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อีกหนึ่งรัฐประหารเพื่อราชบัลลังก 

 
 
ในฐานะนายกรฐัมนตรคีนใหม ชาตชิายอัดฉดีความสดชื่นเขาสูบรรยากาศ ไมเพียงแตซิ่งจกัรยานยนตและ พูด

เลนหัวแบบหนุมเจาสําราญเลนกับชาวหาบเรแผงลอยขางถนน ชาตชิายยังจุดประเด็นวารปูแบบการบรหิารงานของ
เปรมนั้นไดลาสมัยไปเสียแลว สงครามเย็นสิ้นสุดลง ถึงเวลาที่จะผูกมิตรกับประเทศเพื่อนบานและละทิ้ง นโยบายเพื่อ
ความมั่นคงแหงชาตติามแนวทางกษัตริยนยิม ขณะที่ภูมิพลทรงแตงตั้งเปรมเปนองคมนตร ีชาตชิายก็แตงตั้งคนของตน
เขาไปแทนเทคโนแครตหนาเดิมๆที่เปรมแตงตั้งโดยทางวังเห็นชอบ คณะทีป่รึกษาของชาติชายนั้นประกอบไปดวยพล
พรรคที่เคยเปนฝายตอตานฝายขวาในชวงป 1970 , ซึ่งก็รวมไปถึงไกรศักดิ์ ลูกชายของเขาที่เคยเก่ียวพันกับพคท. 
และ สุขุมพันธุที่คอยวิพากษวจิารณเปรม คณะรัฐมนตรีของชาติชายนั้นผลัดชุดพระราชทานแบบในสมัยรฐับาลเปรมทิ้ง 
แลวหันมาสวมสูทอิตาลี และเนคไทยีห่อหรมูดีีไซนแทน ซึ่งลวนแตเปนการบงบอกวากษัตริย  และวฒันธรรม กษัตรยิ
นิยมไมไดมีความสําคัญอีกตอไป รัฐบาลจากการเลือกตั้งไดกลายเปนคูแขงที่สาํคัญในการชวงชิง อํานาจและศรทัธา
กับคนในวังไปโดยปรยิาย 

 
รัฐบาลชาตชิายรับชวงมรดกเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวมาหลายปแลว จากการลงทุนจากทางเอเชียตะวันออก 

ชาตชิายไดอางยกขอจํากัดของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิอยางเชนโครงสรางพ้ืนฐานและกําลังคนมาอางในขณะที่
สงเสรมิแนวคิดอยางการเพิ่มการแขงขันและการแปรรูป และยังเรงดําเนินการโครงการใหญยักษซึ่งเคยเชือ่งชาเปน
อยางยิ่งเพราะ ระบอบอํามาตยาธิปไตยในสมยัเปรมอยางรีบดวน 

 
แมจะเปนแคชวงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม การเจรญิเติบโตแบบนีไ้ดชวยใหคนไทยจาํนวนมากมีฐานะดีข้ึน อีกทั้ง

เพิ  มความมั่งคั่งในชนบท อยางไรก็ดี มีอยูอยางหนึ่งที่คลายกันกับช วงสมยัของเปรม ค ือชาติชายเปนผูนําของรัฐบาล
ผสมที่งอนแงนไมนาไวใจ อีกทั้งบรรดา นายพลทีท่ะเยอทะยานทั้งหลายที ่ซุมรอทีอยู เปนตนวาชวลิต และเหลาผูนํา
ของจปร. 5 อยางสุจินดา คราประยรู และอิสระพงศ หนุนภักดี ก็กําลังวางแผนการเขาเลนการเมือง ด ังนั้นเพ่ือที่จะอยูใน
อํานาจใหได ชาติชายตองพยายามแบงเคกใหทุกคนพอใจ แมวาเปรมก็ทําอยางเดียวกัน แตชาตชิายไปไกลกวาอีกข้ัน
หนึ่ง จนกระทั่งรัฐบาลที่คอรัปชั่นอยางมโหราฬนั้นไดรับฉายาอยางทีส่มควรจะไดวาเปนรฐับาลบุฟเฟตคาบิเนต สิ่ง
เหลานี้ชวยสนบัสนุนพระราชดํารสัของกษัตริยที่ตรัสเสมอๆถึงนักการเมืองจอมละโมบ อีกทั้งชวยเปดประตูสูการ ทํา
รัฐประหารอีกครั้ง 

 
โดยแทจริงแลวชาตชิายหาใชพวกตานกษัตรยิไม เขายอมรบับทบาททางพิธีการของกษัตริย เม่ือครั้งที่เปน ทู

ตอยู เจนีวา ทั้งชาตชิายและภรรยาก็เคยถวายการรับรองตอพระราชวงศอยูเปนนิจศีล แตทัง้นี้และทั้งนั้น ทั้งชาติชาย
และบรรดารัฐมนตรทีั้งหลายก็ไมเห็นความจาํเปนที่จะตองทาํงานอยางใกลชิดกับทางวังเหมือนอยางเปรม อีกทั้งใน
ฐานะที่เปนนักธุรกิจและนักการเมือง บรรดารัฐมนตรีเหลานี้ก็ไมเคยไดคลุกคลีใกลชดิกับในวัง เหมือนอยางพวกนายพล
ทั้งหลาย 

 
แมจะยังอํานวยความสะดวกใหโครงการหลวงทั้งหลายและงานพระราชพิธี ชาตชิายก็พยายามที่ถอดถอน 

กลไกที่กษัตร ิยและเปรมไดสรางเอาไว คนโปรดของระบบเกาถูกกันออกไป ชาตชิายยังเก็บรัฐมนตรี ต   าง ประเทศคน
เกาคือสิทธ  เศวตศิลา นักรบรุนสงครามเย็นเอาไวในรัฐบาลอีก 2 ป แตสุดทายก็บังคับใหลาออกไปเสีย ตอมาสทิธ ก็
ไดรับตําแหนงองคมนตรี เชนเดียวกับเปรม นี่เปนส งที่แสดงใหเห็นจดุยืนของกษัตริย บรรดา พันธมติรของเปรมและ
ทางวังในสภาพัฒน การบินไทย และธนาคารชาติถูกผลักดนัใหออกไป คณะกรรมการบรหิารการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งมี
องคมนตรรีวมอยูดวย 2 คนถูกใหออก รัฐบาลชาตชิายไดวางนโยบายพฒันาประเทศ โดยทีท่างวังหรือทหารไมมีสวน
รวม โครงการอีสานเขียวถูกแทนทีด่วยคําสญัญาของชาตชิายที่จะทําใหอีสานมั่งคั่ง โดยการแปรสนามรบใหเปนตลาด
การคา การพัฒนาแนวทางนี้จะทําใหนักการเมอืงและรฐับาลพลเรือนเปนฝายไดความดคีวามชอบไป 

 
ยังมีสิ่งละอันพันละนอยที่สรางความเจ็บช้าํใหกับข้ัวอํานาจเกา ซึ่งเรื่องนี้ตองขอโนมหัวคารวะใหกับสส.รุนใหม

หัวเสรีนยิมในสภา ตนป 1989 คือการทีค่รม.ปฏิเสธความเคลือ่นไหวของทางวังและทหารทีจ่ะคืนทรัพยสินที่ยดึมาจาก
ถนอม กิตติขจรหลังเหตุการณ ตุลาคม 1973 ภายหลังทางครม.ยังปลอยเงนิกองทุนทีถู่กกักไวเปนเวลานาน เพ่ือ
กอสรางอนุสรณสถานตุลาคม 1973 ทามกลางการขบเขี้ยวเคี้ยวฟนของพวกอนุรักษนิยม สุจินดาผูแข็งกราว ผูนําคน
ใหมขอกองทัพไดออกมาโวยวายคดัคานอยางแข็งขัน 

 
ยังมีความขัดแยงที่เก่ี ยวกับผลประโยชนทางธุรกิจอีกดวย ประชยั เลี่ยวไพรตันนักธุรกิจผูใกลชิดกับชาตชิาย

ไดรับอนุญาตใหเขาไปดําเนินธุรกรรมดานวสัดุกอสรางและผลิตภัณฑปโตรเคมีที่เครือซีเมนตไทยของทางวังมีอิทธิพล
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อยู ประชัยผูเปนผูผลิตผลติภณัฑปโตรเคมรีายแรกของเมืองไทยขมขื่นเปนอยางยิ่งที่ปูนใหญทําลายการผูกขาดของ
เขา จึงโนมนาวใหครม. ชาตชิายออกอนุมัต ิใบอนุญาตใหผลติปูนซีเมนตบาง และประชยัยงัแยงลูกคาของปูนใหญอยาง
ดุเดือด นอกจากนี้ การรวมทุนทางดานปโตรเคมีของประชัยยังไดรับการอนเุคราะหเปนพิเศษเหนือกวาปนูใหญ ยังมี
บริษัทอ่ืนๆ ทางดานเหล็กและโทรคมนาคมทีไ่ดรับความอนุเคราหที่มากกวาใหปูนใหญในทํานองเดียวกัน แลวบางที 
ชาตชิายก็ยังไมเอาใจใสผลประโยชนของทางวังมากเทาที่ควร รัฐบาลของเขาสนับสนุนโครงการขนสงมวลชล
โฮปเวลล ซึ่งเปนทางรถไฟยกระดับพาดผานวังจิตรลดาและสถานทีส่ําคัญของทางวังหลายแหง การกระทําเชนนี้เปน
การลวงละเมิดกฎเกณฑที่พิทกัษความศักดิ์สทิธของอาณาบริเวณของวังหลวง ทางวังไดตานทานและฝ ายสนับสนุน
ทางวังในกลุมพวกขุนนางอํามาตยปฏิเสธทีจ่ะรวมมือกับโฮปเวลล1

 
รัฐบาลชาตชิายยังปฏิเสธบทบาทของกองทัพที่ครอบงําทางดานสังคมการเมือง นายกรัฐมนตรีไดทําการลด

อํานาจวุฒสิภาซึ่งมาจากการแตงตั้ง ซึ่งลวนแลวแตมาจากกองทัพ ตํารวจ และพวกขุนนางอํามาตยสายอนุรักษนิยม 
แมวาชาตชิายจะยังไมสามรถลดจํานวนสมาชกิวุฒิสภาลงได แตเขาก็ตองการใหประธานสภามาจากสภาผูแทนราษฎร 
เพราะประธานสภาเปนผูเสนอชื่อนายกใหกษัตริยลงพระปรมาภิไท ตําแหนงอันสําคญัยิ่งนี้จงึถูกเปลี่ยนมือจากกลุ ม
อํานาจเกามาเปนของกลุมนักการเมือง 

 
หลังจาก 8 ปของการโหมประชาสมัพันธแบบสุดกายถวายชีวติของเปรม ภาพลักษณสวนตวัของภูมิพลก็ไม

อาจมีสิ่งใดมากล้ํากรายได แตมันก็ดูเหมือนจะเปนจุดสิน้สดุของยุคสมยั ดวยปจฉมิกถา กษัตริยและราชนิีทรงย้ําเตือน
ผูฟงถึงงานที่ทาํมาและความสาํเร็จ ซึ่งลวนแลวแตเปนงานเพื่อประชาชนทัง้สิ้น พระมหากษัตริยยังทรงไดรับการถวาย
พระเกียรติยิ่งๆข้ึน เชนในป 1988 ไดรับรางวลัแม็กไซไซ ซึง่เปนรางวัลที่ไดรับการยกยองอยางมากในเอเชีย ในป1990 
มหาวทิยาลัยฮารวารดไดตั้งชือ่จตุรสัของเมืองตามชื่อกษัตรยิ และในป 1989 เม่ือเจาชาย Franz-Josef II แหง 
Liechtenstein สิ้นพระชนม ภมูิพลก็กลายเปนกษัตริยที่ยังมีพระชนมอยูทีค่รองราชยอยูนานที่สดุในโลก ในเวลา
เดียวกัน พระอาจารยสวนตัวทางจิตวิญญาณ คือสมเดจ็พระญาณสังวรณก็ไดรับตําแหนงสูงสดุในทางศาสนา คือไดเปน
พระสังฆราชในป 1989 ตามเสนทางที่เคยวางเอาไวเม่ือพระองคไดเปนพระพีเ่ลี้ยงของภูมิพลหนุมในป 1955 

 
อนุสาวรยีอนุสรณสถานของรชักาลที่ 9 ก็กําลงัดําเนินการเชนกัน มีการตอเติมวัดญานสังวรารามทีช่ลบุรี ใน

กรุงเทพ รัฐบาลก็สรางสวนสาธารณะทีต่ั้งชื่อตามกษัตริยพรอมกับหองนิทรรศการโครงการพระราชดาํริ ถนนสายใหมถูก
ตั้งชื่อวาพระราม 9 และหนองน้ําบริเวณใกลเคียงกันซึ่งทรัพยสินสวนพระองคเปนเจาของก็กลายเปนทะเลสาบพระราม 
9 มีการจัดตั้งชมุชนรอบๆวัดและโรงเรยีนทีต่ัง้ชื่อตามพระมหากษัตรยิ เลขานุการสวนพระองคของสมเด็จพระญาณ
สังวรณไดรับการแตงตั้งเปนเจาอาวาส 

 
อนุสรณสถานอกีแหงหนึ่งคือสถานที่พักผอนหยอนใจซึ่งทางกองทัพพัฒนาถวายสังวาลย พระราชชนนีของ

กษัตริย บนดอยตุง เชยีงราย ดอยตุงไดกลายเปนอนุสรณสถานของความหวงใยของราชวงศที่มตีอชาวเขาและ
สิ่งแวดลอมทางภาคเหนือ รวมไปถึงแนวความคิดทางการพฒันาที่ภูมิพลไดมีสวนรวมดวย บางสวนของพืน้ที่ 37,000 
เอเคอรรอบๆดอยและหุบเขาไดถูกนํามารวมในโครงการ แมวาจะมีถึง 27 หมูบานที่อยูในทีด่ินแถบนั้น หลายหมูบานก็
อยูกันมาแลวหลายรุน แตก็ไมมีใครไดรับกรรมส ิทธิในที่ดิน และมสีวนนอยเท านั้นที่ไดรับสญัชาต ิไทย ในทางกลับกัน 
พวกเขาเหลานั้นถูกกลาวหาวาเปนผูทําลายพืน้ที่โดยการถากถางทีด่ินทาํกิน ตัดไมโดยผดิกฏหมาย และปลูกฝน ความ
จริงแลวหลายหมูบานทีเดียวที่ปกหลักอยูอยางถาวรและทาํการเพาะปลูกพืชผกเพ่ือกินเองและขายเล็กๆนอยๆในตลาด
บริเวณนั้น 

 
ดวยทุนจากรัฐบาลและทางวัง ดอยตุงไดกลายเปนไรสหกรณขนาดใหญและชุมชนซึ่งบรหิารโดยกองทนุ

สังวาลย ปลูกพืชขนาดใหญ ผลไม nut orchard ผักและดอกไมตางๆ ในฐานะลูกจาง ชาวเขาเหลานั้นก็ยินดีกับ
โรงเรียนที่ดีข้ึน การสาธารณสขุ และรายไดทีม่ากขึ้น ผลผลติของพวกเขาเหลานั้นมีโครงการหลวงทําตลาดให ดวยการ
สวมชุดประจําเผาที่ใหมเอ่ียมออง ชาวเขาเหลานี้ซึ่งไดกลายเปนมัคคุเทศกสําหรบัผูมาเยีย่มชมดอยตุงดวยนั้น เปนผู
สื่อความหมายไดอยางดีวาทั้งพระชนนแีละโอรสของเธอไดชวยรักษาพ้ืนทีน่ี้และผูคนในพืน้ที่จากการทําลายของ
ตนเองไดอยางไร พ้ืนที่โครงการจะขยายเปน 4 เทาตัวทุกๆหลายปจนไ ดรวมเอาดอยทั้งดอยและหุบเขารอบๆเอาไว
เหมือนกับระบบศักดินาแบบฟวดัล ในสมยักอน ในการเฉลมิพระเกียรติของสังวาลยในป 1990 กองทัพไดประกาศวาจะ
ปลูกตนไม 90 ลานตนทั่วประเทศเพื่อสื่อความหมายถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังวาลย ในประเทศทีเ่ธอเกือบ
ไมไดอาศัยอยูเลยในชวงชวีิตที่เปนผูใหญ 

 

                                                      
1 ดวยเหตุผลหลายประการ รวมถึงปญหาดานการเงินและการแทรกแซงของราชการ โครงการโฮปเวลลไดลมเลิกไปใน
ที่สดุ
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กษัตริยภูมิพลไดทรงจัดทีมเพ่ือรับการเปลี่ยนผานสูผูนาํจากการเลือกตั้งนี้เชนกัน ทรงตั้งใหเปรมรักษาการ
ประธานองคมนตรีแทนสัญญา ธรรมศักดิท์ี่สุขภาพไมแข็งแรง พรอมกันนั้นก็ทรงอวยยศใหเปรมเปนรัฐบรุุษอาวุโส 
เชนเดียวกับทีป่รีดีไดรับหลังสงคราม ซึ่งสงผลใหเปรมยังสามารถยุงเก่ียวกับการเมืองได อีกไมก่ีป กษัตริยก็ทรงแตงตั้ง
สิทธิ และพิจิตร กุลละวณิชย ซึง่เปนผูใกลชดิกับเปรมเปนองคมนตรีดวย พรอมกันนันก็ทรงแตงตั้งอดีตรฐัมนตรีในสมยั
เปรมคือ จิรายสุ อิศรางกูล ผูจัดการองคการทรัพยสินสวนพระมหากษตัรยิ และทรงแตงตั้งองคมนตรคีนใหมคือ มล. 
อัศนี บุตรของ มรว. เสนีย ปราโมช ข้ึนมาดวย และพวกนี้เองที่เปนแกนสาํคญัในการปองกันกษัตริยนยิมจากชาตชิายผู
ไมเห็นความสําคัญดังกลาว 

 
ทีมงานนี้มหีนาที่เตรยีมพรอมการจัดการการเปลี่ยนผานใหรชัทายาท พวกเขาไดพยายามทําใหเจาชายวชิรา

ลงกรณเหมาะสมกับหนาที่ของราชวงศ ขยายหนาที่การปฏิบตัิพระราชกรณียกิจและหนาทีท่างดานการตางประเทศเพื่อ
เปดตัวสูผูนําของชาติอ่ืนๆ ทรงเปนตัวแทนของประเทศไทยไปงานพระราชพิธีศพของจักรพรรดิ ์ฮิโรฮิโตทีโ่ตเกียว ใน
เดือนกุมภาพันธ 1989 สวนหนึ่งก็เปนการเแกตัวจากการพถติกรรมที่ไมเหมาะสมเมื่อ 17 เดือนกอน สวนชวงที่อยูใน
ประเทศไทย เจาชายก็ทรงเปนตัวแทนพระองคในงานพิธีและงานราษฎรตางๆมากกวาเดิม ในชวงป 1988 – 89 ทรง
เปนผูแทนพระองคในการพระราชทานพระพทุธรูปประจําพระองคใหกับ 31 จังหวัด ปญหาสวนพระองคก็ดูจะบรรเทาลง 
สุจาริณีไดรับการกัดฟนยอมรบัโดยการอุทิศตนทํากิจกรรมพัฒนาสังคม ลกูๆของเธอไดยายไปเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา
ซึ่งเปนการนําเขาสูบรรยากาศของวังหลวง ฐานะของการเปนสวนหนึ่งของราชวงศไดมีการเนนย้ํามากขึ้น เม่ือรัฐบาลได
สรางโรงเรียนประถมแลวตั้งชื่อตามลูกแตละคนของเธอ 

 
เจาชายดูเหมือนจะไปไดดวยดีเม่ือทรงไดเขารวม Royal College of Defense Studies ซึ่งเปนสถาบันทีไ่ดรับ

การยอมรับอยางสูง ในอังกฤษในชวงป 1990 เน้ือหาในหลักสูตรนั้นมุ งจะเปดโลกทศันในระดับโลกสําหรบัผูที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูนําทางดานการทหารและการเมือง ผูรวมหลักสตูรตองศกึษาประเด็นตางๆ ในเรื่องของการเมือง
ระดับโลก เศรษฐศาสตร และความมั่นคง ซึ่งบรรยายสรุปโดยเจาหนาที่ระดบัสูงของนานาชาติ ทางอังกฤษพยายามที่
จะทาํใหเจาชายตามพระสหายรวมชั้นซึ่งลวนแลวแตฉลาดกวาใหทัน แตหลังจากระยะหนึ่งเจาชายกท็รงลาหลัง ไม
ทํางานใดๆทั้งสิ้น เรื่องมันแยลงไปอีกตอนกลางเทอม เม่ือเจาชายทรงเชญิพระพระสหายรวมชั้นหลายคนมายัง
เมืองไทยในวันหยุด ทรงแสดงความไมพอใจอยางยิ่งเมื่อพวกเขายังเรียกพระองคดวยชื่อตวัอยางที่เคยเรยีกกันมาใน
สถาบันแทนทีจ่ะปฏิบัต ิอยางสมควรกับทีท่รงเปนรัชทายาท ในทางกลับกัน พวกนั้นก็กลาววาเจาชายดแูคลนพวกเขา
โดยการเสนอผูหญิงมาใหเพ่ือหาความเพลิดเพลิน 

 
ในช   วงครึ่งหลังของปการศึกษา นักศึกษาไดมีการทศันศึกษายังประเทศต    างๆที่มีหน วยงานทหารของประเทศ

นั้นเปนเจาภาพตอนรับ กลุมหนึ่งไดมายังประเทศไทยและพบวาเจาชายยังคงไมพอพระทยักับการมาเยีย่มเยียนครั้งที่
ผ านมา ในกรุงเทพ กําหนดการการทองเที่ยวดูงานและการพกัรับรองถูกลดระดับลงโดยไมมีการแจงใหทราบล วงหนา 
ในช   วงสิ้นสดุกําหนดการทศันศึกษา การตอนรับถูกบอยคอตต เจาชายสั่งใหพวกเขาอยูหางๆ2 อยางไรก็ดี เจาชายได
เสด็จกลับมาในปลายป 1990 และเปนทีค่าดหวังวาจะทรงเปนผูใหญข้ึนและจะเปนผูนําในอนาคตที่รอบรู พรอมกันนั้น 
ก็ทรงไดรับสิ่งตอบแทนไปดวย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินนีาถในเดือนสิงหาคม 1991 ซึง่ถือเปนวันแม
แห งชาติ ราชอสิรยิยศของโสมสวลีไดถูกลดทอนลงมาโดยกษัตริยจาก “พระวรชายา” เปน “พระวรราชาธินัดดามาต”ุ 

 
พระธิดาองคเลก็ทั้งสองก็ไดฟนฟูภาพลักษณของตนดวยเชนกัน สิรินธรเปนมางานของราชวงศ ทรงเดินทาง

เจริญพระราชไมตรีและเสด็จแทนพระองคในงานระดับรองๆลงมา โดยไมบดบังเจาชาย ในขณะที ่ทรงเจริญนํ้าหนักและ
มีชีวิตชีวาขึ้น ยงัทรงไดรับความนิยมเปนอยางสูงในหมูประชากรและแมแตในลาว ประเทศเพือ่นบานซึ่งเสดจ็ไปเมื่อตน
ป 1990 ในการเดินทางบอยๆไปต างประเทศนี ้มักจะทรงตีพิมพหนังสือเลมสองเลม ที่เปนสมุดบันทึกการเดินทาง และ
รูปสเก็ชตที่นารกั หนังสือเหลานี้วางจําหนายเพ่ือกอตั้งกองทุนสําหรับการกุศล และขยายความนิยม 

 
อีกดานหนึ่ง เจาหญิงจุฬาภรณ ยังคงไมสามารถทําอะไรใหถกูตองอยางที ่ควรจะเปนได พระชนกชนนทีรงเห็น

วาเจาหญิงเปนนักวิทยาศาสตรของราชวงศและตองการรางวัลระดับนานาชาติ ในชวงหลังของทศวรรษ 1980 ทรงขอ
พระราชา Carl Gustaf แหงสวเีดนผูเสด็จมาพักผอนส วนพระองคในประเทศไทยใหชวยจดัแจงใหจุฬาภรณไดรับรางวลั
โนเบล และก็ตองแปลกใจและผิดหวังอยางยิง่เมื่อไดรับการตอบกลับมาวาพระราชาแหงสวีเด็นไมมีอํานาจเชนนั้น 

 
แตก็นับวาเปนผลงานของเธออยางยิ่ง ที่ในป 1989 จุฬาภรณไดทรงแถลงอยางชัดเจนว าดวยการแพรกระจาย

อยางรวดเร็วของปญหาโรคเอดสในประเทศไทย ซึ่งเปรมปฏเิสธมาตลอดถึงขอเท็จจริงเหลานี้ ในการนีท้ําใหเธอไดเปน
ทูตสัมพันธไมตรีของโครงการรณรงคตอตานเอดสขององคการอนามัยโลก สถาบันวิจัยจุฬาภรณของเจาหญิงไดรับ

                                                      
2 สัมภาษณลับเฉพาะกับเจาหนาทีส่ถานทูตอังกฤษ, 1995 
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มอบหมายใหเปนเจาภาพการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาตดิานเชื้อโรคตามกําหนดการในกรุงเทพชวงปลายป 1990 
เพียงชั่วขณะนัน้เทานั้นเองที่เจาหญิงไดรับภาพพจนทีด่ีงามของผูอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติ คลายๆกับเจาหญิงไดอานาผู
ทรงรวมการรณณรงคระดับโลกในการตอตานโรคเอดส แตจฬุาภรณไมสามารถดําเนินการนี้ได อยางแรกเลยคือทรง
ชะงักงันไมกลาสัมผัสทักทายผูปวยโรคเอดส ตอมาก็คือองคการอนามัยโลกถอนการสนับสนุนการประชุมที่กรุงเทพ 
เพราะประเทศไทยปฎิเสธที่จะรับผูปวยโรคเอดสเขาประเทศ3 ดังนั้นจุฬาภรณจึงทรงลาออกจากตําแหนงในองคการ
อนามัยโลก และหลบเลี่ยงสายตาจากสาธารณชนอีกครั้ง 

 
แมวาเกียรติยศของราชบัลลังคไมไดสูงข้ึนมาเลยจากการกจิกรรมของโอรสและธิดาของกษัตริย ฐานะทาง

การเงินกลับเติบโตอยางมั่นคง ดวบเหตทุี่วาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกินกวารอยละ 10 ตอป และตลาดหุนไทยเปน
หนึ่งในตลาดหุนที่ใหผลตอบแทนดทีีสุ่ดแหงหนึ่งของโลก ทําใหหลักทรัพยและรายไดของทางราชวงศเติบโตเปน
ทวีคูณ ตลาดอสังหาริมทรัพยที่พุงทะยานทําใหโรงงานผลติวัสดุกอสรางของเครือซีเมนตไทยดําเนินการผลิตอยางเต็ม
ความสามารถปแลวปเลา  และทําใหอสังหารมิทรัพยที ่สํานกังานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และราชวงศเปน
เจาของเพิ ่มมูลค าสูงข้ึน 

 
จิรายทุธ ผูจดัการทรัพยสินของทางวัง ไดเสาะแสวงหาหนทางการพัฒนาอยางกาวราว มากที่สดุเทาทีท่ําได 

โดยการใหเชาที่ดินของทรัพยสินฯ แกพวกนกัพัฒนาทีด่ินโดยไดผลตอบแทนเปนคาเชาและเงินปนผล โครงการ
อสังหารมิทรัพยขององคการทรัพยสินฯมหีลากหลาย จากภตัตาคารเล็กๆ  ไปจนถึงอาคารชุดอันหรูหรา ศนูยการคา 
โรงแรม และอาคารสํานักงาน ในโครงการที ่ทะเยอทะยานโครงการหนึ่ง ราชวงศใหเชาทีด่ิน 14 เอเคอรใจกลางเมือง
ใหกับครอบครัวเตชะไพบูลย ซ ึ งเปนนักการธนาคารเชื้อจีน ผูซึ่งวางแผนโครงการหลายพันลานดอลลารเพ่ือจะพัฒนา
ศูนยการคา อาคารสํานักงานและโรงแรมที่จะขมใหโครงการอื่นๆทุกโครงการในเอเชียเล็กไปถนัด ชื่อโครงการนี้คือ 
เวิรดเทรดเซ็นเตอร หลังจากทีป่ฏิเสธความจรงิที่วาตระกูลเตชะไพบูรยตองรบัผิดชอบการลมของธนาคารสองแหงใน
ไมก่ีปที่ผานมา ทางวังก็ไดเจอกับผลกรรมนีใ้นหลายปตอมาเมื่อพวกเขาผิดนัดชาํระหนี้ของโครงการ 

 
ค าเชาจากสินทรัพยใหมๆเหลานี้เพ่ิมรายไดของการทรัพยสินฯหลายสิบลานดอลลารตอป ในขณะที่กอใหเกิด

ธุรกิจอีกมากมายสําหรับเครือซเีมนตไทย ซึ่งควบคุมโดยธนาคารไทยพานชิย และยังบริษัทนายหนาคาหุนและการเงิน
ซึ่งโปรดปรานการตดิตอใดๆก็ตามกับงานขององคการทรัพยสินฯ อนึ่ง ระหวางบริษัทเครือซีเมนตไทยซึ่งรวมไปถึง 35 
บริษัทในเครือและเกี่ยวเนื่อง กับอีกบริษัทราวๆสองโหลในองคกรทรัพยสินฯและบริษัทสวนตัว ซึ่งมีกิจการกวางขวาง
จากการเกษตร ประกันภยั โรงแรม  และเครื่องจักรสํานักงาน เงินปนผลทีท่างวังและราชสกุลมหิดลไดรับนั้นสูงถึง 30-
40 ลานดอลลารตอปในชวงป 1990, ซึ่งลวนแลวแตปลอดภาษี เพียงแคราคาตลาดของบริษัทในตลาดอยางเดีย ราช
สกุลมหดิลมีทรพัยสินที ่มีมลูคากวาหนึ่งพันลานดอลลาร 

 
ทางวังใชเงินรายไดสวนใหญในการลงทนุทางดานเศรษฐกิจ นักลงทุนต างชาติพากันมาเขาแถวรอหนาประตู

หองของจิรายสุเพ่ือขอเปนหุนสวนดวย จริายสุเล ื อกที่จะเปนหุนสวนขางนอยในบริษัทอยางมินิแบร ผูผลติชิ้นสวนอิเล็ก
โทรนิกส โตชิบาในกิจการผลติหลอดภาพ และมิชลินในการผลิตยาง จิรายุสกลาววาทางคณะกรรมการไมตองการจะถูก
มองวาเปนการแขงขันกับภาคเอกชน ยังเพ่ิ มเติมดวยวาในโครงการที่สําคัญอยางโครงสรางพื้นฐานนั้น สามารถเปน
สะพานเชื่อมทีด่ีระหวางภาคราชการกับเอกชน4 เชนเดียวกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงชาวไทยทั่วไป เหลาราชสกุล
มหิดลไดลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทยเปนการสวนพระองค จากแหลงขาวในวงธุรกิจ แมแตกษัตริยภูมิพลก็ซื้อขายหุน 
ซึ่งตามที่ปรากฎน้ันเปนเพราะความอยากรูมากวาจะแสวงหากําไรจริงๆจังๆ ผูบรหิารคนหนึง่ไดครวญครางเปนการ
สวนตวัเมื่อไดยนิขาววาพระราชาทรงซื้อหุ นของบริษัทเขาไป 500 หุน เขารูสึกวามนัทําใหเกิดแรงกดดนัที่ไมพึง
ปรารถนาวาทางบริษัทตองทําดีต  อสังคม 

 
เศรษฐกิจที่รุงเรืองทําใหโครงการพระราชกศุลไดรับเงินมากข้ึน ซึ่งไดพิสูจนวามันไดเปรยีบเมื่อรัฐบาลชาติ

ชายชะงักงัน ทาํใหกษัตริยไดกลับไปมีภาพพจนทีสู่งสงไปดวยคุณธรรมและชวยเสริมขอโตแยงของพระองควารัฐบาล
จากการเลือกตัง้นั้นพ่ึงพาไมได โอกาสนั้นมาถึงเม่ือเกิดภัยธรรมชาตหิลายตอหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดข้ึนเพียงไมก่ีเดือน
หลังชาติชายเขารับตําแหน ง ในปลายป 1988 พายุรายแรงทาํน้ําทวมขนาดหนักและคนตายนับรอยในภาคใต ขณะที่
ทางรฐับาลและทางกองทัพดูแลรับผดิชอบการบรรเทาทุกข  แตมูลนิธิราชประชานุเคราะหของกษัตริยจะไดรับความ
สนใจมากกวาและเปนฝายที่ไดเครดิตไป 

 

                                                      
3 ดู เนชั่น ฉบับวนัที่ 15 ธันวาคม 1990 
 
4 จากการสัมภาษณจิรายทุธ โดยผูเขียน วันที ่11 กันยายน 1992 
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ในตนเดือนพฤศจิกายน 1989 มีพายุอีกลูกหนึ่งเขามากระหน่ําภาคใต คือพายุใตฝุนเกย ซึง่ทําใหยอดการตาย
สูงถึง 450 ชีวติ ดวยการขาวที่แสนย่ําแย ชาติชายไมไดใสใจนักเพราะคิดวาเกิดความเสยีหายแคเล็กนอย แตกอนที่
เขาจะทันแกไข กษัตริยภูมิพลก็เรียกตัวเขาเขาวังอยางที่ทุกคนเขาใจวาเปนการเรียกไปเพื่อวากลาว ซึ่งเปนการ
ชี้ใหเห็นวาในขณะที่พระราชาดูแลประชาชน นักการเมืองระดับสูงกลับไมสนใจ และก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่กองทุนมูลนิธิ
จากในวังไดเขาไปชวยบรรเทาทุกขและไดความดีความชอบไปเต็มๆ แมวาจะมีปฏิบตัิการบรรเทาท ุกขของรัฐบาลที่
ปฏิบัติหนาที่มากกวาก็ตาม เจาฟาหญิงจุฬาภรณก็ทรงปฏิบตัติามแบบอยางพระบิดาโดยมกีองทุนที่ไดจากการบริจาค
ไปช วยฟนฟหูมูบาน รวมไปถึงพวกปศุสตัวและการประมงของชาวบานในรูปแบบของการสหกรณ ภายหลงัจากนั้น
โรงเรียนหลายแหงในพื้นที่ไดขอพระราชทานชื่อตามพระนามของเจาฟาหญิง5

 
แตงานของราชวงศก็ไมไดดําเนินไปอยางไรปญหาเสยีทีเดียว หายนะจากภยัพิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก

กระแสน้ําหลากที่พาทอนซุงมาจากบริเวณเนินเขาทางใต ทําใหกลุ มนักกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมออกมาเรงเรา
รณรงคจํากัดการสัมปทานปาไม พวกนักอนุรักษสรุปเอาวาคนจนเปนผูไดรบัผลกระทบมากที่สดุจากหายนะภัยครั้งนี้ 
ดังนั้นกษัตรยิตองทรงเห็นดวยกับพวกเขาที่ตองการการปองกันสิ่งแวดลอมที่เขมงวดขึ้น ความขอนี้ทําใหพระองคทรง
ตระหนักถึงความยุงยาก แนนอนวาทรงเห็นดวยกับการไมตดัไมทําลายปา แตก็ทรงสนับสนนุอยางแข็งขันกับการ
กอสรางเขื่อนขนาดใหญและอางเก็บน้ําเพ่ือการพัฒนา ซึ่งเปนจุดยืนที่ตรงขามกับองคกรเหลานั้นทีต่อตานการตัดไม 
พวกนักอนุรักษไดคัดคานการสรางเขื่อนน้ําโจนสําเรจ็เมื่องสองปกอน ภูมพิลไดใชพระราชดํารัสในวโรกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาในเดือนธันวาคม 1989 ชี้แจงถึงจดุยืนของพระองค อยางลักลั่นยอนแยง ทรงปายสีเหลานักอนุรักษ
เหลานั้นวาเปนปฎิปกษตอการอยูดีกินดีของประชาชน6

 
ในชวงตนของพระราชดาํรสัพระองคไดทรงตรัสแสดงความเขาพระทัยในเรือ่งสิ่งแวดลอมเปนอยางดี ทรง

อธิบายถึงปรากฏการณเรือนกระจก และปญหาโลกรอน ตอมาก็ทรงบงชี้วาเชื้อเพลิงจากถานหินนั้นทําให
เกิดปรากฎการณเรือนกระจก ในขณะที่พลังงานจากเขื่อนนั้นเปนพลังงานสะอาดและทําใหไทยไมตองสั่งซื้อเชื้อเพลิง
จากตางประเทศ ทรงทาวความโดยไมเอยชื่อถึงเข่ือนน้ําโจน ตรสัถามเปนทาํนองวาอะไรจะดีกวากันระหวางการสั่งซื้อ
ถานหินจากตางประเทศมาใหโรงงานผลิตไฟฟา หรือจะตดัตนไมไมก่ีตนเพ่ือสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งสามารถ
แจกจายน้ําใหกับไรนาเรือกสวนจํานวนมากไดดวย “ในทางปฏิบัติคือเราสามารถรักษาและพัฒนาสิ่งดีๆที่เรามีอยู
อยางเชนปาเขาและแหลงน้ํา และยังสามารถลดผลกระทบสิง่ที่ไมพึงปรารถนาอยางเชนความไม  รูและมลพิษ” ตรสั 

 
กษัตริยไดทรงพะยี่หอใหเหลานักสิ่งแวดลอมวาเปนพวกปฏิบัติจริงไมไดและไมรับรูขาวสารขอมูล แยเสียยิ่ง

กวานักตัดไมเสยีอีก ทรงปฏิเสธความจริงทีว่านักสิ่งแวดลอมน้ันไมไดตองการโรงงานที่ใชถานหินมากขึ้น อีกทั้ง
ประเทศไทยก็ไมตองเพิ  มการนาํเขาถานหิน เพราะมีอยูในประเทศอยูแลว แตความจริงเหลานั้นก็ไมสําคญั พระองคทรง
โจมตีนักสิ่งแวดลอมและนักสิง่แวดลอมก็ตองรับคําวิพากษวิจารณไปเต็มเหนี่ยว ผูนํานักสิ่งแวดลอมคนหน่ึงบอกวาเขา
ตองหุบปากตนเองไวเปนหลายเดือนเพื่อที่จะไมถูกมองวามคีวามขัดแยงกับพระมมหากษัตริยผูจะถูกลวงละเมิดมิได 
และถูกจับกุมในขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ7

 
ขณะที ่รัฐบาลชาติชายยังคงกัดกันไปมาไมหยุด ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบญัชาการกองทัพบก ชวลิต 

และรองผูบัญชาการทหารบก สุจินดา ตางก็พยายามใชประโยชนจากความไมสบอารมณของทางวังหลวง ดวยทั้งคูต าง
ก็หวังจะเปนเปรมคนใหมนั่นเอง ในเดือนสิงหาคม 1989 สุขุมพันธุ ที่ปรึกษาของชาตชิาย ไดโตเสยีงวิพากษโดยการก
ล  าววาทางกองทัพควรปดกวาดบานตัวเองกอนและไมควรมายุงเก่ียวกับการเมือง ชวลิตและสจุินดาเกณฑทหารมากว า
1000นายเปนเชิงคุกคาม และกินเหลาเดินขบวนประทวงในโรงแรมใจกลางกรุงเทพ เพ่ือเปนการปดเปาการขมขูวาจะมี
รัฐประหาร ชาตชิายไดใหสุขุมพันธุลาออก และแตงตั้งชวลติเปนรัฐมนตรีกลาโหม ดวยเหน็วาเปนขั้นบันไดไปสู
ตําแหนงสูงสุด ชวลิตจึงลาออกจากกองทัพมารับตําแหนง คนที่มาแทนในตาํแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดคือพลเอก
สุนทร คงสมพงษ จอมเพลยบอยผูฉอฉล 

 
แล วสุจินดาผูทะเยอทะยานอํานาจก็เลื่อนชั้นมาเปนผูบัญชาการทหารบก ซึง่เปนศูนยอํานาจที่แทจริงของ

กองทัพ ที่หนุนอยูขางหลังสุจนิดาก็คือ จปร. 5 ซึ่งเปนรุนทีร่วมตัวกันเหนียวแนนทีสุ่ด ทะเยอทะยานที่สดุ และฉอฉล
มากทีสุ่ด เทาที่โรงเรยีนนายรอย จปร. เคยผลิตนายทหารมา พวกจปร. 5 ไดวางแผนถึงการขึ้นมาคุมกําลังเปนแผงๆ
พรอมๆกันโดยเลหกระเทหทางการเมือง ถึงแมวาสวนใหญจะอยูขางเปรมและในวงของพระราชนิีก็ตาม เหลา จปร. 5 

                                                      
5 เนชั่น วันที่ 4 กรกฎาคม 1992 
 
6 บางกอกโพสต วันที่ 5 ธันวาคม 1989; เนชั่น วันที่ 5 ธันวาคม 1989 
 
7 สัมภาษณลับเฉพาะ 
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ไดเกาะกลุมกันในรูปแบบของพรรคการเมืองและสโมสรการลงทุน ด วยการลงทุนรวมกัน การซื้อขายหุน การกินตามน้าํ
และการแสวงหาความมั่งคั่งในรูปแบบต างๆ ทาํใหสมาชิกแตละคนเปนเศรษฐีนับสิบๆลานในชวงหลังของทศวรรษ 80 

 
ในตําแหนงใหมนี้ สุจินดาไดแสดงใหเห็นถึงการคุกคามรฐับาลมากกวาชวลติเคยทําหลายเทา เขาไดนําจปร. 

5 ข้ึนไปพรอมๆกัน โดยสีใ่นหาเสือทบ. นั้นมาจากรุน 5 วางตวัใหควบคุมกองทัพไปอีก 5 ปขางหนา ในเดอืนมีนาคม 
1990 สุจินดาเตือนวาจะไมยอมรับการแทรกแทรงกองทัพจากนักการเมือง แถมยังไมปฎิเสธดวยววจะมีรฐัประหาร เม่ือ
สมาชิกสภาสวนหนึ่งยกขอกลาวหาเรื่องการคอรัปชันในกองทัพข้ึนมา สุจินดาก็ตอบโตในเชิงขมขูวามันไมใชกงการ
อะไรของพวกสมาชิกสภาเสยีหนอย แตครั้นเมื่อชวลิตถูกกลาวหาในสภาวารับสินบนและภรรยานักเซ็งลี้ของเขาโดนตั้ง
ฉายาวา “ตูเพชรเคลื่อนที”่ สุจินดาก็ตัดกําหนดการการเย ือนสิงคโปรลงเพื่อเรงนําชวลติและชาตชิายมาพบกับเปรม 
ภาพการณเปนเสมือนวา เปรมผูเปนมือเปนไมของภูมิพลถูกขอใหบังคับใหชาติชายลาออกและมอบตาํแหนงใหผูนาํ
ทหาร เชนเดียวกับรัฐประหารใหเปรมในป 1980 ชาตชิาติปฏิเสธไมยอมลงและไปเขาเฝาดวยตัวเอง ไมมีใครรูวาเกิด
อะไรข้ึนบางแตชาตชิายก็ยังอยูในตาํแหนงตอไป ชวลิตลาออกจากคณะรัฐมนตรีอยางเคียดแคน และในวนัตอมาเหลา
ทหารในหลายจังหวัดก็ตบเทาเดินสวนสนามเพื่อแสดงการสบับสนุนชวลิต กวาความกลัววาจะมีรฐัประหารจะจางหายไป
ก็ใชเวลาหลายวัน 

 
ไมมีใครแนใจวาจะตคีวามจุดยนืของในวังอยางไร ขณะที่บางคนสรุปวาพระราชาภมูิพลสนับสนุนหลัก

ประชาธปิไตย แตก็มีขอสงสัยวาถึงพระองคจะอยากใหรัฐบาลทหารมาแทนที่รัฐบาลชาตชิาย แตก็ทรงระแวงใน
ความคดิทางการเมืองอันประหลาดของชวลติ8 นั่นคือรัฐประหารไมใชปญหา แตเปนตัวชวลิตเองนั่นแหละ 

 
เกมน้ีดําเนินไปเพื่อเนนย้ําการสนับสนุนจากกษัตริยและเปรมซึ่งเปนตัวแทน เพ่ือความมั่นคงในตําแหนง ชาติ

ชายไดแตงตั้งคนสามคนซึ่งเปนผูใกลชิดกับเปรมและทางในวังใหมตีําแหนงในรัฐบาล ในเดือนสิงหาคม 1990 คิอที่ป
รึกษาดานเศรษฐกิจ วีรพงศ รามางกูร อมเรศ ศิลาออน ผูเคยเปนผูบริหารบรษัิทปูนซีเมนตไทย และพลตํารวจเอกว
สิษฐ เดชกุญชร ผูเปนผูชวยงานของกษัตริยมาเกือบสองทศวรรษ สวนทางดานชวลิตผูถกูหยามเหยยีดจากทางวัง ได
เลือกหนทางตัง้พรรคการเมืองข้ึนมาดวยหวังวาการเลือกตั้งครั้งตอไปจะผลกัดันใหเขาไดมอํีานาจ หากแตสุจินดายังคง
ขมขูคุกคามรฐับาลตอไป เม่ือชาตชิายไปตางประเทศในเดอืนพฤศจิกายน สุจินดาไดประกาศควบคุมความมั่นคงใน
กรุงเทพและไมอนุญาตใหมีการประทวง ตอมาทางกองทัพก็ออกมาสั่งใหชาติชายไลรฐัมนตรทีี่ออกมาวิจารณทหาร
ออกอีกคนหนึ่ง ดวยความกลัววาจะเกิดปฏวิัต ิชาตชิายตรงดิง่ไปเขาเฝากษัตริยภูมิพลในตางจังหวัด สุจินดาก็ตามไป
ติดๆ แตเม่ือไมมีอะไรทีจ่ะพูดกันเฉพาะเจาะจงออกมา มันก็แปลความไดอีกครั้งหนึ่งวากษัตริยยังคงสนบัสนุนรฐับาล
เลือกตั้งและตอตานรัฐประหาร 

 
แตเม่ือภูมิพลเสด็จกลับกรุงเทพเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมเพื่องานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเหตกุารณมันก็ไมได

ชัดเจนอยางนัน้อีก ที่สนามบินทามกลางกลุ มผูนําทางการเมอืง วงโยธาวาธติของกองทัพ และลูกเสือชาวบานอีก 400 
คน ทรงรับสั่งวาทหารและรฐับาลควรสามัคคกัีนและพูดคุยกันเพ่ือแกไขปญหาขัดแยง และควรคํานึงถึงประโยชนของ
ชาตแิละสวสัดภิาพของประชาชน ดูเผินๆก็เปนดํารสัที่เปนกลาง แตโดยที่ไมทรงวากลาวเหลานายพลในการคุกคามวา
จะมีรฐัประหาร การไมทรงมีดํารัสใหทหารกลบักรมกองเสีย ทําใหพระราชดาํรัสเปนการรับรองเบื้องตนสําหรับการที่
ทหารออกมาแสดงอาการฮึดฮัด 

 
วันตอมาภูมิพลและพระบรมวงศานุวงศ ทรงประทับบนอัฒจันทรพรอมกับผูนาํทางทหารและชาตชิายในฐานะ

รัฐมนตรีกลาโหม เพ่ือพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค  กลองโทรทัศนชองที่มีทหาร
ควบคุมที่บันทกึรายการไดปฏเิสธที่จะบันทึกภาพชาติชาย ในขณะเดียวกันไดถายเนนย้ําการปรากฎตัวอยูดวยกันของ
พระบรมวงษานวุงษและบรรดาผูนําทางทหาร และก็ เปนอีกครัง้ที่ทรงโปรดเหลาทหาร “ทหารตอง...ใชความรูและ
ความสามารถในการพัฒนาประเทศ.... ทหารไดปฏิบัตหินาทีด่วยดีมาตลอดในการเสริมสรางเสรีภาพและการปกครอง
ของประเทศ 

 
ในทางตรงกันขามอยางสิน้เชิง ภูมิพลตรัสวิจารณรัฐบาลชาตชิายอยางตรงไปตรงมาในพระราชดํารสัวันเฉลิม

พระชนมพรรษาในวันถดัไปนัน่เอง ทรงมีพระราชดํารัสเปนเชิงตําหนิติเตยีนตอบคําถวายพระพรของชาติชายทีส่รรเสรญิ

                                                      
8 ในชวงหลังของทศวรรษที่ 1980 ชวลิตไดกล าวแถลงเกี่ยวกับระบบการเมืองไทยอยางยาวเหยียดและชวนงุนงงหลาย
ครั้งดวยกัน โดยสนับสนุน “การปฎิวตัิโดยประชาชน”  และไดแนะนําวาเขาใครจะไดรัฐบาลที่มสีภาเปรสิเดียม (ใช
ภาษาอังกฤษ) และประธานาธบิดี ซึ่งสาํหรับคนบางคนแลว สองคํานี้เตือนใหนึกถึงคอมมิวนิสต (ชวลติมทีี่ปรึกษาที่เคย
เปนระดับหวัหนาพคท.มากอน) และ สาธารณรฐั ตามลาํดับ ซึง่การกลาวปราศัยทํานองนี้ไดกอใหเกิดความตระหนัก
สงสยัอยางสูงจากทางวังหลวง 
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พระองคในการนําพาประเทศชาติ ภูมิพลตรสัขอบพระทยันายกรัฐมนตรีกอนจะทรงทวงติงวา “คนเดยีวคนหนึ่งทําอะไร
ทุกอยางไ มได....ตําแหนงหนาที ่พระเจาแผนดนิในปจจุบันนี้ก็ไมไดมีหนาที่ทีจ่ะบริหารประเทศตองมีคนที่จะชวย” ในวลี
และน้ําเสียงของพระองคซอนนัยวาชาตชิายชางเปนผูรับใชกษัตริยที่นาผิดหวัง9

 
ในชวงตอมาภมูิพลทรงชี้แนะวารัฐบาลสมัยใหมแบบตะวันตกนั้นไมเหมาะเทากับรูปแบบไทยๆ ปญหาเรงดวน

นั้นตองการความยืดหยุนไม  ใชการยึดติดกับ “ระเบียบหรือกฎเกณฑ” ซึ่งเปนสิ่งทีท่รงหมายความถึงกระบวนการของ
รัฐบาลสมยัใหม องคกรการกุศลและโครงการหลวงของพระองคนั้นยอดเยีย่มเพราะไมตองมามัวเสียเวลากับการ “ทํา
ตามระเบียบแบบแผนอยางตางประเทศ”  ทรงวิพากษรัฐบาลที่ไมยอมสรางคันคูกันนํ้าปองกันน้ําหลากใหจังหวดับริเวณ
ภาคกลาง การแกไขตามหลักวิชาแบบที่รฐับาลทําอยูเปนการซ้ําเติมความเสียหายใหรายแรงขึ้น ทรงรับสัง่ 

 
แลวความเขาใจที่วาในวังสนับสนุนชาติชายของบรรดาผูฟงและสื่อก็พลิกผันไปในทางตรงกนัขาม สวนบรรดา

ผูเขาแขงขันทัง้หลายก็กวดกันเพ่ือตําแหนง ชวลิตไดชักชวนผูรวมทีมของเปรมคือประสงค สุนสริิ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานความมั่นคงของชาตมิารวมพรรคความหวังใหม อันเปนพรรคที่เขากอตั้งข้ึน สวนสิทธิ เศวตศิลา ซึ่งตอนนั้นยัง
ไมไดเปนองคมนตรีนั้นก็ถอนพรรคกจิสังคมของเขาออกจากพรรครวมรัฐบาล เชนเดียวกับพรรคประชาธิปตย เพ่ือความ
อยู รอด ชาตชิายไดดึงพรรคการเมืองอ่ืนมารวมกับพรรคชาตไิทยของเขา ซึง่ก็ไดดึงพรรคเล็กพรรคหนึ่งทีม่ีอาทิตย พล
เอกปลดเกษียณ เปนหัวหนาพรรครวมอยูดวย โดยแตงตั้งใหพลเอกอาทิตยเปนรองนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกัน โดย
ตระหนักถึงการคุกคามจากคณะนายหหาร ชาติชายไดหวนกลับมาใชงานอดีตกบฎป 1980 มนูญ รูปขจร โดยแตงตั้งให
รับตําแหนงระดบัสูงในกระทรวงกลาโหม 

 
เหลาจปร. 5 โกรธเกรี้ยวเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเปนไปไดที่เปรมและกษัตริยอาจจะหนนุหลังอยู สําหรับสุจินดา

แลวการทาทายครั้งนี้เปนตัวตดัสินวานาจะทํารัฐประหารเสียที แตวาการทํารัฐประหารตองมีการตระเตรยีมขออาง ใน
เดือนมกราคม 1991 จปร. 5 คนหนึ่งซึ่งเปนตํารวจ นามวาบุญชู วังกานนท ผูซึ่งมีประวัตฉิาวโฉมานานในฐานะมือปราบ
มือกวาดลางผูมีประสิทธภิาพ โดยความไววางใจของเปรมและทางในวัง บญุชูไดทําคดีแชรแมชมอยอันอ้ือฉาว และบญุ
ชูก็ไดรื้อฟนคดลีอบสังหารในป 1984 ข้ึนมาอยางฉับพลันทนัดวน คดีนั้นเก่ียวพันกับพวกยงัเติรกและพคท. ที่วางแผน
ลอบสังหารพระราชินี เปรมและอาทิตย แมวาทางในวังจะเขามาแทรกแซงใหคดยีกฟองในตอนนั้น แตมันก็ถูกร ื อฟนมา
อีกโดยอางวาเปนพระประสงคจากกษัตรยิ เม่ือชาติชายตอบโตโดยการยายบุญชู สจุินดาและพวกพองบรวิารก็กล  าว
โทษนายกรัฐมนตรีวากําลังปกปองผูที่พยายามลอบปลงพระชนมพระราชินี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ ขณะทีช่าตชิายกําลัง
คอยเครื่องบินเพ่ือที่จะเขาเฝาพระเจาอยูหัวทีเ่ชียงใหม เขาก็ถูกจี้ตัวโดยนายทหารอากาศและถูกควบคมุตัวไวในขณะที่
คณะทหารตั้งรฐับาลขึ้นมาใหมอยางสงบ วันตอมาสจุินดาเขาเฝากษัตรยิภมูพิล หลังจากนัน้สุจินดาก็ปาวประกาศวา
พระองคทรงอวยพรใหคณะรัฐประหาร ตรัสเพยีงวา “อยาทําใหประชาชนผดิหวัง” 

 
ไมมีทางบอกไดวากษัตริยภูมพิลทรงรับรองการยดึอํานาจของคณะทหารจรงิหรือไม และมนัก็เชนเดียวกับ

หลายครั้งกอนหนานี้ที่มีการปกปองภาพลักษณของพระองคไวอยางคลุมเครือ แตความจรงิก็มีอยู วา การที่ทรงวาง
พระองคและเปรมในฐานะผูตัดสินระหวางทหารและชาติชายนัน้ พระองคก็ไดเปดประตรูับการรัฐประหารมาหลายเดือน
แลว ทั้งพระองคและเปรมไดทาํใหการยึดอํานาจโดยทหารเปนทางเลือกทีย่อมรับไดในการเมืองไทยสมยัใหม และ
หลังจากที่ไดเห็นมาเปนปๆวาชาตชิายวิ่งเขาหากษัตรยิทุกครั้งทีสุ่จินดาออกมาคุกคาม สาธารณชนก็คุนเคยกับเรื่อง
แบบนี้ หลายคนโทษชาติชายวาเปนตนเหตทุาํใหเกิดสิ่งเหลานี้ข้ึน ทัศนะของกษัตริยภมูิพลกลายมาเปนสิ่งที่ไม 
ผิดพลาดในหลายเดือนตอมาเมื ่        อพระองคทรงหัวเราะเยาะรฐับาลชาติชายวา “ชางนาขัน”10

 
ไมปรากฎวาภูมพิลจะแทรกแซงชวยเหลือสถานการณโดยการยุบสภาโดยพระราชอํานาจในรัฐธรรมนูญ ซึง่จะ

ทําใหรักษาสถานภาพของรัฐธรรมนูญไวจากการกําหนดใหมกีารเลือกตั้งใหม เปนที่แนชดัวา การปกปกรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการประชาธิปไตยไมไดมีความสําคัญมากนักในสายตาของในวัง 

 
รัฐบาลทหารชดุใหมก็เจริญรอยตามการยดึอํานาจครั้งกอนๆ หากแตครั้งนี้ไดขนานนามตวัเองวาคณะรักษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด สุนทร เปนประธาน แตเหลาขุนพลของรุน จปร. 5 คอืสุจินดา 
เกษตร โรจนนลิ และอิสระพงษ หนุนภักดีเปนผูกุมอํานาจทีแ่ทจริง คณะรสช. ไดยุบรฐัสภา ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และ
แตงตั้งสภานิตบิัญญัติโดยมีสมาชิกเปนทหารเสีย 292 คน นอกจากนั้นก็เปนพวกขาราชการ นักธุรกิจ และนักวิชาการที่
ยอมสนับสนุนและเชื่องเชื่อ ประธานสภาคือ อุกฤษ มงคลนาวนิ นักกฎหมายผูไดรับการแตงตั้งเปนฝายนิตบิัญญัติมา

                                                      
9 จากรายงานในเนชั่น บางกอกโพสต และ Associated Press ทั้งหมดนีใ้นวนัที่ 5 ธันวาคม 1990 
 
10 Kulick and Willson, Thailand’s Turn, xxii. 
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อยางโชกโชน ตั้งแตสมยั ถนอม ธานินทร จนมาถึงเปรม ผูซึ่งอุกฤษไดสนบัสนุนมาเปนเวลาถึง 5 ปในตําแหนงประธาน
รัฐสภา ภรรยาของอุกฤษนั้นก็ใกลชิดกับพระราชินีและยังไดรบัการแตงตั้งใหเปนทานผูหญิง ซึ่งเปนบรรดาศักดิ์สูงสดุ
ของสตรทีี่ไมไดเปนเชื้อพระวงศ ในขณะทีห่นังสือพิมพเดอะเนชั่นไดตราหนาสภานี้วาเปนการยอนหลังไปสูอดีตอันโศก
สลด  รสช.ก็ไดมอบหมายใหอุกฤษร างรฐัธรรมนูญฉบับใหมข้ึนมา 

 
เหลาขุนทหารไดปาวรองอยางชํานิชํานาญถึงการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตรยิ และจัดการถายทอดโทรทศันถึง

สิ่งทีค่ลายกับเปนการสารภาพแผนลอบปลงพระชนมพระราชนิีซึ่งเปดเผยภายหลังวาเปนการบีบบังคับและจัดฉาก พวก
เขายังกลาวหาชาตชิายวานําประเทศไปสูการเปนเผด็จการทางรัฐสภาโดยไมมีการอธิบายวามันหมายความวาอะไร11

หรือมันเลวรายอยางไร ชาติชายและผูเคยรวมรัฐบาลดวยกันอีก 24 คนถูกสืบสวนในขอหาคอรรัปชั่น รสช. ยังเครงครัด
กับนักวิจารณทางการเมือง รวมไปถึงพรรคพวกของชวลิตผูซึ่งอยูนอกสมการของอํานาจไปเสียแลว นอกจากนี้รสช. ยัง
ไดยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขมขูสื่อ นักการเมืองฝายตรงขาม นักศึกษา นักวิชาการ และรวมไปถีงนักเคลื่อนไหว
ทางสังคมก็ถูกคุกคามเชนเดยีวกัน ตัวอยางทีเ่ห็นไดชัดคือการทีท่นง โพธิอาน ผูนําสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจไดหาย
สาบสูญไปอยางลึกลับ และไมมีผูพบเห็นอีกเลย อีกตัวอยางหนึ่งคือส. ศิวรกัษ ผูซึ่งบรรยายโจมตรีัฐบาลทหาร ถูกฟอง
ในคดหีมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยอางวากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไทยรับรองสุจินดาแลว มันขัดแยงกับขอหาของ
สุลักษณเองเพราะรสช. ตางหากที่เปนผูคุกคามราชบัลลังก สุลักษณไดลีภ้ยัไปยังยุโรปเพื่อหลีกเลี ่ยงการถูกจับกุม 

 
สุจินดาน้ันเปนผูกวางขวางอยางมากในวัง โดยเฉพาะอยางยิง่ในบรรดาเหลาสตรทีั้งหลายเพราะบุคลิกที่

เชื่อมั่นและมารยาทในการวางตัว แตอยางไรสุจินดาก็ไมใชเปรมอยูดี ดังนั้น เพ่ือใหกษัตริยเชื่อถือ สุจินดาจึงเสนอชื่อ
นายกผูเปนพลเรือนธรรมดาที่ในราชสํานักยอมรับ นันคืออานนัท ปนยารชุน อานันทไดรบัการยอมรับจากทัง้วง
ขาราชการและวงการอุตสาหกรรมหลักๆ ในฐานะที่อดตีนักการทตูและผูนําทางธุรกิจผูไรประวัตดิางพรอย แมวาจะอยูใน
แวดวงของราชสํานักและชนชัน้สูง อานันทก็ไมไดรวมสังฆกรรมกับกองทัพหลังจากที่ทางเหลาทหารขวาจัดตราหนาวา
เขาเปนฝายซายในช วงทศวรรษ 1970 ดังนั้นถึงเขาจะไม ศรทัธาพวกนักการเมืองข้ีฉออยางพวกรัฐบาลชาติชาย แต
อานันทก็ไมไดรักใครไยดีอะไรกับเหลาขุนศกึเชนกัน 

 
อานันทชวยปะแปงแตงหนาใหคณะรฐัประหารดดูีข้ึน และนาํคณะรฐับาลยอนกลับมายังอุดมคติของกษัตริย 

คณะรัฐมนตรีอานันทไดผสมผสานเหลาเทคโนแครตจากยุคเปรมกับขุนศึกจากรสช.จํานวนหนึ่ง  คณะรฐับาลไดลงมือ
ปฏิรูประเบียบระบบที่ลาหลังจาํนวนมาก อยางเชนกฎระเบียบการเงินธนาคาร ภาษีอากร หรือการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องที่ขาราชการไมใสใจหรือปฎิเสธที่จะทํา อีกไมก่ีสัปดาหตอมาเหลาขุนศ ึกก็ยกเลิกกฎอัยการศึก ทํา
ใหสื่อสิ่งพิมพไมตองถูกเซ็นเซอรหรือตรวจสอบอยางเครงครดั แตอยางไรก็ตามสิ่งทีส่ําคัญมากกวาคือวิทยุและ
โทรทัศน สื่อทัง้สองประเภทนีย้ังถูกควบคุมอยางใกลชิด ในขณะที่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปขางหนา 
คนจํานวนมากทั้งทางในวังและนอกวังก็เชื่อวานี่แหละรัฐบาลในอุดมคติสาํหรับประเทศไทย คือมีทหารที่มรีะเบียบวินยั 
เหลาเทคโนแครตที่ทาํงานกันเพ่ือสวนรวม และการสอดสองดแูลจากกษัตริยที่เอาพระทัยใส 

 
แตมันก็ไมคงทนถาวร อานันทเปนเพียงรัฐบาลขัดตาทัพเพ่ื อรอรัฐธรรมนญูใหมจากรสช. และการเลือกตั้งที่จะ

มีข้ึนในเดือนเมษายน 1992 นัน่คือสิ่งที่เขาปรารถนา และมันก็เปนสิ่งที่ชวยบรรเทาความไมพึงพอใจของคนกลุมใหญที่
ไม ตองการรัฐประหาร ไมพึงตองเอยถึงเสียงวิพากษจากรัฐบาลนานาประเทศ คนของรสช. เองเลาก็พิสจูนตนเองวาฉอ
ฉลพอๆกันกับนักการเมืองที่ตนขับไลออกไป โดยการแทรกแซงแผนงานและโครงการตางๆเพ่ือใหตนไดผลประโยชน
ทางดานการเงนิ ในการสอบสวนการคอรรัปชัน่ในรัฐบาลชาตชิาย ครึ่งหนึ่งของผูถูกกลาวหาไดถูกปลอยไปเนื่องจาก
หลักฐานไมเพียงพอ หนึ่งในนัน้คือบรรหาร ศลิปอาชา ผูซึ่งสนับสนุนเปรมมาเปนเวลานานและอาจเปนผูหนึ่งที่
คอรรัปชั่นมากที่สดุ หลักฐานนั้นจะคนพบเฉพาะเหลารฐัมนตรทีี่ต    อตานรสช. เทานั้นเอง ซึ่งก็คือชาติชายและพรรคพวก 
ดวยการทีช่าตชิายลาออกไป บรรหารไดเปนหัวหนาพรรคชาติไทยและเขาก็ไดสนับสนุนรสช.อยูเบ้ืองหลงั12

 
เหลาแมทัพนายกองของคณะรัฐประหารไดแปรโครงการพฒันาที่ดินชนบทเปนเงินจากความฉอฉล  เพียงไม

นานนักหลังยดึอํานาจ พวกเขาไดประกาศโครงการที่จะแกไขปญหาทีด่ินทาํกินและบุกรุกปาสงวน ซึ่งเปนประเด็นที่
กษัตริยทรงใสพระทยัมาเปนเวลาหลายสิบป ในชวงแรก โครงการทีท่หารดาํเนินการ หรือ คจก. ไดโยกยายจัดตั้ง

                                                      
11 ถามันจะมีความหมายอะไรสักอยาง นั่นก็คือการทีช่าติชายและคณะรัฐมนตรีไดตดัสินใจกันเองโดยไมผานรัฐสภามาก
ข้ึนเรื่อยๆ หากหลังจากนั้น คาํวา“เผดจ็การโดยรัฐสภา” ไดขยับขยายมาเปนตรายี่หอที่พะใหกับนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกทีส่นับสนุนการบริหารสไตลเปรม 
 
12 หัวหนาคณะสบืสวนการคอรรปัชั่นคนหนึ่งไดกลาวกับผูเขียนในการใหสัมภาษณลับวาหล ักฐานนั้นมีอยางชัดเจนและ
แนนหนาทีเดียว แตก็เปนทีรู่กันดีอยูวาการสอบสวนและการเลือกเปาหมายนั้นเปนเรื่องการเมืองโดยแท 
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ชาวบานกวา 1.2 ลานคนในภาคอีสานใหมทีี่อยูอาศัยถาวรและที่ดินทํากินของตนเอง ในระยะยาว ไดมีการวางแผนแบบ
เดียวกันเพ่ือโยกยายชาวบาน 10 ลานคนทั่วประเทศ13 เชนเดียวกับโครงการอีสานเขียวของชวลิต รสช.ปาวประกาศวา
กําลังทําตามพระราชประสงค “โครงการปฎิรปูที่ดินของทหารสอดคลองกับพระราชดาํรทิีห่าทางชวยคนยากไรในป า
สงวนโดยใหมสีิทธิตามกฎหมายแและมคีวามมั่นคงปลอดภัยในชีวติ ในขณะเดียวกัน โครงการนี้จะชวยรักษาปาจากการ
ถูกทําลาย” เหลาทหารกลาวอาง14

 
แตเรื่องกลับตารปดไปอยางรวดเร็ว มันกลายเปนการขับไลคนจนจากป าเสื่อมสภาพเพื่อเคลียรพ้ืนที ่สําหรบั

การเพาะปลูกเพ่ือการพานิชยของบร ฺษัทขนาดใหญ ซึ่งสวนใหญคือการปลกูยูคาลิปตัสปอนใหโรงงานทําเยื่อกระดาษ 
ชาวบานที่ไดรบัสัญญาเมื่อหลายปกอนหนานี้วาสามารถอยูในพื้นที่ได หรอืแมแตหมูบานที่อยู มาเปนสิบๆปถูกบังคับให
ยายออก สวนใหญแลวทางกองทัพก็ไมไดเตรยีมทีด่ินหรือที่อยูอาศัยใหใหม และยังลมเหลวที่จะสงมอบอาหารและ
เครื่องอุปโภคบริโภคใหตามสญัญา เม่ือพระนักกิจกรรมองคหนึ่งนําชาวบานตอตานอยางสันติวิธี ทางกองทัพก็ใช
รถบรรทุกโจมตขัีบไลชาวบาน และจับกุมพระรปูนั้นเสีย 

 
หลังจากหกเดอืนผานไป ชาวไทยทั้งหลายก็ตระหนักวารสช.ก็เปนแคกลุมทหารขี้โกงอีกกลุมหนี่งเทานัน้เอง 

และกษัตริยภูมพิล ผูเคยตรสัตาํหนิรัฐบาลชาติชายหลายตอหลายครั้งในชวงป 1989-1990 ในเรื่องสวสัดกิารของคนจน
และโครงงานอืน่ๆของรัฐบาล ก็ยังทรงไมมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้กับรสช. ในขณะเดียวกัน รสช. ไดแสดงออกถึงกา
รสนันสนุนสถาบันกษัตริยอยางแข็งขัน ในวันครบรอบวันพระราชสมภพของพระราชวงศ รสช.ไดจัดพิธีเฉลมิฉลองอยาง
ยิ่งใหญและรามในงานฉลองสวนพระองคในพระราชฐาน เม่ือเจาฟาหญิงสริินธรทรงมีพระชนมายคุรบสามรอบ หรือ ใน
วันคลายวันพระราชสมภพปที่ 36 ในเดือนเมษายน โรงเรยีนนายรอย จปร. ไดจัดงานบวชนักเรียนโรงเรยีนนายรอย 117 
คน โดยสมเดจ็พระสังฆราช ถวายเปนพระราชกุศล 

 
สวนทหารอากาศไดถวายเครือ่งบินไอพน F16A สวนพระองคแดเจาฟาชาย (พระองคทรงขับกับนักบินอีกคน

หนึ่งไปทั่วประเทศ เพราะยังทรงไมมีใบอนูญาตทีจ่ะขับเครื่องดวยพระองคเอง) ตอมาในตนป 1992 คณะรัฐบาลทหาร
ไดถวายพระยศพลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอกแดพระองค และยังไดถวายตําแหน งผูบังคับบญัชาของ
กองบัญชาการทหารรักษาพระองคใหองครัชทายาทอีกดวย ดวยเหตุนี้ทําใหเจาฟาวชริาลงกรณทรงมคีวามสําคัญ
ในทางทหารมากขั้น แมวาพระองคจะยังทรงอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูบัญชาการทหารสูงสุดก็ตาม15 ในเดือน
กุมภาพันธ 1992 สุจินดาไดถวายทีด่ินของกองทับพ้ืนที่เกือบสี่เอเคอรสมทบใหกับพระตําหนักบริเวณชานเมืองนนทบุรี
ของเจาฟาชาย16

 
กลางป 1991 มีสัญญาณหลายอยางบงบอกวาทหารประสงคจะตอทออํานาจหลังการเลือกตั้งที่จะจัดข้ึนในป 

1992 และสุจินดาก็หมายจะเปนนายกรัฐมนตรเีสียเอง ในเดือนกันยายน สุนทรเกษียณอาย ุแสะสุจินดาก็ควบตําแหนงผู
บัญชาการทหารสูงสุดอีกตาํแหนง รายลอมไปดวยพวกจปร. 5 ที่อยูในตําแหนงบังคับบัญชาสาํคัญๆของกองทัพ ผู
บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ. เกษตรไดกอตั้งพรรคสามัคคีธรรมข้ึน และผูกพันธมติรกับพรรคชาติไทย ซึ่งยอมรับ
ใหพลอากาศเอกจอมคอรรัปชัน่อย างมโหราฬอยางสมบญุ ระหงสเปนหัวหนาพรรค ในเดอืนพฤศจิกายน เกษตรได
ประกาศอยางโจงแจงวา ทหารจะเปนนายกรฐัมนตรี ซึ่งหมายความถึงสุจินดาหรือไมก็เขาเอง แตดวยความกดดันจาก
ผูสื่อขาว สุจินดาไดใหคํามั่นตอหนากลองวาเขาจะไมใชรสช.เปนกระดานหกเพื่อตําแหนงนายกรัฐมนตร ี

 

                                                      
13 ดู ฟาร อีสเทิรน อีโคโนมิค รวีิว 31 ตุลาคม 1991 
 
14 เนชั่น วันที่ 17 กันยายน 1991 
 
15 ในอีกแง มุมหนึง่แลว นี่เปนการลดทอนอํานาจอิสระของเจาฟาชาย ในป 1978 เจาฟาชายทรงดํารงตําแหนงในกอง
กําลังราชองครกัษ ซึ่งเปนกองรอยรักษาพระองคของกษัตริย และในป 1982 ทรงไดรับการแตงตั้งเปนผูบังคับบัญชา 
ซึ่งตําแหนงนี้ยงัข้ึนอยูกับแมทพัภาค ในป 1988 พลเอกชวลติไดเปลี่ยนสายการบังคับบญัชาของกองรอยเสียใหม
เพ่ือใหเจาฟาชายทรงไดรับการแตงตั้งเปนนายพลและยังคงมีหนาที่เปนผูบงัคับบัญชาของกองรอยได เทากับวาทําให
เจาฟาชายมสีายการบังคับบญัชาที่เปนอิสระของตัวเอง ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานการทหารจากตางประเทศผูหนึ่งเห็นวา สิ่งนี้
อาจเปนอันตรายได หากพิจารณาจากอุปนิสัยของเจาฟาชายเอง เม่ือรสช.ถวายการแตงตั้งใหพระองคดํารงตําแหนงผู
บัญชาการกองทหารรักษาพระองค เจาฟาชายก็ทรงอยูภายใตผูบญัชาการทหารสูงสดุโดยตรง ซึ่งเวลานัน้ไดแกพลเอก
สุจินดาน่ันเอง 
 
16 บางกอกโพสต ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ 1992 
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การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกลายเปนสนามรบระหวางคณะรฐัประหารกับฝายตรงขาม เหลาทหารตองการสิ่งที่
เหมือนกับบทบญัญัติในรัฐธรรมนูญป 1978 ซึ่งใหอภสิทิธิ์กับทหารในบทเฉพาะการณ ซึ่งเปนสิ่งที่เปรมพยายาม
กําหนดใหเปนสิ่งถาวร  และในรัฐธรรมนูญป 1978 นี่เองที่อํานาจของวุฒสิมาชิกและจํานวนวุฒสิมาชิกไดขยายออกไป
เพ่ือใหสามาถควบคุมรฐับาลโดยมีเพียงแคพรรคขนาดยอมพรรคหนึ่งในสภาผูแทนราษฎรสนับสนุนอยูเทานัน แนนอน
วา พรรคสามัคคีธรรมของเกษตรสาามารถเลนบทนั้นไดแนนอน วุฒิสมาชิกจะมาจากการแตงตั้งโดยรสช. และ
วุฒสิมาชิกจะมสีวนรวมในการเลือกนายกรัฐมนตรผีูซึ่งไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง ประธานวุฒสิมาชกิเปนประธาน
รัฐสภาดวย และเปนผูรับผิดชอบในการเสนอชื่อนายกรฐัมนตรี  คณะรัฐมนตรีจะเปดกวางสําหรับขาราชการประจําอยาง
พวกเขา ดังนั้นขาราชการอยางสุจินดาสามารถดํารงตําแหน   งผูบัญชาการทหารต อไปได  และเปนนายกรฐัมนตรีโดยไม
ตองลงสมคัรรับการเลือกตั้ง แมวาสภาผูแทนราษฎรอาจคดัคานก็ตาม 

 
นั่นหมายความวารสช.และจปร.5 ยังจะคงควบคุมรัฐบาลไปไดอีกหลายป มีการประณามไมเห็นดวยอยาง

กวางขวางเมื่อรางรัฐธรรมนูญผานวาระแรกอยางเปนเอกฉันทจากสภานิติบญัญัติทีร่สช.ครอบงําอยู ในวันที ่19 
พฤศจิกายน คนกวา 50,000 ไดมาประทวงทีส่นามหลวง ซึ่งนับวามากทีสุ่ดทั้งแตการชมุนุมประทวงทางการเมองเมื่อป 
2519 รางรัฐธรรมนูญที่ออกมานันดูเอียงขางจนกระทั่งหลังจากที่รางผานวาระทีส่อง นายกรฐัมนตรี อานันทตองออกมา
แสดงความผดิหวังและสนับสนุนใหประชาชนออกมาตอตาน พอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน บรรดาสื่อก็โจมตีรสช.หนักข้ึน 
และนักศึกษาก็เริ่มเคลื่อนไหว 

 
กษัตริยภูมิพลยงัทรงอยูในฉากหลังโดยไมทรงมีพระวิพากษใดๆ ตลอดทั้งปนั้น พระองคทรงพบปะกับอานันท

และสุจินดาอยาสม่ําเสมอเพ่ือประทานคําปรึกษาหารือ แตก็ทรงงานตามหมายกําหนดการในราชพิธีหรืองานของพระ
ราชวงศ ครั้นเมือ่ความขัดแยงในการรางรัฐธรรมนูญพุงสูงข้ึน พระองคก็ทรงมพีระราชดาํรสัหลายครั้งในหลายวโรกาศ 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พระองคประทานพระราชโอวาทตอนายหหารและตาํรวจที่ไดรับการเลื่อนตําแหน  งใหม ในงาน
พิธีถวายสตัยปฎิญาณ ซึ่งเปนประเพณี พวกที่ยืนอยูแถวหนาสุดของกลุมน้ันเกือบจะเปนรุน 5 ลวนๆ พระองคตรสัให
ปฏิเสธการวิพากษวิจารณใหลดขนาดกองทัพ เน่ืองจากสงครามอินโดจีนไดยุติลงแลว “มันเปนแคแนวทาง” พระองค
ตรสัเสียดสีความคิดน้ัน นอกเหนือไปจากการตอสูในสงครามและธํารงสันตภิาพแลว กองทัพไดช วยพัฒนาและนําความ
สงบสุขมาใหประชาชน พระองคตรสัวาภารกิจนี้ยังดําเนินตอไปและเปนไปดวยด ี

 
การพระราชทานคํารับรองอยางชัดเจนใหกับเหลาทหารนั้นไมเปนที ่รับฟงของประชาชนนอกวังเอาเสียเลย 

ขณะที่รัฐธรรมนูญใกลผานวาระสดุทายในวันที่ 7 ธันวาคม ฝูงชนคัดคานรฐัธรรมนญูอยางแข็งขัน และทัง้กรุงเทพก็หวั่น
วิตกวาจะเกิดการจลาจลขึ้นในทองถนน กษัตริยภมูิพลทรงตอบสนองตอเหตุการณโดยการแทรกแซงอยางจงใจอยาง
เห็นไดชัดวาทรงเชื่อมั่นในเหลาทหาร ดวยเหตุนั้นพระองคทรงมีพระราชดํารัสเก่ี  ยวกับทัศนคติดานการเมอืงอยาง
เปดเผยที่สดุเทาที่เคยมีมา ซึ่งเผยใหเห็นวาทศันคตินั้นไมไดเปลี่ยนไปเลยนบัแตยคุรฐัประหารของสฤษดิใ์นป 1958 
ในพระราชดํารสักอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 4 ธันวาคม ทรงอางวาหลักประชาธปิไตยนั้นแทจรงิแลวเปนแค
แนวคดิอันวิลิศมาหราทีท่ําใหสังคมออนแอลง พระองคทรงแสดงออกมาอยางเดนชดัวาทรงคิดถึงเรื่องรฐัธรรมนูญนอย
มาก ดวยการมองจากทัศนะคติแบบชาวพุทธ รัฐธรรมนูญน้ันไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และไมมีคาคูควร
กับการตอสูแก งแยง ทรงโตแยงอีกดวยวาไมใชฝายรสช. ทีย่ั่วยใุหมีการตอตาน แตเปนฝายตรงขามตางหาก ทรงตรสั
เรื่องเหลานี้ในรปูแบบทีส่ะเปะสะปะ เหมือนกับพูดกับพระองคเองยาวนับชัว่โมง ปะติดปะตอเรื่องหน่ึงเขากับอีกเรื่อง
หนึ่งราวกับทรงเปนพระสงฆผูชราภาพรูปหนึง่ที่กําลังแสดงธรรมเทศนาอยางวางเปลา ภูมพิลทรงฝกฝนกลวิธีแบบนี้มา
หลายสิบป และทรงแสดงออกมาในจังหวะที ่คาดคะเนไวอยางแมนยํา17

 
ทรงเริ ่มตนดวยการตรสัวาจะทรงแยงเรื่องบางประเด็นอยางเปนวิชาการ โดยที่มิไดบงบอกวาเปนเรื่องอะไร 

จุดมุงหมายของพระองคคือ “การทํามาหากนิของประชาชน ตองสะดวกสบายมีความปลอดภัย การปกครองใหมคีวาม
เปนธรรม” ทรงตรสัวาปญหาคอืประเทศไทยไดนําแนวความคิดจากตางประเทศที่ไมเหมาะสมมาใช “ระเบยีบการตางๆ 
หรือวิชาการตางๆ บางทีก็ไมเหมาะสมกันสภาพ หรือนิสยัใจคอของคนไทย" 

 
ประเทศชาติตองการความสามคัคีเพ่ือความอยู รอด ในกรณีนีค้วามสามัคคีคอืการอะลุมอลวย “อะไรที่พอจะ

ยอมรับไดก็ใหยอมรับ” แมวามันจะไมสมบูรณเต็มรอยเปอรเซ็นต ไมมีอะไรทีด่ีพรอม ทรงตรสั ดังนั้น “เราตองใชในสิ่งที่
เรามี” เพ่ือความเปนเอกภาพและการอยู รอดของประเทศชาต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายประเทศทีร่อคอยในสิ่งที่
สมบูรณแบบโดยไมมีการปรานปีระนอมนั้นอาจเกิดการแตกแยกขึ้นมาได “ประเทศตางๆในโลกไดเห็นประจักษแลวใน
ระยะสามปนี้วา คนที่เขาจะตั้งประเทศขึ้นมีหลกัทฤษฎทีี่เรยีกวาในอุดมคติ เพ่ือปกครองประเทศ ลวนแตจะสลายไป
แลว” ทรงตรสัถาม “เมืองไทยจะสลายไปร”ึ 

                                                      
17 ผูเขียนไดตีความจากหนังสือ “พระราชดํารสัตอผูที่มาถวายคําอวยพรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธ
ที่ 4 ธันวาคม 1991 (กรุงเทพ: สํานักพิมพอัมรินทร, 1992)
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การหักเหเรื่องราวของภูมิพลคอืการบงชี้ใหเหน็วาการจดัการแบบไทยๆ หรอืความจริงแลวคือการจดัการแบบที่

กษัตรยทรงทํานั้นเปนสิ่งที่วิเศษสุด ทรงเรยีกสิ่งเหลานั้นวา “วิธีของคนจน” ซึ่งตองยอมอดทนเสยีสละกอนที่จะไดรับ
ผลตอบแทน และกฎระเบียบทางราชการและหลักการทางอดุมคติจะไมอาจสกัดก้ันกระบวนการนี้ได โครงการหลวง
ของพระองคเปนตัวอยางสําหรบัแนวคดิน้ี ซึ่งทรงเรยีกวา “การขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา” โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ทรงตรสัวา การกระทําตามแบบอยางของประเทศที ่ร่ํารวยนั้นเปนการไมเหมาะสม “เราไมเปนประเทศร่ํารวย เรามี
พอสมควร พออยูไดแตไมเปนประเทศที่กาวหนาอยางมาก เราไมอยากจะเปนประเทศกาวหนาอยางมาก เพราะถาเรา
เปนประเทศ กาวหนาอยางมากก็จะมีแตถอยกลับ ประเทศเหลานั้นที่เปนประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา จะมแีตถอยหลัง
และถอยหลังอยางนากลัว แตถาเรามีการบรหิาร แบบเรยีกวา แบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมี
สามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยูไดตลอดไป..” 

 
ปญหาพื้นฐานก็คือรัฐธรรมนญู ตัวอยางทีช่ดัเจนคือสหรฐัอเมริกา พระราชาตรัส ในเมืองนิวยอรค ทรงชี้ใหเห็น 

ระบบสวัสดิการของรัฐจะจายเงนิใหกับคนที่ไมมีงานทํา ดังนั้นคนเหลานั้นจึงไม มีแรงจูงใจที่จะหางานทํา เรื่องแบบนี้
เปนเรื่องที่ไมมีประโยชน ทั้งตอสังคมและตอตัวเอง แตมันก็เปนกฏหมาย “ เปนสิทธิของเขา ตามรฐัธรรมนญูอเมริกันที่
จะไดสงเคราะหถาไมมีงาน” ทรงตรสั “ถาเราจะเอากฎเชนนี้ ก็เสียงบประมาณเปลาๆ” 

 
ในทางตรงกันขาม โครงการหลวงของพระองคไดพิสจูนแลววาเปนภูมิปญญาที่จะหลีกเลี ่ยง “การนําเขา” 

หลักการทฤษฎจีากตางประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลงใหเหมาะสมยิง่ข้ึ น ถึงแมวาบางครั้งคาใชจายจะสูงข้ึนและ
ดวยระเบียบข้ันตอนที่นอยลง โครงการตางๆของพระองคไดชวยเหลือผูคนอยางมีประสทิธภิาพมากกวารฐับาลเสียอีก 
โดยการหลีกเลีย่งข้ันตอนตามระเบียบราชการหรือความลาชาจากหน วยงานราชการ ซึ่งทําใหประชาชนไดผลกําไรเรว็
ข้ีนมาก ภายในปเดียวเทานั้นเองตามตัวอยางที่ทรงเลา   “ประชาชนไดรายไดแลวเปนอันวาปลายปนั้นไมตอง
สงเคราะห….ทัง้นี้ในทางเศรษฐกิจแทๆ ก็เปนอยางนี้ไดเหมือนกัน” กษัตริยตรัส ยิ่งไปกวานัน้ เม่ือคนที่บรจิาคใหกับ
โครงการหลวงเห็นวาโครงการไดผล ก็พรอมที่จะบริจาคใหม อีก นี่เปนวงจรเกื้อหนุนที่วิเศษ นั่นคือ “การขาดทุน” กลาย
มาเปน “ผลกําไร” 

 
เพ่ือไมใหเกิดการเขาใจผิดใดๆ ภูมิพลทรงหยุดความคลุมเคลืออยางฉับพลันและตรสัวาจะทรงกลาวถึง

ประเด็นที่ยังไมมีชื่อที่กําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน ทรงไมไดตรสัถึงรัฐธรรมนญู ดวยการอุปมาอุปมัยทีย่ืดยาว ตรสัวาใครคน
ใดก็ไดควรถูกเลือกข้ึนมาเพื่อพูดแทนประชาชน และมันก็ไมสําคญัอะไรนักที่วาคนๆนั้นจะเปนคนที่มีอายุมากที่สดุใน
สังคม หรือเปนคนที่เรยีนมาสูงที่สดุ หรือเปนนายกรัฐมนตรี หรือประธานรัฐสภา หรือแมแตจะเปนผูบัญชาการทหาร
สูงสดุก็ได ใครจะเปนผูแทนของประชาชนนัน้ไมสําคญั  ประเทศไทยมรีะบบที่วานายกรัฐมนตรีเปนผูนํา “เม่ือเราตั้ง
ระบบขึ้นมาแบบนี้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนคนพูดแทนผูอ่ืน ขาพเจาเองก็ไมแนใจวาแบบนีจ้ะเปนประชาธปิไตยไดไหม” 
ภูมิพลตรสัเสรมิ18

 
ใครจะเปนก็เหมือนกัน ประชาชนตัดสินใจเลอืกตัวแทนคนหนึ่งจากระบบหนี่ง “ถาเปนเชนนี้ก็พอใชได” 

กษัตริยตรสั   ถาอยากจะเปลีย่นปหนาก็เปลี่ยนไป ก็เปลี่ยนไดก็มติลงมติกันก็เปลี ่ยนได เขาก็รับมตินั้น เปลี่ยนไดทั้งน้ัน 
เพราะกฎเกณฑอะ ไรตางๆเปลี่ยนไดทั้งน้ัน ไมใชตายตวัอยูตลอดเวลา ก็เปลี่ยนได แตอยามาทะเลาะกนัอยางถึงเลือด” 

 
นี่คือประเด็นหลักของกษัตริย ทรงเห็นวารัฐธรรมนูญปจจุบันนั้นเหมาะสม และปญหาอ่ืนๆสามารถแกไขได

ภายหลัง ภูมิพลทรงแยงวา ความจริงแลว ประเทศอื่นๆก็แกกฎเกณฑกันอยู บอยๆ และก็ไมไดยึดถือหลักการเครงครัด
อะไร แลวก็ทรงอางถึงสหรัฐอเมริกาอีกครั้งวา แมแตระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดทีุกสี่ป “แตก็เคยมีปรากฏวา
ปฏิวัต…ิ. ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ไมไดรับการเลือกตั้ง ไมไดเปนไปตามหลักของการตั้งประธานาธิบด”ี นี่คือ
การตีความอยางนาสนใจ ในกรณีที่นิกสันลาออกจากคดีวอเตอรเกท ซึ่งมันสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคของ
กษัตริยไดเปนอยางดี นั่นคือแมแตในรูปแบบของประชาธิปไตย เหลาผูนํานัน้ก็ไมไดผูกมัดตนเองกับหลักการและ
กฏเกณฑอันเลิศเลอเหลานั้น 

 
กษัตริยยังทรงหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา “รัฐธรรมนูญ” (ยกเวนในการอางอิงถงึสวสัดิการสังคมของอเมริกา) ราว

กับเปนการแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเวนระยะหางจากการเมือง และยังธํารงไวซึ่งความเปนกลางของธรรมราชาที่
จะไม ยุงเก่ียวกับประเด็นสามญัทั่วไปและอคติตางๆนานา ทรงสรุปวา “เปลี่ยนไดทั้งน้ัน แตก็ตองไมมีการทะเลาะ ถึงจะ
ฆาจะตีหวักันถงึเลือดก็เปนได คือวาที่พูดอยางนี้ก็เพราะวา เวลานี้กําลังเวียนหัวกันอยูวา จะเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยน จะทํา
ใหออกหรือไมออก ออกแลวจะเปลี่ยน เปลี่ยนแลวก็จะออก เพราะไมรูเปนอยางไร ขอใหทาํงานได แลวถาทํางานไดดี

                                                      
18 ประโยคนีถู้กตดัออกจากพระราชดํารสัทีต่ีพิมพเผยแพรอยางเปนทางการโดยสํานักพระราชวัง
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ก็ทํางานตอไป ถาทาํงานไมดี ทํางานไมราบรืน่ก็เปลี่ยนได และมีทางทีจ่ะเปลี่ยนได เพราะเปดโอกาสใหเปลี่ยน เปด
โอกาสใหมีการเปลี่ยนไดไมยาก” 

 
การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนเรื่องงาย และที่จริงแลว ตามหลักธรรมข้ันสูง ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมอาจ

หลีกเลี่ยง และไมมีสิ่งใดทีจ่ีรังยั ่งยืน ในสายตาของกษัตริย รฐัธรรมนญูน้ันคอือะไรก็ได แต มนัก็ตองตกอยูใตหลักธรรม
ทางพทุธซึ่งก็คอือนิจจา หรือความไมเที่ยงแทแหงสรรพสิ่ง ยกเวนธรรมะ ในขณะเดียวกัน “ถาไมสามัคค ีตัง้แตวันนี้ ก็
จะไม มีวันหนา” 

 
แมวาจะทรงตรสัแนะนาํแบบไมโจงแจง ทุกคนก็เขาใจดีวากษัตริยทรงรับรองรัฐธรรมนูญฉบับ รสช. ในวัน

ตอมาหนังสือพิมพแทบทุกฉบบัพาดหัวคลายๆกันกับบางกอกโพสตวา “ในหลวงรับสั่งใหอะลุมอลวย เรื่องราง
รัฐธรรมนูญ” ในสภา ฝายคดัคานทีม่ีอยูประปรายไดลมเลิกความพยายาม และอีกสามวันตอมา รางรัฐธรรมนูญก็ผาน
สภาดวยคะแนน 262 ตอ 7 แมแตเหลานักกิจกรรมผูสนับสนุนประชาธิปไตยก็ลงคะแนนสนับสนุนใหผาน ดังนั้น ดวย
อํานาจจากพระราชดํารสั บวกกับการขมขูจากรัฐบาลทหารคอยสนับสนุน มันจึงเปนความพายแพอยางยอยยับของ
กระแสประชาธปิไตย 

 
แมวาภมูิพลจะตรสัแตหลักการโดยทั่วไป แตก็เห็นไดชัดวาทรงไดพิจารณารายละเอียดบางอยางในราง

รัฐธรรมนูญน้ันแลว แนนอนทีท่างวังหลวงไดวิเคราะหสวนทีเ่ก่ียวพันกับอภิสิทธ์ิของกษัตรยิ และทางรสช.ก็ไดปรับแก
ในสวนพระราชอํานาจอีกเล็กนอยตามพระบัญชา ตัวอยางเชนการเพิ่มจํานวนขององคมนตรีเปน 19 คน จากเดิมที ่มีอยู 
16 คน (เพ่ือทีจ่ะไดมีเลือดใหมๆเขามาสืบทอดเจตนารมณตอไป) 

 
อยางไรก็ตาม อยางที่พวกรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยตระหนกั พระองคทรงผิดพลาดในประเด็นสําคัญประเด็น

หนึ่งในการคัดคาน พระองคตรัสวารัฐธรรมนญูจะแกไขปรับปรุงไดทันที แตในรางรัฐธรรมนูญทีร่างข้ึนนั้นทหารจะยังคงมี
อํานาจทีจ่ะทําใหการแกไขเพ่ิ มเติมหัวขอใดก็ตามที่ทางทหารไม เห็นชอบตกไปได การแกไขเปลี่ยนแปลงจะเปนไป
ไมไดอยางนอยก็อีกหลายปทเีดียว 
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