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สวรรคในอก นรกในใจ (TKNS) 
 

บทที่ 15: นํ้าพึ่งเรือ-เสือพึ่งปา 
(หนา 276-298, แฮนดเลย 2006) 

 
ผลพวงจากการทํารัฐประหารของพลเอกเกรียงศักดิ์ในปพ.ศ.2520 ใหบทเรียน K วา เขาเขา 

ไปยุงเกี่ยวกับการเมืองในครั้งน้ันมากเกินไป สถานการณทางการเมืองหลังยุครัฐบาลธานินท ทําให 
K ตระหนักวา การมีตัวแทนจากภาคประชาชนเขา ไปเปนรัฐบาลยังไมเพียงพอที่ จะตอบสนองความ 
ตองการของตน หาก K จําเปนตองมีทหารที่เปนมือเปนเทาใหตนเขาไปเปนผูนํารัฐบาล นายทหาร 
ผูน้ันจะตองมีอํานาจและสามารถทําทกุอยาง เพื่อตอบสนองความตองการของ K โดยไมคิดถึงตัว 
เอง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถควบคุมกองทัพไปไดพรอมๆ กัน บุคคลที่ดูเหมือนจะเพียบพรอม 
ไปดวยคุณสมบัติดังกลาวในสายตาของ K ก็คือ พลเอกเปรม ผูซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีภายใต 
การนําของรัฐบาลนายเกรียงศักดิ์ ชมะนันท  สิ่งเดียวที่ K ตองทําตอจากนั้นก็คือหาโอกาสเหมาะๆ 
ผลักดันเปรม ใหกาวไปสูการเปนผูนําคนตอไป 

ตามสัญญาที่ใหไว หลังการทํารัฐประหาร รัฐบาลองพลเอกเกรียงศักดิ์ทําการปรับปรุง 
รัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2521 โดยระบอบการปกครองของไทยภายใตรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ประกอบดวย 
ระบบสองสภา ไดแก 1) วุฒิสมาชิกสภา จํานวน 225 คน จากการแตงตั้งของนายกรัฐมนตรี 
(ไมไดมาจากการแตงตั้งโดย K อีกตอไป) และ 2) สมาชิกสภาผูแทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้ง 
จํานวน 310 คน พรอมกันน้ี กลุมขุนนางและนายทหารสามารถเปนวุฒิสมาชิกสภาได ขณะเดียวกัน 
นายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐมนตรีก็ไมจําเปนตองเปนสมาชิกรัฐสภา (น่ันคือไมจําเปนตอง 
มาจากการเลือกตั้ง—ผูแปล) ดวยวิธีการน้ี ทําใหพลเอกเกรียงศักดิ์สามารถกําหนดบุคคลภายใน 
คณะรัฐมนตรีได ซึ่งสมาชิกรัฐมนตรีสวนใหญเปนที่พอใจของ K และทําใหพลเอกเกรียงศักดิ์ 
กลายเปนนายกรัฐมนตรีที่ไมตองมีพรรคการเมืองเปนของตัวเอง 

กอนการเลอืกตั้งในเดือนเมษายน 2522 พลเอกเกรียงศักดิ์ มีวุฒิสมาชิกสภาเกือบ 200 
คนในมือ มาจากกลุมนายทหารและตํารวจที่พรอมสนับสนุนตนในการสืบทอดอํานาจ  ถึงกระน้ัน 
ก็ตาม รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ไมไดรับการสนับสนุนจากในวัง ทั้งยังมีคู แขงที่นาเกรงกลัวอยาง 
หมอมคึกฤทธิ์ ปราโมช ที่เปนหัวหนาพรรคฝายคาน (พรรคกิจสังคม)  ขณะเดียวกัน รัฐบาลพลเอก 
เกรียงศักดิ์ ยังประสพความลมเหลวในการแกปญหาของประเทศในขณะนั้น (ตัวอยางเชน 
ปญหาน้ํามันแพง, เศรษฐกิจตกต่ํา,และภัยอันอาจเกิดจากการเขารุกรานเขมรของเวียดนาม) สถาน 
การณเหลาน้ีนําไปสู  การฉวยโอกาสของ K ผลักดันพลเอกเปรมขึ้นมาแทนพลเอกเกรียงศักดิ์ และ 
เปนตัวแทนของราชวงศในการเลนการเมือง (ผูแปลขอไมแปลประวัติอาชีพทหาร ของพลเอกเปรม 
ในยอหนาที่ 1-2 ของ หนา 277 เน่ืองจากคนไทยสวนมาก ทราบกันดีอยูแลววานายทหารผูน้ีได 
รับการแตงตั้งอยางกาวกระโดดขามหวันายทหารที่อาวุโสกวา ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดทางการทหาร 
ไดอยางไร ทั้งน้ีมี K ใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลังน่ันเอง) 

ในสถานการณย่ําแยของรัฐบาลเกรียงศักดิ์ โอกาสของเปรมและในวังก็มาถึงในตนเ ดือน 
มกราคม 2523  โดยเปรมยกเลิกแผนการตามเสด็จ Q and P2 ไปอเมริกา อยางกระทนัหัน 
พรอมกับวิพากษวิจารณปญหาน้ํามันขึ้นราคาในรัฐบาลเกรียงศักดิ์อยางหนักหนวง และไมใชความ 
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บังเอิญที่พลตรีสตุสาย หสัดิน หัวหนากลุมกระทิงแดงไดใชการประทวงตอตานคอมมิวนิสต 
โจมตีรัฐบาลเกรียงศักดิ์ในเวลาใกลเคียง (วันที่ 24 มกราคม) ทามกลางสถานการณดังกลาว 
คึกฤทธิ์เองก็มองเห็นโอกาสที่ตนจะขึ้นมาผูนําคนตอไป ในตนเดือนกุมภาพันธ คึกฤทธิ์และ 
พรรรคกิจสังคมไดเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาลเกรียงศักดิ์ ขณะเดียวกัน กลุมยังเติรกที่เคยสนันสนุน 
เกรียงศักดิ์ขึ้นสูอํานาจ ไดหันมาสนับสนุนเปรมขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป ทั้งที่เปรมไมใชผู 
ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ยอนกลับไปกลาวถึงภาวะความตึงเครียดทางการเมืองในปพ.ศ.2519 ในวังตองการใหมีการ 
เปลี่ยนผานอํานาจทางการเมืองอยางแยบยลผานการทํารัฐประหารอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ทางวัง 
ตระหนักดีวา ถาพลเอกเกรียงศักดิ์ชิงยุบสภาเสียกอนเพื่อเปดโอกาสใหมีการเลือกตั้งทั่วไป ก็จะม ี
ความเสี่ยงที่วาผูนํารัฐบาลคนตอไปอาจไมไดมาจากกลุมนายทหาร หรือแมแตคึกฤทธิ์เอง เหตุผล 
ดังกลาวนําไปสูการเขาพบ K ที่เชียงใหม ของเกรียงศักดิ์และเปรม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
เกรียงศักดิ์ไดลาออกจากการเปนนายกรัฐมนตรี ในวันถัดไปหลังจากการเขาเฝา K โดยไมยอม 
ยุบสภา การกดดันของ K ในเรื่องน้ี สรางความคับของใจแ กคึกฤทธิ์ ซึ่งก็ถูกบังคับจาก K เชนกัน 
โดย K ขอใหคึกฤทธิ์เรียกประชุมสภานิติบัญญัติ เพื่อลงมติเห็นชอบให K แตงตั้งเปรมเปนนายก 
คนตอไป การเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี ถาดูเพียงผิวเผินจะเขาใจวาทุกอยางดํา เนินไปตามหลักประชา 
ธิปไตย แตจริงๆแลว มันก็คือการท รฐัประหารโดยเจาน่ันเอง และชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเปรมไดกลาวคํา 
ปฎิญาณตนในการเขารับตําแหนงในวันที่ 3 มีนาคม วา พรรครวมรัฐบาลภายใตการนํา ของตน เปน 
“รัฐบาลของ K” คําปฎิญาณของเปรมถือเปนจริงเปนจังมาก และก็ทําใหเขาสามารถอยูในตําแหนง 
นายกรัฐมนตรีไดนานที่สุด ถึง 8 ป ภายใตการปกปองอยางใกลชิดของ K 

ดวยระบบน้ําพึ่งเรือ-เสือพึ่งปา ครอบครัวของ K มีผูนํารัฐบาลที่มีอํานาจและพรอมจะรบั 
ใชราชวงคอยางถวายหัว เชนเปรม เปรียบเทียบกับนายทหารคนกอนๆ เชน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต 
ซึ่งถึงจะจงรักภักดีตอ K เชนกัน แตสฤษดิ์ทจุริตและมักมากในกามารมณ, จอมพลถนอมและ 
จอมพลประภาส ทําตัวไมมีประโยชน (ตอ K และครอบครัว) และไดรับการหนุนหลังจาก 
สหรัฐอเมริกา, สัญญา ธรรมศักดิ์ และหมอมราชวงค คึกฤทธิ์ ปราโมช ออนแอและใหความสําคัญ 
กับรูปแบบประชาธิปไตยตลอดจนเสียงจากมวลชนมากเกินไป  ธานินทร กรัยวิเชียร เปนคนไมหยืด 
หยุน และไมสามารถควบคุมกองทัพ ในขณะที่ เกรยีงศักดิ์ทําตัวเปนอิสระมากเกินไป (ไมคอยรับใช 
K และครอบครัวเทาที่ควรจะทํา-ผูแปล) 

เปรมตางจากคนอื่นตรงที่เปนคนเขมแข็ง, เช่ียวชาญหลายเรื่อง, และไมเคยแสดงออกถึง 
ความยากร่ําอยากรวยหรอืชมชอบในอํานาจให K เห็น  เปรมเขาใจดีวา K ไมสนใจกับการบริหาร 
ประเทศไปวันๆ แต K ตองการใครสักคนที่สามารถตอบสนองสิ่งที่ K สอนเชิงสั่งใหทํา (issued 
instructions) หรือ ออกความคิดเห็นใหทํา ทั้ง K และ เปรม มคีวามเชื่อเหมือนกันในวิธีแหงการ 
จัดลําดับทางสังคมแบบไทยๆ และคุณคาของการจัดลําดับทางสงัคมและสาธารณะ โดยการทํา 
ใหเห็น และบังคับใชใหเปนตัวอยางกอน และถาจําเปนก็ตองใชการบังคับใหทําตาม โดยไมตอง 
คํานึงถึงกฎหมาย หลักความคิดเหลาน้ีได ปรากฎอยางเปนรูปธรรมในชวงดํารงตําแหนง นายก 
รัฐมนตรีของเปรม (2523-2531) ซึ่งถือเปนชวงแหงความรุงโรจนของราชวงคที่ไดรับการยกยอง 
อยางสูงสงและการใหความสําคัญตอกองทัพ ตลอดจนภาคธุรกิจที่สนับสนุนเปรม ในชวง 8 ปน้ี K 
เขาแทรกแทรกบทบาททางการเมืองของเปรมอยางไรยางอาย (unabashed) ในทํานองเดียวกัน 
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เปรมก็ไมมีความละอายที่จะรองขอความชวยเหลือจากในวัง จนเปนที่รูกันวา “เมื่อใดที่เปรมช้ําชอก 
เขาก็จะเขาวังเพื่อรับการรักษาเยียวยา และปลอบประโลมใหลุก ขึ้นมาใหม”  
จากการที่เปรมมีทุกวันน้ีไดเพราะในวังสงเสริม จึงเรื่องที่เขาใจได วาทําไมเขาทําทุกอยาง 
เพื่อตอบสนองความตองการของ K และครอบครัวของ K 

ยิ่งไปกวาน้ัน K และเปรมไดพยายามจะทําความคิด “รัฐบาลของ K” ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 
โดยการกอตั้งระบบ วัง-กองทัพ (a palace-army hierarchy) ขึ้น ภายใตความคิดน้ี คนของ K 
จะเปนผูดํารงระบบใหคงอยูโดยการสงเสริมกลุมมืออาชีพที่มีเช้ือสายเจา (royal professionals) 
เขาไปดํารง ตําแหนงสําคัญๆในเหลาทัพ อยางไรก็ดี ความคิดน้ีนําไปสูการแขงขันอยางทุจริต 
ของบุคคลในกองทัพ เพื่อทําใหตน หรือพรรคพวกของตนไดเปนที่โปรดปรานของในวัง ผลก็คือ 
ความสามัคคใีนเหลาทัพแตกออกเปนเสี่ยงๆ และการแบงฝกแบงฝายเกิดมากขึ้น สงผลให 
เสถียรภาพทางการเมืองของเปรม สั่นคลอน และเพิ่มความรุนแรงตามกาลเวลา สิ่งเหลาน้ีหาได 
รอดพนสายตาจากในวัง หลังจากการตอสูและความขัดแยงภายในกองทัพเกิดขึ้นหลายครั้งเขา 
ม.ร.ว.ทองนอย ทองใหญ ซึ่งเปนเลขาคณะองคมนตรีของ K ไดออกมาแสดงความคิดเห็นวามี 
เพียง K เ ทาน้ันที่จะสามารถเปนผูนําของประเทศ ภายใตคําถามที่วา “คุณคิดหรือวา ยงัมีคนที่เปน 
ที่นิยม (ของประชาชน) มากที่สุดและสามารถเปนผูนําของชาต ิที่จะพาประเทศกาวผานความยาก 
ลําบากและการทุจริตไปได? ประชาชนไมมีความเชื่อมั่นที่จะหาคนเชนน้ันได คงจะมีสถาบันกษัตริย 
เทาน้ัน และ K ของเราสามารถทําได 

การขึ้นมามีอาํนาจในชวงแรกๆของเปรมยังไมเปนขี้ปากของชาวบานนักในชวงการรุกรานเขมร
ของเวียดนาม และการคุกคามของพรรคคอมมิวนิสตตอความมั่นคงของประเทศไทย ดวยการ 
สนับสนุนของ K เปรมไดใชความเปราะบางของสถานการณดังกลาวเขาควบคุมกําลังทหาร ดวย 
กรอบการทํางานการใชนโยบายการเมืองนําการทหารเพื่อตอตานการกบฎ และปราบคอมมิวนิสต 
(ภายใตคําสั่งที่ 66/2523 และ 65/2525) ซึ่งนับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี สวนหนึ่งเปนผล 
มาจากความขัดแยงภายในพรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทยดวย 

สิ่งที่สําคัญไปกวาน้ันก็คือ การวางกําลังและอิทธิพลของทหารในรัฐบาลและสังคมไทย 
โดยมุงใชอํานาจทางทหารในการสรางระบอบการเมืองที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 
(ฟงดูขัดแยงกันเองอยางไรชอบกล-ผูแปล) สรางสังคมท่ีเปนธรรม และขจัดการทุจริต เพื่อตอบ 
สนองความตองการของ K มันเปนภาระอันหนักหนวงของเปรมที่ตองเผชิญท้ังแรงตานจาก 
สังคมพลเรือน และจากระบบทุนนิยมแบบผูกขาดที่สรางความไมพอใจใหกับคนในสังคม 
ถือเปนอีกหนึ่งการทํารัฐประหารเงียบของปพ.ศ.2523 มีการออกกฎหมายสนับสนุนรัฐธรรมนูญ 
และรัฐสภาแหงระบอบประชาธิปไตยโดยมี K เปนประมุข อยางไรก็ตาม ภายใตกรอบการทํางาน 
ดังกลาว ทั้งรัฐธรรมนูญและรัฐสภาถูกกดเอาไว ใตการบริหารอาํนาจและการจัดการของ K 
และเปรมผานทางกองทัพ ผลลัพธที่เกิดขึ้นก็คือ กองทัพไดรับอํานาจอยางชอบธรรมใหอยูเหนือ 
ระบอบรัฐสภาและรฐัธรรมนูญ โดยเปนรองอยูสถาบันเดียว คือ “ราชบัลลังก” 

ถึงกระน้ัน เปรมก็ยังไมมีความชัดเจนวาจะทําอะไรดีกับอํานาจที่เขาไดมานอกเหนือไปจาก 
การดำเนินบทบาทภายใตระบบวัง-กองทัพ ที่ตนและ K รวมกนัวางไว เปรมใชเวลาสวนใหญในชวง 
4 ปแรกสําหรับปกปองตําแหนงเขา โดยเขาตองพึ่ง K มาก สิ่งที่เห็นไดชัดในชวง 2-3 เดือนหลัง 
จากเปรมขึ้นเปนผูนําในป 2523 ก็คือ เขาไดใชทั้งขนบธรรมเนียม, ประเพณี, และกฤหมาย ในการ 
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เพิ่มอํานาจใหกับตัวเอง เพื่อความมั่นคงในอํานาจของตน นอกเหนือจากดํารงตําแหนงนายก 
เปรมยังเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สิ่งเหลาน้ี (ดํารงตําแหนงสูงๆ และสําคัญมากกวาหนึ่ง 
ในเวลาเดียวกัน) ไมใชเรื่องปกติและกระทําไดงายๆ ภายหลังเผด็จการถนอม-ประภาสในชวงพ.ศ. 
2517-2518 ที่เปรมทําไดก็เพราะไดรับไฟเขียวจาก K กระ น้ัน เปรมไมสามารถหลีกพนคําครหาจาก 
สาธารณะในเรื่องการควบอํานาจ และเปนที่รูกันวา เปรมจะลาออกจากตําแหนงในกองทัพ เมื่อเขา 
อายุครบ 60 ปในเดือนตุลาคมของปเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม ในชวงปลายเดือนสิงหาคม กองกําลังทหารของพลเอกอาทิตย กําลังเอก 
ซึ่งกําลังเปนที่โปรดปรานของ Q ขณะน้ัน ไดยื่นรองทุกขตอ K ใหเล่ือนการเกษียณอายุของเปรม 
ไปอีกปหน่ึง ทั้งน้ีพลเอกอาทิตยซึ่งคิดวาตัวเองจะเปนทายาทผูสืบทอดอํานาจผูบัญชาการทหารบก 
ตอจากเปรม ตองการใหเปรมอยูในตําแหนงตอสักพักเพื่อสกัดนายทหารคูแขงและมีอายุราชการ 
อาวุโสกวาพลเอกอาทิตย น่ันคือ พลเอกสัณห จิตรปฏิมา การตออายุ ราชการทหารของเปรม 
ในครั้งน้ัน ไดรับการวิพากวิจารณอยางขวางขวาง แมแตสมาชิกในคณะรัฐบาลของเปรมเอง 
โดยเปรียบเทียบวาเหมือนกับการกระทําในสมัยจอมพลประภาพที่นําไปสูการกบฏใน ปพ.ศ. 2516  
อยางไรก็ตาม เปรมไดเขาเฝา K ในวันที่ 1 กันยายน หลังจากน้ันเขาไดประกาศวา K ไดสนับสนุน 
การตออายุราชการทหารของเขา คณะรัฐมนตรีไดเรียกรองใหเปรมแสดงหลักฐานดังกลาว ตอมา 
พวกเขาถูกเรียกตัวใหเขาเฝาในวันที่ 1 กันยายน ไมมีการรายงานวา K กลาวอะไรกับคณะรัฐมนตรี 
ที่เขาเฝา แตหลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีไดใหการรับรองการตออายุผูบัญชาการกองทัพของเปรม 

มีนักการเมืองรุนใหมสวนหนึ่งที่ยังไมเงียบ อาทิ ชวน หลีกภัย ไดออกมากลาววา การตออายุ 
ตําแหนงขาราชการของเปรมเปนการกระทําที่ไมเปนประชาธิปไตย และกลุมยังเติรกบางสวนได 
ออกมาคัดคานเชนกัน ขณะที่สวนใหญของกลุมยังเติรกใหการสนับสนุนอาทิตย การคัดคานที่ดู 
เหมือนจะมีนัยยะตอสังคมมากที่สุด ก็คือการออกมาเคลื่อนไหวประทวงของนักเรียน กลุมเล็กๆ 
แตนักเรียนกลุมน้ีตองหยุดประทวงไปในที่สุด เพราะถูกขมขูจากกลุมกระทิงแดงที่พลตรีสุตสาย 
หัสดิน เปนหัวหนาและได  ออกมาประกาศกองวา “ประชาชนควรจะรูวา ฉันเปนคนที่อันตราย” 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2523 K ไดกลาวสนับสนุนเปรมในวันคลายวันเกิดของเขา และสงสาร 
ถงึกลุมที่รักประธิปไตยวา “กลุมคนที่ฉลาดที่ยืมทฤษฎีมาจากตางประเทศ ฉันใชคําวา “ยืม” 
เพราะวา สิ่งเหลาน้ีไมใชของเรา นักวิชาการยืมเทคโนโลยีมาและพยายายามจะใชมันเพื่อสราง 
ความเจริญแ กประเทศไทยเพียงเพื่อที่พวกเขาจะไดรับคําช่ืนชม (จากเจาของเทคโนโลยี-ผูแปล) 
ตอการนําเทคโนโลยีและทฤษฎีที่ไมเปนไทยมาใช”  คําพูดในวันน้ันของ K แสดงใหสังคมรับรู 
อยางชัดเจนถึงความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางเปรมและในวัง 

ภายใตการบริหารประเทศและการปราบปรามผู กอการอันเปนคอมมิวนิสตของเปรม 
การนําคําสั่งที่ 66/2523 มาใช สามารถเรงการลมสลายของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 
ใหเร็วขึ้น กลุมนักศึกษา และผูที่เขาปาไปรวมกับพรรคคอมมิวนิสตไดออกจากปามามอบตัวตอทาง 
ราชการเปนจํานวนมาก ในปพ.ศ.2524 พรรคคอมมิวนิสตที่ตอตานยังคงเหลืออยูบางในพื้นที่ 
สวนใตสุดของไทย, รอบๆ เขาคอ, และภาคเหนือตอนลาง ในเดือน มกราคม 2524  K ไดวางแผน 
โครงการพัฒนาแหลงนํ้า  บริเวณเขาคอ ในครั้งน้ัน พลเอกพิจิตร กุลละวาณิชยไดเปนผูชวยเปรม 
เขาปราบปรามพรรคคอมมิวนิสตในพื้นที่ปาเขาคอทั้งทางบกและทางอากาศ เปนเวลาถึง 5 เดือน 
เต็มเพื่อเขายึดพื้นที่สีชมพู (บริเวณรอบเขาคอ) คืนจนสําเร็จ นําไปสูการลมสลายของพรรค 
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คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ในครั้งน้ันรัฐบาลเสียกําลังคน 1,300 นายในการตอสู และพื้นที่ปาเขา 
คอถูกทําลายจนไมเหลือสภาพ 

ขณะเดียวกนั สถานภาพทางการเมืองของเปรมในกรุงเทพก็ไมสูราบรื่นนัก ในภาวะบาน 
เมืองตกต่ํา พรรคการเมอืงฝายรัฐบาลไดเติบโตพรอมกับมีผลประโยชนตางตอบแทนตอผูสนันสนุน 
พรรคดวยการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่ถูกตอตานจากสาธารณะ ในชวงตนปพ.ศ.2524 มีกระแสวา 
เปรมมีแผนการจะตออายกุารเปนผูบัญชาการทหารบกของเขา ออกไปอีก สงผลในใหนักการเมือง 
จํานวนมากที่หวังวาจะไดเปรียบในเกมการเมือง ครั้งตอไปลาออกจากการเปนรัฐมนตรีในรัฐบาล 
เปรม กระท่ังคึกฤทธิ์เองก็เตรียมแผนที่จะนําพรรคการเมืองของเขาเขามาเปนผูนํารัฐบาล 

หากดูเหมือนวาเปรมไมมีทีทาวาจะลงจากตําแหนงงายๆ เปรมไดเตรียมจัดตั้งรัฐบาลผสม 
ทีมใหมขึ้นมา โดยมีกลุมทหารขวาจัดเปนแกนนํา กลุมคนที่เปนหัวหอก ไดแก พลตรีสตุสาย หสัดิน 
และ พลเอกประจวบ สุนทรางกูล ซึ่งมีความหวาดกลัววาจะมีการหวนกลับมาอีกครั้งของกลุมขวา 
จัด  อยางที่คาดไว K ไดใหการอนุมัติบัญชีรายช่ือคณะรัฐบาลที่เปรม จัดตั้ง ในคืนวันที่ 31 มีนาคม 
2524 ไดมีความพยายามของกลุมทหารตางฝายกระทํารัฐประหาร แตทําไมสําเร็จ และกลายเปน 
รัฐประหารโกหกในวันรุงขึ้นไป (April Fools’ Day coup) ความลมเหลวในความพยายามจะทํารัฐ 
ประหารครั้งน้ัน เนนใหเห็นความสําพันธที่แนนแฟนระหวาง K และเปรมในชวงเวลาดังกลาว 

กลุมยังเติรก (จปร.7) เปนผูนําในการทํารัฐประหารในชวง 31 มีค.-1 เมย.2514 กลุมทหาร 
เหลาน้ีเปนหทารมืออาชีพที่มีประสบการณผานสมรภูมิการรบในลาวและเวียดนามมาแลว และเคย 
ใหการสนับสนุนเปรมในชวงปพ.ศ. 2523 ในกลุมยังเติรกที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับเปรม 
ไดแก มนูญ รูปขจร และจําลอง ศรีเมือง จะเห็นไดวา หลังจากเปรมขึ้นสูอํานาจในป 2523 
จําลองไดเปนเลขาธิการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กระน้ันก็ตาม นายทหารกลุมยังเติรกไมได 
ช่ืนชอบการอุปถัมถทางการเมืองของราชวงศ (น่ีคือจุดตางจากเปรม) 

รายละเอียดของรัฐประหารโกหกในวันที่ 1 เมษายน ถูกทําใหคลุมเคลือโดยในวังและผูมีสวน 
รวม เพื่อปกปองช่ือเสียงของ Q และเปรม และน่ีก็ไมใชการทํารัฐประหารตอตานเปรม แตเปน 
รัฐประหารตอตานการกระทําของเปรมที่อาศัยอํานาจทางการทหารของเขาปกปองตัวเองใหรอดพน 
จากกลุมผูตานในรัฐสภา กลุมยังเติรกไมมีความสขุตอการสนบัสนุนนักการเมืองและขาราชการ 
ทุจริต ตลอดจนการชื่นชมพลเอกอา ทิตย กําลังเอก อยางออกนอกหนาของในวัง มีหลายคราที่ 
มนูญและ พลเอกสัณห จิตรปฏิมา เขาพบเปรม และขอรองใหเปรมลมเลิกระบบรัฐสภาและ 
รัฐธรรมนูญ และปกครองประเทศตามแบบฉบับของจอมพลสฤษดิ์ในปพ.ศ. 2501 ดูเหมือนวา 
ในครั้งแรก เปรมจะเห็นดวย ดังจะเห็นไดจากการที่กลุมผูนํารัฐประหาร (ในคืนที่ 31 มีนาคม 2524) 
ไดเคล่ือนกําลังเพื่อเขาควบคุมกรุงเทพ อยางไรกต็าม Q ไดเขาแทรกแซงและเรียกตัวเปรมเขา 
เฝาที่วังจิตรลดา ทั้งน้ีก็เพราะ Q ตองการปกปองพลเอกอาทิตย โดย Q ไดโทรศัพท ถกเถียงกับ 
ผูนํารัฐประหารเปนเวลานาน และเรียกรองใหกลุมผูนํารัฐประหารเขามาเฝาในวังเพื่อจะไดพูดคุยกัน 
เมื่อไดรับการปฎิเสธจากกลุมผูนํารัฐประหาร Q ไดหันมาเกลี้ยกลอมใหเปรม และ K ยกเลิกการ 
สนันสนุนการทํารัฐประหารดังกลาว 

กลุมผูนํารัฐประหารไดเดินหนาตอไปและประกาศการเขายึดครองอํานาจในชวงเชามืดของวัน
ที่ 1 เมษายน 2524 ในขณะเดียวกัน เปรมไดอพยพครอบครัวราชวงคทั้งหมดโดยเครื่ องบิน 
(เฮลิคอปเตอร) ไปยังฐานทัพบกภาคที่ 2 ที่โคราช ที่อาทิตยเปนผูบัญชาการทหารอยู บนชั้นที่สอง 
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ของที่พักสวนตัวของเปรม Q, อาทิตย และ เปรม ไดเปดศึกุ ถุมเถียงกันขึ้นโดยประเด็นสําคัญวา 
ใครกันแนที่เสวยสขุจากความชมชอบของราชวงศและทําเพื่อ K อยางแทจริง ในตอนบายของวัน 
เดียวกัน เปรมไดออกอากาศวา ครอบครัวของราชวงศอยูกับเขา และการกระทําของกลุมรัฐประหาร 
เปนปฎิปกษตอประเทศชาติและราชบัลลังก  เปรมไดตราหนากลุ มผูทํารัฐประหารวาเปนพวกนา 
ละอายและเหยียดหยามวาไมกลาแมแตจะเขาเฝา K ในที่สุด Q (ไมใช K) เปนผูออกมาเรียกรอง 
ใหมีความสมคัรสมัคคี พรอมกับตําหนิผูวางแผนกอการรัฐประหารรัฐบาลของพระเจาแผนดิน 
ภายใตการนําของนายกเปรม  คําพูดของ Q ถูกถายทอดซ้ําเปนระยะๆ ในอีก 36 ชม.ถัดมา 
หลักฐานที่แสดงจุดยืนของราชบัลลังกในเวลาตอมาอีกอยางก็คือ ในวันที่ 2 เมษายน ซึ่งเปน 
วันคลายวันเกิดของ P3 น้ัน รูปของ P3ไ ดปรากฎบนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพหลายฉบับ 
พรอมกับคําบรรยายใตรปูวา P3 ไดอยูกับเปรมที่ฐานทัพภาคที่ 2 

ในขณะที่ K ยังเงียบอยู ผูนํารัฐประหารกลาวหาเปรมวาลักพาตัวครอบครัวราชวงศ และ 
แถลงการณวา เปรมใชราชวงศเปนเกราะกําบังและดึงเอา K มายุงเกี่ยวกับการเมือง และอธิบายวา 
คณะรัฐประหารไมไดปฎิเสธการเขาเฝา K แตเปนเปรมเองที่ไมยอมใหพวกเขาเขาเฝา K 
“คณะปฎิวัติมีความปรารถนา ที่จะสงตัวแทนเขาเฝา K และ Q….เราตองการอธิบายความจริงตอ K 
และประชาชน” 

อยางไรก็ดี เปรมถือไพเหนือกวา เขาประกาศวา “กองทัพเกือบทั้งหมดเขาขางตน และ K 
ก็อยูกับพวกเรา หากในความเปนจริง เปรมใชเวลาถึง 2 วันในการล็อบบี้ผูบังคับบัญชาการทหาร 
ภาคตางๆ ใหมาอยูขางเปรม ทายสุดไดมีการใชกําลังบังคับใหมนูญและพรรคพวกเขามอบตัวตอ 
พลเอกอาทิตย ในตอนเชาวันของวันที่ 3 เมษายน พรอมกับภาวะการเปนผูนําของเปรมก็รอดพน 
จากการถูกปลนอีกครั้ง โดยแทบจะไมมีการใชความรุนแรง 

ความคลุมเครือในการวางตัวของ K ตอรัฐประหารโกหกเดือนเมษา เปนเทคนิคปองกัน 
ไมใหช่ือเสียงของ Kเสียหาย หรือถาจะเสียหายกใ็หนอยที่สุด  แตหลังจากนั้น การที่ K ยังติด 
อยูกับเปรม ก็เปนตัวอธิบายไดดีวา K ยังคงสนับสนุนเปรมใหคงอํานาจอยูในรัฐบาล  กระน้ันก็ตาม 
ยังมีปจจัยอื่นๆ เขามาเ กี่ยวของ มีการนิรโทษกรรมตอผูทาํรัฐประหารทั้งหมดอยางเรงดวน เน่ืองจาก 
มีความเขาใจผิดทามกลางลูกๆ ของ K เกี่ยวกับความปลอดภัย ดังจะเห็นไดจากมีการวางระบบ 
รักษาความปลอดภัยอยางเขมงวดกวาปรกติในการปรากฎตัวในที่สาธารณะของครอบครัวราชวงศ 
ในชวงอา ทิตยแรกๆ หลังการรัฐประหารในปถัดมา ทั้งเปรมและอา ทิตยลอดพนจากการถูกลอบ 
สังหารหลายครั้งหลายครา โดยผูตองสงสัยเปนคนในกองทัพน่ันเอง เหตุการณเหลาน้ีทําให K 
ตระหนักวา การยุงเกี่ยวทางการเมืองและการแบงแยกเปนฝกฝายในกองทัพเปนอนัตรายตอ 
ราชบัลลังก ซึ่งก็ตรงกับที่ไดรับรายงานเปนการสวนตัวจากเจาหนาที่ที่ทํางานใหกับในวัง 

กระน้ัน K ไมไดสงสัญญาณวาจะดําเ นินการตอปญหาดังกลาวอยางไร อยางไรก็ตาม 
เปรมตัดสินใจไมตออายุราชการทหารของเขาในปหนา แตน่ันก็ไมใชปญหาวาเขาอาจจะสูญอํานาจ 
ในตําแหนงนายก เพราะ K รับรองใหเขาเปนนายกรัฐมนตรีตอไปอยางนอยอีกหนึ่งป หลังจากความ 
ลมเหลวในการทํารัฐประหารของกลุมยังเตริกเมื่อ 1 เมษายน ที่ผานมา พลเอกอาทิตยก็ไดรับการ 
เล่ือนขั้นขึ้นอยางรวดเร็วใหมีอํานาจเปนรองแคเปรมเทาน้ัน และไดเปนผูบังคับบัญชาการทหารบก 
สานตออํานาจผูนําทางการทหารตอจากเปรมในปพ.ศ.2525 หลังจากที่เปรมลงจา กตําแหนงในป 
น้ัน 
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ในเจ็ดปแหงความสับสนวุนวายถัดมา สถานภาพและบทบาททางการทหารและรัฐสภา 
ของเปรมยังคงไดรับการปกปองภายใตรมเงาของ K ทั้งสองคนยังพบปะกันอยางมิไดขาด และ K 
ยังไดสงสัญญาณใหสาธารณะชนรับรูอยางสม่ําเสมอวาเขายังสนับสนุนเปรม ที่โดดเด นที่สุดจะ 
เห็นจากการสนับสนุนเปรมผานเชิงสัญลักษณทางศาสนาพุทธ ดังที่ปรากฎในเดือนกรกฎาคม 2525 
ที่ K ปวยหนักดวยโรค mycoplasmic infection และปอดบวม และในวังหวาดวิตกวา K อาจจะตาย  
K กลาวถึงการปวยของเขาในเวลาตอมาวา เขาไดกาวผานแดนสนธยา หลังจากนอนปวยบนเตียง 
อยูสามอาทติย K ลุกขึ้นไปเดินเลนเปนการสวนตัวในสวนจิตรลดาโดยมี P3 และเปรมเดินตามอยู 
ขางหลัง จากภาพที่ปรากฎสะทอนใหเห็นตําแหนงของเปรมดุจดังเจาฟาชายอาวุโสของราชวงศ 
จักรี ระหวางทางของการเดินเลน K ไดขอใหหญิงในวังที่เฝาสระเด็ดดอกบัวในสระให หญิงดังกลาว 
เด็ดดอกบัวสงผานเปรมซึ่งคุกเขาและยื่นดอกบัวสงตอให K อีกทอดหนึ่ง K รับดอกบัวไปจองมอง 
กอนสงคืนอยางนุมนวลใหเปรม 

แนนอนวา ภาพดังกลาวตกเปนขาวทางทีวีและตามหนาหนังสือพิมพ และการสนับสนุนเปรม 
ของ K ผานทางสัญลักษณทางศาสนาก็เปนที่รับรูของประชาชนอยางงายดาย น่ันคือ ดอกบัวใน 
ทางศาสนาพุทธ เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์และการตรัสรู ดอกไมชนิดน้ีปรกติใชสําหรับบูชาพระ 
สวนหญิงในวังผูซึ่งเด็ดดอกบัวยื่นใหเปรม ตระหนกัวา เปรมเปนบุคคลที่ทรงเกียรติพอที่จะสงตอ 
ดอกบัวใหกับ K ทาทีการถือดอกบัวของ K ตลอดจนการจองมองอยางพินิจของเขา เปรียบเสมือน 
การแสดงตนคลายดังพระพุทธเจาที่เต็มไปดวยกรุณาคุณ และการที่ K สงดอกบัวตอใหเปรม ก็เปน 
การยืนยันถึงบุญบารมีอันยิ่งใหญของเปรม เชนเดียวกัน 

ในที่สุด K ก็หายปวย และเปรมยังครองอํานาจในการผูนําอยางเขมแข็ง ทามกลางปญหา 
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วประเทศ ผูบังคับบัญชาทหาร (พลเอกอาทิตย) ยังมีความสขุกับการไดรับ 
อนุญาตใหเขาออกในตําหนัก โดยรอบตัว Q เต็มไปดวยนายทหารและตํารวจชั้นนายพล ตลอด 
จนเหลาภรรยาที่เขาเฝารับใชอยางไมขาดสาย แขกที่ไดรับเชิญไปงานเลี้ยงในวังบอยที่สุด 
คือบรรดานายทหารชั้นผูใหญ โดยเหลานายพลจะผลัดเปล่ียนกันเตนรํากับ Q และรองเพลง ขณะที ่
K เปาแซกโซโฟน อยางไรก็ตาม นักการเมืองและนักธุรกิจแทบจะไมเคยไดรับเชิญไปงานดังกลาว 

ทามกลางความรื่นเริงในวัง รัฐบาลภายใตการนําของเปรมไดตอบโตเสียงติฉินและวิพากษ 
วิจารณการทาํงานของรัฐบาลวาเปนการกระทําของพวกศัตรูของชาติและคอมมิวนิสต มกีลุม 
นักเรียนทําการประทวงปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ปลายป 2525  แตถูกกลุมกระทิงแดงและลูกเสือ 
ชาวบาน ขมขูบังคับใหหยุดชุมนุม ทั้งน้ี กลุมลูกเสือชาวบานถูกกลาวหาวามีสวนพัวพันในการ 
ฆาตกรรมนักเรียนซึ่งเปนผูนําการประทวงตอตานการขึ้นคารถเมลที่จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

ในยุคของเปรม รัฐบาลตกอยูใตอํานาจของสถาบันทหารอยางถาวรภายใตการนําของ K 
ดังจะเหน็ไดจากสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ 2521 ที่ใหทหารมีอํานาจครอบงําวุฒิสภาชิกสภา 
และอนุญาตใหนายทหารสามารถรับตาํแหนงทางการเมือง โดยไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง 
ชวงเวลาหัวเล้ียวหัวตอสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2526 หลังจากที่อํานาจของรัฐสภาถูกทําใหลดลง 
และขาราชการพลเรือน-ทหารถูกหามใมใหเขารับตําแหนงทางการเมือง ในขณะเดียวกัน พรรค 
การเมือง พรรคเล็กพรรคนอยถูกผลักดันใหมีการรวมตัวเปนพรรคใหญ พรรคเดียว เพื่อแกปญหา 
รฐับาลผสมที่ขาดเสถียรภาพและการปฎิบัติหนาที่ไมคอยไดผล ในทางปฏิบัติ การเมืองแบบ 
พรรคเล็กพรรคนอยเปนผลดีตอเปรม ผูซึ่งคอยยุใหพรรคการเมืองตีกันเอง โดยมีในวังสนับสนุน 
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การกระทําดังกลาว ในเดือนมกราคม 2526 เปรมไดทําใหโครงสรางเฉพาะกาลกลายเปนสิ่งถาวร 
ผานทางการแปรญัตติรัฐธรรมนูญ ครั้งหนึ่ง เปรมเจอการตอตานอยางหนักโดยไมคาดหมายจาก 
รัฐสภา และแมกระท่ังจากกลุมนายพลหทารหัวกาวหนา ผูชวยของเปรมขณะนั้น พลเอกพิจิตร 
กุลละวานิชย แนะนําเปรมวา อาจจะมีรฐัประหารเกิดขึ้นอีก ถากองทัพไมมีที่ไมมีทางในรัฐบาล 

ดวยการสนับสนุนเปรม  K ไดประกาศใหมีการประชมุสมัยพิเศษขึ้นเพื่อการแปรญัตติ 
รัฐธรรมนูญ การแปรญัติติผานไปอยางงายดายในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 อาศัยความเห็นชอบของ 
เจาหนาที่ระดับสูงจากทั้งสองสภา แตในวาระที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2526 น้ัน 2 ใน 3 
ของการออกเสียงเสนอใหการแปรญัตติตกไป 

อยางไรก็ตาม เปรมมีอีกแผนหนึ่งซึ่งตองการความเหมาะเจาะในเรื่องของชวงเวลาที่จะทํา 
ใหสังคมเห็นวา K ใหการสนับสนุนตนอยางชัดเจน ชวงเปลี่ยนรัฐบาลยุติในวันที่ 21 เมษายน 
โดยเปรมใหขอรองให K ยุบสภาในวันที่ 19 มีนาคม (At Prems’ request the king dissolved 
parliament on March 19, p.284, Hanley 2006) และกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่ 18 
เมษายน หมายความวา รฐับาลใหมตองกอตั้งภายใตกฎหมายเดิม มีอายุไดนาน 4 ป และอํานาจ 
ของทหารในทางการเมืองยังดํารงอยูตอไป 

ในชวงการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปตยและพรรคกิจสังคมไดใชสองประเด็นเปนตัวชูโรง 
ในการหาเสียงกับประชาชน น่ันคือ ระหวางประชาธิปไตย และเผด็จการทางทหาร ประชาชน 
จะเลือกฝายไหน และประเด็นแอบแฝงก็คือ K สนับสนุนเปรม อยางไรก็ดี ตองขอบคุณคะแนนเสียง 
จากชนบท เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุด ผูชนะการเลือกตั้งโดยครองเกาอี้ในสภามากที่สุดคือ 
พรรคชาติไทยของประมาณ อดิเรกสาร และชาติชาย ชุณหะวณั ซึ่งมีภาพพจนของการทุจริต 
และมีความเชื่อมโยงกับฝายขวาที่ใชความรุนแรงในปพ.ศ.2519  ขณะที่ภาพพจนของประมาณ 
เปนปญหาตอการเปนผูนําประเทศ เปรมที่ไมไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ไดใชประโชยนจากความ 
หวาดกลัวภาพลักษณของประมาณ(ของสังคม-ผูแปล) กดดันพรรคการเมืองใหญๆ ฝายตรงขาม 
ประมาณใหสนับสนุนตน และผลักดันพรรคชาติไทยไปเปนฝายคาน 

เปรมแสดงใหนักการเมืองเห็นวาเขาจะไมเคยลืมนักการเมืองที่ใหการสนับสนุนเขา แทนที่ 
จะจัดสรร ตําแหนงตามลําดับและความเหมาะสม เปรมกลับเลือกคนนอกที่แสดงความ จงรักภักดี 
ตอเปรมมาเปนรัฐมนตรี แลวเปรมก็เดินหนาสรางความชอบธรรมในการสรางระบบ วัง-กองทัพตอไป 
ภายใตสโลแกนที่วา “กองทัพจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการปกปองประเทศ, เสรีภาพของชาติ, 
และ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข”. 

K แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเขาสนับสนุนเปรมในการเคลื่อนไหวในแตละเรื่อง ในวันคลาย 
วันเกิด (5 ธันวาคม) ปพ.ศ.2526 จากเวลา 45 นา ทีที่ K ออกมาพูด มีหลายสวนในคําพูดของ K 
ที่แสดงใหเห็นวา K ตอตานนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง และเจาหนาที่ขาราชการที่เปนพล 
เรือน ในทางกลับกัน ในคํากลาวทั้งหมดไมมีสวนใหนคัดคานเปรมและการเปนผูนําทางการทหาร K 
ตําหนิเจาหนาที่และนักการเมืองในการแกปญหาน้ําทวมอยางง่ีเงา ปลอยใหพื้นที่กรุงเทพสวนใหญ 
จมนํ้าอยูหลายสัปดาห K แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา กลุมนักการเมืองและขาราชการพลเรือน 
เหลาน้ีไรความสามารถ ตางจากกลุมนายทหาร 

ในการกลับมาอยูในตําแหนงเปนสมัยที่สอง เปรมยังคงปกปองและสงเสริมสถาบันกษัตริย 
อยางตอเน่ือง เขาใชเวลาสวนใหญในการปกปดจุดดางพรอยตางๆ ของครอบครัว K 
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ซึ่งนับเปนงานที่ยากสาหัส ทันทีที่เปรมเขารับตําแหนงในป พ.ศ. 2523 เขาไดรื้อฟนโครงการ 
กอสรางอนุสาวรียรัชกาลที่ 7 ที่รัฐสภา ซึ่งริเริ่มใหกอสรางในสมัยธานินท กรัยวิเชียรในปพ.ศ.2519 
ทั้งน้ีเพื่อใหเปนสัญลักษณวาราชบังลังกสนันสนุนความเปนประชาธิปไตย มีการเฉลิมฉลอง 
อนุสาวรีย ในวันรัฐธรรมนูญของปพ.ศ.2523 และมีโครงการจะเปลี่ยนชื่อวันน้ันเปนวันประชาธิปก 
ตามช่ือรัชกาลที่ 7 อยางไรก็ดี ความคิดดังกลาวลมเลิกไป ในชวงเวลาเดียวกัน โครงการอนุสาวรีย 
ของกลุมบุคคล (ใ นป 2475-ผูแปล) ที่ทําการเรียกรองการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปน 
ระบอบประชาธิปไตย ถูกรัฐบาลคัดช่ือออกไปจากบัญชีรายการมรดกแหงชาติ โดยมีจุดมุงหมาย 
เพื่อยับยั้งไมใหอนุสาวรียน้ีถูกสรางขึ้น 

น่ันคือ รัฐบาลเปรมตองการลบลางความทรงจําของคนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เวลาผานไปกวา 50 ป จึงมีผูคนเพียงเล็กนอยเทาน้ันที่ยังคงจําเรื่องราว 
ความจริงของวันที่ 24 มิถุ นายนได นอกจากนี้ เปรมยังตองรับภาระในการจัดการเรื่องของอดีตผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2 ทาน ไดแก ปรีดี พนมยงค และพระพมิลธรรม ในขณะที่เปรม 
ครองอํานาจ ปรีดีอาศัยอยูที่กรุงปรารีส และมีอาย ุ80 ป หลังจากที่ล้ีภัยจากประเทศไทยไปเมื่อ 30 
กวาปที่แลว ครอบครัวและมิตรสหายของปรีดีไดยื่นฎีกาตอ K ใหอนุญาตปรีดีกลับมาไทย 
โดยรองขอความปรานีและการอภัยจาก K แตในวังกลัววา ปรีดียังคงเปนอันตรายทางการเมือง 
(อันจะกระทบถึงความมั่นคงตอรัฐบาลทหารของ K-ผูแปล) นอกจากนี้ ปรีดียังเปนวีระบุรุษของ 
นักศึกษาในทศวรรษ 2500 อีกทั้งลูกศิษยลูกหาของปรีดีมากมายไดเปนครูบาอาจารย และเปน 
ใหญเปนโตในระบอบราชการปจจุบัน 

เปรมไดแกปญหาดังกลาวใหกับ K ดวยการสรางขาววา ปรีดสีามารถกลับไทย และในวังไมได 
ติดใจวาปรีดีปลงพระชนนรัชกาลที่ 8 อยางไรก็ดี การอนุญาตอยางเปนทางการไมเคยเกิดขึ้น 
แตผูที่เกี่ยวของ (รวมทั้ง K) ไมถูก(สงัคม)ตําหนิวาไมมีความเปนธรรมตอปรีดี  ปรีดีเสียชีวิต 
ในกรุงปารีสในวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 การตายของปรีดีไดเผยใหเ ห็นความอาฆาตแคนของในวัง 
ตอปรีดี หลังจากที่ปรีดีเสียชีวิต รางของเขาถูกสงกลับมายังบานเกิดในประเทศไทยเพื่อทําพิธี 
ปนญา นกิจศพ ในวังปฎิเสธการเปนเจาภาพในพิธีเพลิงศพปรีดี ผิดกับปกติที่ทางวังจะสงตัวแทนมา 
เปนเจาภาพในพิธีงานศพของผูนํารัฐบาลคนกอนๆ ทุกครั้ง ยกเวนงานเพลิงศพของจอมพลพิบูลย 
สงคราม 

บทบาทของผูนําอีกคนที่สรางความปวดหัวใหกับเปรม คือ พระพิมลธรรม หลังจากไดรับการ 
ขับออกจากการเปนสมณเพศและถูกจําคุกโดยขอกลาวหาที่ไมเปนความจริงของสฤษดิ์ ในตน 
ทศวรรษ 1960 พระพมิลธรรมยังคงมีบทบาทในทศวรรษ 1970 ในชวงปลายปพ.ศ. 2523 
เจาอาวาสวัดมหาธรรมถงึแกอาสัญกรรม และพระลูกวัดไดโหวตใหพระพิมลธรรมเขารับตําแหนง 
เจาอาวาส อยางไรก็ตาม ทางวังและราชา คณะสงฆ (มหาเถระสมาคม) ไมรับรองการแตงตั้ง 
ใหพระรูปใดขึ้นมาเปนเจาอาวาสวัดที่สําคัญที่สุดของประเทศ หลังจากนั้น 9 เดือน เสียงวิพากษ 
วิจารณของสาธารณะและการขมขูจะทาํการประทวงของพระ ไดผลักดันใหมหาเถรสมาคม 
จําตองยอมใหพระพมิลธรรมเปนเจาอาวาสวดัมหาธาตุรูปตอไป 

เรื่องยังไมจบเพียงเทาน้ัน ในระบบของมหาเถระสมาคม ตําแหนงสูงสุด คือ สมเด็จ 
ซึ่งจะมอบใหกับพระชั้นสูงที่มีอาวุโสสูงสุดทั้งดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ ตําแหนงสมเด็จน้ี มี 6 
ตําแหนง และสมเด็จหนึ่งในหกตําแหนงน้ีจะไดรับเลือกเปนสมเด็จพระสังฆราช อันเปนตําแหนง 
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สูงสุดของมหาเถระสมาคม ตําแหนงรองสมเด็จ มี 12 ตําแหนง โดย K จะเปนผูพระราชทาน 
ตําแหนงใหักับสมณะเจาทั้งหมดนี้ ภายใตคําแนะนําจากสภามหาเถระสมาคม และกรมการศาสนา 
ในวันที่ 5 ธนัวาคม 

พระพมิลธรรมอยูในอันดับรองสมเด็จในทศวรรษ 1950 ตอมา สฤษดิ์ ไดถอดตําแหนงของ 
พระพมิลธรรมออกไป แตไดรับตําแหนงคืนในปพ.ศ. 2518 พระพิมลธรรมมคีุณสมบัติครบถวนตอ 
การรับตําแหนงสมเด็จในสภามหาเถระสมาคม แตถูกในวังขดัขวางจนไมไดรับตําแหนง  ตอมา 
หน่ึงในหกสมเด็จพระเถระ สวรรคตในปพ.ศ. 2526 มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพื่อเรียกรอง 
ใหมอบตําแหนงสมเด็จใหแกพระพิมลธรรม ซึ่งจรงิๆ แลว พระพิมลธรรมมคีุณสมบัติมากกวา 
พระรูปอื่นๆ และท านเปนรองสมเด็จที่อาวุโสกวาพระอีกสองรูปที่เขารับตำแหนงสมเด็จ 
พระสังฆราชไปกอนหนาน้ี ดวยเหตุผลดังกลาว สภาคณะสงฆภาคอิสาน (Isan sangha council) 
ไดมีมติเปนเอกฉันทในการสนบัสนุนพระพมิลธรรมขึ้นสูตําแหนงสมเด็จพระเถระ 

เปรมและในวังมีปฏิกริยาตอบสนองตอเสียงเรียงรองดังกลาวดวยการรื้อฟนขอกลาวหาวาพระ
พิมลธรรม เปนอันตรายตอความมั่นคงของประเทศ, สถาบันกษัตริย, และสถาบันสงฆ แทจริง 
แลวเปรมและในวังกังวลใจวาพระพิมลธรรมจะไดรบัเลือกขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช หากทาน 
ไดรับแตงตั้งเปนหนึ่งในหกสมเด็จพระเถระ เน่ืองจากสมเด็จพระเถระที่ดอยอาวุโสกวาถูก 
ตระเตรียมไวแลว (โดยเปรมและทางในวัง) เพื่อใหขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชองคตอไป น่ันคือ 
พระญาณสังวร ซึ่งเปนพระที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณของ K 

กรณีของพระพิมลธรรมกเ็หมือนกับที่เกิดขึ้นตอการกลับมาของปรีดี มีประเดน็ที่ถุ  กหยิบยกมา 
กลาวถึงในเครือขายลับระหวางวัง, สภาสงฆ, และรัฐบาล และอุบัติเหตุถูกนํามาใชเปนอุบายกีดกัน 
การแตงตั้งพระพิมลธรรมเปนสมเด็จ เริ่มจากทางสภาสงฆ  สืบเนื่องจากการที่หัวหนาคณะสงฆ 
ภาคอีสาน ไดเสนอชื่อพระพมนธรรมเขาชิงตาํแหนงในวันที่ 20 พฤศจิกายน กอนจะถึงวันคลาย 
วันเกิดของ K แปดวัน หลังจากการเสนอชื่อ สมเด็จพระสังฆราชไดขอใหกรมการศาสนาเสนอ 
การแตงตั้งสมเด็จพระเถระในตําแหนงที่วางลงเขาสูสภาสงฆ เปนที่ แนนอนวาสิ่งเหลาน้ีไมเกิดขึ้น 
และไดรับการอธิบายภายหลังวา เน่ืองจากจดหมายของสมเด็จพระสังฆราชที่บรรจุคํารองดังกลาว 
หายไป น่ีเปนสิ่งที่เหลือเช่ือ เพราะเรื่องสํา คัญแบบนี้ไมควรจะสูญหาย เปรยีบเสมือนเปนการทํา 
คําสั่ง (ที่จะแต งตั้งสมเด็จพระเถระ) ของ K หายไปเลยทีเดียว แนนอนวาเหตุการณทั้งหมดนี้ K 
มีสวนรูรวมเห็น และโดยไมตองสงสัย พระพิมลธรรมไมไดรับแตงตั้งเปนสมเด็จพระเถระหนึ่งในหก 
ในวันที่ 5 ธนัวาคมของปน้ัน 

ในกลางปพ.ศ. 2527 สมเด็จพระเถระอีกองคหน่ึงสรรคต ทําใหมีตําแหนงสมเด็จวางลงสอง 
ตําแหนง (รวมหนึ่งตําแหนงที่วางอยูกอนหนาน้ีเพราะ พระพิมลธรรมไมไดรับการแตงตั้ง) 
และเปนอีกครั้งที่วันเกิดของ K ผานไปโดยไมไดมีการแตงตั้งพระรูปใดขึ้นเปนสมเด็จพระเถระ  
ทั้งที่การแตงตั้งพระอันดับสูงทั้งสิบตําแหนงถือเปนสิทธิประโยชนที่สํา คัญของ K ในการสรางความ 
เปนสิริมงคลใหกับตัวเองแตกลับละเลย จึงเปนเรื่องชัดเจนวา การที่ K งดเวนการแตงตั้งสมเด็จ 
พระเถระ ในสองปที่ผานมา เน่ืองจากเขาไมตองการแตงตั้งพระพิมลธรรมขึน้เปนหนึ่งในสมเด็จ 
พระเถระ ในขณะนั้น พระพิมลธรรมอายุ 83 ปแลว และในวังหวังงายๆ วา พระพิมลธรรมจะตาย 
ในเร็ววันน้ีเหมือนกับปรีดี ปพ.ศ.2528 จึงผานไปอีกปโดยไมมีการเคลื่อนไหวใดๆ ในมหาเถระ 
สมาคม ในขณะที่ พระอนัดับสูง 17 รูป จากสภาสงฆอิสานไดขูวาจะคืนยศและตําแหนงใหักับ 
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สภาสงฆ การกระทําดังกลาวเปนการหมิ่นและสรางความอับอายครั้งมโหฬารใหกับสภาสงฆ ในที่ 
สุด K จําตองแตงตั้งพระพิมลธรรมเปนหนึ่งในสมเด็จพระเถระในวันคลายวันเกิดของเขาตอมา 
ตําแหนงสมเด็จที่วางอีกตําแหนงตกเปนของพระอนุรักษนิยมอีกรูปหนึ่ง ในความเปนจริง พระพิมล 
ธรรม แกเกินไปที่จะกอปญหาใดๆ ใหกับในวัง และทานสวรรคตใน 2-3 ปตอมา และ พระญาณ 
สังวร ก็ไรคูแขงในการขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชองคตอไป 

หลังจากเปรมไดจัดการเก็บพยานรูเห็นอดีตอันนาเกลียด (ของ K และราชวงศ)จนหมดเกลี้ยง 
เขาก็ไมตองใชความสามารถมากมายอะไรนักในการรณรงคสงเสริม K และวัฒนธรรมเจา เริ่มจาก 
การกระทําตัวเองใหเปนตัวอยางที่ดี เปรมเขาเฝาขอคําปรึกษาจาก K อยางนอยอาทิตยละครั้ง 
ในตําหนัก โดยการหมอบกราบ คลานเขา และการพูดจาแบบสํารวมเจียมเน้ือเจียมตัว ในขณะ 
ที่ผูนํารุนกอนเปรมสวมชุดขาราชการทหารและชุดสากลแบบตะวันตก เปรมกลับสวมใสผาใหมชุด 
พระราชทาน ซึ่งเปนแฟชั่นสมัยรัชกาลที่ 5 แตคนไทยสวนหนึ่งกลับเขาใจวาชุดพระราชทานออก 
แบบในยุคของ K ปจจุบัน หลังจากนั้น การแตงกายของเปรมก็เปนแมแบบของพวก ขนุนาง, 
นักการเมือง, และนักธุรกิจ ที่เขาเฝา K และ Q นอกจากนี้ พวกเขายังไดรับเอาชุดพระราชทานเปน 
สวนหนึ่ง ของเครื่องแบบแตงในที่ทํางาน ในสังคมช้ันสูง และกลุมผูทะเยอทะยานอยากทั้งหลาย 
ไดแขงขันกันบริจาคเงินในกับราชวงศและเขารวมงานตางๆของเจา พวกเขาตางแสวงหาที่จะ 
มีสวนรวมในสังคมช้ันสูง โดยไดรับการดูแลจากเปรม และมีศูนยกลางสวนหนึ่งที่โรงแรงดุสิตธานี 
โรงแรมนี้กลายเปนสถานทีจัดงานเพื่อการกุศลของราชวงศ ทั้งยังมีภัตตาคารที่เปนที่ช่ืนชอบของ 
Q, เปรม, และกลุมผูหญิงชาววัง ดวยเหตุน้ี โรงแรมดุสิตจึงกลายเปนสถานที่สําหรับนักธุรกิจ, 
นักการเมือง, นายพล,และเหลาภรรยามาชุมนุมและทําธุรกิจไปดวยปริยาย 

เปรมใหการรับรองครอบครัวราชวงศในเกือบทุกสถานที่เทาที่จะเปนไปได เขาตอบสนอง 
ขอเรียกรองที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ของราชวงศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก Q ในการรณรงคสงเสริม 
ความชื่นชมราชวงศของ ทหารและขาราชการพลเรือน และการในคําแนะนําเกี่ยวกับการกระทํา 
สัญญาตางๆ ของรัฐบาล ในขณะ เดียวกัน เปรมไดใชเ งินหลวงในการกอสรางวังตางๆ ใหกับ 
ครอบครัวราชวงศ รวมถึงพระราชตําหนักของแมของ K บนยอดดอยเตา จ. เชียงราย 
ที่ยายจากสวิตเซอรแลนดมาอยูในประเทศไทยอยางถาวรในปลายทศวรรษที่ 1980 นอกจากนี้ 
เปรมไดคัดรายชื่อสถานประกอบการของรัฐ อาทิเชน สายการบินไทย, องคการทองเที่ยวแหง 
ประเทศไทย, การไฟฟาแหงประเทศไทย, เพื่อใหกลุมธุรกิจเหลาน้ีโฆษณาและ เฉลิมฉลอง 
ราชบังลังก ดวยความชวยเหลือจากภาคธุรกิจ ทุกๆวันหยุด และแมกระท่ังวันหยุดที่เครงครัด 
ทางศาสนา ก็กลายเปนวันรณรงคสงเสริมราชวงศไปดวย กิจกรรมของครอบครัวมหิดลถูกถ าย 
ทอดอยางถี่ยิบ ทางทีวีและวิทยุ วันเกิดของ K และ Q ไดรับการรณรงคสงเสริมใหเปนวัน 
พอและวันแมแหงชาติ ตามลําดับ 

สถาบันกษัตริยม งความสนใจตอการเฉลิมการครบรอบสองรอยปกรุงรัตนโกสินทรในปพ.ศ. 
2525 ขณะที่ชุมชนดั้งเดิมและประชาชนในกรุงเทพสวนใหญใหความสนในเรื่องน้ีเพียงเล็กนอย 
สีสรรของงานนี้คือ การนําเอาพระราชพิธีแหเรือสุพรรณหงสมาจัด ซึ่งแตเดิมจะจัดขึ้นเฉพาะ 
ในเทศการกฐินพระราชทานที่วัด อรุณ แตในปจจุบันไดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสถาบันกษัตริย 
และโฆษณานักทองเท่ียว ในงานเฉลิมฉลอง กรุงรัตนโกสินทรสองรอยป มาพรอมกับสิง่มหัศจรรย 
ที่บงช้ีความโชติชวงชัชวาลยของราชวงศจักรี ม.ร.ว.ทองนอย ทองใหญ ผูชวยของ K กลาววา 
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ในวันครบรอบสองรอยปกรุงรัตนโกสินทรในวันที่ 5 เมษายน เวลา 11:00 น. พระอาทิตยไดสาด 
แสงสองทะลุผานเมฆ มีรัศมีทรงกลด ซึ่งตรงกับที่พระทํานายไว และสิ่งเดียวกันน้ีไดเกิดขึ้นทุกๆ 
รอบสองรอยปกอนหนาน้ี 

ผูสื่อขาวตางประเทศก็เกาะติดราชวงศเชนกัน นิตยสารเอเชียวีค เขียนขาววา ราชวงศจักรี 
ไดสรางคนรุนตอไปของสถาบันที่มีคุณลักษณะยอดเยี่ยม คือ K ปจจุบัน ที่นําประเทศไทยใหกาว 
ลุลวงวิกฤตการณรางรัฐธรรมนูญ (การเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชย 
มาเปนระบอบประชาธิปไตย) นิตยสารดังกลาวหยิบยกวิกฤตการณในปพ.ศ. 2516 และ 2524 
มาอางถึง อยางไรก็ตาม ทั้งสองเหตุการณน้ีไมไชวิกฤตการณการ รางรัฐธรรมนูญ ขณะที่เหตุการณ 
ที่เปนวิกฤตการณรางรัฐธรรมนูญอยางที่แทจริงที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาปพ.ศ. 2519 กลับไมไดเอยถึง 
นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟคเสนอบทความยาว เหยียดโดยไมยอมกลาวถึงการทํารัฐประหาร 
ของทหาร และกลาววา K และสถาบันพุทธศาสนาเปนผูกอสรางชาติ ในบทสัมภาษณ K กลาววา 
“การพัฒนาของประเทศไทยเปนเรื่องเกี่ยวกับการ มองหาสิ่งที่ดีของอดีต ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ไดเปลี่ยนแปลงตามเวลา น่ีเปนบทเรียน ที่เราใชประเพณีอันเกาแกและปรับปรุง ใหสามารถใชได 
ในปจจุบันและในอนาคต”. 

อยางประชดประชัน, อาจเปนเพราะการใหความสําคัญกับประเพณีอันเกาแกในอดีตของ K, 
นิตยสารจีโอกราฟฟคในฉบับเดยีวกัน ไดตีพิมพเรือ่งปกเกี่ยวกับผลกระทบของวิวัฒนาการของ 
ช้ินสวนซิลิคนตอชีวิตของประชาชน 

ความตายและการเจ็บปวยบางครั้งก็กลายเปนสิ่งรณรงคสงเสริมราชบังลังกไดเชนเดียวกัน 
การเจ็บปวยของ K ในปพ.ศ. 2525 รัฐบาลและทหารไดสงเสริมใหสาธารณะชนแสดงความจงรัก 
ภักดี นําทีมโดยกลุมลูกเสือชาวบาน กรมการศาสนาไดจัดพิธีทางศาสนา การน่ังสมาธิเปนกลุมเพื่อ 
K บางกลุมนําทีมโดยสมเด็จพระสังฆราช ความปรารถนาดีเปนหวงเปนใยสงมาจากทุกมุมโลกถูกตี 
พิมพ เผยแพร เพื่อช้ีใหประชาชนเห็นวา K เปนธรรมราชาที่ไดรับการเคารพจากสากลโลก 

เมื่ อสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณ(ีมเหสีของของรชักาลที่ 7) สิ้นพระชนมในเดือนพฤษภาคม 
2527 เปรมไดขยายเวลาไวทุกขจาก 100 วันไปเปน 11 เดือนทั่วประเทศ รัฐบาลจายเงินไป 
หลายลานเหรียญสหรัฐ ในการจัดพิธีเพลิงศพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีนเดือนเมษายน 2528 
พระเมรุที่เผาศพสูง 29 เมตร และตลอดความยาว 3 กิโลเมตรจากวังถึงพระเมรุตกแตงดวยราชรถ 
สีแดงและสีทองเพื่อบรรทกุ ที่บรรจุพระศพซึ่งตกแตงดวยเพชรนิลจินดา มีขบวนทหารเปนพันตาม 
ดวยวงโยทวาธิตมาในชุดแตงกาย ราชวงศจักรี ตอนตน ภาพท่ีปรากฎจากการถายทอดสดทางทีวี 
ตระกูลมหิดลนําราชวงศจักรีเปนรอยรวม ในขบวนพิธี ในระหวางนั้นมีการยิงปนใหญ 300 นัดขึ้นฟา 

การบําเพ็นตนในเปนประโยชนตอราชวงศของเปรมกอใหเกิดการขยายตัวอยางมโหฬารของ 
การพัฒนาโครงการหลวง สิ่งเหลาน้ีไดกลายเปนตัวบงช้ี K โดยผานการชวยเหลือของเปรม 
ผลงานจากโครงการ ตางๆ ในชวงทศวรรษที่ 1980 ไดกลายเปนสิ่งที่ประชาชนใช 
ในการใหคําจํากัดความ K ของเขา (น่ันคือเปนพระราชาที่ทํางานหนักเพื่อประชาชน-ผูแปล) 
ใ นปพ.ศ. 2523 K ไดกอตั้ง 200-300 โครงการเพื่อการกุศล รวมถึงมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการ 
เหลาน้ีมีความสําคัญตอภาพพจนของ K มีการเผยแผภาพถายทางทีวีอยางดีที่แสดงใหเห็นวา K 
ทํางานหนักตรากตํา เดินบุกๆปาฝาเขา มีกลองแคนนอนคลองคอ ถือแผนทีและสมุดโนตในมือ 
ขณะซักถามชาวบานและเจาหนาที่เกี่ยวกับปริมาณ นํ้าทา, นำฝน, และการทําเกษตรกรรม 
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ผูชวยของ K กลาวใหฟงอยางมหัศจรรยใจวาทําไมเพียงแค K ดูแผนที่ ก็สามารถเขาใจสภาพ 
ภูมิประเทศและศักยภาพของแหลงนํ้าไดทันที เหมือนกับการที่รัชกาลที่ 4 สามารถทํานายการ 
เกิดสุริยคลาส ซึ่งอัฉริยะเทาน้ันถึงจะทําได 

อยางไรก็ตาม K ยังคงผิดหวังที่รัฐบาลไมใชความสําเร็จของเขาในระดับชาติ ในปพ.ศ. 2524 
มีการเสวนาเกี่ยวกับการเกษตรกรรมในภาคเหนือของไทย K วิจารณวา กลุมขาราชการและ 
ผูเช่ียวชาญการ พัฒนาประเทศไม สนใจสิ่งที่เรียบงายและเปนทางออกที่ไมแพงตอปญหา 
ของชาวนา ที่เขาไดริเริ่ม วิธีการของขาราชการไมมีประโยชน เน่ืองจากขอมูลที่มีอยูไมชัดเจน 
และไมถูกตอง ที่เปนเชนน้ี สวนหนึ่งเพราะขาราชการไมเคยฟงเสียงชาวไรชาวนา โดย K กลาววา 
ชาวบานพวกนี้ฉลาดกวาที่ทุกคนคิด 

ดวยการใชโครงการของตัวเองเปนแมแบบ K ไดสอนใหสาธารณะชนรูวาการทํางานของ 
ขาราชการไรผล ตัวอยางเชน เขาอธิบายวา โครงการน้ําหมูบานเล็กๆใชเวลาเพียง 2-3 วัน และ 
เงินไมกี่พันบาทก็จัดการได ขณะที่โครงการของรัฐบาลตองใชเวลานานเปนปๆ และแพงกวาสิบเทา 
K ไมพอใจมากที่ทุกวันเขาไดรับจดหมายรองทุกขจากชาวบานที่ขาดแคลนน้ําและถนนหนทาง K 
ตองการทั้งกําลังคนและเ  งินจํานวนมากกวาที่ไดรับจากการบริจาคเพื่อจะชวยเหลือคนเหลาน้ี 

เปรมไดตอบสนองความตองการของ K โดยออกคําสั่งใหรัฐบาลสนับสนุนโครงการของ K 
อยางเต็มที่ทั้งดานกําลังคนและกําลังเงิน อะไรก็ตามที่เปนความตองการของ K ตองจัดความสําคัญ 
ใหเปนอันดับตนเหนือโครงการเรงดวนอื่นๆ มีการกอตั้งโครงการพระราชดํา ริขึ้นมา โดยมีเปรม 
เปนประธาน ในพ.ศ. 2524 โครงการพระราชดําริไดทําโครงการพัฒนาคณะกรรมการภายในสํานัก 
งานการวางแผน, สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สิ่งเหลาน้ีทําให K เปรียบเสมือน 
หัวหนาการพัฒนาและสรางความพึงพอใจใหแก K 

โครงการหลวงหลายโครงการอยูภายใตการดูแลของสุเมธ ตันติเวชกุล ผูเช่ียวชาญดาน 
เศรษฐศาสตรและความมั่นคงแหงชาติ และเปนที่ปรึกษาของ K ตั้งแตตนทศวรรษที่ 1960 สุเมธ 
ทํางานเกี่ยวกับการวางแผนกรมกองของขาราชการเพื่อความพรอมในการผจญกับปญหาภัยธรรมชา
ติและสงคราม เขาใชเวลาสวนหนึ่งในเวียดนามเพื่อศึกษาเครือขายที่เขมแข็งที่เปนตัวเช่ือมโยง 
ระหวาง ความไมพอใจของชนบทและการกอการราย อันสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม งานของสุเมขจัดเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการพระราชดํา ริ (Royal Project 
Development Board:RPDB) เพื่อรับใช K และครอบครัวราชวงศ สุเมธอธิบายในภายหลังถึงหลัก 
การทํางานวา เปนการใชตัวอยางของการเขาแทรกแซงขององคกรเมื่อระบบราชการเปนอุปสรรค 
ตอ ความพยายาม ของในวังที่จะใหชาวไร-ชาวนาเขาใชประโยชนในที่ ดินรกรางวางเปลาของรัฐ 

เมื่อ RPDB เขาที่เขาทาง การใชจายของโครงการหลวงก็เพิ่มขึ้ นมากมาย โดยเงินสนับสนุน 
สวนใหญมาจากภาครัฐ โครงการสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิเชน การวิจัยดานพืชพันธ, 
โครงการผันนํ้าตางๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ, การฝกอบรมหมอ, การบริการดานการแพทย 
เปรมใชงบประมาณในการกอตั้ง หกศูนยกลางของโครงการหลวงขึ้นในประเทศ ในแตละที่กินพื้นที่ 
หลายพันเ อเคอร (1 เอเคอร = 4046.86 ตารางเมตร) ซึ่งสวนมากจะอยูใกลวังของ K ในแตภูมิภาค 
ในแตละที่จะมีพนักงานของศูนยทําการทดลองพันธุพืชและสัตวเพื่อการเกษตรกรรมและการปศุสัตว 
งานที่ทําจะมีลักษณะแตกตางเพียงเล็กนอยจากการทําวิจัยในกระทรวงตางๆ และในมหาวิทยาลัย 
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K มีความคิดใหมๆ หลายเรื่อง เชน การผลิตกาสชีวภาพ, การทํานํ้าผลไม, การเพาะเห็ด, 
และการหมักผักตบชวาทําเปนปุยและการสวนสมุนไพรและไรหวาย สําหรับโครงการผันและกักเก็บ 
นํ้าขนาดเล็ก K ไดทํางานอยางใกลชิดกับการไฟฟาฝายผลิต ที่ควบคุมดูแลการผลิตไฟฟาจาก 
เขื่อนทั่วประเทศ ภาพขาราชการระดับสูงจากทั้งในโครงการราชดําริและจากการไฟฟาฯ ขางกาย K 
จึงปรากฎใหประชาชนเห็นอยูบอยๆ 

กองทัพไดกลายเปนกําลังสาํคัญของ K ในโครงการหลวง กองทัพไดใชเงินกวาลานเหรียญ 
สหรัฐ เพื่อกอสรางศู นยกลางการพัฒนาโครงการหลวงบนเนื้อที่ 21,448,358 ตารางเมตร ใกล 
ตําหนักภูพาน และใชจายเ  งินอีกหนึ่งลานเหรียญเพื่อกอสรางวงัขนาดเล็กและศูนยโครงการฯ 
ใกลเขาคอ เขาคอน่ีเองที่ K ใชเปนแบบจําลองแนวความคิดของเขา เพื่อกระตุนการพัฒนาเศษฐกิจ 
สงผานไปยังพลเอกพิจิตร กุลละวาณชิย ผูซึ่งผานสงครามรบที่เขาคอ(ระหวางรัฐบาลไทยและ 
พรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทย)และรูจักพื้นที่เปนอยางดี กองทัพไดพัฒนาทรัพยากรน้ํา, 
แนะนําพันธุพืชแกชาวบาน, และชวยเหลือชาวไร-ชาวนา ภายใตโครงการหลวง การแนะน 
ำใหชาวบานปลูกผัก-ผลไมเมืองหนาวที่ทําเงิน เชน แอสแพรากัส (asparagus) และแคนเบอรี่ 
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี หลังจากนั้น งบประมาณของทหารเพื่อโครงการหลวงก็เพิ่มขึ้น 
และพลเอกพิจิตร ไดขยายโครงการดังกลาวเขาไปสูชายแดนไทย-เขมร 

ดวยขาวโครงการหลวงที่กระจายออกไป ในวังไดรับหนังสือรองขอความชวยเหลือจาก 
ชาวบานในชนบทเพิ่มขึ้น พนักงานของ K ไดเขา ไ ปชวยเหลือเปนรายๆ ไป และไมวาจะเปนการ 
ชวยเหลือจากในวังโดยตรง (เชนการชวยเหลือผูปวย) หรือผานไปทางกระทรวงที่เกี่ยวของ 
คํารองทุกขของชาวบานตอ K ไดกลายเปนขับเนนใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะและความสามารถ 
ของ K ในการชวยเหลือประชาชน ในขณะที่ความเปนจริงก็คือ ยิ่งมีงานของ K ที่ไดสั่งมาทางเปรม 
มากเทาไหร ก็ยิ่งเพิ่มคาใชจายของรัฐบาลเปรมมากขึ้นเท าน้ัน และในขณะที่เดียวกัน ประชาชน 
ก็ยิ่งมองขามรัฐบาล โดยยกยองแต K ของเขาเทาน้ันที่เปนผูชวยเหลือเหลือชาวบานใหพนทุกข 

การเติบโตอยางทวีคูณของโครงการหลวง ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงวาโครงการบางสวนอาจจะดํา  
เนินผิดพลาดและสรางความอับอายใหแก K ได ดังน้ันจึงมีการจัดระบบหมวดหมูโครงการเพื่อปอง 
กันความผิดพลาดของราชบังลังก โดยโครงการที่ริ่เริ่มและติดตามผลโดยตรงโดย K และ Q 
ถูกจัดอยูในหมวดหมูสูงสุด รองลงมาเปนโครงการพระราชดาํ ริ ภายใตการดูแลของรัฐบาล, 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ, และกลุมประชาชน การจัดระบบแบบนี้ สงผลใหราชลังกไดจะไดรับ 
แตการยกยองชมเชยในความสําเร็จของโครงการสวนหนึ่ง ในขณะที่ความลมเหลวของโครงการ 
อื่นๆ รัฐบาล หรือผูรับผิดชอบอื่น ก็รับไป (ตรงกับคํากลาวที่วา ..K can do no wrong..น่ันคือ 
รับแตชอบ แตไมรับผิด) 

มีสองโครงการที่เปนตัวแทนมุมมองของ K เกี่ยวกับวัฒนธรรม, เศรษฐศาสตร, และการพัฒนา 
จากแนวคิดในแบบจําลอง “วัดพัฒนาหลวง” (royal development temples” เปนการใชวัด 
เปนศูนยกลางของประเพณีชุมชน โดยมีพระเปนผูปลูกฝงความดีงาม, ความรวมมือ, การเอื้อเฟอ 
เผ่ือแผ, และความขยันหมั่นเพียร สิ่งเหลาน่ีอาจจะเปนหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ไมใชการสราง 
ผลผลิตเ พื่อการคาในตลาดใหญโต (ระบบทุนนิยม) K เช่ือวา ชาวบานนาจะมีความสขุ ถาเขามีพอ 
อยู พอกินไปปหน่ึงๆ 
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(วัดที่เปนแมแบบไดแก วัดธุดงค คศาธานถาวรนิมิตร จ.นครนายก หางจากกรุงเทพฯ ไปทาง 
ตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร วัดน้ีเปนที่กอตั้งโครงการหลวงในปพ.ศ. 2528 วัดมีพื้นที่ 
566,560.4 ตารางเมตร และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยเพื่อกิจกรรมทางศาสนา ดวยคําแนะนําจากในวัง 
ทางวัดไดเปล่ียนพื้นที่สวนที่เหลือเปนอางเก็บนํ้าและเพื่อการเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชผักหลาย 
ชนิด เพื่อการทดลอง, การขยายพันธุ, และเ ปนอาหารของหมูบาน โดยพระในวัดเปนผูจัดการ 
ในผลผลิตสวนเกินที่เหลือจากหมูบาน 

โครงการตนแบบที่สองของ K คือ วัดชุมชนใหมในจ.ชลบุรี พื้นที่วัดโดยแรกเริ่มเดิมทีน้ัน 
ไดบริจาคใหกับ พระญาณ สังวร (พระที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณของ K) ในปพ.ศ.2519 และต้ังช่ือ 
ตามวา วัด ญานสังวราราม วรมหาวหิาร พื้นที่สวนใหญของวัด (จากทั้งหมด 4,046,860 
ตารางเมตร) มอบให K ใชทําประโยชน เมื่อ K ไปเยี่ยมวัดในพ.ศ. 2525 เขาตัดสินใจเปลี่ยน 
พื้นที่เหลาน้ันเปนแบบจําลองสหกรณและศูนยกลางของการปฎิบัติธรรม 

สถานที่ดังกลาวถูกสรางขึ้นในพื้นที่รกราง กันดาร มีชาวบานจํานวนนอยอาศัยอยูในบริเวณ 
ใกลเคียง K ไดใชเงินหลายสิบลานบาทในการพัฒนาแหลงนํ้าและปรับปรุงดิน เพื่อใหสามารถใช 
เพาะปลูกไดผล และเปลี่ยนเปนศูนยกลางเกษตรชุมชน ในที่สุดชุมชน, โรงพยาบาล, และโรงเรียน 
ก็เกิดขึ้น ภายใตการดูแลแนะนําของพระ โครงการน้ีไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญจากการบริจาค 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักธุรกิจที่ร่ํารวยที่สุดของประเทศ (the kingdom’s richest 
businessmen), ขาราชการ, และ กลุมนายทหาร ที่ไดรับการรบเราเชิญชวน (prod) จากเปรม 
ตึกใหญๆ หลายหลังถูกสรางขึ้น และเปลี่ยนโฉมจากชุมชนเปนอนุสรณสถานของราชวงศจักรี 
และรัชกาลที่ 9 ในปจจุบัน ตึกและอนุสาวรียถูกสรางมากขึ้นเพื่ออุทิศใหักับรัชกาลที่ 7, K, และพอ-
แมของ K  

เปรมไมเพียงแตสงเสริมในวังเทาน้ัน เขายังปกปองดวย เปรมควบคุมคําวิพากวิจารณผาน 
การเลือกใชประโยชนของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (lèse-majesté law) ตามที่ระบุไว 
ในรัฐธรรมนูญ เพียง K, Q, รัชทายาทที่จะครองบังลังกตอไป, และผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ไมสามารถูกละเมิดไดภายใตกฎหมาย อยางไรก็ดี ภายใตรัฐบาลธานินทรและเปรม กฎหมายถูก 
ประยุกตใชในการปกปองเสถียรภาพของราชบังลังก ราชวงศจักรี, และสถานภาพกษัตริยของไทย 
ทุกรัชสมัย ตวัอยางเชน การกระทําการใดๆ อันเปนการลบหลูรัชกาลที่สอง (ซึ่งเสด็จสวรรคต 
ไปแลว) ก็เขาขายขอกลาวหาหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพ 

สําหรับสื่อ เปนที่ชัดเจนวาเปรมหามไมใหมีการนําเรื่องราวของราชวงศ แมกระท่ังเรื่องที่ 
สมาชิกในครอบครัวราชวงศเปนผูกลาวเองในที่สาธารณะ มาตพีิมพิ์ และวพิากวิจารณ หนังสือพิมพ 
ไหนก็ตามที่ตีพิมพเรื่องเกี่ยวกับในวัง ไมวาจะเปนในทางที่ดีหรือไม หรืออะไรก็ตามที่อาจจะสราง 
ความ หมายแฝงในเชิงลบตอในวัง จะไดรับการเตือนทางโทรศัพทจากสํานักงานตํารวจหรือจาก 
สํานักงานความมั่นคงแหงชาติ ตัวอยางเชน ขณะอยูในสหรัฐอเมริกาในปลายป 2524 Q ไดให 
สัมภาษณกบัสื่ออเมริกา ในการนั้น Q ไดตําหนิ P2 แมในวังจะไมมีการบนการรายงานขาวของ 
สื่ออเมริกัน แตเมื่อหนังสือพิมพทองถิ่น (ในไทย) รายงาน ความคิดเห็นของ Q กลับถกูตําหนิอยาง 
รุนแรง พรอมกับคําขูจะปดหนังสือพิมพน้ันๆ สําหรับใครก็ตามที่ถูกจับฐานตีพิมพเรื่องราวที่สําคัญ 
ตอ ราชบัลลังก จะถูกลงโทษอยางหนัก ผูคนเบื้องหลังที่รูเรื่องราวและวิพากวิจารณ การกระทํา 
หลายๆ อยาง ของ Q ปพ.ศ. 2524 ได ถูกตามลาตัวและถูกจับขังคุกคนละ 8 ป 



สวรรคในอก นรกในใจ                         ตอน น้ําพึ่งเรือ-เสือพึ่งปา 

 16

ความพยายาม (ปกปองในวัง)ของเปรมไมไดหยุดลงแคชายแดนไทย ไมนานนักหลังจาก 
ที่เปรมขึ้นมาเปนนายก รัฐบาลของเขาไดหามการนําเสนอภาพปกหนาของ นิวสวีค ที่ลงภาพเปรม 
ในตําแหนงที่สูงกวา K ในปพ.ศ. 2525 เอเซียน วอลสตรีท เจอนัล ก็ถูกหามเกี่ยวกับบทความ 
คิดเห็นหัวขอ  ระบบกษตัริยของไทยสามารถอยูรอดในศตวรรษน้ีหรือไม? (Can Thailand’s 
Monarchy Survive This Century?) เขียนโดยอดีตเจาหนาที่องคการสหประชาชาติในประเทศ 
ไทย โดยแสดงความคิดเห็นวา แทจริงแลว ราชบังลังกไมไดเปนที่นิยมอยางที่เห็นกันๆ และการ 
แทรกแซงทางการเมื องของราชบังลังกเปนการกอภัยใหักับตัวเอง (…the throne wasn’t as 
popular as it appeared, and that its political interventions were self-endangering). 

ถึงแมเปรมจะรณรงคสงเสริม(ราชบัลลังก)อยางเต็มที่ ทั้ง K และ Q ก็ไมเคยละท้ิงกิจกรรม 
ทางศาสนาที่เปนหนาที่ของราชวงศ ในศษวรรษ 1980 K ไปชนบท 4-6 เดือนตอป โดยถาไมไปกับ 
Q ก็ไปกับ P3 ที่เปรียบเสมือนเลขาประจําตัว Q ทําโครงการที่สนับสนุนโดยรัฐบาล เพื่อชวยเหลือ 
ผูหญิงพัฒนางานฝมือเพื่อหารายไดเพิ่มใหแกครอบครัว 

ที่ผ านมา K และครอบครัวไมเคยผิดพลาดในการทํางานพิธีเกาแกทางศาสนา จาก 
มหาวิทยาลัยจํานวน 20 แหงในประเทศ (ในขณะนี้-2005) ราชวงศจะไปมอบปริญญาใหกับผู 
จบการศึกษาทุกป ปจจุบัน K มีปญหาเรื่องแขนและไหล แตก็ยังไป จนกระทั่งเพื่อนเกาแกที่เปน 
หมอ (ประเวส วะส)ี ไดกลาวถึงเรื่องอาการไมดีของ K ในเรื่องน้ีใหสาธารณะชนรู K จึงวางมือ 
ปลอยใหลูกๆ ทําไป  สญัลักษณทางประเพณีก็เปนอีกเรื่องที่ (K) ไมลืม ในเดือนมกราคม 2527 K 
ไดไปเปดศาลกอตั้งใหม ที่จังหวัดเชียงใหม โดยขึ้นน่ังที่บังลังกเพื่อเตือนประชาชนวาเขาคือตน 
แบบ ของความยุติธรรม 

หน่ึงในผูชวย K คือ วสิษฐ เดชกุญชร ไดยกยองสรรเสริญการบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณชนของ 
K โดยเลาใหผูเขาเฝา ในปพ.ศ. 2525 ฟงวา ทุกคืน K และ Q จะหอบเอกสารมากมายเขาไปทํา 
ตอในหองนอน และบอยครั้งที่ใชเวลาทั้งคืนเพื่ออ าน(เอกสารเหลาน้ัน) และตัดสินใจ สิ่งเหลาน้ี 
เปนเหตุผลวาทําไม K และ Q ตื่นเอาตอนบายของแตละวัน ทันทีที่ตื่น เวลาของ K และ Q จะ 
หมดไปกับงานพิธีตางๆ ในตารางที่อัดแนน และยังออกกําลังกายดวย Q ทํากายบริหาร สวน K 
(เมื่ออายุ 55 ป) วิ่งจอกกิ้ง 5วัน/อา ทิตย โดยวิ่งวันละ 2 กิโลเมตร ใชเวลา 12 นาที วันศุกร 
และวันอาทิตยที่ไมไดออกกําลังกาย K จะเลนดนตรีแจส วสิษฐ กลาววา ดนตรีคือสันทนาการ 
อยางเดียวของ K ที่เลนดวยความชื่นชอบ ฉันฟงเหมือนตองมนตสะกด และก็ช็อกในเวลาตอมา 
เพื่อพบวา K เลนแจสโดยไมหยุดพักจากเวลา 3 ทุมจนถึงรุงเชาถึงหยุด  K ไมเคยลุกจากท่ีน่ัง 
มันทําใหฉันเริ่มเขาใจ ดนตรีก็เหมือนทุกอยางที่ K ทํา คือ เขาจะทําทุกอยางดวยความตั้งใจ 
อันแนวแน ความจดจอ(อยูกับสิ่งที่ทํา) สงผลในระยะยาว สรางความเชี่ยวชาญ และสรางภูมิคุมกัน 
K จากอารมณและความคิดเห็นที่อาจรบกวนความสงบและการตัดสินใจที่ถูกตอง 

สิ่งที่โดดเดนสุดเกี่ยวกับการสงเสริม(ภาพลักษณของ K) ก็คือการตีความหมายเชิ งประเพณี 
ของระบบกษัตริย ขณะที่สวนใหญละเลยบทสรุปของสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่พยายาม 
จะคนหาวาอะไรเปนเหตุเกิดเหตุการณรายๆ กับระบบประชาธปิไตยแบบเจา และนําไปสูเหตุการณ 
6 ตุลาคม 2519 จากการบอกเลาของ ไมเคิล คอนเนอร กลุมนักวิชาการชั้นสูงและผูเช่ียวชาญดาน 
ความมั่นคง ในปลายทศวรรตที่ 1970 ไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหประเทศไทยแตกแยก 
อยางรุนแรงในครั้งน้ัน กลุมน้ีสรุปวา โ ครงสรางของ “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย” และ 
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“ประชาธิปไทยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข” ลมเหลวที่จะสรางความเปนเอกภาพใหกับชาติ 
เพราะวา สิ่งเหลาน้ีไมไดเกี่ยวของตอความเปนอยูของประชาชน โดยเฉพาะชาวไร-ชาวนา ถาหยิบ 
ยกวัฒนธรรมประจําชาติที่เปนทางการออกไป (ความตองการของ) ประชาชนดูจะสอดคลองกับ 
นโยบายและหลักการ ของพรรคคอมมวินิสตแหงประเทสไทยมากกวา นักวิชาการสรุปในตอนหนึ่ง 
วา รัฐบาลตองขยายความรูสึกการมีสวนรวมในชาติของประชาชน โดยการขยายขอบเขตของ 
การเมืองสาธารณะและการวิพากวิจารณทางสังคม ประชาชนที่ยากจน (ชาวไร-ชาวนา) 
ตองถูกทําใหตระหนักวาพวกเขาคือปจจัยสําคัญในการสรางความเปนชาติ 

แตในสองมือของเปรมและผูนํารุนตอมาของที่ปรึกษาในวัง กลับใชการรณรงคสงเสริม 
ราชวงศในทางปฎิบัติ ในเรื่องเฉพาะกิจบางเรื่องๆ อาทิเชน นโยบายทางเศรษฐกิจและการบริหาร 
งานบางอยางมีการเปดเผยใหสังคมไดวิพากษวิจารณ แตก็ยงัจํากัดอยูในแวดวงของผูมีการศึกษา 
เทาน้ัน และยังเปนอยูภายใตปจจัยที่เขมงวดตามสตูร ชาต-ิศาสนา-พระมหากษัตริย (ที่มิอาจละเมิด 
ได) และเ น่ื องจาก K ใหความชอบธรรมทางกฎหมายแกเปรม การวิพากษวจิารณภาวะการเปนผูนํา 
ของเปรมจึงมิอาจกระทําไดเต็มที่ 

ขอสรุปของกลุมความมั่นคงเกี่ยวกับวัฒนธรรมแหงความเปนชาติและบรรดาหลักเกณฑตางๆ 
ถูกแจกจายไปตามสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติซึ่งไดรับเงินทุนสนับสนุนอยางดี 
อยางไรก็ตาม ทั้งๆ ที่ใชวิธีแบบกาวหนาเพื่อแกปญหา ส ิ่งที่คณะกรรมการดําเนินการสงเสริม 
กลับยึดติด กับหลักเกณฑเกาๆ ในทางปฏิบัติ วัฒนธรรมแหงความเปนชาติยังคง เปนแคบางสิ่ง 
ที่มาจากผูนําและถายทอดผานทางสื่อ ไปยังประชาชน มันยังคงเนนเปาหมายที่ การอนุรักษ 
สถาบันชาติ ตามภายใตคําจํากัดความ “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย” สํานักงานเสริมสราง 
เอกลักษณของชาติ ตีพิมพหนังสือออกมา เชน ราชวงศจักร ีและประชาชนชาวไทย ในปพ.ศ. 
2527 โดยมุงเนนการนําเสนอภาพลักษณของ K เปน กษัตริยชาวนาและ กษัตริยนักพัฒนา 
เพื่อเช่ือมโยง K กับพอขนุรามคําแหงและผูนําเศรษฐกิจรุนใหม คณะกรรมการไดสนับสนุนการ 
จัดการประชุม ทางวิชาการ เชน การจัดใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับความสําคญัรวมสมัยของ 
ไตรภูมิพระรวง นักประวัติศาสตร ทานหนึ่งไดเขียนไววา กลุมผูนักอนุรกัษที่เขารวมงานประชุม 
วิชาการอยาง เปนทางการเหลาน้ี ย้ําเนนถึงการ นําเอาคําสั่งสอนจรรยาในตํารานี้มาใชกับชีวิตรวม 
สมัย รัฐบาล และความมัน่คงแหงชาติ 

ในสิ่งเหลาน้ี ประชาชนยังคงไมไดรับการเหลียวแล และไมไดเปนผูเขารวมอยางเปนทาง 
การในการ กอรางสรางวัฒนธรรมดังกลาว การเกี่ยวของของประชาชนกับรัฐสวนใหญผานทาง 
การทํางานของพวกเขา ในการสรางสังคม สวนประชาธิปไตยยังถูกจํากัดความและถูกกักให 
อยูภายใตขอบเขตของความมั่นคงแหงชาติ เทาที่ตีความโดยกลุมคนจากที่ใชความมั่นคง 
แหงชาติเปนเครื่องมือ โดยคนกลุมน้ีมีอยูทั่วไปใน ชวงศตวรรษที่ 1980 ที่คอมมิวนิสตในเวิ ยดนาม 
และจีนยังคงเปนภัยคุกคามประเทศไทย พวกเขา (คณะทํางานเพื่อความมั่นคงแหงชาติ) ยังคง 
ใหความสําคัญเพียงเล็กนอยตอระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม เชน รัฐธรรมนูญ, รัฐสภา, และ 
การออกกฎหมายที่รับของชาติตะวันตกเขามา ในทางตรงกันขาม สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณ 
ของชาติ ไดตอกย้ําใหพอขุนรามคําแหงเปรียบเสมือนสถาบันที่เปนสัญญาแหงประชาธิปไตย 
ระหวางความสัมพันธระหวางกษัตริยและประชาชน “ประชาชนไมใชรัฐบาล หน่ึงในคณะกรรมการ 
จากสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ อธิบายวา 
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“การนําความคิดเห็นของประชาชนมาเปนเครื่องมือใชในการจัดทํานโยบาย จึงเปนเสมือน 
การใหประชาชน เปนรัฐบาล ซึ่งมีแนวโนมนําไปสูวิกฤติการทางการเมือง”.  

ในทางคูขนาน การดําเนินความสัมพันธตางประเทศของนายทหารคนสนิทและเลขา 
คณะองคมนตรี ของ K (ทองนอย ทองใหญ) เริ่มขึ้นในตอนตนทศวรรษ ที่ 1980 ทองนอยจัด 
ทําปาฐกถา อันยาวเหยียดเพื่อแสดงอํานาจของ K บนพื้นฐานผสมผสานระหวางวิทยาศาสตร 
และอารมณในหนาบทความที่เปนสวนพูดคุยในหนังสือพิมพ บางกอกโพสต ปพ.ศ. 2526 
โดยใชนามปากกาวา “Concensus” 

ทองนอย อธิบายคําวา Concensus วาหมายถึงความเห็นชอบจากปญชาชนวาเปนพื้นฐาน 
ทางจิตวิทยาแหงชาติเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย ประเทศเดียวในโลกท่ีดํารงไ ว 
ซึ่งศาสนาพุทธที่ยังไมตาย (ไดรับความนิยมสูงสดุ) ในทางพุทธศาสนา Concensus จึงหมายถึง 
คุณงามความดีทางจิตวิญญาณ ทองนอยกลาววา ในทางประวัติศาสตร กษตัริยไทยถูกควบคุมโดย 
Concensus ผูคนรวมเปนหนึ่งเดียวเบื้องหลังผูออกกฎ ผูซึ่งปกปองพวกเขาจากการคุกคาม (เชน 
การปกครองแบบตะวันตก) และเปนตัวแทนผลประโยชนทั่วไปของพวกเขา ทองนอย เขียนเกี่ยว 
กับในประเทศไทยสมัยใหมไววา “โดยธรรมชาติของนักการเมืองแลว เลวทราม และบาอํานาจ 
เกินไปที่จะปกปองผลประโยชนสาธารณะ สื่อมวลชนก็เช่ือถือไมได เปนไดเพียงอีกสาขาหนึ่งของ 
ความบันเทิงเทาน้ัน มีเพียง K เทาน้ันที่มีความรูทางประวัติศาสตร และประสบการณ, สัพพัญู, 
และเปนผูไมเห็นแกตัว ที่รวมความเปนอันหนึ่งอันเดียวของชาติ 

ทองนอยกลาววา ประชาชนชาวไทยเขาใจเรื่องเหลาน้ี เมื่อ K ปวย ทุกคนตกอย ในความแตก 
ตื่น ตางจากเมื่อรัฐบาลลม ไมมีใครสนใจ เพราะวารัฐบาลเปนแคความบันเทิง สิ่งเหลาน้ีสะทอน 
ใหเห็นระบบการคิดของ K เองเปนอยางดี ในการใหสัมภาษณในปพ.ศ. 2525  K เปดเผยความเชื่อ 
ที่วาเขาอาจเปนผูที่มีความพรอมดีกวาในการเลือกคนมาเปนนายกรัฐมนตรี ”น่ีเปนระบบที่ 
บางครั้งตองอาศัยประสบการณของกษัตริยอันสามารถเปนประโยชน......ประธานาธิบดีของรัฐสภาจ
ะมาและมีการปรึกษาหารอื แต K อาจจะเปนผูที่มีอํานาจมากกวา เพราะประชาชนเชื่อมั่นในตัว K 
(Handley, 2006; c.f. Leader, April–June 1982) 

ภายใตนามปากกาConcensus ทองนอยสรางปรัชญาวาดวยความจริงในธรรมชาติแบบ 
กาวกระโดดขึ้นมา เขาประกาศวา รัฐธรรมนูญไมใชสิ่งจําเปน เพราะความเปนหนึ่งเดียวในตัว K 
คือส งที่เทียบเทากับประชาธิปไตย ทองนอยกลาววา ประชาธิปไตยท่ีขึ้นช่ือ ในเกรทบริเทน 
(เกาะอังกฤษ) ไมเคยมีรัฐธรรมนูญท่ีแทจริง ยิ่งไปกวาน้ัน เขาเถียงวา ตั้งแตปพ.ศ. 2475 เปนตนมา 
รัฐธรรมนูญไทยถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อตอบสนองความตองการของตัวเอง, อํานาจของชนชั้นสูง 
ตลอดจนพวกทหาร เมื่อกลาวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนที่อยูในคณะองคมนตรี และมีภาพ 
ลักษณที่ตางออกไป อันไดแก สัญญา ธรรมศักดิ์ และธานินทร กรัยวิเชียร ทองนอยใหคําจําความ 
ประชาธิปไตย (ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีสองคนนี้)วา เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการทํา 
ให สิทธิ์ในความเปนคนของประชากรควรจะไดรับการค มครองอยาง สมบูรณเทาที่จะเปนไปได 
แตมีเพียง K เทาน้ันที่สามารถทําเรื่องแบบนี้ได หากทองนอยยังคงยอมรับวา แนวคิดของ 
รัฐธรรมนูญ ที่วาคนไทยทุกคนตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญ ในกรณีน้ี ส งที่ควรบรรจุอยูในรัฐธรรมนูญ 
มีเพียง 3 ประเด็นเทาน้ัน คือ 

1. ประเทศไทยเปนอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 
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2. ประเทศไทยคือการปกครองระบอบราชาธิปไตย ดวยสถาบันกษัตริยจากราชวงศจักรี 
3. ประเทศไทยนาจะมีความเปนประชาธิปไตยที่ผานมาเทาที่จะเปนไปได 
ทองนอยมีความขัดแยงกับ K ในการใชอํานาจผานทหารในการเมือง (ของ K) ทองนอย 

ตอตานทหาร โดยมองวาเปนพวกแสวงหาอํานาจและพยายามผูกขาดรัฐบาล ทําใหประเทศชาติ 
ยากจนลง ขาดการพัฒนา และการทุจริต แตกระน้ัน ทองนอยก็กลาววาความคิดเห็นของคนสวน 
ใหญทางวัฒนธรรมเปนพื้นฐานสําหรับอํานาจทางทหาร น่ันคือ คนไทยใหคุณคาทหาร ประชาชน 
ตองการใหทหารรักษาเสถียรภาพ(ของชาติ) ทองนอยยกตัวอยางวา ดังจะเห็นไดจากรัฐประหาร 
ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง เขาอางถึงคํากลาวของ K วา ประชาชนตองมองที่ความตั้งใจของทหารที่เขา 
เรียกวาเปนประชาธิปไตย นับตั้งแตปพ.ศ. 2526 ประชาชนและทหารไดกาวไปพรอมๆ กันและใน 
ทิศทางเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม ความพยายามเพื่อสงเสริมราชบังลังกในยุคของเปรมลมเหลวที่จะปดกั้นเสียง 
วิพากษวิจารณของคนที่กลาตั้งคําถามสวนหนึ่งเกี่ยวกับทิศทางของผูที่กําลังใชอํานาจที่มีอยู  
นักการเมืองที่ความใฝฝนของเขาถูกสะกัดกั้นจากกลุมพันธมิตรระหวางในวังและเปรม นักวิชาการ 
หัวกาวหนา และ อดีตนักกิจกรรมนักศึกษา ก็เปนหนึ่งในกลุมคนที่ตั้งคําถามเหลาน้ีดวย คนสวนมาก 
ในกลุมเหลาน้ีทํางานในสื่อสิ่งพิมพในทศวรรษที่ 1980 ที่รัฐบาลและทหารไมไดควบคุม (โดยตรง) 
ตางกับทีวีและวทิยุ  มีอตุสาหกรรมนติยสารขนาดเล็กๆ เกิดขึ้น และวิเคราะหอํานาจและการเมือง 
แบบเงินตราของรัฐบาลเปรม แทนที่จะกลาวถึงความ สัมพันธระหวางเปรมและ K โดยตรง 

นิตยสารจํานวนมาก และปญญาชนไทยแนะนําเกี่ยวกับราชบัลลังกและประชาธิปไตยและเปน 
คอลัมนที่ตองหามใน เอเช่ียน วอลทสตรีท เจอนัล ในตอนปลายป 2524 ผูเขียน (Michael 
Schmicker) ตั้งคําถามอยางรวนๆ วา ระบอบกษัตริยจะอยูรอดในอีก 20 ปขางหนาหรือไม ทาม 
กลางการเผชิญหนาทาทายจากหลายฝาย ไมเคิล เขียนวา นอกจากพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ 
ไทย แลว สิง่ที่นาวิตกเปนอันดับสองก็คือกลุมนักกิจกรรมนักศึกษาและอาจารยในระบอบมหา 
วิทยาลัยในประเทศไทยเอง คนกลุมน้ีถูกบังคับอยางง่ีเงาใหเลือกระหวางจิตสํานึกของพวกเขาและ 
K โดยท่ีพวกเจาที่ไดรับคําแนะนําแบบผิดๆ (จากที่ปรึกษา หรือคณะองคมนตรี-ผูแปล) ไมสามารถ 
จะแยกแยะไดระหวางเสียงรองอันบริสุทธิ์ที่ขอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและจากกลุมที่ตองการทํา
ลายราชบังลังก ซึ่งครอบครัวราชวงศแสดงอยางชัดเจนถึงการที่จะรักษาไวซึ่งสถานภาพ (กษัตริย) 
ของพวกเขา 

ไมเคิลไดช้ีถึงอันตรายอันดับที่สาม น่ันก็คือ ความแตกแยกของกองทัพ ดังที่เกิดใหใน 
เหตุการณรัฐประหารโกหกเดือนเมษายน (April Fools’ coup) ที่ใหผลลัพธที่เลวรายตอทุกฝาย 
“การทํารัฐประหารครั้งน้ันลมเหลวไปพรอมๆกับเครดิตของสถาบันกษัตริยที่วางตัวไมเปนกลาง 
ระหวางกลุมทหารแยงชิงอํานาจกันภายสามเหลาทัพ ครอบครัวราชวงศจึงอยูในภาวะอันตรายจาก 
อีกฝายหนึ่งและตองยอมรับความเสีย่งน้ันจากการเลือกอีกยืนขางอีกฝายหนึ่ง สิ่งที่ทาทายภาวะ 
การอยูรอดของสถาบันกษัตริยอยางสุดทายคือความไมเปนที่นิยม (ของประชาชน) ในตัวรัชทายาท 
(P2) หลังจาก 9 ปในการเตรียมการตางๆ เพื่อให P2 ขึ้นสืบตอบังลังก P2 ยังประสบความยาก 
ลําบากที่จะกระทําตนใหอยูในมาตรฐานที่ สังคม คาดหวังในฐานะกษัตริยองคตอไป P2 ไมฉลาด, 
ขาดความเมตตา และไมรูวิธีการทําตัวใหเปนที่รักของประชาชน เทาที่ปรากฎ P2 มีความสุขจาก 
การไดรับการสนับสนุนภายในแวดวงทหารเทาน้ัน ภาพพจนของ P2 เหมือนกับ ดอน จวน ที่ทําลาย 
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เช่ือเสียงตัวเองและกอใหเกิดการวิพากวิจารณ(จากสาธารณะ) เพื่อความสนุกสนานเกี่ยวกับสถาบัน 
กษัตริย 

อยางที่คาดหมาย รัฐบาลขัดเคืองใจตอการเสนอบทความของไมเคิลและกลาวหาวาสื่อ 
ตางประเทศมีมุมมองที่บิดเบือน แตกระนั้น ส.ศิวลักษณ ไดเขยีนบทความในนิตยสาร “ลอกคราบ 
สังคมไทย”ในปพ.ศ. 2525 วา สถาบนักษัตริยกําลังเดินผิดทาง และ K มี ความเขาใจอยางผิดๆ 
ตอ(สภาวะของ)ประเทศไทย รัฐบาลของเปรมละเลยเสียงวิจารณน้ัน จนกระทั่งในปพ.ศ. 2527 
ส.ศิวลักษณ ถึงไดถูกจับในขอหา หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กลุมนักสิทธิ มนุษยชนภายในและ 
ระหวางประเทศ ไดขอใหมีการนิรโทษกรรม ส.ศิวลักษณ ตลอดจน กลุมนักวิชาการทั้งไทย 
และตางประเทศไดทําการประนาม การจับกุมส. ศิวลักษณอยางรุนแรง ขณะที่ K ถูกลากเขาไป 
ในการตอสูสาธารณะ ในวงัไดเขายุติเรื่องราวอยางเงียบๆ ดวยการปลอยตัวส. ศิวลักษณ (Note, p. 
467: อยางไรก็ตาม ในวังไมไดเสียใจในการกระทําดังกลาว หลายสัปดาหตอมา ในวังไปเที่ยว 
ออสเตรเลียและมีประชุมลับๆ กับนักวิชาการที่น่ัน ในครั้งน้ัน ในวังยืนยันวาส.ศิวลักษณ และคนจํา 
นวนหนึ่งตองถูกจับเพราะวาคนพวกนี้ตั้งตัวเปนภัยตอสังคม) 

การทาทายอีกเรื่องหน่ึงก็คือการหมุมเวี ยนบทวิจารณนโยบายการเขาแทรกแซงของ K 
ทามกลางนักวิชาการในปพ.ศ. 2526 ในรูปแบบของตําราความหนา 69 หนา เขียนเปนภาษา 
อังกฤษเกี่ยวกับประเพณทีางการเมืองราชวงศจักรี เปนที่รับรูกันอยางกวางขวาง วาตําราดังกลาว 
เปนผลงานของม.ร.ว.สุขมุพันธ บริพฒัน หลานชายของรัชกาลที่ 7 และในทางปฎิบัติ เขาเปนจัดอยู 
ในกลุมรัชทายาท ขึ้นสืบตอราชบังลังก ในหนาสุดทายของตํารา ม.ร.ว.สุขุมพันธ ซึ่งเปนอาจารย 
สอนรัฐศาสตรที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวอยาง ตรงไปตรงมาถึงอันตรายของการสนับสนุน 
ทางการเมืองอยางเปดเผยของรัชการที่ 9 โดยอางถึงการตอสูระหวางในวัง ราชการแบบอนุรักษ 
นิยม และการขัดขวางการปฎิรูปสถาบนั อันนําไปการยกเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ในป 
พ.ศ.2475   ม.ร.ว.สุขุมพนัธ กลาวเตือนวา ระบบกษัตริยครั้งหนึ่งเคยเปนความหวังของหลายๆ 
คนในวันที่ทหารเรืองอํานาจ ปจจุบันอยูในอันตราย รับรูไดถึงความแตกแยก, ลาหลัง, และขวาจัด 
ความขัดแยงอยูในจุดที่วาการแสดงอํานาจเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงอยางไรระเบียบในวัง อาจ 
จะตองมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงนี้ดวยตัวเองในทายสุด ....สถาบันกษตัริยกําลังพยายามที่จะ 
ทํา ตัวเปนทั้งสัญลักษณของความเปนเอกภาพในชาติและผูแสดงหาอํานาจ ....เหลือไวเพียงอดีต 
ของปฎิบัตินิยมและการผอนปรนที่เปนเครื่องหมายของราชวงศ จักรี 

เน่ืองจากความเรียงขางตนไมมีการลงชื่อ(ผูเขียน) และแจกจายสวนใหญในหมูปญญาชน, 
นักหนังสือพิมพ, และนักการทูต และไมมีการรายงานตอสาธารณะ ทําใหในวังสามารถนิ่งเงียบ 
เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น แตสิ่งที่หมอมราชวงศสุขุมพันธเตอืนนั้น พิสูจนใหเห็นวาคำทํานาย 
ของเขาเปนความจริงในอนาคตอันใกล------------------จบตอน 
 
************************************************** 

ตอนตอไป “ครอบครัวละเหี่ยใจ” (บทที่ 16 ของ TKNS) จะตามมาในอนาคต 


