยนั�นคอืราชสํานักกาํลงัสร้างบาปใน
ประวตัศิาสตร์ และจะต้องรับผลแห่งกรรมนั;น 
 ด้วยข้อเท็จจริงดังที�กล่าวมาข้างต้นนี* จึงมีข้อน่าสังเกตว่า
ภยนัตรายที�จะมีต่อราชสาํนักนั*น มิไดม้าจาก พ.ต.ท.ทกัษิณตามที�วิตก
กงัวลแต่ทางเดียว หากแต่มาจากนายสนธิ, แกนนาํพนัธมิตรและอีกหลาย
ทิศทางที�แวดลอ้มกษตัริยแ์ละบรมวงศานุวงศอ์ยู ่กล่าวคือแมร้าชสาํนกัจะ
พึงพอใจต่อการโค่นลม้รัฐบาลนายสมคัร และนายสมชาย ซึ�งถือว่าเป็น
ตวัแทนของทกัษิณไปแลว้ และไดน้ายอภิสิทธิ;  เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ ซึ�ง
ดูเหมือนว่าจะยุติความขัดแยง้ทางสังคมได้แลว้ แต่หาเป็นเช่นนั*นไม่ 
เพราะประวติัศาสตร์ไม่เคยถอยหลงักลบั และการพงัทลายของราชวงศ์
ทั*งหลายในโลกไดพิ้สูจน์ตัวเองแลว้ว่าเกิดจากการกระทาํของตวัเองที�
หวงแหนอาํนาจและไม่ยอมปรับตวั ดว้ยเหตุนี* จึงเกิด “ปรากฏการสนธิ
ใหม่” ที�ราชสาํนักก็ควบคุมไม่ไดน้ั�นคือนายสนธิ แกนนาํพนัธมิตรได้
ขยายความขดัแยง้ เพิ�มความรุนแรง โดยย ั�วยใุหเ้กิดการปะทะกนัระหว่าง
กลุ่มคนเสื*อเหลือง และกลุ่มคนเสื* อแดงมากยิ�งขึ* น โดยเมื�อว ันที�  31 
มกราคม 2552 นายสนธิไดจ้ดัชุมนุมคนเสื*อเหลือง หรือกลุ่มพนัธมิตรที�
จงัหวดัสระบุรี และประกาศออกอากาศทางโทรทศัน์ต่อหน้าสาธารณชน
ว่าเขาจะทาํสงครามประชาชนกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ และพรรคพวกคนเสื*อ
แดง โดยป้ายสีว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ และกลุ่มคนเสื*อแดงคือผูที้�จะทาํลายชาติ 
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ศาสนา พระมหากษตัริย ์และราชบลัลงัก์ ส่วนพวกของตนคือพวกที�จะ
ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และราชบลัลงัก์ และหลงัจากนั*น
วนัที�  14 กุมภาพนัธ์ 2552 ก็เคลื�อนตัวนํากลุ่มพนัธมิตรไปบุกจังหวดั
อุดรธานี และเตรียมการที�จะบุกไปทั�วประเทศ โดยเฉพาะในจงัหวดัที�
ประชาชนส่วนมากนิยม พ.ต.ท.ทักษิณ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
ร้อยเอด็ ยโสธร เป็นตน้ 
 พฤติกรรมอนัน่าสงสัยในเจตนาที�จะสุมไฟความขดัแยง้ในหมู่
ประชาชนของนายสนธิ และแกนนาํพนัธมิตรนี*  ดูเหมือนว่าราชสํานัก 
และเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั�นคงจะเห็นด้วย หรือไม่เฉลียวใจก็ยากที�จะ
ทราบได ้แต่ที�แน่นอนที�สุดพฤติกรรมของนายสนธิตลอดมาก็คือ 
 นายสนธิกาํลงัดึงฟ้าตํ�าทําหินแตก 
 “นายสนธิกาํลงัหาศตัรูใหส้ถาบนักษตัริยทุ์กวนั” 
 เจตนาที�แท้จริงของพนัธมติรคอือะไรกนัแน่? 
 
 
 
 โดยวฒันธรรมของราชสาํนกัการจะกล่าวถึงองคพ์ระมหากษตัริย ์
และรัชทายาท ในชีวิตประจาํวนัโดยมิไดมี้วาระทางการงานใดๆ นั*นเป็น
สิ�งที�ไม่บงัควร ยิ�งการวิพากษ์วิจารณ์แมจ้ะกล่าวในทางดีก็ควรตอ้งใช้

7.13 รวมศูนย์ความขดัแย้งที�กษัตริย์ 
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ความระมดัระวงั ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อ
พระองคใ์นทางร้ายนั*น นอกจากเป็นการกระทาํผิดกฎหมายแลว้ คนไทย
แต่โบราณยงัถือเป็นบาปในความเชื�อทางศาสนาอีกดว้ย แต่ปรากฏว่านาย
สนธิ ลิ*มทองกุล และแกนนาํพนัธมิตรฯ ไดน้าํพระอิสริยยศ และพระราช
อาํนาจแห่งองค์พระมหากษตัริยม์ากล่าวอา้ง เพื�อสร้างประโยชน์ทาง
การเมืองใหแ้ก่ตนและพรรคพวก 
 นายสนธิไดพ้ยายามแสดงตัวว่าเป็นผูจ้งรักภกัดี และพร้อมกัน
นั*นก็ให้ร้ายต่อพ.ต.ท.ทกัษิณ และบุคคลที�ตนเกลียดชงัว่าไม่จงรักภกัดี 
อีกทั*งยงัไดก้ล่าวหาผูค้นที�รับใช้ใกลชิ้ดเบื*องยุคบาทมายาวนานซึ�งเป็น
เสมือนขา้ในวงัซึ�งไม่มีทางที�จะคิดร้ายต่อกษตัริยไ์ดเ้ลย เช่น นายดิสธร 
วชัโรทัย รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
และนายสุเมธ  ตนัตเิวชกุล เลขานุการมลูนิธิชยัพฒันา นายสนธิก็กล่าวหา
ใหร้้ายอยา่งเสียๆ หายๆ โดยเสมือนหนึ� งมีเจตนาทางการเมืองแอบแฝงที�
ต้องก ารรวมศูนย์คว ามขัดแย ้งในสังคมไทยทั* งหมดไว้ที� องค์
พระมหากษตัริย ์โดยทาํการยยุงเสมือนหนึ�งพระองคก์าํลงัมีศตัรูรอบดา้น 
และศตัรูนั*นก็คือประชาชนของพระองค์เอง และพวกเขาพร้อมจะทาํ
สงค รามประชาชนกับพวกของทัก ษิณ  และผู ้คิ ด ร้ าย ต่อองค์
พระมหากษตัริยทุ์กคน 
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 การประกาศตวัเป็นผูจ้งรักภกัดีสูงสุดของนายสนธินี* ไดล้ามปาม
ไปถึงนายทหารและนายตํารวจชั*นผูใ้หญ่หลายท่าน โดยกล่าวสบ
ประมาทในการปราศรัยบนเวทีว่ า  “พวกนี;มียศถาบรรดาศักดิN                  
มีสายสะพาย มีเงินเดือนกิน แต่มีความจงรักภักดีสู้พวกเราพันธมิตร
ไม่ได้........พวกเราคอืทหารเสือพระราชินีตัวจริง” ดงันั*นการกระทาํของ
นายสนธิจึงมีลกัษณะปลุกปั�นสร้างกระแสให้ผูค้นในบา้นเมืองเกิดความ
ขดัแยง้กันโดยมีประเด็นสําคัญอยู่ที�องค์พระมหากษตัริย ์โดยมีฝ่ายที�
เกลียด และฝ่ายที�รักคอยหํ* าหั�นกันตลอดเวลาทั* งๆ ที�ในอดีตไม่เคยมี
เหตุการณ์เช่นนี* มาก่อน ดว้ยเหตุนี* การดาํรงอยู่ขององค์พระมหากษตัริย ์
และรัชทายาทจึงกลายเป็นประเด็นที�สงัคมมีความสงสยั สนใจ และอยาก
ศึกษาคน้ควา้ถึงบทบาททางการเมืองของพระมหากษตัริย ์ซึ�งเป็นการก่อ
ความลาํบากในการดาํรงพระองคอ์ยูเ่หนือความขดัแยง้อยา่งยากยิ�ง 
 หากจะไดล้าํดบัเหตุการณ์การเคลื�อนไหวของนายสนธิ และแกน
นาํพนัธมิตร ตั*งแต่เริ�มตน้จนถึงปัจจุบนัก็จะยิ�งเห็นชดัถึงกลอุบายที�ลึกซึ* ง
ที�เคลื�อนไหวจนกระทั�งสมเด็จพระบรมราชินีนาถถลาํพระองคอ์อกมาสู่ที�
โล่งแจง้ท่ามกลางสายตาของคนทั*งโลกที�เพ่งมองดว้ยความสงสัยในกรณี
เป็นองคป์ระธานเผาศพนอ้งโบวเ์มื�อ 13 ตุลาคม 2551 และนับแต่นั*นการ
อยากรู้อยากเห็นถึงบทบาททางการเมืองของราชสํานักที� เคยปกปิดอยู่
หลงัฉากซึ� งถือเป็นศาสตร์ทางการเมืองสูงสุดก็ถูกเปิดเผย และเกิดการ
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เรียนรู้คน้ควา้กนัอยา่งทั�วดา้นและลึกซึ*ง จนเห็นความจริงของระบอบการ
ปกครองในปัจจุบันว่า โดยเนื*อแท้แลว้มิใช่ประชาธิปไตย หากแต่เป็น
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ 
 นายสนธิกาํลงันําพาปีศาจแห่งการเวลามาทําลายพระราชอํานาจ
ของพระองค์แล้ว 
 

 
 
 เรื�องราวที�ราชสาํนักเกลียดทกัษิณไม่เพียงแต่ไดก้ลายเป็นเหยื�อ
อนัโอชะของพนัธมิตรฯ เท่านั*น แต่ได้กลายเป็นซุปหูฉลามชามใหญ่
ใหแ้ก่พรรคประชาธิปัตยแ์กนนาํรัฐบาลดว้ย 
 ผูสื้�อข่าวรัฐสภาไดต้ั*งชื�อฉายาในโอกาสปีใหม่ให้แก่รัฐบาลนาย
อภิสิทธิ; อยา่งมีนยัยะสาํคญัว่า “รัฐบาลเทพประทาน” ซึ�งตามเหตุผลตาม
กฎหมายหมายถึง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผูป้ระทาน แต่อีก
ความหมายหนึ�งซึ�งไม่อาจจะกล่าวในที�สาธารณะไดคื้อ “ราชสาํนักเป็นผู ้
ประทานรัฐบาลนี* ” และนอกจากนี* ยงัมีข่าวลือน่าเชื�อถือในลกัษณะนํ* าเน่า
ดว้ยว่า สายสมัพนัธข์องนายสุเทพในฐานะผูจ้ดัการรัฐบาลเทพประทานนี*  
ได้ต่อเชื�อมถึงสมเด็จพระราชินี ซึ� งได้กลายเป็นศูนยก์ลางอาํนาจราช
สาํนกัตวัจริงใหม่ในวนันี*แลว้ โดยมีท่านผูห้ญิงที�รับใชใ้กลชิ้ดพระองค์ที�
ชื�อท่านผูห้ญิงดารา แฉ่งสมบูรณ์ มีความสมัพนัธอ์ยา่งลึกซึ*งกบันายสุเทพ  

7.14 รัฐบาลเทพประทาน - ทักษิณจะเป็นประธานาธบิด ี
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เทือกสุบรรณ ซึ� งข้อเท็จจริงเหล่านี* ยากที�ใครจะรู้ได้อย่างแท้จริง แต่
พฤติกรรมของบุคคลจะอธิบายถึงขอ้สมมติฐานเหล่านั*น ปรากฏว่าเมื�อ
วนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2552 นายสุเทพไดแ้สดงออกอย่างถวายชีวิตเพื�อให้
เห็นว่าตนเป็นผูจ้งรักภักดีอย่างยิ�งอีกคนหนึ� งที�สํานักพระราชวังจะ
ไวว้างใจใหดู้แลบา้นเมืองได ้เพื�อจะไดเ้ลื�อนฐานะเป็นผูใ้กลชิ้ดเบื*องยุคล
บาทเสมอเท่ากบันายสนธิ ลิ*มทองกุล โดยนายสุเทพไดแ้ถลงข่าวตอบโต้
ใส่ร้ายพ.ต.ท.ทกัษิณ ที�โทรศพัทพ์ดูคุยกบั ส.ส.ของพรรคเพื�อไทยในการ
สมัมนาที�โรงแรมในเขาใหญ่ว่า “พ.ต.ท.ทักษิณ ได้โฟนอินว่าต้องการจะ
เป็นประธานาธิบดี” ซึ� งเป็นคาํกล่าวที�ถือว่านายสุเทพลงทุนอย่างมาก 
เพราะนายสุเทพมิได้กล่าวในฐานะส่วนตัว แต่กล่าวในฐานะรอง
นายกรัฐมนตรีที�ดูแลดา้นความมั�นคง จึงเป็นข่าวมีนํ* าหนัก ไดรั้บความ
สนใจของสังคมมาก และที�สําคัญที�สุดก็คือเป็นคาํกล่าวเท็จ เพราะ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ  มิไดก้ล่าวคาํนั*น และต่อมา  วนัพฤหัสบดีที� 5 กุมภาพนัธ ์ 
ก็ตอบกระทู้ถามในสภาโดยยืนยนัว่าตนพูดให้สัมภาษณ์จริงตามนั* น 
เพราะตนเชื�อว่าพ.ต.ท.ทกัษิณ ตอ้งการจะเป็นประธานาธิบดีจริงๆ พร้อม
ทั*งสาธยายให้เหตุผลประกอบ และปิดทา้ยว่าพร้อมจะเป็นจาํเลยในศาล
หากถูกฟ้องคดี และวนัรุ่งขึ* นทนายความของพ.ต.ท.ทักษิณ ก็เข้าแจ้ง
ความจบันายสุเทพจริงๆ  
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 การกระทาํของนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกฯ และเป็น
ผูจ้ดัการใหญ่ของรัฐบาลครั* งนี*  จึงเป็นการยืนยนัว่าทุกฝ่ายกาํลงัใชค้วาม
เกลียดชงัที�ราชสาํนักมีต่อพ.ต.ท.ทักษิณ เป็นเครื� องมือในการแสวงหา
อาํนาจ โดยใหร้าชสาํนกัพึงพอใจและสนบัสนุนการมีอาํนาจของกลุ่มตน
ต่อไป  
 การดํารงอยู่ของอํานาจราชสํานักในวันนี;จึงเป็นการดํารงอยู่ใน
จุดที�อนัตราย จากกลุ่มบุคคลผู้หิวกระหายอาํนาจแห่งความจงรักภักดี 
 

 
 
 ยุทธการทาํลายอาํนาจรัฐบาลทักษิณได้กลายเป็นบาดแผลที�
เจ็บปวดที�สุดของราชสาํนกัอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ 
มิใช่เกิดจากความไม่ยอมพ่ายแพต่้ออาํนาจที�ไม่เป็นธรรมของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ เท่านั*นหากแต่เกิดจากความหิวกระหายอาํนาจของผูค้ลั�งความ
จงรักภกัดีที�ผสมโรงเขา้ร่วมโรมรันอยา่งมีวาระแอบแฝงอีกทางหนึ� งดว้ย 
ประกอบกบัเป็นเวลาแห่งยุคสมยัศตวรรษที� 21 ที�กระแสประชาธิปไตย
เป็นกระแสหลกัของโลก อาํนาจของประชาชนที�มอบให้แก่ พ.ต.ท.
ทกัษิณซึ�งอดีตเป็นเพียงกาํแพงลม แต่วนันี*มนัไดก้ลายเป็นกาํแพงเหล็กที�
สร้างความชอบธรรมในสายตาชาวโลกใหแ้ก่พ.ต.ท.ทกัษิณไปเสียแลว้ 

7.15 บทสรุป จุดจบคอืบทเริ�มต้นแห่งยคุสมยั 
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  ในภาวะแห่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื�อสาร         
ที�ส่งผา่นข่าวสารขอ้มลูไปสู่ทุกหวัระแหงไดเ้พียงกระพริบตา ไดส่้งผลให้
การใชอ้าํนาจของราชสาํนกัไม่อาจจะปิดบงัเป็นความลบัไดด้งัเช่น อดีต
อีกต่อไป ท่ามกลางการมีส่วนร่วมของประชาชนที�เป็นวฒันธรรมใหม่
ของระบอบประชาธิปไตย ซึ�งไดห้ย ั�งรากลงสู่ฐานรากของสังคมไทยแลว้ 
และสิ�งที�ไม่อาจกา้วล่วงไดใ้นการมองวิวฒันาการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
ก็คือกลุ่มบุคคลที�เป็นแกนนาํมวลชนพนัธมิตรฯ และแกนนาํมวลชนฝ่าย
ต่อต้านพันธมิตรฯ ทั* ง  2 ฝ่ายก็ มีลักษณะร่วมกันคือต่างก็ เป็นนัก
เคลื�อนไหวมืออาชีพ ผูมี้อุดมการณ์ที�ตอ้งการให้เกิดประชาธิปไตยของ
ประชาชน มิใช่ประชาธิปไตยในกรอบอาํนาจของสมบูรณาญาสิทธิราช 
 การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดโต่งนับแต่เริ�มเกิด
วกิฤตการณ์โค่นล้มรัฐบาลทักษิณปลายปี 2548 โดยเนื;อแท้จึงกลายเป็น
วกิฤตของสถาบันกษัตริย์ ไม่ใช่วกิฤตของทักษิณ 
 พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร จึงเป็นเพียงเงื�อนไขแห่งความเกลียดชงัใน
ช่วงเวลาแห่งความวิตกกงัวลของการผลดัเปลี�ยนรัชกาลที�ใกลจ้ะมาถึง
เท่านั*น  
 “ระบอบทักษิณ” ตามคําประกาศของพันธมิตรและพรรค
ประชาธิปัตย ์จึงกลายเป็นพลังดึงดูดให้ราชสํานักลงมาเปิดตัวทางการ



 370

เมือง ด้วยยุทธวิธีของนักเคลื�อนไหวมืออาชีพที�มีเป้าหมายอํานาจทาง
การเมอืง ในทิศทางเฉพาะของตน 
 ชัยชนะของราชสํานัก กรณีการเกิดขึ;นของรัฐบาลอภิสิทธิNคือ
จุดเ ริ�มต้นแห่งความพ่ายแพ้ของราชสํานัก และเป็นบทใหม่ของ
ประวตัศิาสตร์ 
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บทที� 8 
สถานการณ์ใหม่การเมืองไทย 
ขบวนการประชาชน “นาโน” 

 
 โดยโครงสร้างของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี; ไ ด้
ขัดขวางพฒันาการทางการผลิต ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเพื�อความ
อยู่รอดของรัฐในระบบทุนนิยมโลก และโลกกาํลงัเกดิวกิฤตเศรษฐกิจอัน
เป็นการส่งสัญญาณการปรับตัวครั; งใหญ่ ประกอบกับไทยได้เกิด
สถานการณ์พเิศษที�ใกล้เวลาของการผลดัเปลี�ยนแผ่นดนิยิ�งก่อให้เกดิภาวะ
วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจหนักยิ�งขึ;นเป็นทวีคูณ เมื�อกระแสวิกฤต
เศรษฐกจิทางสากลไหลบ่าเข้าสู่ประเทศไทย บรรจบกบัวกิฤตการเมอืงใน
ประเทศเช่นนี; การเผชิญหน้าระหว่างราชสํานักกบัขบวนการประชาชนที�
มลีกัษณะ “นาโน”  จงึเป็นสิ�งที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้แต่จะจบอย่างไร นั�น
คอืบทท้าทายของผู้เฝ้าสังเกตการณ์ 
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 The king  can do no wrong กษัตริย์ไม่อาจจะกระทําผดิได้ 
 ในโลกปัจจุบนัคาํกล่าวนี* ยงัเป็นความถกูตอ้งอยู ่โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เช่น
ประเทศองักฤษ สวีเดน ญี�ปุ่น แต่พระมหากษตัริยท์รงมีฐานะเป็นประมุข
ที�เป็นเพียงสญัลกัษณ์แห่งรัฐ ทาํหนา้ที�การเจริญสมัพนัธไมตรีระหว่างรัฐ 
มิไดล้งมาสู่การบริหารจดัการรัฐในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ที�
เป็นจริงของประชาชน ซึ�งเป็นอาํนาจของรัฐบาลในโครงสร้างของระบบ
พรรคการเมืองที�มาจากการเลือกตั*งของประชาชนที�มีการผลดัเปลี�ยน
รัฐบาลอยูเ่สมอ ตามเหตุผลและเงื�อนไขของสถานการณ์ทางสังคมในแต่
ละช่วงเวลา แต่พระมหากษตัริยข์องไทยมิไดอ้ยู่ในฐานะเช่นนี*  หากแต่
ทรงมีพระราชอาํนาจเต็มเปี� ยมในการบริหารรัฐดว้ยพระองค์เองทั*งโดย
ทางตรงและทางออ้ม เช่น บริหารงานในรูปแบบโครงการหลวงที�มีอยู่
หลายร้อยโครงการ และโครงการในสมเด็จพระราชินี เช่น โครงการดอย
คาํ โครงการศนูยศิ์ลปาชีพ รวมทั*งโครงการในเครือราชสาํนักทั*งหมดที�
พระเจา้ลกูเธอ และพระเจา้หลานเธอ และพระวรชายาทรงเป็นผูบ้ริหาร
จดัการหาผลประโยชน์กนัเองทุกพระองค์ เช่น โครงการ to be number 
one ของฟ้าหญิงอุบลรัตน์ โครงการแฟชั�นระดบัโลกของพระองค์เจ้า        
ศิริวรรณวลี รวมตลอดถึงการเปิดร้านค้าสวนจิตรลดา ,ร้านภูฟ้าใน

8.1 กษัตริย์บริหารรัฐ โดยไม่ต้องรับผดิชอบต่อรัฐ 
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สนามบินสุวรรณภูมิ และที�ต่างๆ อีกมากมาย ซึ�งมีทั*งที�เป็นผลประโยชน์
ส่วนพระองค์ และผลประโยชน์ของรัฐ ด้วยเงินลงทุนและเงินเดือน
ผูป้ระกอบการ ล้วนแต่เป็นเงินงบประมาณที�มาจากภาษีอากรของ
ประชาชน รวมทั*งการบริหารงานรัฐของราชสาํนักที�ทาํผ่านรัฐบาล ทั*งที�
สั�งการโดยตรง และกาํกบัดูแลรัฐบาลอยูข่า้งหลงั ดงันั*นจึงไม่แปลกที�เรา
จะเห็นนายกรัฐมนตรีทุกคนที�ตอ้งเทียวเขา้เฝ้ารายงานการบริหารงานรัฐ
ของรัฐบาลอยูเ่ป็นประจาํ และปัจจุบนัไดพ้ฒันาเขม้แข็งถึงขั*นรัฐบาลที�มา
จากการเลือกตั*งจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายเศรษฐกิจหลกัของราช
สาํนกั คือนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยบญัญติัชดัเจนไวใ้นรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปี 2550 มาตรา 83 อยูใ่นหมวดที� 5 แนวนโยบายพื*นฐานแห่งรัฐ ซึ�ง
เท่ากบัเป็นการบงัคบัให้รัฐบาลที�มาจากการเลือกตั*งของประชาชนตอ้ง
เดินตามแนวทางของราชสํานัก และหากรัฐบาลจะดื*อโดยนําเสนอ
แนวนโยบายที�แตกต่างไปจากนี*  คณะรัฐมนตรีทุกคนก็จะมีความผิด และ
ถูกศาลรัฐธรรมนูญตดัสินถอดถอนออกจากตาํแหน่งได ้แต่จากอาํนาจ
บริหารเต็มเปี� ยมของราชสํานักเช่นนี*  ก็ยงัคงเต็มเปี� ยมด้วยหลกัการว่า   
The king  can do no wrong  
 เมื�อมีอาํนาจบริหาร และก็ทาํการบริหารดว้ย แต่ยงัยึดถือหลกั
กษตัริยไ์ม่ตอ้งรับผิดเช่นนี*  จึงกลายเป็นช่องว่างของอาํนาจบริหารที�จะ
กระทาํอยา่งไรก็ไดต้ามพระราชประสงค์ โดยไม่ตอ้งรับผิดทางกฎหมาย
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ใดๆ รวมตลอดทั*งผูที้�ได้รับผลกระทบจากการบริหารอาํนาจนั*น คือ
ประชาชนทุกคน ก็ไม่อาจจะกล่าวตาํหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ได ้เพราะมี
กฎหมายอาญามาตรา 112 บญัญติัรองรับหลกัการ The king  can do no 
wrong ไวด้ว้ย 
 อาํนาจราชสาํนกัที�ทาํการบริหารรัฐในโครงสร้างประชาธิปไตย 
จึงหาผูรั้บผดิชอบใดๆ ไม่ไดห้ากมีความเสียหายเกิดขึ*น 
 เวรกรรมจึงตกหนกัที�รัฐบาลและประชาชน 
 ดว้ยช่องว่างแห่งอาํนาจ หรือการใชอ้าํนาจโดยไม่ตอ้งรับผดิชอบ
ใดๆ เช่นนี* จึงเกิดเหตุการณ์วิปริตทางการเมืองในช่วงวิกฤตการเมืองนับ
แต่ปี 2548 จนถึงปี 2552 เมื�อราชสาํนกัเกิดไม่พอใจ     ตวันายกรัฐมนตรี
ที�ชื�อทกัษิณ ชินวตัร ขึ*นมา ก็ส่งสัญญาณโดยตรงไปที�ผูพิ้พากษา โดยมี
พระราชดาํรัสกบัศาลที�เขา้เฝ้าเมื�อ 25 เมษายน 2549 จนเกิดการกระทาํ
นอกอาํนาจของศาลปกครอง และกระบวนการยุติธรรม มีการสั�งให้การ
เลือกตั*งเมื�อ 2 เมษายน 2549 เป็นโมฆะจนเกิดความปั�นป่วนทางการเมือง 
ตั*งแต่การรัฐประหารเมื�อ 19 กนัยายน 2549 รวมตลอดถึงการเกิดมอ็บเสน้
ใหญ่ออกมาขบัไล่รัฐบาลนายสมคัร และรัฐบาลนายสมชายอย่างต่อเนื�อง 
โดยกระทาํผิดกฎหมายอย่างอุกอาจ ตั* งแต่ยึดถนน ยึดทาํเนียบรัฐบาล 
จนถึงยึดสนามบิน ก็ไม่มีเจ้าหน้าที�บ้านเมืองดําเนินการใดๆ ได้ จึง
กลายเป็นสิ�งแปลกประหลาดในโลกการเมืองสมยัใหม่ที�หนังสือพิมพ์
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ผูจ้ดัการเรียกอย่างยกย่องว่า “ปรากฏการณ์สนธิ” ซึ�งไดส่้งผลต่อความ
เดือดร้อนในการดาํรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบนัและในอนาคต ตราบ
เท่าที�โครงสร้างการปกครองของไทยยงัเป็นเช่นนี*  ดงันั*นการปฏิวติัโค่น
ลม้โครงสร้างการปกครองรัฐไทยเก่า เพื�อสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
ที�แทจ้ริง จึงเป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงไดย้าก 
 
 
 

 เมื�อเนื*อแทข้องโครงสร้างการปกครองเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช 
กลไกของรัฐต่างๆ ตั*งแต่กองทพั ศาล ทหาร ตาํรวจ ก็ตอ้งตอบสนองต่อ
อาํนาจเบื*องบนทั*งหมด ทั*งกฎหมายที�บงัคบั และวฒันธรรมความเชื�อที�
ครอบงาํความคิดว่ากษตัริย ์คือผูมี้บารมีมาเกิด หากขาดพระองคท่์านแลว้ 
สังคมไทยจะล่มสลาย และสิ�งสาํคญัที�สุดที�บ่งชี* ถึงพระราชอาํนาจของ
ราชสาํนกัก็คือ งบประมาณแผน่ดินที�เก็บภาษีจากประชาชนทั*งหมดนั*นก็
คือเป็นหนา้ที�ของประชาชนเท่านั*นที�จะตอ้งจ่ายเงินภาษี, ส่วนพระองคจ์ะ
ใชเ้งินภาษีนั*นอยา่งฟุ่มเฟือยอยา่งไรเป็นเรื�องของพระองค ์ประชาชนไม่มี
สิทธิโตแ้ยง้แมแ้ต่คิดก็ติดตะรางได ้ดงันั*นการเก็บภาษีของรัฐไทยวนันี* จึง
คลา้ยการเก็บส่วยในสมยัโบราณที�กษตัริยเ์ป็นผูเ้ก็บ โดยกษตัริยแ์ละพระ
ราชวงศไ์ม่ตอ้งเสียภาษีรายไดแ้ละจะนาํภาษีไปใชไ้ดต้ามอาํเภอใจ เพราะ
รัฐนี* เป็นของพระองค ์

8.2 แผ่นดินนี;เป็นของกษัตริย์ ประชาชนคอืผู้อาศัย 
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 หลักฐานทางการเมืองที�สําคัญอีกประการหนึ� งที� ยืนยนัถึง
หลกัการว่ารัฐนี* เป็นทรัพยสิ์นส่วนตัวของพระองค์ ประชาชนเป็นเพียง
ลกูจา้งเสมือนทาส ซึ�งถือปฏิบติักนัมาเป็นเวลานานแลว้ก็คือ การพิจารณา
งบประมาณแผ่นดิน และการติดตามการใชง้บประมาณของราชสํานัก 
และโครงการต่างๆ ตามพระราชดาํริ ทั*งที�บริหารจากราชสาํนักโดยตรง 
และบริหารผา่นกระทรวงที�ใชเ้งินภาษีอากรของประชาชนในการบริหาร
จัดการนั* น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ไม่มีสิทธิ
อภิปรายความเหมาะสมว่าถูกหรือแพง ควรทาํหรือไม่ควรทาํรวมตลอด
ทั*งไม่มีสิทธิที�จะทาํการตรวจสอบไดว้่ามีการทุจริตในชั*นการประมูลงาน
และการจดัจา้งหรือไม่ โครงการพระราชดาํริบางโครงการที�ใชท้รัพยากร
ของรัฐ มีก ําลงัคนและใช้งบประมาณต่อปียิ�งใหญ่กว่ากระทรวงบาง
กระทรวงเสียอีก 
 ไม่เพยีงแต่เท่านั;น แม้แต่ทรัพย์สินทั;งหลายที�ประชาชนทํามาหา
ได้จากนํ;าพกันํ;าแรงของตวัเองนั;น โดยปรัชญาแห่งราชสํานักที�ผู้คนในวัง
ได้บอกกล่าวเล่าขานกนันั;นถือว่า ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของพระองค์
ทั;งสิ;น เพราะแผ่นดินนี;เป็นของพระองค์ ประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัย 
ดังนั;นการปลูกข้าว และผลผลิตทั;งหลายที� เกดขึ;นจากการทํากินบน
แผ่นดินนี; จงึล้วนแล้วแต่เป็นของพระองค์ทั;งสิ;น 
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 การยดึทรัพยสิ์นของทกัษิณ 70,000 กว่าลา้นบาทที�หามาไดก่้อน
เขา้สู่วงการเมืองนั*น แมมิ้ไดเ้กิดจากการคอร์รัปชั�น,ไม่ผิดกฎหมาย ก็ยึด
ไดเ้พราะเป็นทรัพยสิ์นที�เกิดขึ*นบนแผ่นดินของพระองค์ เมื�อเป็นความ
ประสงคข์องพระองคก์็ยอ่มกระทาํได ้
 ปรัชญาของราชสํานักเป็นปรัชญาที�ย้อนยุคและยากที�คนในยุค
ปัจจุบันจะเข้าใจได้ ดังนั;นเหตุการณ์ที�เกิดขึ;นในประเทศไทยที�ผ่านมา 
โดยเฉพาะนับตั;งแต่การยดึอาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549, การยดึทําเนียบ 
ยดึสนามบิน, ยึดอํานาจรัฐบาลสมัคร, ยึดอํานาจรัฐบาลสมชาย รวมถึง
การยดึทรัพย์สิน 70,000 กว่าล้านบาทของทักษิณทั;งๆ ที�ไม่มีคําพิพากษา
ใดๆ ตัดสินว่าทักษิณกระทําการทุจริตเลยนั;น ซึ�งคนทั;งโลกเห็นว่าเป็น
เรื�องผิดกฎหมาย ไม่มีเหตุผลแต่สําหรับประเทศไทยถือว่าชอบด้วย
กฎหมาย และมีเหตุผลเพราะแผ่นดินนี;เ ป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ
พระองค์ ความประสงค์ของพระองค์จงึถูกต้อง 
 ประชาชนเป็นเพยีงผู้อาศัยจงึไร้สิทธิN 
 
  
 

 อาํนาจการเมืองรวมศนูยอ์ยูที่�ไหน ผลประโยชน์ของรัฐก็จะรวม
ศนูยอ์ยูที่�นั�น รวมตลอดทั*งกาํลงัพลก็จะรวมศนูยรั์บใชอ้าํนาจอยู่ ณ ที�นั*น
ดว้ย เพราะยศถาบรรดาศกัดิ;  อาหารการกิน ความสมบูรณ์พูนสุข เป็น

8.3 การเมอืงปลายรัชกาลกบัภาวการณ์เปลี�ยนแปลง 
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เป้าหมายของมนุษย ์ซึ� งในระบอบประชาธิปไตย อาํนาจรัฐเป็นเรื� อง
สมบติัผลดักนัชม แต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอาํนาจรัฐเป็นทรัพย์
สมบติัของกษตัริยที์�ไม่อาจจะผลดัให้ใครมาชมได ้เมื�อครองอาํนาจแลว้
ต้องครองต่อไป ไม่มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหมือนการเลือกตั*งใน
ระบอบประชาธิปไตย ยิ�งพระมหากษตัริยข์องไทยองค์ปัจจุบนัมีทรัพย์
สมบติัส่วนพระองคม์ากถึง 1.19 ลา้นลา้นบาท ซึ�งเป็นกษตัริยที์�รวยที�สุด
ในโลกด้วยแล้ว พระราชอาํนาจของท่านจึงยิ�งใหญ่ เมื�อใกล้การ
ผลดัเปลี�ยนแผ่นดิน พระองค์ใดจะขึ*นมาครองราชยเ์ป็นรัชกาลที� 10 จึง
เป็นเรื�องที�โลกตอ้งจบัตามอง และสาํหรับขา้ราชบริพารทหาร ตาํรวจ ที�
แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายย่อมมีเดิมพนัทางผลประโยชน์ผูกพันไปกับสาย
เจา้นายพระองคใ์ดพระองคห์นึ�งดว้ย 
 ดว้ยสงัคมไทยมีกฎหมาย และวฒันธรรมโบราณที�ปิดกั*นการคิด 
และการรับรู้ของประชาชนเกี�ยวกบัการสืบราชสมบติัของราชสาํนักดว้ย
แลว้ เรื�องราวการวิพากษว์ิจารณ์ว่าเจา้นายพระองค์ใดมีความเหมาะสมที�
จะขึ*นครองราชยจึ์งกลายเป็นเรื�องตอ้งห้าม แต่ความเป็นจริงก็ไม่อาจจะ
ปิดกั*นความคิดของชาวบ้านได้ เรื� องราวราชสํานักจึงกลายเป็นเรื� อง
ซุบซิบกันทั*งบ้านทั*งเมืองว่า “รัชกาลที� 10 จะเป็นฟ้าชาย หรือสมเด็จ
พระเทพ?” แต่วนัแลว้วนัเล่า พสกนิกรก็เฝ้าที�จะชื�นชมบารมีดว้ยใจจดจ่อ
อยา่งเงียบๆ แต่ก็ไม่มีหมายกาํหนดการ ทั*งๆ ที�พระเจา้อยู่หัวภูมิพลก็ทรง
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พระเจริญในพระชนมายุมากแลว้ และก็ทรงประชวรอยู่บ่อยครั* งตามที�
เป็นข่าว แต่ก็ยงัไม่มีข่าวที�พสกนิกรเฝ้ารอ ในที�สุดก็ซุบซิบกนัต่อจนมี
ขอ้สรุปตรงกนัว่าราชสาํนกัคงมีปัญหาไม่ลงตวัในการผลดัเปลี�ยนรัชกาล
อย่างแน่นอน ทาํให้สถานการณ์ทางการเมืองในระบอบรัฐสภา ซึ� งก็มี
ความขดัแยง้ช่วงชิงผลประโยชน์กันเป็นปกติอยู่แลว้ เกิดความรุนแรง
ยิ�งขึ* น ตามสภาพความไม่ลงตวัของราชสํานักนั*นด้วย เพราะผูน้าํของ
พรรคการเมืองก็ตอ้งหูตาไว คอยเกาะติดข่าวกบัขา้ราชบริพารในสาํนัก
พระราชวงั รวมถึงองคมนตรีดว้ย  
 ด้วยเหตุที�อํานาจการเมืองที�แท้จริงรวมศูนย์อยู่ที�ราชสํานัก 
ดังนั;นถ้าใครเกาะผดิสาย หรือตกขบวนรถไฟก็หลุดอํานาจทางการเมือง
ทันที ดังนั;นเหตุการณ์ทางการเมือง ที�นายทหารใหญ่ ตํารวจใหญ่ 
ทั;งหลาย มุ่งแต่จะฟังคาํสั�งจากพลเอกเปรมมากกว่าจะปฏิบัติตามหน้าที�
ของตนตามกฎหมาย ก็เพราะเชื�อมั�นว่าพลเอกเปรมเป็นผู้ ใกล้ชิดทั; ง
กษัตริย์ และราชินี ซึ�งจะเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการขึ;นครองราชย์ของ
รัชกาลที� 10 
 จากสภาพการเมืองปลายรัชกาล และความไม่ลงตัวของราช
สาํนกัเช่นนี* จึงเกิดความวิตกกงัวลต่อการสืบต่ออาํนาจของราชวงศ ์ดว้ย
เกรงว่าจะเกิดการแยง่ชิงอาํนาจกนัจนเป็นเหตุให้ราชวงศสิ์*นสุดเพียงแค่ 
10 รัชกาล ยิ�งมีคาํทาํนายโบราณของสมเด็จพุฒาจารยที์�มีมาตั*งแต่ต้น
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ราชวงศ ์โดยพยากรณ์เป็นปริศนาว่าจะเกิดเหตุการณ์สาํคญัๆ ในแต่ละ
รัชกาล และสิ*นสุดเพียง 10 รัชกาล จึงกลายเป็นความวิตกอยา่งยิ�งของราช
สาํนกัตามคาํทาํนาย ดงันี*  
 มหากาฬ(รัชกาลที�  1) ,ภาณยกัษ์(รัชกาลที�  2) ,รักษ์บัณฑิต  
(รัชกาลที� 3) ,สถิตยธ์รรม(รัชกาลที� 4) ,จาํแขนขาด(รัชกาลที� 5), ราชโจร 
(รัชกาลที� 6) ,นนทุกข์(รัชกาลที� 7) ,ยุคทมิฬ(รัชกาลที� 8), ถิ�นกาขาว 
(รัชกาลที� 9) ,ชาวศิวิไลย(์รัชกาลที� 10) 
 จากคาํพยากรณ์นี* ไดมี้การตีความกนัว่าราชวงศจ์กัรีจะมีเพียง 10 
รัชกาลเท่านั*น เพราะเมื�อถึงยุคชาวศิวิไลยแ์ลว้ทุกอย่างก็เจริญรุ่งเรืองไม่
ตอ้งมีกษตัริยป์กครองอีกต่อไป และที�สังคมไทยมีความเชื�อมากยิ�งขึ* น
เพราะคาํทาํนายนี* ไดบ้อกเหตุการณ์สาํคญัๆ ในแต่ละรัชกาลถูกตอ้ง อาทิ
เช่น รัชกาลที� 1 มีความยากลาํบากตอ้งเผชิญสงครามกบัพม่า จึงเรียกว่า
เป็นยคุมหากาฬ ,ส่วนรัชกาลที� 2 นั*นทาํนายว่าจะเป็นผูที้�ทรงความรู้ก็เป็น
จริง เพราะพระองคท์รงเป็นนกัปราชญ ์,ในรัชกาลที� 3 ก็ทาํนายว่าเป็นยุค
ที�บณัฑิตเฟื� องฟ ูซึ�งในสมยัรัชกาลที� 3 ก็มีความเจริญรุ่งเรือง มีการสร้าง
วดัวาอาราม แต่งสาํเภาไปคา้ขายต่างประเทศ และทาํนายว่ารัชกาลที� 4 
สถิตธรรมก็มีส่วนจริง เพราะก่อนขึ*นครองราชยรั์ชกาลที� 4 ก็ทรงผนวช 
และเป็นผูส้ร้างนิกายศาสนาพุทธขึ*นอีกนิกายหนึ� งคือนิกายธรรมยุติ,
รัชกาลที� 5 จาํแขนขาด ก็หมายถึงการเสียดินแดนก็เป็นจริง ,รัชกาลที� 6 ก็
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มีการใชเ้งินหมดพระคลงั ,รัชกาลที� 7 ก็ตอ้งรับภาระ เพราะเกิดการปฏิวติั
เปลี�ยนแปลงการปกครอง และตอ้งสละราชสมบติัเหมือนนนทุกข ์ซึ�งเป็น
ตวัละครในรามเกียรติ;  ,รัชกาลที� 8 ก็ถูกลอบปลงพระชนมส์มกบัเป็นยุค
ทมิฬ  ส่วนรัชกาลที� 9 ก็ตีความหมายกนัมากมายว่ามีฝรั�งผิวขาวเขา้มาใน
ประเทศมาก บางสาํนักก็ตีความว่าเป็นยุคแห่งความผิดปกติวุ่นวายผิด
ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติอีกาตอ้งสีดาํ แต่อีกากลบักลายเป็นสีขาวหมด 
และเมื�อถึงรัชกาลที� 10 ก็จะกลายเป็นยคุแห่งความเจริญคือชาวศิวิไลย ์ซึ�ง
วนันี*ก็เห็นแลว้ว่าใกลจ้ะเป็นจริง เพียงแต่มีกระบวนการของราชสาํนักที�
จะเหนี�ยวรั* งไม่ให้เกิดความเจริญขึ*นดว้ยการนาํเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื�อให้ประชาชนทํางานแต่พออยู่พอกิน ไม่เน้นการผลิตที�
กา้วหนา้ทนัสมยั และไม่เนน้การเก็บระบบภาษีที�กา้วหนา้จากคนรวยเพื�อ
มาเฉลี�ยสุขให้แก่คนจน เพราะจะกระทบผลประโยชน์ของราชสํานัก 
ดงันั*นการเหนี�ยวรั* งสงัคมเช่นนี* ในภาวะที�เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คนยากจน
อดอยาก จึงบ่งบอกถึงการจะเกิดปฏิวติัใหญ่ในประเทศไทย เพื�อกา้วสู่ยุค
ชาวศิวิไลย ์
 ความวิตกกังวลของราชสํานักได้ถูกกระพือโหมจากพรรค
ประชาธิปัตย ์และกลุ่มบุคคลที�เสียผลประโยชน์ทางการเมืองจากนโยบาย 
และความนิยมของประชาชนที�มีต่อตวั พ.ต.ท.ทกัษิณ เพื�อให้ราชสาํนัก
เกิดความตื�นกลวัแลว้มาสนับสนุนพวกของตนที�จะเอาชนะทกัษิณดว้ย
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วิธีการนอกกฎหมาย ด้วยเหตุนี* จึงเกิดการวางแผนช่วงชิงอาํนาจทาง
การเมืองดว้ยวิธีการที�นอกระบอบประชาธิปไตยโดยการแสดงตวัเป็นผู ้
จงรักภักดีต่อราชสํานัก และใส่ร้ายว่าทักษิณคิดการใหญ่จะสถาปนา
สาธารณรัฐ เพื�อขึ*นเป็นประธานาธิบดีเอง และเพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ 
ก็มีผูใ้กลชิ้ดพลเอกเปรม เช่น นายโสภณ สุภาพงศ ์และนายสนธิ ลิ*มทอง
กุล และพรรคพวกออกมาระบุรายละเอียดว่าทกัษิณไดร่้วมปรึกษาหารือ
กับอดีตแกนนําพรรคคอมมิวนิสต์แห่งปะเทศไทย ที� เป็นอดีตผูน้ ํา
นกัศึกษาหวัรุนแรง เช่น นายเกรียงกมล เลาหะไพโรจน์ และนายภูมิธรรม 
เวชชยะชยั ที�ประเทศฟินแลนด ์โดยจดัทาํเป็นเคา้โครงเรียกว่า “ปฏิญญา
ฟินแลนด”์ เพื�อลม้ราชวงศ ์แต่ก็ถูกตอบโตจ้ากนายภูมิธรรมและพวกทาํ
การฟ้องร้องคดีต่อศาลในขอ้หาหมิ�นประมาท และแมศ้าลจะตดัสินนาย
สนธิ ลิ*มทองกุล และพวก ว่ามีความผิด แลว้แต่กระแสข่าวก็ยงัไม่หยุด 
ล่า สุดนายสุเทพ เ ทือกสุบรรณ แม้จะดํารงตําแหน่งเ ป็นถึงรอง
นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ; ก็ยงัใส่ร้าย พ.ต.ท.ทักษิณ อย่าง
เปิดเผยในการตอบกระทู้ในสภาเมื�อ 5 กุมภาพนัธ์ 2552 ว่า “พ.ต.ท.
ทกัษิณ ตอ้งการจะเป็นประธานาธิบดี” 
 การใส่ร้ายป้ายสีเพื�อช่วงชิงอาํนาจการเมืองจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ไดก้ระทาํกนัอยา่งเป็นระบบโดยเครือข่ายราชสาํนกั จนในที�สุดก็เกิดการ
ช่วงชิงอาํนาจจากรัฐบาลทักษิณเป็นผลสําเร็จ แต่ก็กลายเป็นจลาจล
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วุ่นวายทางการเมืองของไทยนับแต่การยึดอาํนาจเมื�อ 19 กนัยายน 2549 
เป็นต้นมาจนถึงจลาจลการยึดสนามบิน และสงครามประชาชนเสื* อ
เหลือง เสื*อแดงที�คุกรุ่นขึ*นจนถึงทุกวนันี*  
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที�ยืนยนัได้ถึงความขัดแยง้ทาง
การเมืองที�เป็นผลจากภาวะการเมืองปลายรัชกาล โดยมีพลเอกเปรมเป็น
ผูใ้ชอ้าํนาจอนัมิชอบนี*  ก็คือการเปิดเผยขอ้เท็จจริงของพ.ต.ท.ทกัษิณ ที�รู้
ปัญหาเต็มอกแต่ยากที�จะเปิดเผยอยา่งหมดเปลือกต่อสาธารณะชนไดก้็คือ 
คาํใหส้มัภาษณ์ผูสื้�อข่าวหนงัสือพิมพอ์าซาฮี ชิมบุน ที�ญี�ปุ่น ว่า 
         “ อ าซา ฮี  :  คุณมีความ เห็นยั ง ไ งกับ รัฐบาล ให ม่ของไทย 
  ทักษิณ : พรรคประชาธิปัตย์ได้อํานาจจากเสียงส่วนใหญ่ ด้วย
การสนับสนุนจากศาล จากกองทัพ และคณะองคมนตรี สาเหตุที�พวกเขา
เรียกร้องให้ผมเลกิยุ่งกบัการเมืองไทย ก็เพราะพวกเขาไม่มั�นใจว่าจะกุม
อาํนาจได้ ถ้าผมยงัยุ่งเกี�ยวกบัการเมอืง ผมเชื�อว่า จริงๆ แล้วกองทัพและ
คณะองคมนตรีนั�นแหละที�ต้องเลกิยุ่งกบัการเมอืง 
  อาซาฮี : คุณยงัจะสู้ต่อหรือเปล่า 
  ทักษิณ : ผมกําลังจะอายุครบ 60 ปี ในเดือนกรกฎาคมปีนี; ผม
อยากจะใช้ชีวติอย่างสงบ และหวังว่า จะได้เห็นความสมานฉันท์อีกครั;ง
ในหมู่คนไทย แต่ผมยังไม่ได้รับข้อเสนออะไรจากรัฐบาล หรือกลุ่ม
ต่อต้านทักษิณว่า ต้องการจะเจรจา ผมยงัตายไม่ได้ก่อนที�จะพิสูจน์ว่าผม
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ไม่ได้รับความยุตธิรรม และผมเชื�อว่า กลุ่มผู้สนับสนุนผมจะสู้กบัพวกเขา
ต่อ แม้ว่าผมจะตายไปแล้วที�นี�” 
 (คดัจากหนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั ตีพิมพเ์มื�อวนัที� 23 มกราคม พ.ศ. 2552 
ปีที� 32 ฉบบัที� 11276)  
 

 หลงัจากนั*น พ.ต.ท.ทกัษิณ ก็ใหส้มัภาษณ์สดทางโทรทศัน์ DTV 
เชา้วนัอาทิตยที์� 25 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. ความสาํคญัตอนหนึ�งว่า 
 “ไม่ว่าจะต่อสู้บนนรกหรือสวรรค์ก็จะต่อสู้ ถ้าไม่คืนความเป็น
ธรรมให้ก็จะไม่มีวันหยุดเคลื�อนไหว ซึ�งทุกวันนี;มีความพยายาม
ดําเนินคดีและรังแกตนเองทุกอย่าง แล้วอย่าคิดว่าจะส่งคนมาฆ่าตนที�
ต่างประเทศ เพราะถึงตายกไ็ม่หยุดแน่ ปัญหาที�เกิดขึ;นขณะนี; เพราะมีผู้
ระแวงว่าตนเองไม่จงรักภักดี…........ผมขอยนืยนัว่าตนเองจงรักภักดีมาก
ที�สุดคนหนึ�ง อย่ามาหาเรื�องกนั สมมตฐิานนี;ผดิกค็วรทําสมมตฐิานให้ถูก 
ความไม่จงรักภักดีที�ผมถูกกล่าวหากจ็ะได้รับการแก้ไข ผมขอเรียกร้องว่า
ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากนั เริ�มต้นใหม่ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกตกิา 
ในชีวติผมเองได้รับพระราชทานอะไรมามากมาย ผมมคีวามกตญัTู หวัง
ว่าสักวนัหนึ�งเมื�อใช้กรรมที�เกดิขึ;นในชาติที�แล้วหมด ต่อไปก็คงจะโชคดี 
ได้รับกรรมดีกลบัมารับใช้แก้ปัญหาให้พี�น้องประชาชนถ้าพรรคพวกได้
เป็นรัฐบาล” 
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 เมื�อราชสาํนกัเกิดความวิตกกงัวลต่อการสิ*นสุดราชวงศเ์ป็นอย่าง
มาก เครือข่ายราชสาํนักที�ผนึกกาํลงักนัอย่างเป็นระบบโดยพลเอกเปรม 
ในฐานะประธานเครือข่าย ก็ทาํหนา้ที�ที�น่าชื�นชมในสายตาของราชสาํนัก 
แต่แท้จริงกลบัเป็นอนัตรายต่อราชสาํนักอย่างยิ�ง โดยพลเอกเปรมได้
บญัชาการอยูห่ลงัฉาก โดยใชท้ั*งองคก์รทหาร และองค์กรศาล ในการยึด
อาํนาจทาํลายองคก์รพรรคการเมืองอยา่งตดัรากถอนโคน ดว้ยการทาํลาย
สายตระกลูของนกัการเมืองที�เป็นหวัขบวนของแต่ละพรรคการเมือง โดย
ขอ้อา้งว่าเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการทุจริตเลือกตั*งในฐานะเป็นกรรมการ
พรรคจึงถูกตดัสิทธิ;  5 ปี รวมนักการเมืองระดบัหัวกะทิประมาณเกือบ 
300 คน ที�ถกูกีดกนัออกจากวงการเมือง ซึ�งมีผลทาํให้องค์กรพรรคอยู่ใน
สภาพลม้ลุกคลุกคลานโดยไม่อาจจะเป็นรากฐานคํ*าจุนระบบรัฐสภาได ้ 
 ดังนั* นโดยผลแห่งการยึดอ ํานาจของทหาร และผลแห่งคํา
พิพากษายุบพรรค ตดัสิทธิ; กรรมการบริหารพรรค จึงทาํให้ระบบพรรค
การเมืองอ่อนแอทนัตาเห็น อีกทั*งไดส้ร้างรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ที�เน้น
ระบบตรวจสอบ ควบคุม อาํนาจของรัฐบาลและส.ส.โดยองค์กรอิสระ
และศาลตามแนวคิดอาํมาตยาธิปไตยจึงทาํให้รัฐสภาของไทยกลายเป็น
สภาของเด็กขี* ฟ้อง จนรัฐบาลและฝ่ายคา้นไม่อาจจะทาํหน้าที�ตามกลไก
ของระบอบประชาธิปไตยเพื�อรักษาประโยชน์ของประชาชนได ้ 

8.4 ยุบพรรคตดัสิทธิN วกิฤตสังคม - ระบบพกิลพกิาร 



 386

 การเมอืงของไทย จงึกลายเป็นการเมอืงค้าความ ส.ส.กก็ลายเป็น
ทนายความตนีโรงตนีศาล 
 จากสถานการณ์เช่นนี* ก็แน่นอนว่าสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชนอนัไดแ้ก่พรรคการเมือง และรัฐสภา จึงอ่อนแอลงอย่างเห็นได้
ชดั และสถาบนัที�จะเขม้แข็งขึ*นก็เหลือเพียงสถาบนัพระมหากษตัริย ์และ
สถาบนัทหารเท่านั*น  
 การเมืองไทยวนันี*ก็คือการทาํลายสถาบนัพรรคการเมืองเพื�อเปิด
โอกาสใหก้ลุ่มขา้ราชการเขม้แข็งขึ*น เป็นแกนหลกัในการบริหารรัฐ ซึ�ง
เป็นการเปิดโปงตวัเองของราชสาํนกัว่าไม่พึงพอใจ และไม่ไวว้างใจพวก
นกัการเมืองที�มาจากการเลือกตั*ง จึงไม่ตอ้งการให้อาํนาจอยู่กบัสถาบนั
พรรคการเมืองและสถาบนัรัฐสภาในการบริหารประเทศ ซึ�งนับว่าเป็น
อนัตรายอย่างยิ�งต่อประเทศชาติและประชาชน เพราะในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจโลกที�รุนแรงเช่นนี*  แทนที�ขา้ราชการประจาํและขา้ราชการเมือง
ควรจะประสานสามคัคีกนัเพื�อแกปั้ญหาของประเทศ แต่กลบักลายตอ้ง
มาทะเลาะกนัเพื�อช่วงชิงอาํนาจโดยไม่มีกติกากลาง 
 จากการบงการของพลเอกเปรมเช่นนี*  ได้ส่งผลกระทบที�เป็น
อนัตรายอย่างยิ�งต่อราชสาํนักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และยากที�จะ
สมานแผลใจอนัเกิดจากการทาํลายสายตระกลูของแกนนาํพรรคการเมือง 
ซึ�งเป็นชนชั*นนาํฝ่ายพลเรือนที�มีบารมีในลกัษณะเกาะติดกบัประชาชน
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ทั�วประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม และหากจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
การแกปั้ญหาทุกขร้์อนของประชาชนระหว่างนักการเมืองกบัขา้ราชการ
ประจาํในวนันี*  ก็จะเห็นว่านักการเมืองมีประสิทธิภาพสูงกว่าขา้ราชการ
ประจาํเพราะองค์กรขา้ราชการนั*นจะงุ่มง่าม เนื�องจากเป้าหมายหลกัถูก
ฝึกให้บริการราชวงศ์ มิได้มีเป้าหมายอยู่ที�ประชาชน ซึ� งแตกต่างจาก
พรรคการเมืองที�มีแรงจูงใจ คือความนิยมของประชาชน 
 ดงันั*นเมื�อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที�รุนแรงเช่นนี*  ก็ยากที�องค์กร
ราชการที�เป็นองค์กรหลกัจะตั*งรับได ้และเมื�อเกิดความหิวโหยก็จะเกิด
การลุกฮือของประชาชน อนัจะส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างการ
ปกครองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี*อยา่งแน่นอน 
 
 
 

 ความขดัแยง้ในหมู่ประชาชนที�ใชสี้สัญลกัษณ์เป็นฝ่ายสีเหลือง 
และสีแดง เป็นความขัดแยง้เชิงอุดมการณ์ทางการเมืองที�เชื�อมโยงถึง
สถาบนักษตัริย ์และมีความโกรธแคน้กนัระหว่างกลุ่มเสื*อเหลืองเสื*อแดง
ถึงขนาดทาํร้ายกนัถึงชีวิต ซึ� งไม่เคยเกิดขึ* นมาก่อนเลยในประเทศไทย 
เป็นความขดัแยง้ที�มีรากความคิดลึกถึงการเกลียดชงัต่อเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดิน
บางพระองค์ที�ยากจะแกไ้ข และมีลกัษณะกวา้ง แมเ้หตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519 ก็ไม่อาจจะเทียบความรุนแรงได ้

8.5 สงครามเสื;อเหลอืง-เสื;อแดง 
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 เริ�มตน้จากการปลุกระดมผูค้นโดยใชสี้เหลืองอนัเป็นสีวนัพระ
ราชสมภพของพระเจา้อยูห่วัเป็นสญัลกัษณ์ โดยใส่ร้าย พ.ต.ท.ทกัษิณ ว่า
เป็นผูไ้ม่จงรักภกัดีและอยากจะเป็นประธานาธิบดีจนเกิดการรัฐประหาร
ลม้อาํนาจทกัษิณสมใจพรรคประชาธิปัตยที์�ไม่สามารถจะต่อสูใ้นเวทีการ
เลือกตั*งได ้แต่ดว้ยเพราะระบบข่าวสารที�กา้วหน้า และประชาชนมีความ
เขา้ใจต่อระบบการเมืองดีแลว้ ประกอบกบั พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นนายกฯ คน
แรกที�มาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจน และมีผลงานเป็นที�
ประทบัใจของประชาชน จึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนที�ไดรั้บ
ผลประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของทกัษิณ ประชาชนเห็นว่าเป็น
การกระทาํที�ไม่เป็นธรรมต่อคนที�ทาํดีแก่บา้นเมือง จึงสงสารและผกูพนั
ในตวั พ.ต.ท.ทกัษิณ แมฝ่้ายทหารจะทาํการโฆษณาชวนเชื�อฝ่ายเดียว ใส่
ร้ายทกัษิณต่างๆ นาๆ ตลอด 1 ปีเต็ม หลงัการยดึอาํนาจก็ไม่อาจจะทาํลาย
ศรัทธาที�มีต่อตวัทกัษิณได ้ในที�สุดความสงสารและความไม่เป็นธรรมที�
กระทาํต่อทกัษิณก็พฒันากลายเป็นกลุ่มบุคคลที�ผกูพนักนัเพื�อช่วยทกัษิณ
และพฒันาไปเป็นองค์กรมวลชนที�มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยที�แทจ้ริง 
โดยใชสี้แดงเป็นสญัลกัษณ์ และมีการชุมนุมเคลื�อนไหวต่อตา้นกลุ่มคน
เสื*อเหลืองที�ใช้ชื�อว่า กลุ่มพนัธมิตรฯ (พธม.) ต่อมากลุ่มคนเสื*อแดงก็
พฒันาไปเป็นองค์กรใช้ชื�อว่า แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) และยิ�งเมื�อเสื* อเหลืองแสดงบทบาทที�ไม่เกรงกลัว
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กฎหมายโดยทําการอุกอาจยึดทาํเนียบรัฐบาล ยึดสถานีโทรทัศน์ ยึด
สนามบิน รวมทั*งติดอาวุธจดัตั*งเป็นกองทพัประชาชนโดยที�เจา้หน้าที�ไม่
กลา้ดาํเนินการใดๆ ในนามมอ็บ“เสน้ใหญ่” ก็ยิ�งสร้างความไม่พอใจและ
โกรธแค้นแก่ฝ่ายคนเสื*อแดงมากยิ�งขึ*น จึงเกิดการรวมตวัและขยายตัว
ครอบครองพื*นที�  โดยสร้างเขตพื*นที�อิทธิพลของตนขึ*นอย่างมีลกัษณะ
จดัตั*งและลกัษณะขบวนการ รวมตลอดทั*งมีกระบอกเสียงเป็นวิทยชุุมชน 
และสถานีโทรทศัน์เป็นของแต่ละฝ่าย โดยกีดขวางไม่ใหผู้น้าํมวลชนของ
ฝ่ายตรงขา้มเดินทางเขา้มาในพื*นที�จงัหวดัที�เป็นอิทธิพลของตน ถึงขั*นยก
พวกไปทําร้ายกัน สภาวการณ์เช่นนี* คือหน่ออ่อนๆ ของสงคราม
ประชาชน 
 ความขัดแย้งทางความคิดการเมืองของคนไทยที�รุนแรง และ
กว้างขวางเช่นนี;เป็นสิ�งที�ไม่เคยปรากฏมาก่อน และได้กลายเป็นแนว
ทางการปฏิวัติ สังคมแนวใหม่ที�มีความแตกต่างจากการปฏิวัติ
เปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อ 24 มถุินายน 2475  
  
 
 

 หากจะไดม้องการเคลื�อนตวัของกลุ่มคนเสื*อเหลืองและเสื*อแดง
อยา่งวิเคราะห์เจาะลึก โดยมิไดม้องติดอยู่ที�กลุ่มเกลียดทกัษิณ และกลุ่ม
รักทกัษิณแลว้ ก็จะเห็นว่าการเคลื�อนไหวของคนทั*งสองกลุ่มมีลกัษณะ

8.6 เสื;อเหลอืงล่อเป้า - เสื;อแดงยงิเป้า 
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เป็นเอกภาพกัน และเสมือนหนึ� งประสานกนัโดยสภาวะวิสัยอย่างน่า
อศัจรรย์ ซึ� งสอดคล้องกับทฤษฎีแห่งองค์เอกภาพของความขัดแยง้ 
กล่าวคือกลุ่มเสื*อเหลืองจะกล่าวอา้งถึงสถาบนัพระมหากษตัริยต์ลอดเวลา
ว่าเป็นผูส้นับสนุนอยู่เบื*องหลงั รวมตลอดทั*งโชวห์ลกัฐาน วตัถุพยาน
ต่างๆ เพื�อใหส้งัคมเชื�อตามคาํกล่าวอา้งนั*น ในขณะที�สาํนักพระราชวงัก็
ปล่อยใหก้ล่าวอา้งตลอดระยะเวลาของการชุมนุมที�ยาวนาน ซึ�งหากมอง
ดว้ยสายตาธรรมดาก็น่าเชื�อว่ากลุ่มพนัธมิตรฯ มีความจงรักภกัดีจริง แต่
หากดูอย่างวิเคราะห์เจาะลึกแลว้จะเห็นว่าเป็นการ “ดึงฟ้าตํ�า อย่างแยบ
ยล” ซึ� งโดยผลของการดึงฟ้าตํ�าย่อมจะก่อให้เกิดความเกลียดชัง และ
โกรธแคน้ในฟ้าของฝ่ายเสื*อแดงมากยิ�งขึ*น จึงมีลกัษณะเสมือนกลุ่มเสื*อ
เหลืองมีความจงใจที�พยายามดึงฟ้าให้ลงมาตํ�า เพื�อให้ฝ่ายเสื*อแดงเป็นผู ้
ทาํลายฟ้าเขา้ลกัษณะว่า “เสื;อเหลืองล่อเป้า เสื;อแดงยิงเป้า” ตลอดเวลา 
และก็ปรากฏว่าแมจ้ะขบัไล่รัฐบาลทกัษิณ และตวัแทนออกจากอาํนาจไป
ในลกัษณะถอนรากถอนโคนจนพวกเสื*อเหลืองสามารถจดัตั*งรัฐบาลโดย
มีนายอภิสิทธิ; เป็นนายกฯ ไดแ้ลว้ และพวกพนัธมิตรฯ อีกหลายคนก็มี
ตาํแหน่งไดเ้ป็นรัฐมนตรี และที�ปรึกษารัฐมนตรีแลว้ แต่เสื*อเหลืองก็ยงัไม่
ยอมยติุความขดัแยง้ และยงัคงใชส้ถาบนักษตัริยม์าแอบอา้งเพื�อขยายตวั
หาสมาชิกในขอบเขตทั�วประเทศ มีลกัษณะเป็นขบวนการทางการเมือง
อยา่งชดัเจนแลว้ 
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 เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2552 ขณะกลุ่มคนเสื*อแดงชุมนุมใหญ่ที�
ทอ้งสนามหลวง กลุ่มคนเสื*อเหลืองพนัธมิตรฯ ก็ชุมนุมใหญ่กนัที�สระบุรี 
โดยนายสนธิ ลิ*มทองกุล ได้ประกาศบนเวทีชัดเจนว่าได้เกิดสงคราม
ประชาชนแลว้ โดยกล่าวว่า 
 “บัดนี;ได้เกิดสงครามประชาชนแล้ว ฝ่ายหนึ�งคือพวกเราที�
ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ อีกฝ่ายหนึ�งคือ
ทักษิณ และพวกเสื;อแดงที�มุ่งทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ราชบัลลงัก์ 
 การขยายตวัของเสื*อเหลืองออกต่างจงัหวดั โดยอา้งการปกป้อง
สถาบนัฯ ดา้นหนึ�งจึงเป็นการขยายการจดัตั*งของกองกาํลงัเสื*อเหลือง แต่
อีกดา้นหนึ� งกลบักลายเป็นแรงกระตุน้ให้กลุ่มคนเสื*อแดงไม่พอใจและ
ขยายตัวมากขึ* นเพื�อเตรียมการจัดตั* งกองกําลังเช่นกัน ซึ� งภาวการณ์
เผ ชิญหน้าของมวลชนเ สื* อ เห ลือง  และ เสื* อแดง  โดย มีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นเป้าล่อของการทาํลายลา้งกนัเช่นนี*  จึงเป็นผลลพัธ์ที�ผู ้
อยูเ่บื*องหลงั “มอ็บเสน้ใหญ่” คาดไม่ถึง 
 สงครามนี;ผู้ที�จะต้องขาดทุนอย่างย่อยยับทั;งขึ;นทั;งล่องคือราช
สํานัก 
 
 
 



 392

 
  

 ตามทฤษฎีไร้ระเบียบ(Kaos Theory) การเปลี�ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ และการเปลี�ยนแปลงทางสังคมมีลกัษณะคลา้ยกนั คือสภาวะ
ความไร้ระเบียบ ที�เกิดขึ*นอยา่งรุนแรงจะนาํไปสู่การปรับตวัครั* งใหญ่ของ
ระบบธรรมชาติใหม่ หรือเกิดการปรับตัวครั* งใหญ่ของระบอบการ
ปกครองของมนุษยแ์ลว้แต่กรณี ปัญหาความอดอยากของผูค้นคือสภาวะ
ความปั�นป่วน และสภาวะความไร้ระเบียบ 
 สภาวะความไร้ระเบียบทางสงัคมในประเทศรัสเซียขณะที�อยู่ใน
การปกครองของระบอบพระเจา้ชาร์ ก่อนที�จะถกูโค่นลม้ เมื�อปี ค.ศ.1917 
(พ.ศ.2460) ก็เป็นตัวอย่างที� ดีของการเปลี�ยนแปลงทางสังคมตาม
คาํอธิบายของทฤษฎีไร้ระเบียบ กล่าวคือเมื�อเกิดภาวะความอดอยากของ
ประชาชน ฝงูชนก็รวมตวักนัเดินขบวนไปหาพระเจ้าชาร์ที�พระราชวงั    
เครมริน เพื�อขอขนมปังแต่ก็เกิดความเขา้ใจผิดจึงถูกทหารมา้คอสแซคที�
เกรียงไกรของพระเจา้ชาร์เข่นฆ่า จึงกลายเป็นชนวนการโค่นลม้ระบอบ
กษตัริยใ์นรัสเซีย หรือสภาวะความอดอยากที�สะทอ้นความไร้ระเบียบ
อย่างรุนแรงของระบอบซูสีไทเฮา ก่อนที�ราชวงศ์ชิงจะถูกโค่นล้ม
เปลี�ยนแปลงไปสู่ระบอบสาธารณะรัฐเมื�อปี พ.ศ.2454 ก็ ลว้นแต่เป็น
เหตุการณ์ของมนุษยที์�อธิบายดว้ยทฤษฎีความไร้ระเบียบแห่งธรรมชาติ
ทั*งสิ*น 

8.7 กระแสวกิฤตโลก ผนวก กระแสวกิฤตภายใน 
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 สงัคมไทยก็ไม่อาจจะหนีพน้กฎเกณฑท์างธรรมชาตินี* ได ้หากจะ
ไดศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ของไทยก่อนปี 2475 ก็จะเห็นว่าเกิด
ระลอกใหญ่ทางการตื�นตวัทางการเมือง 3 ระลอก เริ�มจากปี รศ.103 (พ.ศ.
2427) ในสมยัรัชกาลที� 5 กรณีพระองค์เจา้ปฤษฎางค์ อคัรราชทูตประจาํ
ยุโรปไดท้าํหนังสือกราบบงัคมทูลพร้อมทั*งล่ารายชื�อเจา้นายชั*นผูใ้หญ่
สนับสนุนเพื�อเรียกร้องให้รัชกาลที� 5 เปลี�ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบกษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญ แต่
รัชกาลที� 5 ก็ไม่รับฟัง และลงโทษโดยเรียกตวัผูล้งนามทา้ยหนังสือกลบั
ประเทศหมด โดยเฉพาะพระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์ตอ้งออกจากราชการ และ
ลี*ภยัไปบวชเป็นพระภิกษุอยูที่�ประเทศศรีลงักา� ระลอก 2 ก็เกิดกบฏ รศ.
130 (พ.ศ.2454) สมยัรัชกาลที� 6 ซึ�งพฒันาการเคลื�อนไหวสู่การใชก้าํลงั
เพื�อลม้อาํนาจกษตัริยที์�เรียกว่ากบฏหมอเหลง็ คือ ร.อ.ขุนทวยหารพิทกัษ ์
(เหล็ง ศรีจันทร์) หัวหน้าคณะ แต่ไม่สําเร็จ หลังจากนั* นได้เกิดคลื�น
ระลอกที�  3 ขึ* นอีกโดยได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลจาก
สงครามโลกครั* งที� 1 และขยายตัวเขา้มาในประเทศไทย ซึ�งก็เกิดภาวะ
ความปั�นป่วนทางการเมืองอยู่เป็นทุนเดิมแลว้อนัเป็นผลจากชนชั*นนํา
ส่วนหนึ� งไม่พึงพอใจต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที�ไม่สามารถจะ

                                                
�

 สุพจน์ แจง้เร็ว 2524 “พระองคเ์จา้ปฤษฎางค”์ อกัษรศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร
,อา้งใน “สายธารประชาธิปไตย”,ผศ.ดร.สุธาชยั ยิ*มประเสริฐ หนา้ 14-15 
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แกปั้ญหาทางสังคมไดใ้นขณะนั*น โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นที� รู้กนัทั�วไป
หมดว่า  ในขณะที�ประชาชนกาํลงัทุกข์ยาก แต่รัชกาลที� 6 กลบัไม่สน
พระทยั และทรงพระเกษมสาํราญกบัขา้ราชบริพาร ใชจ่้ายงบประมาณ
อย่างฟุ่มเฟือย ทุ่มเงินจาํนวนมากสร้างวงัให้เจ้าพระยารามราคพ พระ
สหายสนิทที�อื*อฉาวทางเพศเป็นบา้นพกัอาศยัส่วนตวั ซึ� งก็คือทาํเนียบ
ไทยคู่ฟ้าที�ทาํการของรัฐบาลในขณะนี*  จนเงินหมดพระคลงั เมื�อมาถึง
รัชกาลที� 7 พระองค์ตอ้งรับภาระภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั*งจากภายนอก 
และภายในที�ผนวกเป็นกระแสเดียวกนัถึงขนาดตอ้งปลดขา้ราชการออก
ครึ� งหนึ� งโดยไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ ภาวะวิกฤตขนาดนั*นส่งผลให้เกิด
ภาวะธนาคารหลายแห่งลม้ละลาย แมแ้ต่ธนาคารสยามกมัมาจล (ธนาคาร
ไทยพาณิชยปั์จจุบนั) ของราชสาํนักเองก็ทรุดหนัก ประคองตวัไม่อยู่จน
กลายเป็นเชื*อมูลให้เกิดการปฏิวติัเปลี�ยนแปลงการปกครองสําเร็จเมื�อ     
24 มิถุนายน 2475  
 สภาพการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที�เห็นชัดก็เกิดความ
ปั�นป่วนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจต่อเนื�องกันมานานกว่า 30 ปี 
นบัตั*งแต่เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ลอ้มปราบฆ่านกัศึกษา 
6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 ประชาชนลุกฮือขึ* น
เผชิญหนา้กบัรัฐบาลทหาร พล.อ.สุจินดา คราประยรู และล่าสุดกรณีการ
รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 ซึ�งกลายเป็นไฟลามทุ่งเผาไหมร้อบๆ ราช
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สาํนัก แต่เหตุการณ์มิได้หยุดอยู่เพียงเท่านั*นหากแต่ขยายตวัเป็นภาวะ
อนาธิปไตยที�ไม่อาจจะควบคุมไดโ้ดยการหนุนหลงัของราชสาํนักเพียง
เพื�อจะโค่นลม้รัฐบาลที�มีสายสัมพนัธ์กบัทกัษิณเท่านั*น เช่น กรณีการยึด
ทาํเนียบรัฐบาลการยึดสนามบิน และปะทะกันกรณีปิดลอ้มสภาเมื�อ         
7 ตุลาคม 2551 จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงปี 2548-2552 ได้
ส่งผลใหเ้กิดภาวะความไร้ระเบียบทางสงัคมอย่างเด่นชดัที�ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนอนัเป็นเหตุที�ก่อใหเ้กิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ และผนวกกบั
กระแสวิกฤตเศรษฐกิจโลกที�เริ�มก่อตวัที�ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื�อตน้ปี 
2550 และเริ�มเป็นกระแสรุนแรงไหลเขา้สู่ประเทศไทย 
 ในสภาพการณ์ที�ประชาชนแตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่าย แบ่งสี
เป็นเสื;อเหลอืงเสื;อแดงคอยหํ;าหั�นกนัท่ามกลางภาวะวิกฤตเช่นนี; เป็นผล
ให้ประชาชนต้องยากจนลง เกดิภาวะความอดอยาก ในขณะที�ราชสํานักก็
ป่าวประกาศทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เรียกร้องให้ประชาชนประหยัด   
อดออม แต่ราชสํานักไม่เคยที�จะประหยัดอดออมให้เป็นแบบอย่างแก่
ประชาชนแม้แต่ครั;งเดียว 
 สถานการณ์ของไทยในขณะนี* จึงเป็นภาวะความไร้ระเบียบที�
รุนแรงที� สุดที�สังคมไทยเคยมีมา และในอดีตได้เคยส่งผลต่อการ
เปลี�ยนแปลงครั* งใหญ่เมื�อปี 2475 มาแลว้ ซึ�งเชื�อแน่ไดว้่าไม่เกินปี พ.ศ.
2555 จะเกิดการเปลี�ยนแปลงทางการเมืองครั* งสาํคญัอย่างแน่นอน หรือ
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อาจจะปะทุจากความขัดแยง้ในราชสาํนักเมื�อพระเจา้อยู่หัวทรงเสด็จสู่
สวรรคาลยั หรือเหตุการณ์อนันอกเหนือความคาดหมายที�จะเกิดขึ*นจาก
ความเปราะบางของสงัคมที�เป็นอยูข่ณะนี*  
 
 
 

 ในสภาวการณ์แห่งวิกฤตเศรษฐกิจที�ปิดลอ้มประเทศไดส่้งผลให้
ประชาชนตกงาน เกิดภาวะความอดอยากเช่นที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และจะ
หนกัหน่วงยิ�งขึ*น ในขณะเดียวกนัไฟความขดัแยง้ทางชนชาติที�ลุกไหมอ้ยู่
ใน 4 จงัหวดัภาคใตก้็รุนแรงและยากที�จะสงบ ก็กาํลงัดึงดูดงบประมาณ
สร้างความเสียหายให้แก่รัฐไทยเป็นอย่างมาก โดยไม่มีใครจะแกไ้ขได้
เพราะอาํนาจการแกปั้ญหาทั*งหมดที�เป็นจริง รวมศูนยอ์ยู่ที�ราชสาํนัก แต่
ราชสาํนกัก็ไม่ดาํเนินการใดๆ เพื�อแกปั้ญหาของประเทศชาติ มวัแต่วิตก
กงัวลต่อการดาํรงอยู่ในอาํนาจของตน ซึ�งเกิดความขดัแยง้และไม่ลงตวั
ในการผลดัเปลี�ยนรัชกาล จึงส่งผลใหก้ลไกของระบอบประชาธิปไตยเน่า
เฟะแกปั้ญหาไม่ได ้ในขณะเดียวกนัประชาชนก็ไม่อาจจะพูดความจริง
ของต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในโครงสร้างอาํนาจการเมืองได ้ด้วยถูก
ครอบงาํทางวฒันธรรมและบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ทาํใหก้ลุ่มคนทั*งเสื*อ
เหลืองเสื*อแดงต่างงุนงงและโจมตีซึ�งกนัและกนัโดยเบี�ยงเบนจากปัญหา
หลักคือ “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” กลายมาเป็นปัญหา 

8.8 เหลอืง-แดง ต่างต้องการประชาธิปไตยที�แท้จริง 
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“ทักษิณ” โดยมองข้ามราชสํานักซึ� งเป็นศูนยร์วมของปัญหาที�ทาํให้
ประชาชนตอ้งทุกขย์าก และเป็นผูอ้ยูเ่บื*องหลงัความวุ่นวายทางการเมือง
มาโดยตลอด 
 ตามทฤษฎีการเมืองแล้ว ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนเสื;อ
เหลอืงและเสื;อแดงจงึเป็นเพียงปัญหาทางปรากฏการณ์ มิใช่เนื;อแท้ของ
ปัญหา 
 เป็นกะพี*มิใช่แก่น 
 ปัญหาที�เป็นแก่นในสังคมนี�คอืความขัดแย้งของราชสํานัก 
 สภาพความขัดแยง้ของคนเสื*อเหลือง และเสื*อแดงจึงเป็นภาพ
สะทอ้นความขดัแยง้ และความสับสนของประชาชนในสังคมไทยใน
ขณะนี*  ซึ�งสภาวการณ์เช่นนี* จะถกูแกไ้ขไดด้ว้ยเวลา และขอ้มูลข่าวสารที�
อาศยัเทคโนโลยีที�กา้วหน้าเป็นเครื�องมือสาํคญัในการให้การศึกษา อนั
เป็นภาวะวิสยัแห่งวิวฒันาการทางสงัคม ส่วนจะชา้หรือเร็วขึ*นอยู่กบัการ
ขบัเคลื�อนของสองพลงัอาํนาจคือ พลงัอาํนาจของฝ่ายราชสาํนัก กบั พลงั
อาํนาจของฝ่ายประชาธิปไตย ซึ�งหากราชสาํนักเชื�อมั�นในอาํนาจของตน
อย่างผิดและใช้ความรุนแรงกับประชาชนในภาวะที�ราชสาํนักเองก็มี
ความแตกแยกก็จะยิ�งเร่งสถานการณ์ความมีเอกภาพในฝ่ายประชาธิปไตย
เร็วยิ�งขึ*น เพราะทั;งเสื;อเหลืองและเสื;อแดงก็ต่างหิวโหยประชาธิปไตยที�
แท้จริงด้วยกนั และต่างก็ใฝ่ฝันที�จะเห็นการเมืองใหม่ที�งดงาม แต่ยังถูก
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เวทมนต์ของราชสํานักปิดบังความจริงอยู่ว่าภาพที�งดงามตามที�ใฝ่ฝันนั;น
คอืภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง และภาพวาดการเมืองแห่งคุณธรรมของ    
ศักดินาเก่านั;น 
 
 
 

 วิวฒันาการทางสังคมการเมืองนั*นแยกไม่ออกจากวิวฒันาการ
ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เมื�อชาร์ล ดาวิน คนพบทฤษฎีวิวฒันาการของ
สิ�งมีชีวิตเมื�อตน้ศตวรรษที� 18 ว่าสตัวที์�เขม้แข็งเท่านั*นที�จะดาํรงชาติพนัธุ์
อยูไ่ด ้ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ทฤษฎีเศรษฐกิจทุนนิยมที�มีกระบวนการ
จดัการอยา่งเป็นระบบก็เกิดขึ*นโดยอาดมั สมิธ ผูเ้ป็นเจา้ทฤษฎี 
 ในสภาวะพฒันาการแห่งเทคโนโลยีปัจจุบนั ไดเ้กิดเทคโนโลยี
ขนาดจิ�วแต่มีประสิทธิภาพสูง หรือที�รู้จกักนัในนาม “นาโนเทคโนโลยี” 
(Nano Technology) ซึ� งเทคโนโลยีขนาดจิ�วนี* จะเป็นเสมือนหุ่นยนต์ที�
สามารถจะเขา้ไปปฏิบติัการทางการแพทยเ์พื�อสุขภาพของมนุษยท์างเส้น
เลือดได ้โดยเทคโนโลยีขนาดจิ�วนี* ไม่อาจจะมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ซึ�ง
ขณะนี* ในการเคลื�อนไหวทางการเมืองของขบวนการประชาชนที� มี
เป้าหมายเพื�อการปรับเปลี�ยนระบอบการปกครองที�ไม่เป็นประชาธิปไตย
อยูใ่นขณะนี*  ใหพ้ฒันาสู่ความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ ไดเ้กิดขึ*นอย่าง
มากมายหลากหลายวิธีการ และมีทิศทางทางการเมืองที�กา้วหน้าโดยหลุด

8.9 ขบวนการประชาชนขบวนการนาโน 
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พน้จากการหลอกลวงดว้ยความเชื�อทางการเมืองเก่าๆ เชิงไสยศาสตร์ของ
ราชสํานัก อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวาง โดยไม่มีองค์กรจัดตั*งซึ� งแตกต่างจากขบวนการประชาชน 
อยา่งเช่น พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยในอดีตที�มีการจดัตั*งองค์กร
อยา่งเป็นทางการ ทั*งรูปแบบการทหาร และรูปการณ์จิตสาํนึก กล่าวคือ
การเคลื�อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะมีรูปแบบการ
จดัตั* งอย่างแน่นอน เช่น คณะกรรมการกลางพรรคฯ องค์กรสันนิบาต 
เยาวชน องคก์รแนวร่วม และมีลาํดบัชั*นของการสั�งงานเป็นแนวตั*งคลา้ย
กับระบบรัฐอีกรัฐหนึ� งที�ซ้อนอยู่ในรัฐไทยที�ด ํารงอยู่ทางกฎหมายใน
ขณะนั*น แต่ขบวนการประชาชนใหม่ที�ก่อรูปการเคลื�อนไหวต่อตา้นราช
สํานักที� เป็นอยู่ในขณะนี* ไม่มีลกัษณะการจัดตั* งเป็นองค์กรอย่างเป็น
ทางการ อย่างเช่น พรรคคอมมิวนิสต์ ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มก็เป็น
การสั�งงานอย่างอิสระที�ยึดความถูกต้องเป็นธรรม และมีลกัษณะเป็น
แนวราบอย่างเสมอภาคกนั จึงเป็นการประสานงานมากกว่าการสั�งงาน 
ลกัษณะงานที�สาํคญัคืองานเผยแพร่ความคิด ดาํเนินการผ่านเว็บไซต์ สื�อ
วิทย ุโทรทศัน์ สิ�งพิมพ ์อยา่งง่ายๆ ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัในอดีตเมื�อ50 ปี
ก่อน เมื�อครั* งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจดัตั*งสถานีวิทยุเสียง
ประชาชนนั*นเป็นภารกิจที�ยากลาํบากอยา่งยิ�ง ทั*งการดาํเนินการและการ
รักษาไวใ้หป้ลอดภยั 
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 ขณะนี;ระบบรัฐของราชสํานักไทยกําลังปั�นป่วนที�ไม่อาจจะ
ควบคุมและปราบปรามการขยายตัวทางความคิดในหมู่ประชาชนที�ทํา
การต่อต้านราชสํานักอย่างถึงรากถึงโคน ด้วยการเปิดโปงความเน่าเฟะใน
ชีวติประจาํวนัของคนในราชสํานัก โดยมีเอกสารหลักฐาน และภาพถ่าย
วดิีโอคลปิที�ผดิศีลธรรมอย่างยิ�ง กระจายตวัออกทางสื�ออนิเตอร์เนต็ที�เหน็
กันทั�วบ้านทั�วเมือง ซึ�งเป็นการเปิดโปงการหลอกลวงของราชสํานัก
เกี�ยวกบัความเป็นผู้ทรงคุณธรรม และแบบอย่างที�จอมปลอม รวมตลอด
ถึงการบริหารจัดการอํานาจการเมืองที�ราชสํานักเคยหลอกลวงมา
ตลอดเวลาอนัยาวนานว่าเป็นผู้อยู่เหนือการเมอืงนั;น ได้พังทลายลงหมด
สิ;นแล้ว 
 ความพยายามในการไล่จบักุมสิ�งที�เรียกว่า “เว็บไซต์ หมิ�นพระ
บรมเดชานุภาพ” นั*นเป็นความยุ่งยากอย่างยิ�งจากหลกัฐานคาํแถลงของ
ทางราชการว่าขณะนี* มีเวบ็ไซต์หมิ�นฯ มากกว่า 10,000 เว็บไซต์ แต่ที�ไล่
ปิดได้มีเพียงแค่ 1,000 กว่าเว็บไซต์เท่านั*น ซึ�งเป็นการยืนยนัว่ากระแส
ความไม่พอใจต่อราชสาํนกัขยายตวักวา้งขวางมากขึ*น 
 สิ�งเหล่านี* ไดบ่้งชี*ใหเ้ห็นชดัเจนแลว้ว่าขบวนการประชาชนที�เป็น
กระแสตอบโตโ้ครงสร้างการเมืองเก่า แนวจารีตนิยมนี*  เป็นผลจากการ
พฒันาการทางเทคโนโลยขีั*นสูง ประชาชนจึงปรับตวัโดยนาํการรับรู้ทาง
เทคโนโลยสีมยัใหม่มารับใชค้วามคิดทางการเมืองของตน 
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 ลกัษณะงานลบั และงานใตดิ้นของขบวนการคอมมิวนิสต์เดิมที�
ใชก้ารจดัตั*งแบบปิดลบัอยา่งรัดกุม การขยายงานความคิดทางการเมืองก็
เป็นไปแบบปิดลบั คือปากต่อปากซึ�งยงัมีความแตกต่างจากการขยายงาน
ทางความคิดการเมืองแบบ “นาโน” ที�มีลกัษณะปิดลบัทางเทคโนโลย ี
และมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมากกว่าลักษณะงานแบบเดิมคือ       
จากปากสู่หลายๆ ปาก 
 ดงันั*นการพฒันารูปแบบและเนื*อหาของขบวนการประชาชนที�
จะผนึกกําลังผลักดันให้การปกครองของไทยเกิดวิว ัฒนาการที�เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ�งขึ* นนี*  จึงเป็นวิวฒันาการที�ท้าทายทาง
ประวัติศาสตร์ของประชาชนที�จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างทางการปกครองเพื�อให้สอดคลอ้งกับความเจริญก้าวหน้า
ทางการผลิตและเทคโนโลยขีองโลกนั*น เป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมอย่าง
แทจ้ริง 
 ลกัษณะขบวนการประชาชนแบบนาโนนี*  ไม่เพียงแต่ลดภาระ
ค่าใชจ่้ายซึ�งเป็นภาระของขบวนการปฏิวติัในอดีตเท่านั*น แต่ยงัช่วยลด
ความเสี�ยงภยัต่อการลอ้มปราบและทาํลายองค์กรเนื�องจากไม่มีฐานที�มั�น
ในป่าเขา และไม่มีกองกาํลงัอาวุธอยา่งในอดีต 
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 แต่อยา่งไรก็ตาม ขบวนการประชาชนใหม่ที�มีลกัษณะ “นาโน” 
หรือ “จิ�วแต่แจ๋ว” เช่นนี*  ก็จะเกิดการปรับปรุงยกระดบัประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการขึ*นดว้ยปัจจยั 2 ดา้น 
 ด้านหนึ� งคือ แรงกระตุ้นที�จะมาจากการปราบปรามของราช
สาํนกั เช่น การแกไ้ขกฎหมายหมิ�นพระบรมเดชานุภาพให้กวา้งขวางขึ*น 
รุนแรงขึ*น ในลกัษณะทั*งเหวี�ยงแห และตีอวน รวมตลอดถึงการกวาดลา้ง
ผูที้�ตอ้งสงสยัว่าจะไม่จงรักภกัดีในอนาคตไม่ไกลนี* ก็จะยิ�งทาํให้มวลชน
เคียดแค้น เพราะหลกัฐานปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะชนแลว้ว่า ราช
สาํนักโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานมีพฤติกรรมที�เสพสุข ที�ไม่ยึดศีลธรรม 
เลวร้ายยิ�งกว่าสามญัชนทั�วไป และที�สาํคญัคือเป็นการเสพสุขดว้ยเงินภาษี
อากรของประชาชน แต่กลบัมาปิดปากจบักุมผูเ้สียภาษีอากรเขา้คุกตะราง
เสียอีก และอีกทั*งเมื�อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนทุกขย์าก และอด
อยาก ก็จะยิ�งกลายเป็นเชื*อไฟปลุกเร้าให้ประชาชนลุกฮือต่อสู้โค่นลม้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อสิ*นบุญของรัชกาลปัจจุบนั 
 อีกด้านหนึ� ง จะเกิดการเรียนรู้เพื�อยกระดับประสิทธิภาพของ
องค์กร การสรุปบทเรียน รวมตลอดทั*งการศึกษาแนวทางการต่อสู้ของ
ประชาชนทั*งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อกาํหนดยุทธศาสตร์และ
ยทุธวิธี และต่อเชื�อมร่วมมือกนัระหว่างขบวนการประชาชนในอดีต และ
ขบวนการประชาชนใหม่ 
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 พฒันาการความขัดแย้งระหว่างการหลอกลวงเรื�องคุณธรรมของ
ราชสํานักที�มากผัวมากเมีย และใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย กับความต้องการ
อํานาจประชาธิปไตยของประชาชน เพื�อนํามาแก้ปัญหาความทุกข์ยาก
ของประชาชน โดยการเฉลี�ยสุขในรูปของรัฐสวสัดิการ กาํลงัก้าวสู่ยุคใหม่
ของการเปลี�ยนแปลงประเทศไทย 
 ผลประโยชน์แห่งมหาชน คือ ความถกูตอ้ง และชอบธรรม 

 ประชาชนจงเจริญ 
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บทที� 9 
บทพยากรณ์ : การกําเนิดรัฐไทยใหม่ 

 
 สภาวการณ์ของรัฐไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใน
กระแสระบอบทุนนิยมโลก โดยสภาพการแห่งภาวะวิสัยได้ทําให้รัฐไทย
อ่อนแอไม่อาจจะแข่งขันในโลกเสรีทางการค้า ที�มภีาวการณ์ความขัดแย้ง
ทางการค้าอย่างรุนแรงเสมอด้วย “สงคราม” ได้ ด้วยเพราะปรัชญา
แนวคิดหลักของระบอบอํามาตยาธิปไตยที�เน้นให้ราชการเป็นใหญ่นั;น   
มุ่งตอบสนองราชสํานักเป็นหลัก จึงเกิดกระบวนการสร้างกฎระเบียบ
ของสังคมที�ซับซ้อนเพื�อปกป้องผลประโยชน์ของราชสํานัก และปิดกั;น
อาํนาจของรัฐบาลที�มาจากความต้องการของประชาชน  
 แมรั้ฐบาลที�มาจากการอุม้สมของราชสาํนักก็ไม่อาจจะกา้วผ่าน
กรอบความซับซ้อนของกฎระเบียบราชการนั*นได้ ด้วยเพราะเจตนาที�
แทจ้ริงของราชสาํนกัที�ไม่อาจจะปิดบงัไดต่้อไปแลว้ก็คือ ไม่ตอ้งการให้
สถาบันพรรคการเมืองเข้มแข็ง และไม่ต้องการให้รัฐบาลที�มาจาก
ประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองหลักในการบริหารประเทศและ
ขบัเคลื�อนระบอบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ดว้ยเพราะราชสาํนกัไดมี้บทสรุป
ทางประวติัศาสตร์ชัดเจนแล้วว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
แนวทางทุนนิยมนี* ได้ผลักดันให้เกิดสังคมเมืองแห่งยุคว ัฒนธรรม
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อุตสาหกรรมที�ประชาชนจะเรียกร้องการมีสิทธิ เสรีภาพ และความ   
เสมอภาค ไม่เฉพาะแต่ทางการเมืองเท่านั*น แต่ยงัเรียกร้องที�จะกา้วเขา้สู่
สิทธิแห่งการเฉลี�ยสุขในสงัคมที�เรียกว่า “รัฐสวสัดิการ” อีกดว้ย 
 ระบบรัฐสวัสดิการนั*น จะตอ้งเปิดเสรีให้ผูที้�เขม้แข็งในสังคม
ขยายการผลิตและจะต้องเร่งสร้างระบบการจัดเก็บภาษีที�ก้าวหน้า 
โดยเฉพาะภาษีที�ดิน และภาษีมรดก มากกว่าที�จะหลอกลวงประชาชน
ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ก็คือจะต้องสร้างระบบกฎหมายภาษีที�
เขม้แข็ง ซึ�งจาํเป็นจะตอ้งลิดรอนความสุขที�เกินปกติ ที�ราชสาํนักกาํลงั
เสพสุขกนัอยูใ่นขณะนี*  ดว้ยการเก็บภาษีที�ดิน และเก็บภาษีมรดกของราช
สาํนักอย่างเสมอภาคกับมหาเศรษฐีคนอื�นๆ เพื�อนําไปเฉลี�ยสุขให้แก่
ประชาชนผูทุ้กขย์ากแทนการเรียกร้องให้ทาํบุญและเอาสวรรค์วิมานมา
เป็นเครื�องล่อ 
  การกา้วเขา้สู่ประวติัศาสตร์หนา้ใหม่ที�จะสร้างสนัติสุขในการอยู่
ร่วมกนัของชาติไทยยอ่มจะตอ้งกระทบถึงฐานอาํนาจทางทรัพยสิ์นของ
ราชสาํนกัในฐานะเจา้ที�ดินใหญ่ที�สุดในประเทศไทย และในฐานะกษตัริย ์
ที�รวยที�สุดในโลกในปี 2551 และที�สําคญัที�สุดสังคมที�พฒันาแลว้ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที� ดีทั* งโลกนี*  ล้วนแล้วแต่ไม่ มีสถาบัน
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พระมหากษตัริยด์าํรงอยูเ่ลย หรือดาํรงอยูก่็เป็นเพียงสถาบนัเชิงสญัลกัษณ์
เท่านั*น 
 ความเป็นจริงนี* เองที� เตือนใจราชสาํนักมายาวนาน ดงันั*นการ
สกัดกั*นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐไทย และการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน จึงถูกสกัดกั* นด้วยการใช้ว ัฒนธรรม
หลอกลวงกล่อมเกลาว่า 
 “ความทุกข์ยากของประชาชนนั;นเป็นเรื�องของกรรมเก่าแต่ชาติ
ปางก่อน มใิช่เกดิจากระบอบการเมอืงและเศรษฐกจิที�ไม่เป็นธรรม” 
 สิ�งสําคัญสิ�งเดียวที� รัฐไทยจารีตนิยมจะไม่ยอมให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองคือ ความคิดที� เป็นวิทยาศาสตร์ และความเชื�อในสิ�งที�มี
เหตุผลของประชาชน ซึ�งจะก้าวมากับความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
และระบอบการเมอืงประชาธิปไตย 
 กระบวนการสกดักั*นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง  
จึงเกิดขึ*นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะบีบคั*นให้ประชาชนถอยหลงัเขา้บา้น และ
เก็บตวัเองไวใ้นทอ้งนาดว้ยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื�อให้จาํนนต่อ
ชีวิต รวมตลอดถึงการออกมาเคลื�อนไหวทางการเมืองดว้ยตัวเองเพื�อ
ทาํลายความเขม้แข็งของรัฐบาลประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสาม
ทศวรรษที�กระแสโลกาภิวตัน์ไดแ้สดงบทบาทเป็นดา้นหลกัของระเบียบ
โลกใหม่ 
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 ภาวการณ์ทางการเมืองที�ปรากฏโฉมในช่วงปี 2548-2551 ไดเ้ปิด
โปงใหเ้ห็นจึงเจตนารมณ์ของราชสาํนักอย่างชดัเจน ภายใตค้วามแปลก
ประหลาดมหศัจรรยข์องการกระทาํที�เยย้กฎหมาย และระเบียบโลกใหม่
ด้วยการยึดทําเนียบรัฐบาล และยึดสนามบิน โดยไม่ผิดกฎหมาย              
ที�ผูก้ระทาํผดิเรียกขานตวัเองอยา่งไพเราะว่า “ปรากฏการณ์สนธิ” 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และบรรดา
องคมนตรีทั*งหลายในฐานะคนใกลชิ้ดพระเจา้อยูห่วั ซึ�งตามกฎหมายหา้ม
ไม่ให้ยุ่งเกี�ยวกบัการเมือง แต่กลบัออกมาเคลื�อนไหวทางการเมืองเพื�อ
ทําลายรัฐบาลที�มาจากการเลือกตั* ง ตั* งแต่การโหมโจมตีด้วยคําพูด 
ประสานงานกบักองกาํลงัทหาร-ตาํรวจ และสถาบนัตุลาการ เพื�อใชก้าํลงั
และกฎหมายโค่นลม้รัฐบาลที�ชอบดว้ยกฎหมายในลกัษณะที� “โค่นล้ม
แล้วโค่นล้มอกี” ลม้ 3 รัฐบาลประชาธิปไตยติดต่อกนั การกระทาํดงักล่าว
ไดเ้ขา้สู่เขตอนัตรายอยา่งยิ�ง ดว้ยการดึงสถาบนัตุลาการในนาม “ตุลาการ
ภิวฒัน์” เขา้ร่วมการรัฐประหารด้วย ทั*งนี* เพราะสถาบันศาลเป็นเพียง
สถาบนัเดียวใน 3 อาํนาจอธิปไตยที�ขึ*นตรงต่อพระมหากษตัริย ์และไม่มี
จุดยดึโยงกบัประชาชนเลย 
 ยงัจะเหลอือะไรอกีเล่าที�จะปิดบังว่าราชสํานักไม่เกี�ยวข้องกบัการ
ขัดขวางววิฒันาการของสังคมไทย 
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 ท่ามกลางการเปิดเผยตวัเองเช่นนี*  ในกระแสวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
ความทุกขย์าก อดอยาก ของประชาชนที�กาํลงัเกิดขึ*น และจะยิ�งรุนแรงขึ*น
ในอนาคต จึงไม่อาจจะปฏิเสธไดว้่า ปฐมเหตุแห่งความทุกข์ยากนั*นมา
จากระบอบการปกครองที�เรียกว่า “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่”    
นี* เอง 
 ไม่เพียงแต่ปัญญาชนคนเมืองเท่านั*นที�มองเห็นปัญหาที�เป็นตน้
ตอ แต่ดว้ยความเจริญทางเทคโนโลยีการรับรู้สัจธรรมนี*  ไดข้ยายตวัสู่
มวลชนคนรากหญา้ทั*งในชนบท และป่าเขา และสิ�งที�ไม่เคยคาดคิดเลย ก็
คือกระแสแห่งสจัธรรมไดซ้ดัลงลึกเขา้ไปสู่กองกาํลงัผูถื้ออาวุธของราช
สาํนกัเองแลว้ 
 ความเขม้แข็งแห่งรัฐไทย ปัจจุบนัจึงเป็นภาพลวงตาที�มีเสาหลกั
เพียงเสาเดียว ที�ประชาชนส่วนหนึ�งยงัศรัทธาในภาพถ่ายคุณงามความดีที�
มีต่อประชาชนที�ทาํการโฆษณามายาวนานกว่า 60 ปี และด้วยความ     
ชาญฉลาดของการกระทาํดว้ยรูปแบบที�นิ�งเฉย หรือการกล่าวแนะนาํใน          
ที�สาธารณะ ซึ� งผูค้นทั�วไปไม่สามารถจะรู้ได้ว่าท่านต้องการอะไร?         
เห็นดว้ยกบัใคร? แต่สรุปได้อย่างเดียวว่าพระราชดาํรัสนั*น “เป็นภาษา
ของเทพเจ้า” ที�ตอ้งเคารพและไม่ทว้งติง ดว้ยเหตุนี* จึงเกิดความปั�นป่วน
เพราะกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคม ต่างนําไปใช้โดยตีความเข้าข้าง
ผลประโยชน์ของตนเอง 
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 สภาวะเช่นนี*ดูเหมือนบา้นเมืองจะมั�นคง แต่หากมองดว้ยสายตา
แห่งทัศนะวิทยาศาสตร์สังคมแล้ว สิ� งเหล่านี* เป็นเพียงปรากฏการณ์
ชั�วคราว แต่แก่นแท้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที�ปฏิเสธอาํนาจของ
ประชาชน และเป็นความขดัแยง้ที�รอวนัระเบิด 
 ดังนั; นความคุกรุ่นของการเมืองวันนี; จึงสรุปได้ชัดเจนว่า        
เป็นวิกฤตของ “การเมืองปลายรัชกาล” และเป็นวิกฤตของระบอบ                
อาํมาตยาธิปไตยที�ยดึโยงอยู่กบัระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ 
 สญัญาณแห่งการปรับเปลี�ยนอนัเป็นวิทยาศาสตร์สงัคม ไดด้งัขึ*น
อยา่งเร่งเร้า ขบวนการประชาชน องคก์รมวลชนต่างๆ จะเริ�มปรับทิศทาง
ที�เห็นเป็นความขดัแยง้ในหมู่ประชาชนนั*น จะเป็นเพียงรูปแบบเปลือกกะ
พี*ที�ไม่มีแก่นสาร แต่เนื*อหาที�เป็นความทุกข์ยากของประชาชนที�เป็นจริง
คือ ความขัดแย้งของประชาชนที�เผชิญหน้ากบัราชสํานัก 
 บทพยากรณ์นี* จะเป็นสัจธรรมต่อการกาํเนิดรัฐไทยใหม่อย่าง
แน่นอนในระยะเวลาไม่เกินปี 2555 การเปลี�ยนแปลงทางปริมาณจะขึ*นสู่
กระแสสูงเพื�อจะก้าวสู่คุณภาพใหม่  แต่การทาํนายที�ท้าทายนี* มีเพียง
ประเด็นเดียวที�ไม่อาจจะกาํหนดไดคื้อ 
 จะเกดิขึ;นด้วยแรงระเบิดอย่างรุนแรง หรือประนีประนอม  
 ผู้ปกครองจะเป็นผู้สร้างเงื�อนไข มใิช่ประชาชน 
 



 

 

ภาคผนวก 1 
 

ประกาศคณะราษฎร  ฉบับที�  ๑ 

 
ราษฎรทั�งหลาย 
 

        เมื�อกษัตริย์องค์นี� ได้ครองราชย์สมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั� น ในชั�นต้น
ราษฎรบางคนไดห้วงักนัว่ากษตัริยอ์งคใ์หม่นี�จะปกครองราษฎรให้ร่มเยน็ แต่การณ์
กห็าไดเ้ป็นไปตามที�คิดหวงักนัไม่ กษตัริยค์งทรงอาํนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิม  ทรง
แต่งตั�งญาติวงศแ์ละคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดาํรงตาํแหน่งที�สําคญัๆ ไม่ทรงฟัง
เสียงราษฎร  ปล่อยใหข้า้ราชการใชอ้าํนาจหน้าที�ในทางทุจริต  มีการรับสินบนใน
การก่อสร้างและการซื�อของใชใ้นราชการ  หากาํไรในการเปลี�ยนเงิน  ผลาญเงินของ
ประเทศ    ยกพวกเจา้ขึ�นใหสิ้ทธิพิเศษมากกว่าราษฎร  กดขี�ข่มเหงราษฎร  ปกครอง
โดยขาดหลกัวิชา  ปล่อยใหบ้า้นเมืองเป็นไปตามยถากรรม  ดงัที�จะเห็นไดจ้ากความ
ตกตํ�าในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทาํมาหากินซึ� งพวกราษฎรไดรู้้กนัอยู่
โดยทั�วไปแลว้  รัฐบาลของกษตัริยเ์หนือกฎหมายมิสามารถแกไ้ขใหฟื้� นขึ�นได ้  
 การที�แกไ้ขไม่ไดก้เ็พราะรัฐบาลของกษตัริยมิ์ไดป้กครองประเทศเพื�อราษฎร
ตามที�รัฐบาลอื�นๆ  ได้กระทาํกัน  รัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาส      
(ซึ� งเรียกว่าไพร่บา้ง  ขา้บา้ง)  เป็นสัตว์เดียรัจฉาน  ไม่นึกว่าเป็นมนุษย ์ เหตุฉะนั�น  
แทนที�จะช่วยราษฎร  กลบัพากนัทาํนาบนหลงัราษฎร  จะเห็นไดว้่า  ภาษีอากรที�  
บีบคั� นเอาจากราษฎรนั� น กษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ� งเป็นจํานวนหลายล้าน      
ส่วนราษฎรสิ  กว่าจะหาไดแ้มแ้ต่เล็กน้อย  เลือดตาแทบกระเด็น  ถึงคราวเสียเงิน
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ราชการหรือภาษีใดๆ  ถา้ไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใชง้านโยธา  แต่พวกเจ้า
กลบันอนกินกนัเป็นสุข  ไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี�   นอกจาก
พระเจา้ซาร์และพระเจา้ไกเซอร์เยอรมนั  ซึ� งชนชาตินั�นก็ไดโ้ค่นราชบลัลงัก์ลงเสีย
แลว้ 

 รัฐบาลของกษตัริยไ์ดป้กครองอยา่งหลอกลวงไม่ซื�อตรงต่อราษฎร  มีเป็น
ตน้ว่าหลอกว่าจะบาํรุงการทาํมาหากินอย่างโน้นอย่างนี�   แต่ครั� นคอยๆ  ก็เหลวไป  
หาไดท้าํจริงจงัไม่  มิหนาํซํ� ากล่าวหมิ�นประมาทราษฎรผูมี้บุญคุณเสียภาษีอากรให้
พวกเจา้ไดก้ิน  ว่าราษฎรยงัมีเสียงทางการเมืองไม่ได ้ เพราะราษฎรโง่  คาํพูดของ
รัฐบาลเช่นนี� ใชไ้ม่ได ้ ถา้ราษฎรโง่  เจา้กโ็ง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกนั  ที�ราษฎรรู้ไม่
ถึงเจา้นั�นเป็นเพราะขาดการศึกษาที�พวกเจา้ปกปิดไวไ้ม่ใหเ้รียนเตม็ที�  เพราะเกรงว่า
เมื�อราษฎรไดมี้การศึกษา  กจ็ะรู้ความชั�วร้ายที�พวกเจา้ทาํไว ้ และคงจะไม่ยอมใหเ้จ้า
ทาํนาบนหลงัคนอีกต่อไป 

 ราษฎรทั� งหลายพึงรู้เถิดว่า  ประเทศเรานี� เป็นของราษฎร  ไม่ใช่ของ
กษตัริยต์ามที�เขาหลอกลวง  บรรพบุรุษของราษฎรเป็นผูช่้วยกนักูใ้ห้ประเทศเป็น
อิสรภาพพน้มือจากขา้ศึก  พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพยส์มบติัเขา้ไวต้ั�ง
หลายร้อยลา้น  เงินเหล่านี� เอามาจากไหน?  ก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทาํนาบน
หลงัคนนั�นเอง  บา้นเมืองกาํลงัอตัคดัฝืดเคือง  ชาวนาและพ่อแม่ทหารตอ้งทิ�งนา  
เพราะทาํนาไม่ได้ผล  รัฐบาลไม่บาํรุง  รัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื�อนกลาด  
นักเรียนที�เรียนสําเร็จแล้วและทหารที�ปลดกองหนุนแลว้ก็ไม่มีงานทาํ  จะต้อง      
อดอยากไปตามยถากรรม  เหล่านี� เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมาย  บีบคั� น
ขา้ราชการชั�นผู ้น้อย  นายสิบ  และเสมียน  เมื�อให้ออกจากงานแลว้ก็ไม่ให้เบี� ย
บาํนาญ  ความจริงควรเอาเงินที�พวกเจา้กวาดรวบรวมไวม้าจัดบาํรุงบา้นเมืองให้คน
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มีงานทาํ  จึงจะสมควรที�สนองคุณราษฎรซึ�งไดเ้สียภาษีอากรใหพ้วกเจ้าไดร้ํ� ารวยมา
นาน  แต่พวกเจา้กห็าไดท้าํอย่างใดไม่  คงสูบเลือดกนัเรื�อยไป  เงินเหลือเท่าไหร่ก็
เอาไปฝากต่างประเทศ  คอยเตรียมหนีเมื�อบา้นเมืองทรุดโทรม  ปล่อยให้ราษฎรอด
อยาก  การเหล่านี� ยอ่มชั�วร้าย 
 เหตุฉะนั�น  ราษฎร  ขา้ราชการ  ทหาร  และพลเรือน  ที�รู้เท่าถึงการกระทาํ
อนัชั�วร้ายของรัฐบาลดงักล่าวแลว้  จึงรวมกาํลงัตั�งเป็นคณะราษฎรขึ�น  และไดย้ึด
อาํนาจของกษตัริยไ์วไ้ดแ้ลว้  คณะราษฎรเห็นว่าการที�จะแกค้วามชั�วร้ายนี�ไดก้โ็ดยที�
จะตอ้งจดัการปกครองโดยมีสภา  จะไดช่้วยกนัปรึกษาหารือหลายๆ  ความคิดดีกว่า
ความคิดเดียว  ส่วนผูเ้ป็นประมุขของประเทศนั�น  คณะราษฎรไม่ประสงค์ทาํการ
แยง่ชิงราชสมบติั  ฉะนั�น  จึงไดอ้ญัเชิญใหก้ษตัริยอ์งคนี์�ดาํรงตาํแหน่งกษตัริยต่์อไป  
แต่จะตอ้งอยูใ่ตก้ฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน  จะทาํอะไรโดยลาํพงัไม่ได ้ 
นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู ้แทนราษฎร  คณะราษฎรได้แจ้งความ
ประสงคนี์� ใหก้ษตัริยท์ราบแลว้  เวลานี�ยงัอยูใ่นความรับตอบ  ถา้กษตัริยต์อบปฏิเสธ
หรือไม่ตอบภายในกาํหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอาํนาจลงมาก็จะชื�อว่า
ทรยศต่อชาติ  และก็เป็นการจําเป็นที�ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่าง
ประชาธิปไตย  กล่ าวคือ  ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ� งสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดเ้ลือกตั�งขึ�น  อยู่ในตาํแหน่งตามกาํหนดเวลา  ตามวิธีนี� ราษฎรพึง
หวงัเถิดว่าราษฎรจะไดรั้บความบาํรุงอย่างดีที�สุด  ทุกๆ  คนจะมีงานทาํ  เพราะ
ประเทศของเราเป็นประเทศที�อุดมอยู่แล้วตามสภาพ  เมื�อเราไดย้ึดเงินที�พวกเจ้า
รวบรวมไว้จากการทาํนาบนหลงัคนตั� งหลายร้อยล้านมาบาํรุงประเทศขึ�นแล้ว  
ประเทศจะตอ้งเฟื� องฟูขึ�นเป็นแม่นมั�น  การปกครองซึ� งคณะราษฎรจะพึงกระทาํก็
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คือ  จาํตอ้งวางโครงการอาศยัหลกัวิชา  ไม่ทาํไปเหมือนคนตาบอด  เช่นรัฐบาลที�มี
กษตัริยเ์หนือกฎหมายทาํมาแลว้  เป็นหลกัใหญ่ๆ  ที�คณะราษฎรวางไว ้ มีอยูว่่า 
 ๑.จะตอ้งรักษาความเป็นเอกราชทั�งหลาย  เช่นเอกราชในทางการเมือง  
ในทางศาล  ในทางเศรษฐกิจ  ฯลฯ  ของประเทศไวใ้หม้ั�นคง 
 ๒.จะตอ้งรักษาความปลอดภยัภายในประเทศ  ให้การประทุษร้ายต่อกนั
ลดนอ้ยลงใหม้าก 

 ๓.ต้องบาํรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ  โดยรัฐบาล
ใหม่จะจดัหางานใหร้าษฎรทุกคนทาํ  จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ   ไม่ปล่อย
ใหร้าษฎรอดอยาก 

 ๔.จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน  (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ�งกว่า
ราษฎรเช่นที�เป็นอยูใ่นเวลานี� ) 
 ๕.จะตอ้งใหร้าษฎรไดมี้เสรีภาพ  มีความเป็นอิสระ  เมื�อเสรีภาพนี� ไม่ขดั
ต่อหลกั  ๔  ประการดงักล่าวขา้งตน้ 

 ๖.จะตอ้งใหก้ารศึกษาอยา่งเตม็ที�แก่ราษฎร 
 ราษฎรทั�งหลายจงพร้อมใจกนัช่วยคณะราษฎรให้ทาํกิจอนัจะคงอยู่ชั�วดิน
ฟ้านี� ให้สําเร็จ  คณะราษฎรขอให้ทุกคนที�มิได้ร่วมมือเขา้ยึดอาํนาจจากรัฐบาล
กษตัริยเ์หนือกฎหมายพึงตั�งตนอยูใ่นความสงบและตั�งหน้าทาํมาหากิน  อย่าทาํการ
ใดๆ  อนัเป็นการขดัขวางต่อคณะราษฎร  การที�ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี�   เท่ากบั
ราษฎรช่วยประเทศและช่วยตวัราษฎร  บุตร  หลาน  เหลน  ของตนเอง ประเทศจะมี
ความเป็นเอกราชอยา่งพร้อมบริบูรณ์  ราษฎรจะไดรั้บความปลอดภยั  ทุกคนจะตอ้ง
มีงานทาํไม่ตอ้งอดตาย  ทุกคนจะมีสิทธิเสมอกนั  และมีเสรีภาพพน้จากการเป็นไพร่  
เป็นข้า  เป็นทาสพวกเจ้า  หมดสมยัที�เจ้าจะทาํนาบนหลงัราษฎร  สิ� งที�ทุกคนพึง
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ปรารถนาคือ  ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ� งเรียกเป็นศพัท์ว่า  “ศรีอาริยะ” 
นั�น  กจ็ะพึงบงัเกิดขึ�นแก่ราษฎรถว้นหนา้ 
 

                                                                                                        คณะราษฎร   
                                                                                              ๒๔  มิถนุายน  ๒๔๗๕ 
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ภาคผนวก 2 
 

พระราชดํารัส พระราชทานแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าฯ  

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที� 

ณ พระตาํหนักเปี� ยมสุข วงัไกลกงัวล อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 

วนัองัคารที� ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

ที�ไดป้ฏิญาณนั�นมีความสาํคญัมาก เพราะว่ากวา้งขวาง หนา้ที�ของผูพ้ิพากษา หน้าที�
ของผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการปกครอง มีหน้าที�กวา้งขวางมาก ซึ� งเกรงว่า ท่านอาจจะนึก
ว่า หนา้ที�ของผูที้�เป็นศาลปกครอง มีขอบข่ายที�ไม่กวา้งขวาง ที�จริงกวา้งขวางมาก 
ในเวลานี� อาจจะไม่ควรพูด แต่อย่างเมื�อเชา้นี� เอง ได้ยินเขาพูดเกี�ยวข้องกับการ
เลือกตั� ง และโดยเฉพาะเรื� องเลือกตั� งของ ผู ้ที�ได้คะแนน ได้แต้มไม่ถึง ๒๐ 
เปอร์เซ็นต ์ 
 
แลว้กเ็ขาเลือกตั�งอยูค่นเดียว ซึ� งมีความสาํคญั เพราะว่าถา้ไม่ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แลว้
กเ็ขาคนเดียว ในที�สุดการเลือกตั�งไม่ครบสมบูรณ์ ไม่ทราบว่า เกี�ยวขอ้งกบัท่านหรือ
เปล่า แต่ความจริงน่าจะเกี�ยวข้องเหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่มีจํานวนผูที้�ได้รับ
เลือกตั�งพอ กก็ลายเป็นว่า การปกครองแบบประชาธิปไตย ดาํเนินการไม่ได ้ 
 
แลว้ถา้ดาํเนินการไม่ได ้ที�ท่านไดป้ฏิญาณเมื�อตะกี� นี�  กเ็ป็นหมนั ถึงบอกว่าจะตอ้งทาํ
ทุกอย่าง เพื�อให้การปกครองแบบประชาธิปไตย ตอ้งดาํเนินการไปได ้ ท่านก็เลย
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ทาํงานไม่ได ้และถา้ท่านทาํงานไม่ได ้ก็มีทางหนึ�ง ท่านอาจจะตอ้งลาออก เพราะ
ไม่ไดมี้การแกไ้ขปัญหา ไม่ไดแ้กปั้ญหาที�มีอยู่ ตอ้งหาทางแกไ้ขได ้เขาอาจจะบอก
ว่า ตอ้งไปถามศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็บอก ไม่ใช่เรื�องของตวั ศาล
รัฐธรรมนูญว่า เป็นการร่างรัฐธรรมนูญ ร่างเสร็จแลว้กไ็ม่เกี�ยวขอ้ง  
 
เลยขอร้องว่า ท่านอย่าไปทอดทิ�งความปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครอง
แบบที� จะทาํให้บา้นเมืองดาํเนินการผ่านออกไปได ้แลว้ก็อีกขอ้หนึ�ง การที�จะ ที�
บอกว่า มีการยบุสภา และตอ้ง ตอ้งเลือกตั�งภายใน ๓๐ วนั ถูกตอ้งหรือไม่ ไม่พูดเลย 
ไม่พูดกนัเลย ถา้ไม่ถูก ก็จะตอ้งแกไ้ข แต่ก็อาจจะให้การเลือกตั�งนี�  เป็นโมฆะหรือ
เป็นอะไร ซึ� งท่านจะมี จะมีสิทธิ ที�จะบอกว่า อะไรที�ควร ที�ไม่ควร  
 
ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไม่ดี แต่ว่าเท่าที�ฟังดู มนัเป็นไปไม่ได ้ คือการเลือกตั�งแบบ
ประชาธิปไตย เลือกตั�งพรรคเดียว คนเดียว ไม่ใช่ทั�วไป ทั�วแต่ในแห่งหนึ�งมีคนที�
สมคัรเลือกตั�งคนเดียว มนัเป็นไปไม่ได ้ไม่ ไม่ใช่เรื�องของประชาธิปไตย เมื�อไม่
เป็นประชาธิปไตย ท่านกพ็ูดกนัเองว่า ท่านตอ้งดูเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องของการปกครอง
ใหดี้ ตรงนี�ขอฝาก  
อยา่งดีที�สุดถา้เกิดท่านจะทาํได ้ท่านลาออก ท่านเอง ไม่ใช่รัฐบาลลาออก ท่านเอง
ตอ้งลาออก ถา้ทาํไม่ได ้รับหนา้ที�ไม่ได ้ตะกี� ที�ปฏิญาณไป ดูดีๆ จะเป็นการไม่ไดท้าํ
ตามที�ปฏิญาณ ฉะนั�น ก็ตั�งแต่ฟังวิทยุเมื�อเชา้นี�  กรณีเกิดที�นบพิตาํ กรณีที�จังหวัด 
อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช อนันั�นไม่ใช่แห่งเดียว ที�อื�นมีอีกหลายแห่ง 
ที�จะทาํใหบ้า้นเมืองล่มจม บา้นเมืองไม่สามารถที�จะ ที�จะรอดพน้จากสถานการณ์ ที�
ไม่ถูกตอ้ง  
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ฉะนั�น กข็อใหท่้านไปศึกษาว่า เกี�ยวขอ้งอยา่งไร ท่านเกี�ยวขอ้งหรือไม่ แต่ถา้ท่านไม่
เกี�ยวขอ้ง ท่านกล็าออกดีกว่า ท่านผูที้�เป็นผูที้�ไดรั้บหนา้ที� ท่านเป็นผูที้�มีความรู้ เป็น
ผูที้�ตอ้งทาํใหบ้า้นเมืองดาํเนินได ้หรือมิฉะนั�น กต็อ้งไปปรึกษากบัท่านผูพ้ิพากษาที�
จะเขา้มาต่อมา ท่านผูพ้ิพากษาศาลฎีกา ท่านผูนี้�กค็งเกี�ยวขอ้งเหมือนกนั กป็รึกษากนั
สี�คน  
 
ก็ท่านปรึกษากบัผูพ้ิพากษาศาลฎีกาที�จะเขา้มาใหม่ ปรึกษากบัท่าน ก็เป็นจาํนวน
หลายคน ที�มีความรู้ ที�มีความซื�อสัตย์สุจริต ที�มีความและมีหน้าที� ที�จะทาํให้
บา้นเมืองมีขื�อมีแป ฉะนั�นกข็อฝาก คุณอกัขราทร ก็ตอ้งไปพูดกบัสมาชิกอื�นๆ ดว้ย 
กจ็ะขอบใจมาก เดีIยวนี�ยุง่ เพราะถา้ไม่มีสภาผูแ้ทนราษฎร กไ็ม่ทางจะปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มีของ เรามีศาลหลายชนิดมากมาย แลว้มีสภาหลายแบบ และก็ทุก
แบบนี�จะตอ้งเขา้กนั ปรองดองกนั และคิดทางที�จะแกไ้ขได ้ 
นี�พูดเรื�องนี�  ค่อนขา้งจะประหลาดหน่อย ที�ขอร้องอยา่งนี�  แลว้ก ็ไม่อยา่งนั�นเดีIยวเขา
ก็บอกว่าตอ้งทาํมาตรา ๗ มาตรา ๗ ของ ของรัฐธรรมนูญ ซึ� งขอยืนยนั ยืนยนัว่า
มาตรา ๗ นั�นไม่ไดห้มายถึง ใหม้อบให้พระมหากษตัริยมี์อาํนาจ ที�จะทาํอะไรตาม
ชอบใจ ไม่ใช่ มาตรา ๗ นั�น พูดถึงการปกครอง แบบมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
ไม่ไดบ้อกว่า ใหพ้ระมหากษตัริยต์ดัสินใจ ทาํไดทุ้กอยา่ง  
 
ถา้ทาํเขาจะตอ้งว่าพระมหากษตัริย ์ทาํเกินหนา้ที� ซึ� งขา้พเจา้ไม่เคยเกิน ไม่เคยทาํเกิน
หนา้ที� ถา้ทาํเกินหนา้ที� กไ็ม่ใช่ประชาธิปไตย เขาอา้งถึงเมื�อครั� งก่อนนี�  เมื�อรัฐบาล
ของอาจารยส์ัญญา ธรรมศกัดิJ  ตอนนั�นไม่ไดท้าํเกินอาํนาจพระมหากษตัริย ์ตอนนั�น
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มีสภา สภามีอยู่ ประธานสภา รองประธานสภามี�อยู่ แล้วก็รองประธานสภาทาํ
หนา้ที� แลว้มีนายกฯ ที�สนองพระบรมราชโองการได ้ตามรัฐธรรมนูญในครั� งนั�น  
 
ไม่ ไม่ไดห้มายความว่า ที�ทาํครั� งนั�นผิดรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ ตอนนั�นเขาไม่ใช่นายกฯ 
พระราชทาน นายกฯ พระราชทานหมายความว่า ตั�งนายกฯ โดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไร
เลย ตอนนั�นมีกฏเกณฑ ์เมื�อครั� งอาจารยส์ัญญาไดรั้บตั�งเป็นนายกฯ เป็นนายกฯ ที�มี
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ คือรองประธานสภานิติบญัญติั นายทวี แรงขาํ 
ดงันั� น ไปทบทวนประวัติศาสตร์หน่อย ท่านก็เป็นผู ้ใหญ่ ท่านก็ทราบว่า มี มี
กฎเกณฑที์�รองรับ  
 
แลว้กง็านอื�นๆ กมี็ แมจ้ะเรียกว่าสภาสนามมา้ กห็ัวเราะกนั สภาสนามมา้ แต่ไม่ผิด 
ไม่ผิดกฎหมาย เพราะว่านายกรัฐมนตรี เป็นผู ้รับสนอง นายกรัฐมนตรีคือ นาย
สัญญา ธรรมศักดิJ  ไดรั้บสนองพระบรมราชโองการ ก็สบายใจว่า ทาํอะไรแบบ
ถูกต้อง ตามครรลองของรัฐธรรมนูญ แต่ครั� งนี�  ก็เขาจะให้ท ําอะไรผิด ผิด
รัฐธรรมนูญ ใครเป็นคนบอกก็ไม่ทราบนะ แต่ว่าขา้พเจ้าเองรู้สึกว่าผิด ฉะนั�น ก็
ขอใหช่้วยปฏิบติัอะไร คิดอะไร ไม่ให้ผิดกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญ จะทาํให้บา้นเมือง
ผ่านพน้สิ�งเป็นอุปสรรค และมีความเจริญรุ่งเรืองได ้ขอขอบใจท่าน  
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ภาคผนวก  3 
 

พระราชดํารัส พระราชทานแก่ผู้พิพากษาประจําศาลสํานักงานศาลยติุธรรม เข้าเฝ้า

ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที� 

ณ พระตําหนักเปี� ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันอังคารที� ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(ฉบับไม่เป็นทางการ โดยสํานักราชเลขาธิการ) 

 
ถา้จะปฏิบติัหน้าที�ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต เพื�อความปลอดภยั
ของประชาชน เมื�อตะกี�พูดกับผู ้พิพากษาศาลปกครอง ก็ตอ้งขอให้ เดีIยวไป ไป
ปรึกษากบัท่าน เพราะว่าสาํคญัที�ผูพ้ิพากษาทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที�เป็นผูพ้ิพากษา
ในศาลฎีกา เพราะประธานศาลฎีกาเป็นโดยเฉพาะ  
 
ในปัจจุบนันี� มีปัญหาทางดา้นกฎหมายที�สําคญัมาก คือว่าถา้ไม่ไดป้ฏิบติั จะปฏิบติั
ตามที�ท่านไดป้ฏิญาณว่าจะทาํให้ประเทศชาติปกครองไดโ้ดยแบบประชาธิปไตย 
คือ เวลานี� มีการเลือกตั�ง เพื�อใหมี้การปกครองแบบประชาธิปไตยนั�นเอง แต่ถา้ไม่มี
สภาที�ครบถว้น ก็ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย ฉะนั�น ก็ขอให้ไปปรึกษา
กนั ผูที้�มีหนา้ที�ในทางศาลปกครอง ในทางศาลอย่างที�มาเมื�อตะกี�  เพื�อที�จะเป็นครบ 
เป็นสิ�งที�ครบ  
 
แต่ก่อนนี� มี มีอย่างเดียว มีศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา ศาลแพ่ง เดีIยวนี� มีศาล
หลายอย่างอันนับไม่ถูก ก็เมื�อมีก็ตอ้งให้ไปดาํเนินการด้วยดี ดังนั� น ก็ขอให้ไป
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ปรึกษากบัศาลอื�นๆ ดว้ย จะทาํใหบ้า้นเมืองปกครองแบบประชาธิปไตยได ้อย่าไป
คอยที�จะใหข้อนายกฯ พระราชทาน เพราะขอนายกฯ พระราชทาน ไม่ไดเ้ป็นการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย  
 
ขา้พเจา้มีความเดือดร้อนมาก ที�เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกฯ พระราชทาน 
ซึ� งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย ถา้ไปอา้งมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ เป็น
การอา้งที�ผิด มนัอา้งไม่ได ้มาตรา ๗ มี ๒ บรรทดัว่า อะไรที�ไม่มีในรัฐธรรมนูญ ก็
ให้ปฏิบัติตามประเพณี หรือตามที� เคยทํามา ไม่มี เขาอยากจะได้นายกฯ 
พระราชทาน เป็นตน้ จะขอนายกฯ พระราชทาน ไม่ใช่เป็นเรื�องการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เป็นการปกครองแบบ ขอโทษ พูดแบบมั�ว แบบไม่ ไม่ ไม่มีเหตุมีผล 
สาํคญัอยูที่� ท่านเป็นผูพ้ิพากษาศาลฎีกา มีสมองที� ที�แจ่มใส สามารถ ควรจะสามารถ
ที�จะไปคิดวิธีที�จะปฏิบัติ คือ ปกครองต้องมี ต้องมีสภา สภาที�ครบถว้น ถ้าไม่
ครบถว้น เขาว่าไม่ได ้แต่กเ็ขา แต่อาจจะหาวิธีที�จะ ที�จะตั�งสภาที�ไม่ครบถว้น และ
ทาํงาน ทาํงานได ้ 
 
กรู้็สึกว่ามั�วอยา่งที�ว่า ตอ้งขอโทษอีกทีนะ ใชค้าํว่ามั�ว ไม่ถูก ไม่ทราบใครจะทาํมั�ว 
แต่ว่าปกครองประเทศมั�วไม่ได ้ที�จะคิดอะไรแบบ แบบว่าทาํปัดๆ ไปให้เสร็จๆ ไป 
ถ้าไม่ได้ เขาก็โยนให้พระมหากษัตริย์ทาํ ซึ� งยิ�งร้ายกว่าทาํมั�วอย่างอื�น เพราะ
พระมหากษตัริย ์ ไม่ ไม่มีหน้าที� ที�จะไปมั�ว ก็เลยต้องขอร้องฝ่ายศาล ให้คิด ให้
ช่วยกนัคิด เดีIยวนี�ประชาชน ประชาชนทั�วไปเขาหวงัในศาล โดยเฉพาะศาลฎีกา 
ศาลอื�นๆ  
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เขายงับอกว่าศาล ขึ�นชื�อว่าศาล ดี ยงัมีความซื�อสัตย ์สุจริต มีเหตุมีผล และมีความรู้ 
เพราะท่านได้เรียนรู้กฎหมายมา และพิจารณาเรื�องกฎหมายที�จะตอ้งศึกษาดีๆ 
ประเทศชาติจึงจะรอดพน้ได ้ ถา้ไม่ทาํตามหลกักฎหมาย หลกัของการปกครองที�
ถูกตอ้ง ประเทศชาติไปไม่รอด อยา่งที�เป็นอยูเ่ดีIยวนี�  เพราะว่าไม่มี ไม่มีสมาชิกสภา
ถึง ๕๐๐ คน ทาํงานไม่ได ้ 
 
กต็อ้งพิจารณาดูว่า จะทาํยงัไง สาํหรับใหท้าํงานได ้จะมาขอใหพ้ระมหากษตัริยเ์ป็น
ผูต้ดัสิน เขาอาจจะว่ารัฐธรรมนูญนี�  พระมหากษตัริย ์เป็นคนลงพระปรมาภิไธย จริง 
แต่ลงพระปรมาภิไธย ก็เ ดือดร้อน แต่ว่ าในมาตรา  ๗ นั� นไม่ได้บอกว่า 
พระมหากษตัริยส์ั�งได ้ไม่มี ลองไปดูมาตรา ๗ เขาเขียนว่า ไม่มีการบทบญัญติัแบบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์เป็นประมุข ไม่ไดบ้อกว่า มีพระมหากษตัริยที์�
จะมาสั�งการได ้ 
 
แลว้กข็อยนืยนัว่า ไม่เคยสั�งการอะไร ที�ไม่มีกฎเกณฑข์องบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย พระราชบญัญติัต่างๆ ทาํถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง อย่างที�เขา
ขอ บอกว่า ขอให้มี ให้พระราชทานนายกฯ พระราชทาน ไม่เคย ไม่เคยมีขอ้นี�  มี
นายกฯ แบบมีการรับสนองพระบรมราชโองการ อย่างที�ถูกตอ้งทุกครั� ง มีคนเขาก็
อาจจะมา มาบอกว่า พระมหากษตัริยรั์ชกาลที� ๙ เนี�ยทาํตามใจชอบ ไม่เคยทาํอะไร
ตามใจชอบ  
 
ตั�งแต่เป็นมา มีรัฐธรรมนูญหลายฉบบั แลว้กท็าํมาหลายสิบปี ไม่เคยทาํอะไรตามใจ
ชอบ ถา้ทาํไปตามใจชอบ กเ็ขา้ใจว่า บา้นเมืองล่มจมมานานแลว้ แต่ตอนนี� เขาขอให้
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ทาํตามใจชอบ แล้วเวลาถ้าเขา ถ้าทาํตามที�เขาขอ เขาก็ต้อง ต้องด่าว่านินทา
พระมหากษตัริย ์ว่าทาํตามใจชอบ ซึ� งไม่ใช่กลวั ถา้ตอ้งทาํกต็อ้งทาํ แต่ว่ามนัไม่ตอ้ง
ทาํ  
 
ตอ้งวนันี� น่ะอยู่ที�ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา (เป็น) เป็นสําคญั ที�จะบอกได ้ศาลอื�นๆ ศาล
ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอะไร ไม่มีขอ้ที�จะอา้งไดม้ากกว่าศาลฎีกา เพราะว่าผู ้
พิพากษาศาลฎีกา ที�จะมีสิทธิที�จะพูด ที�จะตดัสิน ฉะนั�น ก็ขอให้ท่านไดพ้ิจารณาดู 
กลับไปพิจารณา ไปปรึกษากับผู ้พิพากษาศาลอะไรอื�นๆ ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ ว่าควรจะทาํอะไร แลว้ตอ้งรีบทาํ ไม่งั�นบา้นเมืองล่มจม พอดีตะกี� ดู ดู
ทีวี เรือหลายหมื�นตนัโดนพาย ุจมลงไปสี�พนัเมตรในทะเล เขายงัตอ้งดูว่าเรือนั�นลง
ไปอยา่งไร  
 
เมืองไทยจะจมลงไปลึกกว่าสี�พนัเมตร แลว้ก็กูไ้ม่ได ้กูไ้ม่ขึ�น ฉะนั�น ท่านเองก็จะ
เท่ากบัจมลงไป ประชาชนทั�วไป ที�ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ก็จะ จะจมลงไปในมหาสมุทร 
เดีIยวนี� เป็นเวลาที�วิกฤตที�สุด ที�สุดในโลก ฉะนั�นท่านก็มีหน้าที� ที�จะปฏิบติั ปรึกษา
กบัผูที้�มีความรู้ เพื�อที�จะ เขาเรียกว่า กูช้าตินั�นแหละ เอะอะอะไรกก็ูช้าติ กูช้าติ กูช้าติ
นั�นน่ะ เดีIยวนี� ยงัไม่ได้จม ทาํไมคิดถึงจะที�ไปกูช้าติ แต่ว่าป้องกนัไม่ให้จมลงไป 
แลว้เราจะตอ้งกูช้าติจริงๆ แต่ถา้จมแลว้ กูช้าติไม่ได ้จมไปแลว้  
 
ฉะนั�นตอ้งไปพิจารณาดูดีๆ ว่าควรจะทาํอะไร ถา้ทาํได ้ปรึกษาหารือกนัไดจ้ริงๆ 
ประชาชนทั�งประเทศ และประชาชนทั�วโลก จะอนุโมทนา อาจจะเห็นว่าผูพ้ิพากษา
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ศาลฎีกาในเมืองไทยยงัมี เรียกว่ายงัมีนํ� ายา และเป็นคนที�มีความรู้ และตั�งใจที�จะ ที�
จะกูช้าติจริงๆ ถา้ถึงเวลา 
 
กข็อขอบใจท่าน ที�ตั�งอกตั�งใจที�จะทาํหน้าที� แลว้ก็ทาํหน้าที�ดีๆ อย่างนี�  บา้นเมืองก็
รอดพ้น ไม่ต้องกลัว ขอขอบใจที�ท่านพยายามปฏิบัติโดยดี แล้วประชาชนจะ
อนุโมทนา ขอบใจแทนประชาชนทั�วทั�งประเทศ ที�มีผูพ้ิพากษาศาลฎีกา ที�เขม้แข็ง 
ขอบใจ ขอใหท่้านสามารถที�จะปฏิบติังานดว้ยดี มีพลานามยัแข็งแรง ต่อสู้ ต่อสู้นะ 
ต่อสู้เพื�อความดี ต่อสู้เพื�อความยติุธรรมในประเทศ ขอขอบใจ  
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ภาคผนวก  4 
 

 
 

  

วนัที	 28 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที	 32 ฉบบัที	 11340  
 

"แม้ว"เลือดเข้าตาซัด"สุรยทุธ์" ถล่ม"ป๋า"ยบั ยื#นยบุสภาแลกไม่ลงเลือกตั&ง 
เปิดทาง"111"-แกร้ธน.อิงปี"40 ยกเลิกฟ้องทั&งหมดนบัหนึ	งใหม่ 
 

"ทักษิณ"บอมบ์รายตัว ซัด"เปรม      
"ผู้มีบารมีนอก รธน. กล่าวหาแทรกแซง
การเมือง แอบสั#งการ ทําให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื#อนว่าสถาบันเกี#ยว ข้อง 
หนําซํ&ายังทําให้เกิดระบบความไม่เป็น
ธรรมขึ&น ฉะ"สุรยุทธ์"หนุนพันธมิตร 

ทํา ปท.ล่มจม จี&องคมนตรีหยดุเล่นการเมือง ให้ยบุสภาเพื#อเป็นทางออก แลกกับการ
ไม่ลงเลือกตั&ง "อภิสิทธิ6"ชี&ม็อบเสื&อแดงชุมนุม ไม่มี อะไรน่าห่วง 
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"แม้ว"วิดีโอลิงก์ปลุกคน

เสื�อแดง 
เมื�อเวลา 20.30 น. 

วนัที� 27 มีนาคม พ.ต.ท.
ทั ก ษิ ณ  ชิ น วั ต ร  อ ดี ต
นายกรัฐมนตรี พูดผ่าน
วิดีโอลิงก์มาย ังเว ทีการ
ชุมนุมของกลุ่มเสื( อแดงที�
ข้า งทํา เ นียบ รัฐบาลว่ า 
วนันี(โทรม เพราะคืนเดียว
อยู ่3 ประเทศ แต่กไ็ดผ้ลดี 
ในเรื�องความสัมพนัธ์ต่อ
ประเทศไทย ผมเขา้ใจว่า
เห นื� อย  ร้อน  ก็บางคน
อาจจะหิว แต่ท่านก็ย ัง
อดทนรอฟังผมพูด ต้อง
ขอขอบคุณพี�น้องชาวเสื(อ
แดงที� ได้มารวมตัวกัน
ตั(งแต่เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 
เ มื�อวานตั( งใจจะพูดแ ต่
ลาํบากเรื� องการเดินทาง
เลยพูดสั( นๆ วนันี( ตั(งใจจะ

พูดจ าหาท างออกของ
ปัญห าคว ามขัดแ ย ้ง ที�
เป็นอยูจ่ะออกอย่างไร จะ
เป็นการเสนอฝ่ายของผม 
แต่คนอื�นจะเอาหรือไม่ก็
ไม่ทราบต้องขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายที� ช่วย เป็นครั( ง
ประวัติศาสตร์ที� ทุกคน
ชุมนุมกนัแลว้เสียสละเงิน
คนละ เล็กน้อยมา ร่ว ม
ชุมนุมกนัที�นี� อาจจะมีเสื(อ
แด งป ลอ ม ที� ไป ส ร้ า ง
สถานการณ์ทําท่าจะไป
บุกสนามบิน นั�นเป็นของ
ปลอมเพราะของจริงอยู่ที�
ทาํเนียบ  

วัตถุประสงค์ ที� ม า
รวมกันที�ทาํเนียบรัฐบาล 
เพื�อเรียกประชาธิปไตย 
ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ข อ ง
สั ง ค มไ ท ยก ลับม า ไ ด้
อย่างไร เพื�ออนาคตของ

ประเทศ เพื�อลูกหลาน
ไทย เรากาํลังมาตกลง
กันว่าระบอบปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยที�
แท้จ ริง คือ สิ� งที� เ ร า รัก
และหวงแหน อยากได้
ไว้คู่สังคมไทย อยาก
เห็นสังคมไทยที�มีความ
ยุติธรรม หากไม่มีความ
ยุ ติ ธ รรม เ ร า ก็ จะ เ จ อ
ปัญหาสิทธิสภาพนอก
อาณาเขตเหมือนที�เจอ ที�
นักลงทุนต่างประเทศ
ก ลั ว ว่ า ม า ล ง ทุ น ใ น
ประเทศไทยแล้วไม่ได้
รับความเป็นธรรม ตอ้ง
ไปขอขึ( นศาลที� ฮ่องกง 
หรือที�สิงคโปร์ เราอย่า
ให้เกิด เราอยากเห็น
อนาคตของประเทศที�มี
อนาคต ส.ส.ได้รับเชิญ
ไปญี� ปุ่น  ไปคุยกับนัก
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ลงทุน เขาบอกว่าไม่เคย
เ ห็นเกิ ดขึ( นมาก่อนเลย
บอกว่ า ไ ม่ อย า กจ ะมา
ลงทุนเพิ�มในประเทศไทย
เด็ดขาด เครื� องบินของ
ญี� ปุ่นเ ดิมอเมริกาไม่ให้
ผลิต แต่ตอนนี( เ ริ� มผลิต
แ ล้ ว โ ด ย ไ ป ตั( ง
โรงงานผลิตเครื�องยนต์ที�
เ วี ย ดนาม  เพ ร า ะ ที�
เ วี ย ด น า ม มี เ ด็ ก จ บ
คณิตศาสตร์ใหม่ๆ เยอะ 
เขาไม่มาเมืองไทย นี� คือ
ตัวอย่างของการสูญเสีย
โอกาส เพราะสิ� งที� เกิด
ขึ(นกับเราวันนี(  จึงอยาก
บ อ ก กั บ ผู ้ ใ ห ญ่ ใ น
บา้นเมือง ผูใ้หญ่ในที�นี( คือ
คนที�มีอายุมากๆ ว่าถึง
เ ว ล า ห รื อ ย ัง ที� จ ะ มอ ง
อนาคตใหลู้กหลาน ไม่ใช่
การเอาชนะคะคานกนั 

เ ท้ าคว าม ซัด ผู้ มีบ าร มี    

นอก รธน. 
"เราต้องเรียนรู้จาก

บทเรียนที�เจ็บชํ( ามานาน
จากการปฏิวติั จากเผด็จ
ก า ร ที� เ ข้ า ม า ทํ า ใ ห้
ประชา ธิปไตยไ ม่ เ ป็น
ประชาธิปไตยที�แท้จริง 
มนัเกิดครั( งแลว้ครั( งเล่าจน
ไม่รู้ว่าเมื�อไหร่จะจบ ก่อน
นี( คิดว่าจะไม่มีแล้วแต่ก็
เกิดขึ(นจนได ้เพราะเราไม่
ยอมพูดความจริง มีการตั(ง
คณะกรรมการสอบความ
จริงครึ� งเดียว ในที�สุดเราก็
ไม่รู้ความจริงเหมือนเสีย
ค่าเรียนแล้วไม่เคยได้รับ
ประกาศนียบตัร เรียนแลว้
ไม่จบสักที นี� คือสิ� งที�เรา
เรียนรู้ประชาธิปไตยของ
เราที�ไม่เคยเรียนจบ ล้ม
แลว้พูดว่าลม้เพราะอะไร 

ไม่เคยพูดกนัชดัเจนแลว้
เราก็ลืมไป แต่วันนี( ถึง
เวลามาพูด เราต้อง
เ รียน รู้จากบทเ รี ยน ที�
ผ่านมา จะมวัเกรงใจกนั
คงไม่ได ้เพราะเกรงใจก็
ไ ม่ รู้ ค ว า ม จ ริ ง  แ ล ะ
ประชาชนก็ไม่มีโอกาส
รู้ วนันี( สิ�งที�จะพูดต่อจาก
นี( ไม่ใช่เพื�อผม แต่เพื�อ
ลูกหลานว่าลูกหลานใน
อนาคตจะอยู่อ ย่างไร 
ความสามารถในการ
พัฒนาตัว เองจะ มีแ ค่
ไหนหากเรามีปัญหากนั
อยู่อย่างนี(  ดังนั( น ขอ
เทา้ความว่าอะไรคือผู ้มี
บารมีนอกรัฐธรรมนูญ
เป็นอยา่งไร" 

ที� ม า ข อ ง ค ว า ม
วุ่นวาย คงจําได้ว่ า
ปลาย ปี  2547 ก่ อน
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เ ลื อกตั( ง  2548 มีการ
ร ว ม ตั ว กั น เ ล็ ก ๆ  ที�
สนามหลวง  มีพวก
สหภาพแรงงาน ร่วมกับ
นายเอกยุทธ และคุณประ
ชยั คือพวกที�ไม่พอใจผม
หรืออาจจะมีความสูญเสีย 
แต่ไม่มีอะไรเกิด แต่ต่อมา
หลงัเลือกตั(ง 2548 พรรค
ไทยรักไทยได้ ส.ส. 377 
เสียง กรู้็สึกว่าไทยรักไทย
แข็งแรงเกินไป ฝ่ายคา้น
อ่อนแอเกินไป เริ� มพูดจา
กนั แต่พอปลาย 2548 เกิด
กระบวนการรวมตัวของ
พนัธมิตร โดยนายสนธิ 
ลิ(มทองกุล เป็นหัวหน้า
ทีม เริ� มต้นที�สวนลุมพินี 
โดยความเอื(อเฟื( อของนาย
อภิรักษ ์โกษะโยธิน ผูว้่าฯ
กทม.ตอนนั(นให้สถานที�
ใ ห้ ต ล อ ด ทุ ก สั ป ด า ห์ 

พรรคประชาธิปัตยอ์าจจะ
ช่วยทางออ้มหรือตรงก็ไม่
ทราบ แต่กไ็ปอยูที่�ขา้งเวที
และขึ(นเวทีบา้ง นั�นคือสิ�ง
เริ� มตน้ของการต่อสู้นอก
ระบบ แค่นั( นไม่เป็นไร 
แต่มีองคมนตรีบางท่าน
ไดไ้ปบอกกบัสื�อ และไป
แอบอ้างว่าพระเจ้าอยู่หัว
ไม่เอาผมแล้ว ผมพูดกับ
สื� อก็ยอมรับ  แต่ เ ป็น
องคมนตรีบางคนเท่านั( น 
หลังจากนั( นก็เกิดม็อบมี
เส้น เอเอสทีวีไดรั้บความ
คุม้ครองจากศาลปกครอง  
เปิดตัวคอื"พล.อ.เปรม" 

คุ ้มครองจนปฏิ วั ติ
แลว้ก็ไม่เลิก คุม้ครองให้
ออกอากาศลม้ลา้งรัฐบาล 
รัฐบาลก็ท ําอะไรไม่ได ้
จนผมตอ้งพูดความจริง ก็
ไ ม่กล้าพู ดเต็มที� เพราะ

เกรงใจกนัอยู ่วนันั(น ผม
ประชุมข้าราชการที�ตึก
สันติไมตรี ผมบอกให้
ทุกคนทําหน้า ที� เต็ม ที�
เพราะรู้ว่าขา้ราชการเริ�ม
เกียร์ว่าง เพราะเริ�มถูกผู ้
มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ
แทรกแซ ง  ผมก็ต้อ ง
กระตุ้นให้ทาํงาน ผู ้มี
บารมีนอกรัฐธรรมนูญ
แปลว่าในรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ก ําหนดให้เขา มี
โครงสร้าง มีอาํนาจใน
การจัดการ แต่มีบารมี
สามารถแอบสั�งงานได ้
แลว้ขา้ราชการเกรงใจก็
ยอมเลี�ยง ยอมผิดคาํสั�ง
ผูบ้งัคบับญัชา นั�นคือผูมี้
บารมีนอกรัฐธรรมนูญ 
คํ า ว่ า ผู ้ มี บ า ร มี น อ ก
รัฐธรรมนูญเ ป็นคํา ที�
ฮือฮามาก และนายสนธิ 
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ลิ(มทองกุล ก็ไปกล่าวหา
ว่ า ผ ม ห ม า ย ถึ ง
พ ร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัว ผมมิบงัอาจ ผม
มีความจงรักภักดี ผมไม่
บังอาจเอื(อมพูดถึงขนาด
นั(น  

แ ต่ จ ริ ง ๆ  แ ล้ว ผ ม
หมายถึง พล.อ.เปรม ติณ
สูลานนท์ แต่ผมไม่กล้า
พูดวนันั(น แลว้ก็มีคนของ 
พล.อ.เปรม โทร.มาให้ผม
ช่วยพูดให้ชัดว่ า ไ ม่ใ ช่ 
พล.อ.เปรม ผมก็ไม่พูด 
เพราะหลังจากนั( นท่าน
เดินสาย ใส่เครื� องแบบ
ทหาร ทั( งทัพบก ทัพเรือ 
ทัพอากาศ และออก
เดินสายด่าผม มี พล.อ.สุร
ยุทธ์มักจะไปด้วยบ่อยๆ 
นั�นคือคู่หู ไปดว้ยกนั 

องคมนตรียุ่งการเมืองไม่

เหมาะ 
ผมขออัญ เ ชิญพระ

ราชกระแสพระราชดาํรัส
ที� พ ร ะ ร า ช ท า น แ ก่
องคมนตรี ในโอกาส
เสดจ็ฯไปทรงเปิดทาํเนียบ
องคมนตรี  ณ อุทธยาน
สร าญรมย์  2547 ว่ า 
องคมนตรีเป็นที�ปรึกษา
ขอ งพ ระ มห ากษัต ริ ย ์
ไม่ใช่ให้คาํปรึกษาคนอื�น 
นี� เ ป็นสิ� งที� คนสงสั ยว่ า
องคมนตรีมีอาํนาจหน้าที�
อะไร แต่องคมนตรีไม่ได้
เป็นที�ปรึกษาของคนอื�น 
เ ป็น ที�ป รึ กษา ของ ฝ่ า ย
พระมหากษตัริย ์ไม่ใช่ว่า
จะไปแนะนาํคนอื�น ถา้ไป
แนะนําคนอื� น เ ป็นการ
แนะนาํส่วนตัว ไม่ใช่ใน
ฐานะองคมนตรี ฉะนั( น

ขอให้ร ะมัดร ะวังใน
คําพูด นั�น คือว่ าต้อง
เขา้ใจว่าในบทบาทไหน
เป็นองคมนตรี บทบาท
ไหนเป็นเรื�องส่วนตวั  

ว ันนี( สิ� งสําคัญการ
ที� อ ง ค ม น ต รี เ ข้ า ม า
เกี� ยวข้องในการเ มือง
เป็นสิ�งที�ไม่สมควรอย่าง
ยิ�ง เพราะทาํใหเ้กิดความ
คล า ด เ คลื� อ น ว่ า พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวทรงกี�ยวข้อง
การเมืองไดอ้ยา่งไร พระ
เจ้าอยู่หัวท่านสถิตอยู่ที�
สูง  ท่านเ ป็นที� รักของ
พสกนิกร แต่คนอยู่รอบ
พระอ งค์ ท่ า น เ ข้ า ม า
เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองทาํ
ใหพ้ระองคท่์านทรงเสีย 
ดงันั(น ขอให้ทุกคนที�อยู่
รอบพระองค์ท่านอย่า
เ ข้ า ม า ยุ่ ง ก า ร เ มื อ ง 
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เพราะว่ าพระองค์ท่าน
สถิตที�สูง ผมขอย ํ(าว่าสิ�งที� 
พ ล . อ . เ ป ร ม เ ข้ า ม า
เกี�ยวขอ้งการเมืองนั(น อย่า
เพิ�งเถียง สิ� งที� พล.อ.สุร
ยุทธ์เขา้มายุ่งกบัการเมือง 
ทํา ให้ส ถาบัน เ สี ยหา ย 
ฉะนั( นไม่ควร เพราะ
เ มื� อไห ร่ ท่ านมา ยุ่ ง กับ
การเมือง การเมืองก็จะยุ่ง
กบัท่าน ดงันั(น องค์กรทุก
องค์กรห้ามเข้ามายุ่ง ผม
กําลังพูดเพื�อบอกว่าเรา
กาํลงัมาหาทางออกกนั  
ยกไม่จงรักภักดีเหตุผล

โค่น 
ถา้จาํได ้อาจจะเคยจาํ

ว่าการเ มืองสมัย  พล.อ.
เปรมเป็นอยา่งไร ท่านเคย
เป็นนายก รัฐมนตรี 8 ปี 
แต่การเ ป็นนายกฯของ
ท่านนั( น  ท่านไม่เคยลง

เ ลื อ กตั( ง  รั ฐ ธ ร รม นู ญ
ไม่ไดบ้งัคับให้เป็น ส.ส. 
ท่านได้รับการสนับสนุน
จากพรรคประชาธิปัตย ์
แม้ในปี 2539 ท่านเป็น
นายกฯรอบล่า สุด นาย
พิชยั รัตตกุล เป็นหัวหน้า
พรรค ได้ ส.ส.100 คนก็
ไม่ไดเ้ป็นนายกฯ ก็ยกมือ
ให้ท่านเปรมเป็นนายกฯ 
การที� พล.อ.เปรมอาจจะมี
ความใกล้ชิดกับพรรค
ประชาธิปัตย ์เลยเป็นห่วง
เ ป็ น ใ ย กั บ พ ร ร ค
ประชาธิปัตย์เ ป็นพิเศษ 
พรรคไทย รักไทยชนะ
เลือกตั( ง 2 ครั( ง พรรค
ประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาส
สู้เลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ
อะไร  

ผมเป็นห่วง ไม่อยาก
ให้ท่านมายุ่งการเมืองเลย 

ท่ า น บ อ ก ว่ า ไ ม่ ยุ่ ง
การเ มืองไม่ได้หรอก 
เพราะท่านยุง่จริงๆ ตอน
ที�  พล . อ . สุ ร ยุ ท ธ์ ไ ป
ประชุมที�มี พล.อ.พลัลภ
ไปด้วย แต่ที�บอกว่า 
พล.อ.สุรยทุธ์ไม่เชิญ แต่
คุณปีย์  มาลากุ ล  เ ชิญ
บอกมี 3 ท่านที�ไปเข้า
เฝ้าฯ 901 ก็มี พล.อ.
เปรม พล.อ.สุรยทุธ์ และ
มีอ งคมมนต รี อี ก คน
หนึ� ง ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือ
เปล่า แต่เป็นคาํบอกเล่า
ของ พล.อ.สุรยุทธ์ว่าได้
ไป เ ฝ้ าฯ  901 จะขอ
ทํางานเพราะ พ.ต.ท.
ทั ก ษิ ณ  ไ ม่ มี ค ว า ม
จงรักภกัดี และทุกคนที�
ท ํ า ง า น นี( จ ะ ไ ม่ ห วั ง
ตาํแหน่งทั(งสิ(น นี�คือผม
ไดรั้บการบอกเล่ามา แต่
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ผมไม่เ ชื� อว่ า  901 คือ
พ ร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้ า อ ยู่หัว  จะทร ง รับ รู้ 
เพราะพระเจ้าอยู่หัวสถิต
อยู่ ที� สู ง ไม่ทรงยุ่ง เกี� ยว
การเ มืองเลย แต่ เ มื� อ
เหตุการณ์เกิดขึ(น กต็ามมา
ว่ า มี ใ ค ร บ้ า ง ม า ร่ ว ม
ประชุมบา้ง ก็มีอยู่ 3 คน
คือ พล.อ.เปรม พล.อ.    
สุรยทุธ์ และคุณปีย ์ 

ที�ประชุม ต่อมามีอีก 
4 คนนายปราโมทย ์    
นาครทรรพ ผู ้แต่งนิยาย
เรื�องปฏิญญาฟินแลนด์ ก็
ได้ยินข่าวว่าศาลลงโทษ 
พ ร้ อ ม บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
ผูจ้ัดการให้จ ําคุกคนละ 1 
ปี ปรับ 1 แสน โทษจาํคุก
ให้รอลงอาญา นี� คือสิ�งที�
ไ ม่ ค ว ร เ กิ ด ขึ( น ใ น
สังคมไทย เลยเกิดปัญหา

ขึ( น  มี  ด ร . อั ก ข ร า ท ร     
จุฬารัตน นายจรัญ ภักดี  
ธนากุล นายชาญชยั ลิขิต
จิตถะ ก็ไปร่วมประชุม
ดว้ย นี�คือสิ�งที�เกิดขึ(น ทาํ
ให้มีการเดินหน้าจัดการ
ผมอยา่งชดัเจน และทาํให้
ก ร ะ บว นก า ร ทั( ง หมด
ผิดเพี( ยนหมด เพราะพระ
เจา้อยูห่วัไม่ทรงทราบ แต่
มีการแอบอ้างกัน ทําให้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํา ง า น
ทั(งหมดบิดเบี(ยวผิดเพี( ยน
หมด  
จี�"เปรม"หยดุยุ่งการเมือง 

แล้วถามว่ า  พล.อ .
เปรมตอนปฏิวติั พานาย
บั ง เ ข้ า ทํ า ไ ม  ทํ า ไ ม
ประธานองคมนตรีต้อง
ไปเข้าเฝ้าฯด้วย เหมือน
เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ 
ตอน พล.อ.สุรยุทธ์เป็น

นายกฯก็บอกเหมือน
นายกฯวินสตนั เชอร์ชิล 
ที�เป็นนนายกฯคนดีของ
องักฤษคนหนึ�ง ที�ผมได้
ข่ า วก็ไป ดูอ นุ สาว รี ย์
เ ช อ ร์ ชิ ล ว่ า ย ั ง อ ยู่ ที�
ลอนดอนหรือยา้ยไปอยู่
เขายายเที�ยงแลว้ แต่พอ
นายอภิสิทธิL  ก็บอกว่า
ประเทศไทยโชคดีที�ได้
คุณอภิสิทธิL เป็นนายกฯ 
ท่ า น เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
อ ง ค ม น ต รี ท่ า น ไ ป
เผลอไผลอย่างนี( ไม่ได ้
วนัที� 26 มีนาคม ท่านก็
บอกว่าป๋าเชียร์อภิสิทธิL  
ท่ าน ย ัง เ ป็ นประธาน
องคมนตรีอยูน่ะ  

ที�ผมพูดเพราะผม
รั ก เ ค า ร พ  ผ ม เ ค ย
กราบป๋า ป๋าเป็นผู ้ใหญ่ 
เราเป็นนายกฯรุ่นเด็กเรา
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ก็ให้ความเคารพนับถือ 
แต่ป๋าลงมาเล่นการเมือง
ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น
องคมนตรี  ผมไม่อยาก
เห็น ป๋าอย่าทาํเลย การ
ที� ป๋ าลงมา เล่น  แล้วสั� ง
โน่นนี�  ในฐานะเป็นผู ้มี
บารมีนอกรัฐธรรมนูญมนั
เ ป็ น สิ� ง ที� ท ํ า ใ ห้
กระบวนการของประเทศ
เสียหายหมด ระบบสอง
มาตรฐาน ความไม่เป็น
ธรรมในสังคมเกิดขึ(น ป๋า
ตอ้งอยา่ทาํ ป๋าอาจจะไม่มี
ลู กห ล าน  แ ต่ เ ร า มี
ลูกหลาน เขา เหล่านั( น
กาํลงัเติบโต ตอ้งมีอนาคต 
เขาต้องอยู่ในประเทศที�มี
ระบบ คิดถู กต้อง  เ ป็ น
ร ะ บ บ ที� เ ป็ น
ประชาธิปไตย ให้ความ
เป็นธรรมกบัสังคม ไม่ใช่

เป็นระบบที�ป๋ากดตรงนั(น
ที ตรงนี( ที กราบเรียนดว้ย
ความเคารพป๋าจริงๆ  
ถ ล่ ม อดี ต รอ ง น า ย กฯ

เพี�ยน 
ส่ ว น ท่ า น สุ ร ยุ ท ธ์ 

ท่านก็แอคทีฟมากลงไป
ลุยสื�อ และขยนัหลายเรื�อง 
เ รื� อ งนี( ต้อ งถามจ่า ย ักษ ์
และท่านสนธิ ว่าท่านสุร
ยทุธ์คิดอะไร จ่ายกัษ ์ตอน
ที�ผมโดนคาร์บอมบ์ไดใ้ห้
ก า ร ว่ า ถ้ า ฆ่ า ไ ม่ต า ย ก็
ปฏิ ว ั ติ  ถ้ า ปฏิ ว ั ติ เ ส ร็ จ
นายกฯชื�อสุรยุทธ์ ปรากฏ
ว่าเมื�อสนธิ ลิ(มทองกุล ไป
พูดที�เวอร์จิเนีย ก ําลังไล่
ผม สุรยุทธ์ก็โทร.มาให้
กาํลังใจบอกว่าจะให้ทีวี
ช่องหนึ� ง เพราะเขารู้ว่า
สนธิโกรธผมที�ไม่ให้ทีวี 
เป็นเรื�องที�ดูเหมือนอีเดียต 

แ ต่ เ อ า ป ร ะ เ ท ศ ทั( ง
ประเทศจมเลย  

ตอนที�ผมเป็นนายก
ฯ ผมก็มีรองนายกฯคน
หนึ� ง ผมก็มองเพี( ยนๆ 
ตอนหลังมาผมไปรู้ว่า
มันไปเ ชิญเพื� อนผมที�
เ ป็ นนัก ธุ รกิ จม า เ ป็น
รั ฐมนต รี  ปร า กฏว่ า 
พล.อ.สุรยทุธ์เรียกไปจะ
ให้เป็นนายกฯมาตรา 7 
ไอ้นี( ก็ฟิต ไปชวนนัก
ธุรกิจมา เป็นรัฐมนตรี 
ผมกต็กใจว่ารองนายกฯ
ผมคนนี(ทาํไมเพี(ยนๆ  

เรื�อง กกต.ก็เช่นกนั 
ไปเรียก พล.อ.จารุภทัร 
เ รื อ ง สุ ว ร รณ  พล . ต .
จําลอง ศ รีเ มืองด้วย 
บอกว่าให้ออกได้แล้ว 
ถา้ไม่ออกกติ็ดคุก พล.อ.
จ า รุภัท รก็กลัว  ลัง เ ล 
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ก่อนล า ออกผม บุกไป
ทํา เนียบองคมนตรี พบ 
พล.อ.สุรยทุธ์ผมบอกว่าพี� 
ทาํไมมนัเป็นอย่างนี(  บอก
พี� ไ ม่ รู้ เ รื� อ ง  พี� ก ํ า ลั ง ตี
กอลฟ์สนุก นี�พี�เป็นพลร่ม
นะ ไม่ ฆ่าน้อง  ไม่ฟ้อง
นาย ไม่ขายเพื�อน ผมก็
บอ กว่ า ผม เ ป็ น พล ร่ ม
เหมือนกนั ผมไปพูดอย่าง
นี(  ท่านกน่็ารักเดินมาส่งที�
รถ ฟังแล้วมนัเรื� องอะไร
วะ  ใน ที� สุด  กกต .ก็ถู ก
ตดัสินจาํคุก  
เบื�องหลังเด้ง"สุรยทุธ์" 

ผ ม ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ ทํ า
อย่างไรกับสิ� งที� เกิดขึ( น
เพราะในเ มื�อลงมา เล่น
การเมือง ถ้าเมื�อไหร่มี
เหตุการณ์อย่างนี( เกิดขึ( น
เขากต็อ้งฟังองคมนตรี สิ�ง
ที�องคมนตรีเป็นพระราช

ประสงค์ ผมถวายงานมา 
6 ปี ผมขอยนืยนัว่าเจา้นาย
ทั( งส องพระอ งค์ไ ม่ยุ่ ง
การเมือง ดงันั(น เป็นเรื�อง
ที�องคมมนตรีบางคนที�ไป
ทาํ ท่านสองคนนี( แอ๊คทีฟ
การเมืองมาก ท่านก็ตอ้ง
ทาํใจว่า เมื�อท่านมาเล่น
การเมือง ท่านต้องโดน
การเมืองเล่น  

พล.อ.สุรยุทธ์นี(  ท่าน
อาจจะไม่พอใจผมที�ผม
ยา้ยท่าน ผมโทร.หาท่าน
ปลุกท่านประมาณตี 1 วนั
นั( น  ผ ม ไ ป ส่ ง ลู ก ไ ป
อังกฤษ ก่อนเครื� องบิน
กาํลังจะออก ผมโทร.หา
เลยว่ า  ท่าน  ผบ.ทํา ไม
เคลื� อนย ้ายก ํา ลังทหาร 
ท่านก็บอกว่าไม่ มีครับ 
เป็นการเคลื�อนยา้ยกาํลัง
ธรรมดา เสร็จแลว้ไม่นาน

ก็ไปยิงพม่าตายไป 300 
กว่าคน ผมก็เลยไม่รู้จะ
พู ด อ ย่ า ง ไ ร  ก า ร
เคลื�อนยา้ยกาํลังเกิน 1 
กองพล ต้องขออนุมัติ
จ า ก รั ฐมน ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงกลาโหม ถาม
พี�จิPว ก็ไม่ได้อนุมัติ แต่
มาสักพัก จากนั( นก็ทาํ
เ รื� อ งขอ งบประมาณ
เพราะนํานํ( ามันสํารอง
ของกองทัพไปใช้ ขอ 
300 กว่าลา้นบาท พี�จิPว
มาอ้อนวอน ก็ต้องให ้
และในที� สุดผมก็ต้อ ง
ยา้ยท่านขึ(นเป็น ผบ.สส. 
ผมเป็นคนทาํงานหน้าที�
เ ป็นหน้า ที�ไ ม่ มีอะไร
เป็นส่วนตัว จบเป็นจบ 
แลว้กแ็ลว้ไป ผมเป็นคน
อยา่งนี(  
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อ้ า ง ชื. อ " บั ง " โ ยง ลอบ

สังหาร 
ที�นี( เมื�อเกิดเหตุการณ์

อยา่งนี(กไ็ม่รู้ทาํไม ถา้ท่าน
จะยุง่การเมืองท่านมาเล่น
การเมืองไม่มีปัญหาเลย 
ผลพวงแห่งการแทรกแซง
การประชุมที�บ้านคุณปีย ์
ถ น น สุ ขุ ม วิ ท  เ กิ ด
กระบวนการหลายอย่าง 
ผมก็ถูกลอบสังหาร อนันี(
ก็ ค น ค ง ไ ม่ ก ล้ า พู ด 
เนื�องจากเป็นคดีอาญา ผม
ถูกลอบสังหารด้วยปืน  
สไนเปอร์ 2 ครั( ง แต่โชคดี
ผ ม เ ป ลี� ย น ทิ ศ จ า ก
เชียงใหม่ไปลาํปาง และที�
สนามหลวง เขาไปใชตึ้ก
ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
แต่ผมเลื�อนเวลาปราศรัย
เร็วขึ(น จึงรอด ครั( งที� 3 คือ

ค า ร์ บ อ ม บ์  ไ ป ดั ก
สนามบิน 2 ครั( ง และมา
ดกัที� ถนนจรัญสนิทวงศ ์
ซึ� งมีการจับกุมได้ เท่าที�
ผ ม ถ า ม ม า ค น ที� อ ยู่
เ บื( องหลัง  และไปตาม
เรื�องบ่อยๆ ชื�อนายบงั นี�
เป็นกระบวนการถึงเป็นที�
วุ่นวายทุกวนันี(   
ปูดเ สื� อ เหลืองชอบ อ้าง

เจ้านาย 
จาํไดไ้หมวนัที�ผมยุบ

สภา พรรคประชาธิปัตย์
ร่วมกับฝ่ายคา้นบอยคอต
การเลือกตั(ง คุณตั(งพรรค
การเมืองมาบอยคอตการ
เลือกตั( งได้อย่างไร เกิด
การฟ้องกนัไปมา ในที�สุด
ก็ยุบพรรคไทย รักไทย 
พรรคประชาธิปัตยท์าํผิด
ไ ม่ ยุ บ  ตุ ล า ก า ร
รัฐธรรมนูญตั( งตอนไหน 

ก็ตั( งตอนปฏิวัติ และ
พรรคประชา ธิ ปัตย์ก็
เห็นดีเห็นงามดว้ย ที�พูด
วนันี( เพื�อจะให้จบ และ
หาทางออกว่าวนันี( ต้อง
พูดความจริง ตอ้งเรียนรู้ 
แล้วหลังจากนี( ก็จะมาดู
ว่าจะหาทางออกร่วมกนั
อยา่งไร  

ผมอยาก เ รี ยนว่ า
การที�มีการเลือกที�รักมกั
ที�ชัง  มีการสนับสนุน
กลุ่มนั( น แอนตี( กลุ่มนี(  
จึ งทําให้ประเทศไทย
เกิดระบบที�ไม่เป็นธรรม 
สองมาตรฐานเต็มไป
หมด ลองคิดดูว่านายกฯ
คนหนึ� งเซ็นยินยอมให้
ภรรยาไปทํานิ ติกรรม 
ไปประกวดรา คา ซื( อ
ที�ดินอย่างถูกตอ้ง ที�ดิน
นี( เป็นหนี( เน่าที�กองทุน
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ฟื( นฟูขายอยู่เ รื� อยๆ ศาล
บอก ว่าการซื(อชอบ คน
ซื(อกช็อบ คนขายชอบ แต่
ผมเ ป็นนา ยกฯเ ซ็นให้
ภรรยา ไปทํา นิ ติกรรม 
และจ่ายเงินซื(อที�ไปเกือบ 
800 ลา้นบาท ติดคุก 2 ปี 
แต่ พล.อ.สุรยุทธ์มีบ้าน
บนเขายายเที� ยงเป็นป่า
สงวนฯ บนยอดเขาเลย 
แต่  คตส.บอกว่าไม่มี
อาํนาจ ใครก็ไปทาํอะไร
ไม่ได้ อันนี( ฟรี แต่นี� เ สีย
ตงัค์เกือบ 800 ลา้นบาท 
ถูกต้องหมด แต่เขายาย
เ ที� ยง  เขาลูก เ ดียวกัน นี(
ร้านอาหารตาพรอยูตี่นเขา 
ศาลชั(นตน้ที�สีคิ(วสั�งจาํคุก 
2 ปี และศาลอุทธรณ์ก็ยืน 
วนันี( ตาํรวจบอกผมมาว่า
ตํารวจทําสํานวนไม่ได้
เลยในคดีผู ้ต้องหาบุกรุก

ป่าตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
เพราะจบัมาแลว้มนัอา้งว่า
บา้นเขายายเที�ยงบนยอด
ทาํไมย ังอยู่ได้ เขายาย
เที�ยงยงัไม่ผิดเลย เสียหาย
ไหม ระบบความยุติธรรม
ไม่มี ตาํรวจบอกไม่รู้จะ
ทาํคดีอยา่งไร  

สองมาตรฐานมีเยอะ
เหลือเกิน วิธีปฏิบัติต่อ
เสื( อเหลืองเสื( อแดงก็เห็น
เยอะ สี เหลืองเหรอทํา
อะไรก็ไดห้มด ตั(งข้อหา
แลว้ก็ถอนข้อหา ถูกจับก็
ไดป้ระกนัตวั แถมยงับอก
ว่าด้วย 02 สั�ง ท ําให้
เจ้านายเสียหาย ผมไม่คิด
ว่าเจา้นายมายุง่เรื�องพวกนี(  
แต่ว่าไปอา้งเจ้า อ้างนาย
หมด เจ้านายเสียหายก็
เพราะพวกนี(  ว ันนี( ต้อง

ห ยุ ด เ พ ร า ะ ส ถ า บั น
ก ษัต ริ ย์ ต้ อ ง อ ยู่ คู่ กั บ
สังคมไทย ตอ้งช่วยกัน
ป ก ป้ อ ง แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ม า
แสดงความจงรักภกัดีจน
เลย เ ถิ ดจนทํา ให้ เ สี ย 
ความจงรักภกัดีอยู่ที�การ
กระทาํ ไม่ตอ้งแสดง ไม่
ต้องพูด นี� เกิดขึ(นจาก
ความเป็นสองมาตรฐาน  
ต้องรักษาสถาบันอยู่ คู่

สังคมไทย 
ต อ น ที� ม็ อ บ สี

เหลืองบุกยึดทํา เ นียบ 
คุณสมคัรประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน มอบให้คุณอนุ
พงษไ์ป แต่กแ็บะๆๆ ทาํ
อะ ไ ร ไ ม่ ได้สั ก อ ย่ า ง 
ปลัดมหาดไทยก็ค้าน 
คนนั( นก็ค้าน ทําอะไร
ไม่ได ้ไม่ไดท้าํอะไรสัก
อ ย่ า ง  แ ล้ว พ อยึ ด
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สนามบิน คุณสมชายเป็น
นายกฯก็ประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน ก็ไม่กลา้สั�งทหาร 
กไ็ปสั�งตาํรวจ กจ็ะไปช่วย
อย่างไร เมื�อทหารปลอม
เป็นสีเหลืองอยูข่า้งใน เอา
ปืนเอาอะไรไปด้วย แล้ว
ประเทศเจ๊งไปเท่าไหร่ 
เสียหายไปเท่าไหร่ ทาํไม
ไม่พูดกัน ตะแบงอย่างนี(  
ชนะการเมืองได้แต่ชนะ
หัว ใจประชาชนไม่ได ้
เพราะวนันี( ประชาชนไม่
โง่ เขารู้หมด ไม่เช่นนี( ไม่
ยอมเสียเงินกนัเองขนกัน
มาชุมนุมหรอก เพราะเขา
รั บ ไ ม่ ไ ด้ กับ ค ว า ม ไ ม่
ยุติธรรม ไม่ใช่หน้าด้าน
ตะแบงกันไป ในเ มื�อ
ความเป็นจริงทุกสิ� งทุก
อยา่งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ศาล รัฐธรรมนูญยอดเยี�ยม

มาก ยบุ 3 พรรคสืบพยาน
วันเดียว สืบเช้า  บ่ายยุบ 
เพื�อใหท้นั 4 ธันวาคม ดีที�
พ ร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจา้อยู่หัวทรงไม่ออกมหา
สมาคม เพื�อให้ทนัวนัที� 4 
เลย ยุบวนัที� 2 รีบยุบ 3 
พ ร รคก า ร เ มื อ ง  คุณ มี 
ประสิทธิภาพขนาดนั( น
เลยเหรอ ดูคุณสมัครไป
ทาํกับข้าวออกทีวี ไปรับ
ค่าออก 3,000 กว่าบาท 
ก ฎหม า ย ไ ม่ มี ไ ป เ ปิ ด
พจนานุกรม แล้วคนเป็น
ถึงนายกฯปลดกันง่ายๆ 
อยา่งนี( เหรอ ระบบใครจะ
เชื�อถือประเทศไทย เขา
บอกว่า Thailand is a joke 
อายเขาไหม  

บ า ง ก อ ก โ พ ส ต ์
และเนชั�น บอกว่าผมฟูจิ
ทีฟ (คนหนีคดี)  ผมไป

ไหน เขาก็ต้อน รับผม 
เมื�อคืนเขากเ็อาตาํรวจมา
นอนเฝ้าหนา้หอ้ง เขาไม่
เ ชื� อ สิ� ง ที� เ กิ ด ขึ( น ใ น
ประเทศไทย เขาไม่เชื�อ
หรอกว่าคดีอยา่งนี( ติดคุก 
อายเขาไหม นี� คือสิ� งที�
ไ ม่ ค ว ร เ กิ ด ขึ( น ใ น
ประเทศไทย ผลัดกัน
เป็นรัฐบาลไม่ใช่เรื� อง
ใหญ่ แต่เป็นความชํ( า
ชอกของประเทศไทย 
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ข อ ง
สถาบนัเราตอ้งรักษาให้
อยู่คู่กับสังคมไทย คือ
เ ป็ น ส ถ า บั น ภ า ย ใ ต้
ระบอบรัฐธรรมนูญที�
เป็นเรื� องสากล สุดท้าย
ไม่มีอะไรดีเลย เป็น
ประโยชน์ส่วนตวั  

อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ
ทั( งหลาย ท่านทั( งหลาย
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ต้องทาํหน้าที� ท่านต้อง
เ ลิ ก ฟั ง แ ล ะ แ อ บ อ้ า ง 
เ พ ร า ะ ส ถ า บั น  เ ป็ น
สถาบนัที�ศกัดิL สิทธิL  จริงๆ 
ศาลส่วนใหญ่เ ป็นคนดี 
แ ต่ วั น นี( ศ า ล บ า ง ค น
ยอมรับคาํสั�ง ต่อไปบอก
ว่าพาผมเข้าเฝ้าฯซิ ของ
ป ล อ ม ทั( ง นั( น  พ ร ะ
เจา้อยู่หัวไม่มีเรื�องอย่างนี(  
ท่านต้อง รักษาสถาบัน
ของท่าน ท่านไม่ต้องไป
เ ชื� อ ใคร ขอให้ผม เ ป็น
เหยื�อคนสุดท้าย พอแล้ว
เพื�อลูกหลาน เพื�ออนาคต
ลูกหลานของเรา มีระบบ
ที�ดี คนนี( ดึงทีวุ่นวายกัน
หมด เสียหายหมด  
ประเทศไทยถูกลากถอย

หลัง15ปี 
ป.ป.ช.กเ็หมือนกนั มี

ตั ว แ ท น พ ร ร ค

ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์ อ ยู่ ใ น 
ป.ป.ช. ก็ขอให้ทาํหน้าที� 
ป.ป.ช. เถอะ ระบบศาล
เดียวก็เช่นกัน เป็นระบบ
ศาลที�ยเูอน็เขาไม่รับ ที�อื�น
กไ็ม่รับ เขาเลิกแลว้ เขาไม่
เ ชื� อ ว่ า ค น ก ลุ่ ม ห นึ� ง
ตดัสินใจแล้วจะให้ความ
เป็นธรรม ระบบศาลเดียว
เป็นระบบไต่สวน 

เ รื� อ ง ท ห า ร กั บ
การเมือง ป๊อกเอ๊ย ไอ้ตุ ้ย
เอ๊ย พาลูกน้องกลับที�ตั( ง
เ ถ อ ะ  ถ้ า อ ย า ก เ ล่ น
การเมืองให้ออกมาเถอะ 
ถา้เพื�อนเอาสถาบนัมาเล่น
การเมือง สถาบันจะถูก
การเมืองเล่นไม่คุม้ วนันี(
ภารกิจของเพื�อนยงัมีเยอะ
ที�ภาคใต้ ยงัไม่จบ มีข่าว
ทหารถูกตดัคอและยิงตาย 
บางทีตัดของลับไปทํา

ม น ต์ ด ํ า ก็ มี  ไ ม่ ต้ อ ง
ออกมาช่วยเขาตั(งรัฐบาล
หรอก เลิกเถอะ อย่าเชื�อ
นํ(ามนต์คนที�เคยออกไป
จากผมเลย นํ( ามนต์ดี ถา้
เพื�อนอยากเล่นการเมือง 
อ ย่ า เ อ า ส ถ าบัน ขอ ง
เพื�อนไปเล่นดว้ย เวลานี(
เห็นใจว่าของบฯพนัลา้น
ไปให้ กอ.รมน. อ้าง
เศรษฐกิจพอเพียง แต่
จ ริ งๆ  จะไปช่วยล้า ง
สมองชาวบ้าน ระวัง
ชาวบา้นไม่ให้ทหารเขา้
หมู่บา้น อย่าทาํเลยเรื�อง
ซึ� ง เ ป็ น เ รื� อ ง ข อ ง
ประชาชน อย่าคิดว่าพี�
นอ้งในต่างจงัหวดัเขาโง่
นะ เขารู้เรื� องดีกว่าบาง
คน ปล่อยให้เขาคิดเอง
ทํ า เ อ ง  ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป
ครอบงาํเขา วนันี( สิ� งที�
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ทหารเข้ามายุ่งการเมือง
การปฏิ ว ั ติ  มีก ารเ ขี ยน
รัฐธรรมนูญ 2550 ลาก
ประเทศถอยหลงัไป 15 ปี 
วนันี( เศรษฐกิจโลกทาํให้
ชา้ไปอีก 7 ปี แลว้เมื�อไหร่
ค ว า ม ทุ ก ข์ ย า ก ข อ ง
ประชาชนจะพน้ 
จ่าย10ล้านแลกเก้าอี� รมต. 

เ รื� อ ง รั ฐ ธ ร รม นู ญ 
2540 กบั 2550 เมื�อก่อนนี(
การเมืองเราเดีPยวล้มเดีPยว
ล้ม บางพรรคมี ส.ส . 5 
คนก็สามารถข่มขู่นายกฯ
ขาสั�น จะเอาตาํแหน่ง เขา
จึงร่างรัฐธรรมนูญ 2540 
ม า ใ ห้ น า ย ก ฯ มี ค ว า ม
เขม้แข็ง แต่ปี 2550 ไปแก้
จนไดรั้ฐบาลอ่อนแอง ไม่
ตอ้งมีระบบพรรค ส.ส. 
สามารถรวมกลุ่มกนั เรื�อง
เอสเอ็มอี ท่านอภิสิทธิL ไม่

ตอ้งส่งเสริมที�ไหน แต่ไป
ส่งเสริมใน ครม. ลงทุน
ตอนพรรคพลงัประชาชน
ถูกยุบ พรรคขนาดเอส มี 
ส.ส. 5 คน จ่ายคนละ 10 
ลา้น หัวหน้าก๊วนได้เป็น
รัฐมนตรี พรรคขนาดเอ็ม
ก็จ่าย ตอนนี( ไปตั(งพรรค
ใหม่เป็นขนาดแอล เอานกั
ฮั( วมาเป็นหัวหน้าพรรค
ก่อนเพื�อรออีแอบมาเป็น
หวัหนา้พรรคคนใหม่ 

ผ ม ก็ เ ล ย ไ ม่ รู้ ว่ า
ระบอบรัฐธรรมนูญ 2550 
เป็นประโยชน์ประเทศ
ต ร ง ไ ห น  เ ป็ น ผู ้ นํ า
ประเทศไปตกลงอะไรกบั
ใครที�ไหนไม่ได ้เพราะจะ
ผิด  ม. 190 ผมเคยนั� ง
ประชุมกับรัฐมนตรีพม่า 
จนตอ้งไปพูดกบัท่านตาน 
ฉ่วย ว่าให้ท่านไปประชุม

เ อ ง เ ถอ ะ  เ พื� อ จ ะ ไ ด้
อธิบาย ส่วนนายกฯพูด
ไม่ฟังหรอก เพราะเขา
ไม่กล้าตัดสิน ถามคน
เดียว แต่ของเราตอ้งถาม
ทั(งสภา และภาวะผู ้นํา
ทั( งในประเทศไม่มี จะ
แกที้�มาขององคก์รอิสระ
ก็ปิดประตูตีแมว ส.ว.
ค รึ� งห นึ� ง ม า จ า กก า ร
แต่งตั( ง ในที� สุดก็มีทั( ง
เ อส เ อ็ม อี  พัน ธ มิต ร 
ดอกไม้ประดับเพื�อให้
หน้าตาดี ในที�สุดก็เป็น
ประชาธิปไตยตรงไหน 
ขอคืนใหค้นไทยเถอะ  
ยํ�าปฏิวัติเป็นสิ.งเลวร้าย 

ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง
ทั( งหมดเพราะ เ ร าไ ม่
สามารถเล่นตามกติกา 
กฎหมาย  เพราะ มีคน
แทรกแซงให้กติกา เรา
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เ กิ ด ส อ ง ม า ต ร ฐ า น
ตลอดเวลา  แล้วต้อง
ยอมรับว่าหลายระบบที�
เกิดขึ(นเป็นของเน่ามาจาก
การปฏิว ัติ ที�ผมเรียกว่า
ผลไมที้�เกิดจากตน้ไมเ้ป็น
พิษ ดงันั(น การปฏิวติัเป็น
สิ�งเลวร้าย เราตอ้งเรียนรู้
ว่ าการปฏิว ัติค รั( งนี( เกิ ด
เ พ ร า ะ ก า ร ส ร้ า ง
สถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร
ปั�นป่วน ต้องการให้เกิด
การย ้ายข้างเปลี� ยนข้าง 
เมื�อไม่รู้จะยา้ยอย่างไรก็
เลยปฏิวติั  

ผมไม่บอกนะว่าการ
ปฏิว ัติท ําให้เกิดเศรษฐี
ใหม่ มียศ พล.อ. บางฝ่าย
ได้รับข้อกล่าวหายดัเยีย
ดข้างเดียว ขณะที�อีกฝ่าย 
ทาํอะไรก็ถูก อีกข้างผิด
หมด พี�บรรหาร (นาย

บรรหาร ศิลปอาชา อดีต
หัวหน้าพรรคชาติไทย) 
มาร่วม ย ังถูกป๋า งอน
ไม่ให้เข้าบ้านเลย แต่
ตอนนี( คงให้เข้าบ้านแล้ว
เพราะไปร่วมกับรัฐบาล
พรรคประชาธิปัตย ์

เพื�อนสื�อมวลชนเล่า
สู่กนัฟังว่า วนันี( ไม่มีแลว้
ฟรีดอม ก็หวังว่ าจะใช้
วิชาชีพอย่างเต็มที� ว ันนี(
ถามว่าวุ่นวายอย่างนี( จะ
เ อ า อ ย่ า ง ไ ร  ก็ ต้ อ ง มี
กรรมการห้ามมวย ท่าน 
พล.อ.เปรมไม่มายุง่ ท่านก็
น่าจะเป็นได ้แต่วนันี( ท่าน
มายุ่งจนสงสัยว่า หรือว่า
ท่านต้องการตอบแทน
พรรคประชาธิปัตย์ นี� คือ
สิ�งที�คนสงสัย ทาํให้ท่าน
ไม่สามารถเป่านกหวีด 

วนันี( ตอ้งขอร้องว่า
ท่านที�ถวายงานทั(งหลาย 
หยุดอ้างสถาบนัไดแ้ล้ว 
หยุดเถอะ และหยุดไป
อ้างทําให้ท่านเสียหาย 
สั ง ค ม ไ ท ย ต้ อ ง ก า ร
สถาบนัพระมหากษตัริย ์
ผมเคยกราบบังคมทูล 
คนไทยไม่ฟังกัน อย่าง
น้อย ผมกราบบงัคมทูล
ดว้ยความสัตย์จริง ยงัมี
รายละเอียดอีกเยอะ ผม
มัวแ ต่ทํา ง านไ ม่ได้ มี
เวลาตอบโต้ แม้แต่ทีวี
พูลยงัเลือกภาพบางภาพ
ไปออก ก็ตอบไม่ได้ นี�
คื อ เ ข้ า ไปแทรกแซ ง
ตั(งแต่ผมเป็นนายกฯอยู ่
แล้วผมก็ซวยผีซํ( า ด ํ( า
พลอย  
เรียกร้องสีแดงรวมตัว 
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ผมก็เคยบวชเรียนก็
เขา้ใจเรื�องของกรรม ของ
บุญ ผมโดนผีซํ( าด ํ(าพลอย
หลายเรื�อง ถูกปฏิวติัเสร็จ 
ลูกน้องเก่าก็ไปเพ็ดทูลว่า
ผมคิดจะล้มล้าง โอ้โห 
ค น อ ย่ า ง ผ ม ไ ม่ เ ค ย
ทะเยอทะยาน แต่ชอบ
ทํ า ง า น  บ้ า ง า น  ถ้ า
มอบหมายให้ก็ท ํา เต็มที� 
เพราะผมทํางาน ผมรัก
ประชาชนรักประเทศ ผม
ก็ทาํงานถวาย นาํศกัดิL ศรี 
นั�นคือสิ�งที�ผมพยายามทาํ 
ไม่มีเวลาแกต้วั แต่โดนใส่
ความตลอดเวลา คนที�เคย
อยู่ใกล้ชิดผมแท้ๆ  ก็มา
เพ็ดทูลเพราะหวงัจะเป็น
นายกฯ แต่เขาจองกฐินไว้
แลว้ คุณสุรยทุธ์เขาจองไว้
แลว้ 

แล้ววันนี( ก็ไม่พอนะ
ครับ คนที�เคยอยู่กบัผมก็
ออกไปพูดอีกว่าที�อยู่กับ
ผมทนไม่ได้เพราะผมจะ
ลม้ลา้ง โธ่เอ๊ย เอ็งจะไป
หาตงัค์เอ็งก็บอกมาเถอะ 
อย่ามาอ้างข้า บาปกรรม 
ผมไม่เคยหวั�นไหวเพราะ
ผ ม ทํ า ใ น สิ� ง ที� เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม แต่ขอ
บอกว่าผมโดนอย่างนี( ผม
เจ็บ แต่ถามว่าผมตอ้งดิ(น
ขนาดไหน ผมปรับตัว
ของผมได้พอสมควรแม้
จะอยู่ต่างประเทศ แต่ผม
ไม่ต้องการให้ตัวผมเป็น
ข้ออ้างใดๆ ทั( งสิ( น แต่
ต้อ งก า ร ใ ห้บ้ า น เ มื อ ง
กลับ คืนสภาพโดย เ ร็ ว
ที�สุด 

หลกับอกว่า ถา้ไม่มี
ความมั�นคงก็สร้างความ

มั�งคั�งไม่ได ้แต่มั�นคงใน
ที�นี( ไม่ใช่เรื�องมั�นคงของ
ทหาร  ที� มั�นคง คือ ซื( อ
อาวุธ และกุมอาํนาจ แต่
การเ มืองมีเสถียรภาพ 
หลัก เกณฑ์ที�ถูกต้องมี
ความเป็นประชาธิปไตย 
นั�นคือการเมืองที�เรียกว่า
ความมั�นคง ถา้สิ�งเหล่านี(
ไม่กลบัมา การแกปั้ญหา
เศรษฐกิจก็ยาก ผมขอ
เ ชิ ญ ช ว น พี� น้ อ ง ม า
ช่วยกัน  พี� น้อ ง สีแดง 
ที�มารวมกัน เพราะรัก
ประชาธิปไตยใช่ไหม 
มองว่าถูกเขาขโมยไปใช่
ไหม  เ ร า ต้อ งก า ร
ประชาธิปไตยที�แทจ้ริง
กลบัมาใช่หรือไม่ อยาก
เห็นความเป็นธรรมใช่
หรือไม่ อยากเห็นการ
เลิกระบบสองมาตรฐาน
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ใช่หรือไม่ สีแดงจะผนึก
กาํลัง ถ้าความเป็นธรรม
ไม่กลบัคืนมา สีแดงจะไม่
มีทางที�จะหายไป  
ยํ�าองคมนตรี-ทหารเลิกยุ่ง 

องคมนตรีต้องเลิก
เล่นการเมือง ทหารก็อย่า
ยุ่งการเมือง พี�น้องเพื�อน
ทหารตาํรวจส่วนใหญ่ไม่
สบายใจที�เห็นลูกพี�มาเล่น
การเมืองแต่ลูกพี�บางที�มนั
กต็อ้งเอาตวัรอด แต่บางที�
ไม่ใ ช่เพราะมันมันส์  พี�
น้อง เพื�อน ส.ส.เพื�อไทย 
ไ ท ย รั ก ไ ท ย  พ ลั ง
ประชาชน ที�ถูกห้ามเล่น
การเมือง อย่าเหนียม ถ้า
รักประชาธิปไตย ถ้า รัก
ความเป็นธรรม ท่านคือ
เหยื�อคนหนึ� งที�ถูกความ
ไม่เป็นธรรมรังแก ขอให้
ขึ(นเวทีเสื(อแดงไดแ้ลว้ ไม่

ต้องมา เหนียม เว ที เ สื( อ
แดงเตม็ทั(งประเทศ แลว้พี�
น้องที�มีก ําลัง ถ้าคิดถึง
อนาคตประเทศไทยคิดถึง
ลูกหลานตอ้งมารวมพลัง
กนัจนกว่าประชาธิปไตย
ที� แท้จ ริ ง จ ะกลับ คืน สู่
ประเทศไทย แลว้จนกว่า
ระบบสองมาตรฐานจะถูก
ยกเลิก และจนกว่าไม่มี
สถาบนัใดที�เราเคารพนับ
ถือมายุ่งการเมือง อย่าง
สถาบันองคมนตรีไม่มา
ยุง่การเมือง  

คุณอภิสิทธิL บอกว่า
ไม่ควรไปยุ่งกับผู ้ใหญ่ 
คนเป็นอดีตนายกฯไม่ใช่
เด็กและองคมนตรี  ผม
เ ค า ร พทั( ง วั ย วุ ฒิ แ ล ะ
คุณวุฒิ แต่บางท่านมาเล่น
การเมือง โดยเฉพาะมา
เล่นการเมืองกับผม ผม

ต้องเล่นการเมืองด้วย 
ไม่มีกฎหมายข้อไหน
บอกว่าองคมนตรีเป็น
ส่วนหนึ� งของราชวงศ ์
ไม่ใช่ หลายคนก็เป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเก่าของ
ผม ผมกย็งัยกมือไหวเ้ขา
เมื�อผมพน้จากตาํแหน่ง 
แต่ว่าการให้เกียรติ แต่
การให้ เกี ย รติต้องให้
สองฝ่าย แต่การมาเล่น
การเมืองอย่างนี( ก็ช่วย
ไม่ได้ที�การเมืองจะไป
เล่น 

แล้วจะมีทางออก
อย่างไร รัฐธรรมนูญ 
2550 ที�เกิดทาํใหเ้กิดเอส
เอ็มอี คือไปประกอบ
ธุรกิจการเมืองขนาดเล็ก
และขน าดกล า ง  ผ ม
ได้ รั บ โ ท ร ศัท พ์ จ า ก
เพื�อน ส.ส.จากประเทศ
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ในสหภาพยุโรป บอกว่า
ตามกระทรวงเวลานี( กิน
กนัจนไม่รู้ว่า เหมือนกับ
ว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี(  รีบ
ตะกรุมตระกรามกิน แต่นี�
คื อ จุ ด อ่ อ น ข อ ง
รัฐธรรมนูญ ที�ทาํให้เกิด
ก๊กก๊วนต่อรอง ผมเห็นใจ
คุณอภิสิทธิL  เหมือนคน
ขาดภาวะผูน้าํ ใครจะเอา
งบฯอะไรก็ต้องประเคน
ให้ โดนกลุ่มพนัธมิตรที�
เห็นแลว้ว่าไดรั้บตาํแหน่ง
กันถ้วนหน้า คนที� เคย
ต่อ สู้ มานั� งกับ เ สื( อแดง
วนันี(กมี็ เราตอ้งเรียนรู้จาก
ความเป็นจริง เพื�อไม่ให้
เกิดขึ(นอีก และหวงัว่าการ
ปฏิวติั 19 กนัยายนให้เป็น
ปฏิว ัติครั( งสุดท้าย  มัน
ทาํลายอนาคตลูกหลาน 3 
ปีประเทศไทยไม่มีอะไร 

ตอนนี( ตกงานทุกวนัๆ ละ
หลายพนัคน ปี 2552 คน
ไทยจะตกงานไม่น้อยกว่า 
1 ล้านคน เรามีปัญหา
กนัเองจนทาํใหเ้ราเจ๊ง ปิด
สนามบินทาํให้เกิดปัญหา 
และปิดทาํไม ไม่ใช่พวก 
พธม.ธรรมดาทาํ ถา้ไม่ใช่
ทหารเขา้ไปยุ่ง และถา้ไม่
มีใค รแอบอยู่ ข้า งหลัง 
หากไม่มีใครแอบหรือให้
ยาโด๊ปไม่มีใครกลา้หรอก 
แนะทางออกให้ยุบสภา-

แก้รธน. 
ทางออกก็คือเราตอ้ง

มาเริ�มตน้กนัใหม่ วนันี( ที�
ฟ้องกันไปมาเพราะกลัว
การลา้งแคน้ ไม่มีใครยอม
ใคร ถา้ไม่เป่านกหวีดหยดุ
แลว้เริ� มตน้ใหม่ โดยนาย
อภิสิทธิL ซึ� งมาเป็นนายกฯ
เหมือนมาดาร์ กัสกา ที�

ทหารปฏิวติัเอาเด็กอาย ุ
30 กว่ามาปกครอง แลว้
ไม่มีใครรับรอง ของเรา
ถ้ า ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการที�ถูกต้อง 
ตอ้งให้ประชาชนเป็นผู ้
ตัด สิ น  ดังนั( นนา ย
อ ภิ สิ ท ธิL ต้อ ง ยุบ สภ า 
เ ลื อ ก ตั( ง ใ ห ม่  แ ล้ ว
กลับมาแก้รัฐธรรมนูญ 
เอาปี 2540 เป็นตัวตั( ง 
แล้วป รับแก้ที� จ ํา เ ป็น 
แ ล ะ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ที�
เกี�ยวขอ้งทาํหน้าที�อย่าง
เป็นกลาง เป็นธรรม 
ทหารกลับกรมกอง ทุก
ฝ่ า ย ก ลั บ ที� ตั( ง  เ ป่ า
นกหวีดเริ�มกนัใหม่  

เ รื� องที�ฟ้องกันไป
มาคงตอ้งยกเลิก แต่พอ
ล่อกันนัวเนีย เล่นข้าง
เดียวคงไม่มีใครยอมใคร 
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จึงตอ้งเริ�มตน้ใหม่เหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ(น ให้เริ� ม
เ ห มื อ น เ ลื อ ก ตั( ง ใ ห ม่
เหมือน 2 เมษายน 2548 
แลว้ไปแข่งขนักนั โดยผม
ไ ม่ ล ง เ ลื อ ก ตั( ง  พ ร ร ค
ประชาธิปัตยจ์ะไดส้บาย
ใจ  แ ต่ขอให้กรรมการ
พรรคไทยรักไทยทั(ง 111 
ลง เพราะนักการ เ มือง
คุณภาพเริ�มหายไป จากที�
โดนน็อคทีละชุด คิดว่าถึง
เวลาแลว้ที�ต้องมีทางออก
ใหป้ระชาชน 
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ภาคผนวก  5 

 

 
 

วนัที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที� 32 ฉบบัที� 11340  
 

"พัลลภ"ยนั"สุรยทุธ์"ร่วมวง วางแผนล้ม"ทักษิณ" จี�ลาออก"องคมนตรี 
 

หมายเหตุ - พล.อ.พัลลภ ปิ� นมณี อดีตรอง
ผู ้ อ ํ า น ว ย ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั� น ค ง ภ า ย ใ น
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้สัมภาษณ์และตอบ
คาํถามที�บา้นพกั โชคชยั 4 ซอยลาดพร้าว 51 เมื�อ
วนัที� 27 มีนาคม ถึงเหตุการณ์ที� พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี โฟนอินพาดพิง พล.อ.
สุรยุท ธ์  จุ ล านนท์  องคมนตรี  และอ ดีต
นายกรัฐมนตรี ว่าอยู่เบื=องหลงัร่วมวางแผนโค่น

ลม้ระบอบทกัษิณ  

 การวางแผนโค่นลม้ระบอบทกัษิณ เป็นเรื�องจริงแต่ว่าเขา (พล.อ.สุรยุทธ์) 
ไม่เคยเชิญผมเขา้ร่วมประชุม แต่เจ้าของบา้นที�สุขุมวิทเชิญผม และประชุมร่วมกนั 

ไม่ไดป้ระชุมแค่ครั= งเดียว แต่ประชุมกนั 3-4 ครั= ง มีการพูดคุยปัญหาของรัฐบาล 

พ.ต.ท.ทกัษิณว่าจะให้รัฐบาลลม้ไปอย่างไรโดยมี 2 แนวทางคือดา้นรัฐธรรมนูญ 

หรือดา้นกฎหมาย ถา้ไม่สาํเร็จกจ็ะทาํรัฐประหาร 
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การทํารัฐประหารมีการ

พูดหรือไม่ว่าใครจะเป็น

นายกฯ 
ไ ม่ ไ ด้มี ก า รพู ดถึ ง 

เพียงแต่  พล.อ. สุรยุทธ์ 
เสนอขึ นมาว่าการทาํครั ง
นี ทาํเพื&อประเทศชาติ ทุก
ค น จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ห วั ง
ตําแหน่งใดๆ ซึ& งทุกคน
ศรัทธาในตัว ท่ าน การ
หา รือเ ป็นลักษณะโต๊ะ
กลม ซึ& งไม่มี พล.อ.สนธิ 
บุ ญ ย รั ต ก ลิ น  อ ดี ต
ประธานคณะมนตรีความ
มั&นคงแห่งชาติ (คมช.) นั&ง
อยูด่ว้ย  
พล.อ.สุรยุทธ์บอกว่าไม่

อย า ก เ ป็ นน า ยกฯ  แ ต่ 

คมช.เชิญให้ไปเป็น 
คงต้องไปถามท่าน 

ผมเดาใจไม่ถูก เพราะทุก
คนงงหมด ผมเองกง็ง  

แสดงว่า พล.อ. สุรยุทธ์ 

เ ป็ น ตั ว ตั, ง ตัว ตี ในก าร

ว า ง แ ผ น ล้ ม รั ฐ บ า ล 

พ.ต.ท.ทักษิณ 
จะพูดว่าตวัตั งตวัตีคง

ไม่ได้หรอก แต่ว่ า การ
ประชุม พล.อ.สุรยุทธ์ จะ
มาทุกครั ง  
พอจะบอกได้หรือไม่ว่า

คนที0 เป็นแกนนําในการ

ล้มรัฐบาลเป็นใคร  
อันนี ผมบอกไม่ได ้

เ พ ร า ะ ว่ า ผ มไ ม่ อ ย า ก
พาดพิงถึงคนอื&น แต่เมื&อ 
พล.อ.สุรยุทธ์ มาพาดพิง
ถึ ง ผ ม  ผ ม ก็ จ ะ พู ด ถึ ง 
พล.อ.สุรยุทธ์ เท่านั น ซึ& ง
การประชุม 3-4 ครั ง ก็จะ
มีการพูดถึงแนวทางเรื&อง
การล้มรัฐบาล  พ.ต.ท .
ทกัษิณตลอด ซึ& ง พล.อ.
สุรยทุธ์ เป็นคนเสนอในที&

ประชุมเองว่าการทาํงาน
ค รั ง นี  เ ร า ทํ า เ พื& อ
ประเทศชาติ ทุกคนตอ้ง
ไม่หวังตาํแหน่งลาภยศ
ใดๆ  

ห ลั ง จ า ก ป ฏิ ว ั ติ
รัฐประหาร พล.อ. สุร
ยทุธ์ กไ็ปเป็นนายกฯ ทาํ
ให้พวกเราผิดหวังมาก 
ตอนแรกก็ชื&นชม พล.อ.
สุรยุทธ์ มากเกี&ยวกับ
แนวความคิดดังกล่าว 
พูดง่ายๆ พล.อ.สุรยุทธ์ 
เสียสัจจะ กลายเป็นคน
ไม่มีสัจจะและผิดมติใน
ที&ประชุม ในการพูดคุย
กนัวันนั นมี 7 คน ซึ& ง
เป็นผู ้ใหญ่ในบ้านเมือง
ทั งนั น หลังจากนั นผม
ไม่พูดจากับ พล.อ.สุร
ยทุธ์อีกเลย เจอหนา้กนัก็
ท ํา เห มือนคนไม่ รู้ จัก 
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ทั ง ๆ  ที& เ ค ย เ ป็ น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผม  
ใ น ก า ร พู ด คุ ย มี ก า ร

วางแผนอย่างไร 
อ ย่ า ง แ ร ก คื อ ก า ร

วางแผนด้านกฎหมาย 
และการทาํรัฐประหารว่า
จะทาํอย่างไร ที&ผมไปพบ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่านทราบ
หมดแลว้ แต่ท่านถามผม
ในลักษณะใช่หรือไม่ใช่ 
ยกตวัอย่างเรื&องที& พ.ต.ท.
ทักษิณ เล่าให้ผมฟังคือ 
พล.ต.จาํลอง ศรีเมือง กบั 
พล.อ.สุรยุทธ์ เชิญ พล.อ.
จารุภัทร เรืองสุวรรณ 
อดีตกรรมการการเลือกตั ง 
( กก ต . )  ไปพบ ที& บ้ า น 
พล.ต.จาํลอง แถวราชวตัร 
และล็อบบี ให้ พล.อ.จาตุ
ภัทร  ถอนตัวออกจา ก 
กกต. เพื&อล้มการเลือกตั ง

เมื&อวนัที& 2 เมษายน 2549 
ซึ& ง พล.อ.จารุภทัรรายงาน
ใ ห้  พ . ต . ท . ทั ก ษิ ณ
รับทราบ จากนั น พ.ต.ท.
ทักษิณไปหา พล.อ. สุร
ยุทธ์ที&ทาํเนียบองคมนตรี 
เพื&อสอบถามข้อเท็จจริง
แต่ พล.อ.สุรยทุธ์ปฏิเสธ 

พล.ต.อ.วาสนา เพิ&ม
ลาภ อดีตประธาน กกต.ก็
เคยได้รับเ ชิญไปที&บ้าน
สุขมุวิท เพื&อไปพบ พล.อ.
สุรุยุทธ์ และล็อบบี ให้
ลาออกเพื&อลม้การเลือกตั ง 
ดั ง นั น เ รื& อ ง นี ไ ม่ เ ป็ น
ความลบั พ.ต.ท.ทกัษิณรู้ดี
ตั งแต่ต้นว่าจะมีการล้ม
รัฐบาล เพราะมีแหล่งข่าว
ที& ติ ด ต า ม พ ว ก ที&
เ ค ลื& อ น ไ ห ว ทั ง ห ม ด 
เพียงแต่มาสอบถามผมว่า 
เรื&องที&รู้มาจริงหรือไม่ เมื&อ

ตอนที&ผมไปพบ พ.ต.ท.
ทกัษิณที&จีน 
พ.ต.ท.ทักษิณ พุ่งเป้าไป

ที0 พล.อ.สุรยุทธ์ เพื0อ

พาดพิงถึงสถาบันเบื,อง

สูงใช่หรือไม่  
ไม่ทราบ 

พ . ต . ท . ทั ก ษิ ณ รู้

ตล อด เ ว ล า ว่ า จ ะ ถู ก

ปฏิวัติใช่หรือไม่  
ท่านรู้มาตลอดทุก

เ รื& อ ง  แม้แ ต่แผนกา ร
ปฏิว ัติ เพียงแต่ไม่รู้ว่ า 
ปฏิว ัติ เ มื&อ ไร แต่ท่าน
ประมาทเพราะไวใ้จคน
ใกลต้วัและเพื&อน ตท.10 
ที&คุมกาํลงัอยู่ในกองทัพ 
ที&ประชุมพูดกันเพียงว่า 
จะล้มรัฐบาล ส่วนการ
ลอบสังหาร พ.ต.ท.
ทักษิณ  ไ ม่ มี  ก า ร
รัฐประหา รโดยปก ติ
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จะต้องล็อคตัวนายกฯซึ& ง
คนละเ รื& องกับการลอบ
สังหาร ขอยืนยนัว่า ไม่มี
การลอบสังหาร แต่อาจ
เป็นการเขา้ชาร์จหรือล็อค
ตวันายกฯ 
ประเทศชาติจะมีทางออก

อย่างไร 
ที&ผมตัดสินใจไปพบ 

พ.ต.ท.ทักษิณ คือเ รื& อง
ความวุ่นวายในบา้นเมือง 
ผมไม่อยากเห็นคนไทยฆ่า
กนั มีผูใ้หญ่ในบา้นเมือง
ให้สัมภาษณ์ว่าคนที&จะ
แกไ้ขปัญหาไดคื้อ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ทาํให้ผมอยากพบ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ& งวันนี 
เ งื& อน ไขทา งก าร เ มื อ ง
เปลี&ยนไป คือรัฐบาล
ตั ง ขึ น ม า โ ด ย ไ ม่ มี
ความชอบธรรมเพราะ
ตอ้งใหเ้สียงขา้งมากเป็นผู ้

จัดตั งรัฐบาล แต่นี&ล็อบบี 
กนัแบบงูเห่า  

ผมอยากฝากไปถึง 
พล.อ.สุรยทุธ์ ว่าเพื&อรักษา
สถาบนัอนัมีเกียรติแห่งนี 
ท่านควรจะลาออกจาก
ตาํแหน่งองคมนตรี เพราะ
องคมนตรีต้องไม่ยุ่งกับ
การเมือง แต่ท่านเป็นคนที&
เ ข้ า ม า ยุ่ ง กับก าร เ มื อ ง 
ดังนั นเพื&อรักษาสถาบัน
อันสําคัญยิ&งไว้ ผมคิดว่า
ท่านควรจะต้องลาออก 
ในฐานะ ที&ผมเ ป็นอดีต
ผู ้บังคับบัญชา และรุ่นพี& 
ผมไม่มีอะไรกบัท่านเลย 
มองอย่างไร ที0 พล.อ.สุร

ยุทธ์ เป็นองคมนตรี และ

ไป รับ ตําแหน่งนายกฯ 

เ มื0 อ เ ส ร็ จ ภ า ร กิ จ ก็ ยั ง

กลับมาเป็นองคมนตรีได้ 

ซึ0งคนมองว่าเป็นการมา

ยุ่งเกี0ยวกับการเมือง  
คน เ ขาพู ดกัน อ ยู่

แลว้ ผมไม่ตอ้งพูด  
การกลับไปครั, งนี, เ ป็น

เพราะ พล.อ.เปรม ติณสู

ลานน ท์  ประธ าน

องคมนตรีและรัฐบุรุษ 

คอยเ ป็นแบ๊คหนุนใ ช่

หรือไม่  
ผมไม่อยากพูดเลย

ไปถึงนั น ผมพูดเฉพาะ 
พล.อ.สุรยทุธ์ คนเดียวที&
พาดพิงมาถึงผม คนอื&น
ผมไม่อยากพูด 
มองอย่างไรที0มีการพูด

พ า ด พิ ง อ ง ค ม น ต รี 

เพราะจะทําให้ภาพพจน์

ของสถา บันดั งก ล่ า ว

เสื0อมลง 
ตอนที&  พล .อ . สุ ร

ยุทธ์ เดินหน้าล้มการ



 38

เลือกตั ง ท่านบอกว่าไม่ได้
ไ ป ป ร ะ ชุ ม  แ ต่ ไ ป
ปรึกษาหารือ ซึ& งท่านเป็น
องคมนตรีอยู่แล้ว ท่าน
เป็นคนดึงสถาบนันี ลงมา 
ผมจึงขอฝากเ รียนท่าน
วันนี ว่ า  ให้ท่านลาออก
เสีย เถอะ เพื&อควบคุม
สถาบันอันสําคัญยิ&งของ
ประเทศไวด้ว้ยความหวัง
ดี ทั งนี ผมไม่เคยมีเรื& อง
อะไรกับท่ าน  เพีย งแ ต่
ผิดหวงัที&ท่านเสียสัจจะ  
มี ผู้ ใ ห ญ่ ใ น บ้ า น เ มื อ ง

ติด ต่อ ใ ห้ ท่ านหยุดพู ด

เรื0องนี,หรือไม่ 
ไม่มี อย่างวันที& 24 

มี น า ค ม ที& ผ่ า น ม า  ที&
ประชุมมูลนิธิไทยอาสา
ป้องกนัชาติ (ทสปช.) เขา
แจ้งมาว่าคณะกรรมการ

ไม่ครบขอเลื&อนไปก่อน 
จึงไม่ไดไ้ปประชุม  
จุ ด ยื น ข อ ง ท่ า น ต่ อ

สถานการณ์บ้านเมืองใน

ขณะนี,  
จุ ด ยื น ผ ม รั บ ใ ช้

ประเทศชาติ และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันมา
โดยตลอด เมื&อหลายคน
บอกว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ คน
เ ดียว ที& จ ะแก้ไข ปัญหา
ประเทศชาติได ้ ทาํให้ผม
ผุดไอเดียขึ นมา พอดีนาย
พิเชษฐ์ สถิรชชัวาลย ์อดีต 
ส .ส .พรรคไทยรักไทย 
และเป็นก๊วนกอลฟ์กบัตน 
ชวนไปหา พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ที& จีน  จึงให้นายพิ เชษฐ์ 
โทรศัพท์ไปหา พ.ต.ท.
ทกัษิณ เพื&อให้ผมเข้าพบ 
ซึ& ง พ.ต.ท.ทกัษิณ บอกว่า
ยิน ดีให้ผมหารือ  จึ ง

เดินทางไปหา สาเหตุที&
ผ มไปพบ  เ พ ร า ะ ไ ม่
อยากเห็นคนไทยฆ่ากัน 
ผมก็ถาม พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ว่ า จ ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
อย่างไร เหมือนเมื&อครั ง 
2540 ที&ผมเป็นสมาชิก
พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย ์
ขณะนั น ผ ม เ ป็ น ฝ่ า ย
เสธฯของ  ผบ .ทหา ร
สูงสุด คือ พล.อ.วฒันชยั 
วุ ฒิศิ ริ  เร า จึงมา คุย
ปรึกษาหารือกันว่าวัน
หนึ&งพรรคประชาธิปัตย์
จะตอ้งเป็นพรรครัฐบาล 
แ ต่ ทุ ก คน รู้ ว่ า พ ร ร ค
ประชาธิปัตย์กับทหาร
ไม่ถูกกนั เพราะฉะนั น
คิดกนัว่าเราจะเขา้ไปอยู่
พรรคประชา ธิ ปัตย์ดี
หรือไม่ อย่างน้อยก็จะ
ไปเป็นตัวประสานให้
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ท ห า ร กั บ พ ร ร ค
ประชาธิปัตย์ไปด้วยกัน 
ผมจึงสมัครเป็นสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย ์ 

บางคนกล่าวหาว่าผม
ไปรับเงินจาก พ.ต.ท.
ทกัษิณ 3-4 พันล้านบาท 
ผมยืนย ันได้ว่ า ที&ผมไป
ครั งนี ไดร้องเทา้กอล์ฟมา
เพียงคู่เดียว ซึ& งผมจะไป
ซื อ ม า เ ล่ น ก อ ล์ ฟ  แ ต่ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ บอกว่าไม่
ตอ้งออกเงิน ท่านจะออก
ให้ รวมทั งจ่ าย เงินค่า
แคตดี  แล ะ ค่ า ที&พัก ให้
เท่านั น ตกเป็นเงินไทยไม่
ถึง 5,000 บาท ผมยืนยนั
ว่าไม่ไดไ้ปรับเงิน เพราะ
ผมไม่ได้ไปคนเดียว แต่
ไปถึง 4 คน และเวลาคุยก็
คุยดว้ยกนัทั งหมด หากรับ

เงินจริงวันนี ซื อรถเบนซ์
แลว้ 
ในฐานะประชาชนจะ

แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ รื0 อ ง นี,

อย่างไร  
ทุ ก ค น อ ย า ก ใ ห้

ประเทศชาติมีความมั&นคง 
ประชาชนอยู่อย่างสันติ
สุข มีความปรองดองใน
ชาติ ทั งนี ถา้นิรโทษกรรม 
พ.ต.ท.ทกัษิณ เพราะเพียง
แค่ไปเซ็นให้ภรรยาซื อ
ที&ดิน ตอ้งจาํคุก 2 ปี ซึ& งจะ
ทาํใหป้ระเทศชาติสู่ความ
มั&นคงประชาชนอยู่สันติ
สุขได้ ผมคิดว่าควรจะ
เลือกทางนั น สมยัปี 2524 
สมัยที&ผมนําก ําลังทหาร
เขา้มาปฏิวติั โทษของผม
สูงสุดถึงขั นประหารชีวิต 
ผมถูกขอ้หากบฏ และขัด
พระบรมราชโองการ ยงั

สามารถนิรโทษกรรม
ได้ ซึ& งแรงกว่ากันเยอะ
มาก 
แสดงว่าควรจะนิรโทษ

กรรม พ.ต.ท.ทักษิณ คน

เดียวเพื0อให้ประเทศชาติ

กลับมาเกิดความมั0นคง

อีกครั,ง  
กี&คนกแ็ลว้แต่ ถา้ทาํ

แล้วทาํให้ประเทศชาติ
กลับมาสมานฉั นท์ มี
ความมั&นคงประชาชน
อยู่อย่างสันติสุขผมคิด
ว่าควรทาํ และตอ้งรีบทาํ
ด้วย เพราะวันนี ไม่ใ ช่
เ ฉ พ า ะ ปั ญห า ค ว า ม
มั&นคง แต่มนัเป็นปัญหา
ของเศรษฐกิจดว้ย  
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ที0  จ ป ร . 7 อ อ กม า

เคลื0อนไหว  ทั, ง ตัวท่าน 

พล.ต.จําลอง และ พล.ต.

ม นู ญกฤต  มี นั ย อะ ไ ร

หรือไม่ 
คงเป็นฟ้าลิขิต แต่

ยืนยนัว่าเพื&อนก็คือเพื&อน 
แต่ประเทศชาติต้องมา
ก่อน ที&ผ่านมา จปร.7 แตก
ออกเป็น 2 พวก คือ กลุ่ม
ย ั ง เ ติ ร์ ก  กั บ ท ห า ร
ประชาธิปไตย แต่ส่วน
ใหญ่เลิกกันไปหมดแล้ว 
เหลือเพียง 3 คนเท่านั น  
มีการพูดคุยทางโทรศัพท์

กับ พ.ต.ท.ทักษิณ หรือไม่  
โทร.คุยเมื&อสองวนัที&

ผ่ านมา  พ.ต .ท .ทักษิณ 
ถามผมว่าสบายดีหรือไม่ 
ผ ม ก็ บ อ ก ว่ า ส บ า ย ดี 
ตอนนี กาํลงัเล่นกอล์ฟอยู ่
ไ ม่ได้คุ ยอ ะไรกันมา ก 

และ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้
กล่าวขอโทษที&อา้งชื&อผม  
เ มื0 อ ถาม ว่ า  เ ป็ น ไป ไ ด้

หรือไม่ที0  พ.ต.ท.ทักษิณ 

ยืมมือ พล.อ.พัลลภ ฆ่า

ศัตรูอีกฝั0งหนึ0ง  
ไม่ใช่หรอก ผมบอก

ว่าไปขอพบท่าน แต่หาก
ท่านขอพบผมอาจจะใช้
ผมเป็นเครื&องมือ เงื&อนไข
ที&เกิดขึ นคือรัฐบาลไม่ได้
ขึ น ม า ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย รัฐบาล
พรรคประชาธิปัตย์ขึ นมา
แบบฉวยโอกาส วัน นี 
พรรคประชาธิปัตยที์&เป็น
พรรคเก่าแก่ 63 ปี เป็น
นายกฯ 4 สมยั ไม่ถึง 7 ปี 
เป็นฝ่ายคา้น 57 ปี แต่ละ
ครั งที&ขึ นมาเป็นรัฐบาลก็
เป็นแบบนี  
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ภาคผนวก  6 
 

17 มีนา:วันสาธารณรัฐอังกฤษ 
โดย ใจ อึ�งภากรณ์ 
 
วนัที	 17 มีนาคม เป็นวนัครบรอบ 360ปี แห่งการประกาศสาธารณรัฐในองักฤษ ใน
วนันั% น ในปี 1649 ไม่กี	ว ันหลังจากที	จับกษตัริย์ชาร์ลสที	หนึ	 งมาตัดหัว รัฐบาล
สาธารณรัฐภายใตแ้กนนาํของประธานาธิบดี Oliver Cromwell แถลงว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ตําแหน่งกษัตริย์เป็นสิ+ งไม่จําเป็น เป็นภาระทางสังคม และเป็นภัยต่อเสรีภาพ 
ความปลอดภัย และผลประโยชน์ของประชาชน”  
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การประกาศสาธารณรัฐเกิดขึ%นหลังการปฏิว ัติทุนนิยมและสงครามกลางเมือง 
ท่ามกลางการต่อสู้นี% ฝ่ายตา้นกษตัริยเ์ริ	มเขา้ใจว่าตอ้งประหารชีวิตกษตัริย ์เพราะเขา
จะไม่ยอมเลิกสู้ถา้ปล่อยไป  
 
นักเขียนคนสําคญัที	อธิบายเหตุผลและความชอบธรรมในการประหารกษตัริยคื์อ 
John Milton ซึ	 งเป็นคนที	ต่อสู้เพื	อเสรีภาพในการเขียนและการแสดงออกในยุคนั%น 
และต่อมาเขาไดเ้ป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศองักฤษในสาธารณรัฐใหม่ 
 
แต่ฝ่ายสาธารณรัฐในการปฏิวติัทุนนิยมองักฤษมีสองซีก คือซีกชนชั%นระดบักลางที	
ประกอบไปดว้ยนายทุนอย่าง Cromwell และซีกที	เป็นคนยากจน พวกหลงันี% จัดตั%ง
หลวมๆ ในองค์กรชื	อ Levellers ท่ามกลางการปฏิวติัจึงเกิดการถกเถียงว่าควรจะ
นาํไปสู่ประชาธิปไตย “หนึ+งคนหนึ+งเสียง” หรือไม่ และควรแจกจ่ายที	ดินให้ทุกคน
อย่างเท่าเทียมหรือไม่ ในที	สุดฝ่ายคนจนแพ้ และหลังจากที	ประธานาธิบดี 
Cromwell ตาย ฝ่ายนายทุนก็ได้นาํกษัตริย์ชาร์ลส์ที	สองกลบัมา แต่กลบัมาใน
รูป แบบป ร ะ มุ ข ขอ งน า ย ทุ น  ทั% ง นี% เ พื	 อ ย ับ ย ั% ง ก า ร ต่ อ สู้ เ พื	 อ ค น จ น 
 
ประมาณหนึ	งร้อยปีต่อมาเกิดการปฏิวติัทุนนิยมในฝรั	งเศสในปี 1789 และกษตัริย์
ฝรั	งเศสและราชวงศถ์ูกประหารหมด ดา้นซ้ายของรัฐสภาใหม่เป็นที	นั	งของพวกที	
เข้าข้างคนจน ส่วนซีกขวาของรัฐสภาเป็นที	นั	งของนายธนาคารและนายทุน 
ท่ามกลางกระแสการปฏิวติั มีนักเขียนและนักเคลื	อนไหวชาวองักฤษชื	อ ทอมมัส 
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เพน เขียนหนังสือ The Rights of Man เพื	อยืนยนัความสําคญัของสิทธิมนุษยชน 
และวิจารณ์ระบบกษตัริยที์	ถ่ายทอดอาํนาจทางสายเลือด 
 
ทอมมสั เพน คือปัญญาชนของการปฏิวติัอเมริกา 1776 และมีส่วนร่วมในการปฏิวติั
ฝรั	งเศส 1789 เขาเกิดในครอบครัวคนจนที	เมือง Thetford, Norfolk ในประเทศ
องักฤษเมื	อปี 1737 เมื	อจบการศึกษาขณะที	อายุเพียง 13 ปี เพน ตอ้งออกไปทาํงาน 
หนงัสือเล่มแรกที	มีชื	อเสียงของ เพน คือ Common Sense (“ปัญญาสามัญ” เขียนใน
ปี 1776) ซึ	 งเสนอเหตุผลว่าทาํไมอเมริกาควรเป็นประเทศอิสระจากองักฤษ ในไม่ชา้
เล่มนี%กลายเป็นหนงัสือสาํคญัของการปฏิวติัอเมริกา  
 
หนังสือ The Rights of Man (“สิทธิมนุษยชน”) เพน เขียนเป็นสองตอนระหว่างปี 
1791-1792 หนงัสือเล่มนี% เป็นการปกป้องความกา้วหนา้ดีงามของการปฏิวติัฝรั	งเศส 
1789 เพื	อโต้ตอบคาํวิพากษ์วิจารณ์ของนักเขียนปฏิกิริยาในองักฤษชื	อ Edmund 
Burke หนังสือเล่มนี% กลายเป็นหนังสือตอ้งห้ามในองักฤษ การทาํให้เป็นหนังสือ
ตอ้งห้ามโดยรัฐบาลอังกฤษมีผลทาํให้ผูรั้กความเป็นธรรมในขบวนการแรงงาน
องักฤษและในสังคมทั	วไปพยายามแสวงหาเล่มนี%  กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานบางคนจะแอบ
ซื%อเล่มนี%ทั%งๆ ที	อ่านหนงัสือไม่ออก แลว้จะตั%งวงเพื	อใหค้นอื	นอ่านใหฟั้ง  
เพน เสนอในหนังสือ Rights of Man ว่า ในโลกเรามกัพบสองรูปแบบของการ
ปกครองคือ หนึ	ง การปกครองตามระบบเลือกตั%งและระบบผูแ้ทน ซึ	 งเรียกว่าระบบ
สาธารณรัฐ และสอง การปกครองของผูสื้บทอดอาํนาจทางสายเลือด ซึ	 งเรียกกนัว่า
ระบบกษตัริยห์รือขนุนาง การปกครองสองรูปแบบนี%ยนือยูบ่นพื%นฐานที	ตรงกนัขา้ม 
คือพื%นฐานการใชส้ติปัญญากบัพื%นฐานความโง่ 



 44

 
เนื	องจากการบริหารสังคมต้องการความสามารถและฝีมือ และเนื	องจาก
ความสามารถและฝีมือไม่สามารถสืบทอดผ่านสายเลือดไดง่้ายๆ เราจะเห็นไดว้่า
ระบบการปกครองที	อาศยัการสืบทอดสายเลือดมีความจาํเป็นที	จะให้มนุษยย์ึดมั	น
ในความเชื	อที	ปราศจากการใชส้ติปัญญา คือดาํรงอยู่ได้ก็ต่อเมื	อมนุษยจ์มอยู่กับ
ความโง่ ดงันั%นเมืองไหนประเทศไหนเตม็ไปดว้ยความโง่ เมืองนั%นมีความเหมาะสม
ที	จะใชร้ะบบสืบทอดการปกครองโดยสายเลือด แต่บรรยากาศของสาธารณรัฐย่อม
นาํไปสู่การพฒันาความกลา้ในการนึกคิดและกระทาํที	ไดแ้ต่สร้างศกัดิh ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
 
สาํหรับ เพน การเสนอว่า "กษัตริย์ย่อมกระทําผิดมิได้" เป็นการผลกัดนัให้กษตัริย์
ดาํรงอยู่ในสถานภาพเช่นเดียวกบัคนปัญญาอ่อน หรือคนบ้าที	ไร้สติ เพราะไม่
สามารถรับผิดชอบกบัสิ	งที	ตนกระทาํได ้ระบบสืบทอดตาํแหน่งทางสายเลือดเป็น
ระบบที	ลดคุณค่าของผูถ้ือตาํแหน่งเอง เพราะเป็นการเสนอว่าใครก็ได ้ไม่ว่าจะเป็น
เดก็หรือคนปัญญาอ่อนสามารถทาํหนา้ที	นี% ได ้ถา้เปรียบกบัช่างซ่อมเครื	องจักรแลว้ 
การเป็นช่างยอ่มใชค้วามสามารถและฝีมือ แต่การเป็นกษตัริยแ์ค่อาศยัร่างสัตว์ชนิด
หนึ	งที	เรียกว่ามนุษย ์(to be a King requires only the animal figure of man) ในที	สุด
แนวความคิดแบบนี% ที	อาศยัความงมงายน่าจะดบัสูญหายไปในยคุแห่งการใชเ้หตุผล  
 
เพน อธิบายอีกว่า ไม่มีสภาผูแ้ทนไหน กลุ่มคนใด หรือมนุษยใ์นเมืองอะไร ที	มีสิทธิ
จะกาํหนดหรือสั	งการในลกัษณะการบงัคบัมดัสังคมชั	ว   นิรันดร์ตลอดกาล ไม่ว่าจะ
เป็นเรื	องเกี	ยวกบัวิธีการปกครอง หรือเกี	ยวกับว่าใครจะเป็นผูป้กครอง ดงันั%นคาํ
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ประกาศใดๆ หรือมาตรากฎหมายรัฐธรรมนูญใดๆ ย่อมไม่มีนํ% าหนักและความชอบ
ธรรมในเมื	ออาศยัสิทธิอนัไม่ชอบธรรมดงักล่าวในการออกคาํประกาศหรือกฎหมาย 
ทุกยคุ ทุกรุ่น ตอ้งมีเสรีภาพในการปฏิบติัในทุกเรื	อง มนุษยรุ่์นหนึ	งไม่มีสิทธิh ในการ
ครอบครองชีวิตของคนรุ่นต่อไป คนที	มีชีวิตอยู่คือผูที้	เราควรจะเคารพรับฟัง ไม่ใช่
ซากศพคนรุ่นก่อน  
 
เพน เสนอว่า การปฏิวติัฝรั	งเศส ไม่ใช่เป็นเพียงการกบฏต่อพระเจ้าหลุยส์ที	 14 แต่
เป็นการปฏิวติัลม้หลกัการปกครองเผด็จการของกษตัริย ์หลกัการนี% ไม่ไดเ้ริ	มตน้ที	
กษัตริย์คนนี%หรอก มันมีมานาน และพวกกาฝากทั%งหลายที	ติดพันกับระบบนี% มี
หนาแน่นเกินไปที	จะกาํจดัออกไปโดยวิธีอื	นนอกจากการปฏิวติัสังคมอยา่งถว้นหนา้ 
การที	กษัตริยฝ์รั	งเศสปัจจุบันไม่ได้ชั	วร้ายอะไรหนักหนาไม่สําคญั เพราะการมี
ระบบเผดจ็การของกษตัริยก์เ็ป็นโอกาสสาํหรับรัชกาลต่อไปที	อาจโหดร้ายกว่า ที	จะ
เถลิงอาํนาจ การพึ	งพาตวับุคคลที	อาจมีคุณธรรมไม่ใช่หลกัประกนัการปกครองที	
เป็นธรรม เพราะการละเวน้การใชอ้าํนาจอย่างป่าเถื	อนของบุคคลคนหนึ	งไม่ใช่สิ	ง
เดียวกบัการยกเลิกระบบเผดจ็การ  
 
บ่อยครั% งมีคนบ่นว่าการปฏิวติัเป็นเรื	องป่าเถื	อนนองเลือด หรือมีการลงโทษฝ่ายพ่าย
แพอ้ย่างรุนแรงเป็นตน้ นอกจากเรื	องนี% ไม่จริงเสมอไปแลว้ เราตอ้งมาพิจารณาว่า
ทาํไมมนุษยถ์ึงเลือกใชค้วามโหดร้ายในการลงโทษ คาํตอบสั%นๆ คือเขาเรียนรู้จากผู ้
ที	ปกครองเขา ดังนั% นถ้าการกบฏใดมีความโหดร้ายทารุณมันเพียงแต่เป็นการ
สะทอ้นความโหดร้ายทารุณของระบบที	เคยปกครองเขา เราควรนาํขวานมาฟันราก
และโคนของปัญหา เราตอ้งสอนหลกัมนุษยธรรมกบัรัฐบาล ลองคิดดูสิรัฐบาลต่างๆ 
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ไม่ว่าจะเป็นองักฤษหรือฝรั	งเศสลว้นแต่ใชค้วามโหดร้ายในการประหารชีวิตคน 
ดงันั% นถ้าบ้านเมืองเรามีม็อบโหดร้ายป่าเถื	อนมันก็เพราะบ้านเมืองมีระบบการ
ปกครองที	ปกพร่องโหดร้ายป่าเถื	อน แต่อยา่ลืมว่ามอ็บดงักล่าวเพียงแต่เป็นมวลชนผู ้
ตาม แต่การนาํกระบวนการปฏิวติัส่วนใหญ่เต็มไปดว้ยบุคคลที	มีความคิดกา้วหน้า
เพื	อเสรีภาพและมนุษยธรรม 
 
เพน เล่าต่อว่า ในอดีตมนุษยมี์ลกัษณะความเป็นมนุษยอ์ย่างเดียว ไม่มียศศกัดิh อะไร
สูงหรือตํ	ากว่านั%น ทุกทฤษฎีที	ว่าดว้ยกาํเนิดของมนุษย ์ไม่ว่าจะมาจากโลกที	มีการ
บนัทึกดว้ยลายลกัษณ์อกัษร หรือดว้ยวาจา หรือไม่ว่าจะเป็นเรื	องของการถูกสร้าง
ขึ%นโดยพระเจา้หรือเป็นเรื	องของประวติัศาสตร์ ทุกทฤษฎีมีจุดร่วมสาํคญัอนัหนึ	งคือ 
มีการมองว่ามนุษยเ์ป็นหนึ	งอนัเดียวไม่แตกต่างกนั คือมนุษยเ์กิดมาเท่าเทียมกนั ดว้ย
สิทธิตามธรรมชาติที	เท่าเทียมกนั ไม่มีมนุษยที์	ไหนที	จะยอมอาสาเข้าไปร่วมใน
สังคมเพื	อที	จะมีฐานะเลวลงหรือมีสิทธิเสรีภาพนอ้ยกว่าสิทธิธรรมชาติอนันี%  การเขา้
ร่วมสังคมกระทาํไปเพื	อให้มีการปกป้องสิทธิเสรีภาพธรรมชาติต่างหาก และสิทธิ
เสรีภาพธรรมชาติยอ่มเป็นรากฐานของสิทธิพลเมืองในสังคม 
 
ระบบขุนนางที	สืบทอดอาํนาจหรือตาํแหน่งทางสายเลือด ไม่ว่าจะในประเทศใด 
ลว้นแต่มีรากฐานมาจากการใชก้าํลงัทางทหารทั%งนั%น คือเป็นระบบเผด็จการทาง
ทหารชนิดหนึ	งซึ	 งจาํเป็นตอ้งมีระบบสืบทอดอาํนาจที	ชดัเจนและตดัส่วนแบ่งทาง
อาํนาจจากสาขาต่างๆ หรือแขนงน้อยๆ ของครอบครัวเพื	อระดมอาํนาจและ
ทรัพยสิ์นไวส่้วนกลาง กฎเกณฑ์ของระบบนี% ขดัแยง้อย่างสิ%นเชิงกบักฎธรรมชาติ 
และธรรมชาติกาํลงัเรียกร้องใหเ้รากาํจดัสิ	งเพี%ยนๆ นี%ออกไปเสียที  
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ในประเทศที	อา้งว่ามีอารยะธรรม เมื	อเราเห็นคนแก่คนชราถูกทอดทิ%ง และเยาวชน
ถูกประหารชีวิต เราตอ้งสรุปว่าระบบการปกครองของประเทศนั%นมีปัญหา จาก
เปลือกภายนอกของสังคมเหล่านั%นที	ดูสงบเรียบร้อย เมื	อเราเจาะลึกลงไปจะเห็น
ความยากไร้ที	ไม่เปิดโอกาสใดๆ ใหค้นยากจนนอกเหนือจากการตายในสภาพแบบ
นั%นหรือการถูกลงโทษ การปกครองที	มีคุณธรรมไม่ใช่การปกครองที	อาศัยโทษ
ประหาร การปกครองที	มีคุณธรรมตอ้งบริการเยาวชนใหมี้โอกาสเตม็ที	ในการศึกษา 
และตอ้งดูแลคนแก่คนชราของสังคม ทาํไมผูถู้กลงโทษดว้ยการประหารชีวิตส่วน
ใหญ่เป็นคนจน? แค่ขอ้มูลชิ%นนี% ชิ%นเดียวกแ็สดงถึงความยากไร้ในสภาพชีวิตของเขา 
แน่นอนเขากต็กเป็นเหยื	อของอาชญากรรมและระบบกฎหมายที	ป่าเถื	อน ในจาํนวน
เงินลา้นๆ ที	ถูกนํามาใชโ้ดยรัฐบาล มีมากมายเหลือเฟือที	จะแก้ปัญหาเหล่านี% ที	
ตน้เหตุเพื	อประโยชน์ของสังคม และเวลาเราพูดถึงปัญหาความยากจนแบบนี% เรา
กาํลงัพูดดว้ยความห่วงใยเมตตาในเพื	อนมนุษยแ์ละในเรื	องสิทธิมนุษยชน 
 
ในการบริการสังคม เพน เสนอว่าเราตอ้งพูดถึงระบบการเก็บภาษี เวลาพูดถึงการ
เก็บภาษีคนส่วนใหญ่ชอบเสนอว่าควรเก็บภาษีสินคา้ฟุ่ มเฟือย และการนิยามว่า
อะไรฟุ่ มเฟือย อะไรไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่ค่อยมีเหตุผลหรือระบบเท่าไรนัก แต่สิ	งหนึ	 งที	
น่าจะฟุ่ มเฟือยอยา่งชดัเจนคือการถือครองที	ดินขนาดใหญ่ ดงันั%นควรมีการเก็บภาษี
ที	ดินจากผูมี้ที	ดินมหาศาลเป็นประการแรก หลงัจากนั%นกต็อ้งมีการเก็บภาษีในอตัรา
กา้วหนา้ และการลดการถ่ายทอดสินทรัพยผ์่านมรดก 
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แนวความคิดดังกล่าวและการต่อสู้ของนักประชาธิปไตยอังกฤษ กลายเป็น
หลักประกันสําคัญเพื+อไม่ให้กษัตริย์อังกฤษในยุคนีF ยุ่งหรือถูกลากลงมายุ่ง ในเรื+อง
การเมือง... 
 
*ดว้ยบรรณธิการหนังสือนี% มีความเห็นว่าบทความของอาจารย์ใจ อึs งภากรณ์ ที	
ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ Thai E-new มีเนื%อหาที	มีคุณค่าสอดคลอ้งกับงานเขียนของ
หนงัสือนี%  จึงขออนุญาตนาํมาตีพิมพเ์ป็นภาคผนวก 
 


