บทที่ 17
อีกหนึ่งรัฐประหารเพื่อราชบัลลังก
ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม ชาติชายอัดฉีดความสดชื่นเขาสูบรรยากาศ ไมเพียงแตซิ่งจักรยานยนตและ พูด
เลนหัวแบบหนุม
 เจาสําราญเลนกับชาวหาบเรแผงลอยขางถนน ชาติชายยังจุดประเด็นวารูปแบบการบริหารงานของ
เปรมนั้นไดลาสมัยไปเสียแลว สงครามเย็นสิ้นสุดลง ถึงเวลาที่จะผูกมิตรกับประเทศเพื่อนบานและละทิ้ง นโยบายเพื่อ
ความมั่นคงแหงชาติตามแนวทางกษัตริยนย
ิ ม ขณะที่ภูมิพลทรงแตงตั้งเปรมเปนองคมนตรี ชาติชายก็แตงตั้งคนของตน
เขาไปแทนเทคโนแครตหนาเดิมๆที่เปรมแตงตั้งโดยทางวังเห็นชอบ คณะทีป
่ รึกษาของชาติชายนั้นประกอบไปดวยพล
พรรคที่เคยเปนฝายตอตานฝายขวาในชวงป 1970 , ซึ่งก็รวมไปถึงไกรศักดิ์ ลูกชายของเขาที่เคยเกี่ยวพันกับพคท.
และ สุขุมพันธุท
 ี่คอยวิพากษวจ
ิ ารณเปรม คณะรัฐมนตรีของชาติชายนั้นผลัดชุดพระราชทานแบบในสมัยรัฐบาลเปรมทิ้ง
แลวหันมาสวมสูทอิตาลี และเนคไทยีห
่ อหรูมด
ี ีไซนแทน ซึ่งลวนแตเปนการบงบอกวากษัตริย และวัฒนธรรม กษัตริย
นิยมไมไดมีความสําคัญอีกตอไป รัฐบาลจากการเลือกตั้งไดกลายเปนคูแขงที่สาํ คัญในการชวงชิง อํานาจและศรัทธา
กับคนในวังไปโดยปริยาย
รัฐบาลชาติชายรับชวงมรดกเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวมาหลายปแลว จากการลงทุนจากทางเอเชียตะวันออก
ชาติชายไดอางยกขอจํากัดของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเชนโครงสรางพื้นฐานและกําลังคนมาอางในขณะที่
สงเสริมแนวคิดอยางการเพิ่มการแขงขันและการแปรรูป และยังเรงดําเนินการโครงการใหญยักษซึ่งเคยเชือ
่ งชาเปน
อยางยิ่งเพราะ ระบอบอํามาตยาธิปไตยในสมัยเปรมอยางรีบดวน
แมจะเปนแคชวงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม การเจริญเติบโตแบบนีไ
้ ดชวยใหคนไทยจํานวนมากมีฐานะดีขึ้น อีกทั้ง
เพิมความมั่งคั่งในชนบท อยางไรก็ดี มีอยูอยางหนึ่งที่คลายกันกับชวงสมัยของเปรม คือชาติชายเปนผูนําของรัฐบาล
ผสมที่งอนแงนไมนาไวใจ อีกทั้งบรรดา นายพลทีท
่ ะเยอทะยานทั้งหลายทีซุ
่ มรอทีอยู เปนตนวาชวลิต และเหลาผูนํา
ของจปร. 5 อยางสุจินดา คราประยูร และอิสระพงศ หนุนภักดี ก็กําลังวางแผนการเขาเลนการเมือง ดังนั้นเพื่อที่จะอยูใน
อํานาจใหได ชาติชายตองพยายามแบงเคกใหทุกคนพอใจ แมวาเปรมก็ทําอยางเดียวกัน แตชาติชายไปไกลกวาอีกขั้น
หนึ่ง จนกระทั่งรัฐบาลที่คอรัปชั่นอยางมโหราฬนั้นไดรับฉายาอยางทีส
่ มควรจะไดวาเปนรัฐบาลบุฟเฟตคาบิเนต สิ่ง
เหลานี้ชวยสนับสนุนพระราชดํารัสของกษัตริยท
 ี่ตรัสเสมอๆถึงนักการเมืองจอมละโมบ อีกทั้งชวยเปดประตูสูการ ทํา
รัฐประหารอีกครั้ง
โดยแทจริงแลวชาติชายหาใชพวกตานกษัตริยไม เขายอมรับบทบาททางพิธีการของกษัตริย เมื่อครั้งที่เปน ทู
ตอยูเจนีวา ทั้งชาติชายและภรรยาก็เคยถวายการรับรองตอพระราชวงศอยูเปนนิจศีล แตทงั้ นี้และทั้งนั้น ทั้งชาติชาย
และบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายก็ไมเห็นความจําเปนที่จะตองทํางานอยางใกลชิดกับทางวังเหมือนอยางเปรม อีกทั้งใน
ฐานะที่เปนนักธุรกิจและนักการเมือง บรรดารัฐมนตรีเหลานี้ก็ไมเคยไดคลุกคลีใกลชด
ิ กับในวัง เหมือนอยางพวกนายพล
ทั้งหลาย
แมจะยังอํานวยความสะดวกใหโครงการหลวงทั้งหลายและงานพระราชพิธี ชาติชายก็พยายามที่ถอดถอน
กลไกที่กษัตริยและเปรมไดสรางเอาไว คนโปรดของระบบเกาถูกกันออกไป ชาติชายยังเก็บรัฐมนตรี ตาง ประเทศคน
เกาคือสิทธ เศวตศิลา นักรบรุน
 สงครามเย็นเอาไวในรัฐบาลอีก 2 ป แตสุดทายก็บังคับใหลาออกไปเสีย ตอมาสิทธก็
ไดรับตําแหนงองคมนตรี เชนเดียวกับเปรม นี่เปนสงที่แสดงใหเห็นจุดยืนของกษัตริย บรรดา พันธมิตรของเปรมและ
ทางวังในสภาพัฒน การบินไทย และธนาคารชาติถูกผลักดันใหออกไป คณะกรรมการบริหารการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งมี
องคมนตรีรวมอยูดวย 2 คนถูกใหออก รัฐบาลชาติชายไดวางนโยบายพัฒนาประเทศ โดยทีท
่ างวังหรือทหารไมมีสว น
รวม โครงการอีสานเขียวถูกแทนทีด
่ วยคําสัญญาของชาติชายที่จะทําใหอีสานมั่งคั่ง โดยการแปรสนามรบใหเปนตลาด
การคา การพัฒนาแนวทางนี้จะทําใหนักการเมืองและรัฐบาลพลเรือนเปนฝายไดความดีความชอบไป
ยังมีสิ่งละอันพันละนอยที่สรางความเจ็บช้าํ ใหกับขั้วอํานาจเกา ซึ่งเรื่องนี้ตอ
 งขอโนมหัวคารวะใหกับสส.รุน
 ใหม
หัวเสรีนย
ิ มในสภา ตนป 1989 คือการทีค
่ รม.ปฏิเสธความเคลือ
่ นไหวของทางวังและทหารทีจ
่ ะคืนทรัพยสินที่ยด
ึ มาจาก
ถนอม กิตติขจรหลังเหตุการณ ตุลาคม 1973 ภายหลังทางครม.ยังปลอยเงินกองทุนทีถ
่ ูกกักไวเปนเวลานาน เพื่อ
กอสรางอนุสรณสถานตุลาคม 1973 ทามกลางการขบเขี้ยวเคี้ยวฟนของพวกอนุรักษนิยม สุจินดาผูแ
 ข็งกราว ผูน
 ําคน
ใหมขอกองทัพไดออกมาโวยวายคัดคานอยางแข็งขัน
ยังมีความขัดแยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทางธุรกิจอีกดวย ประชัย เลี่ยวไพรัตนนักธุรกิจผูใกลชิดกับชาติชาย
ไดรับอนุญาตใหเขาไปดําเนินธุรกรรมดานวัสดุกอสรางและผลิตภัณฑปโตรเคมีที่เครือซีเมนตไทยของทางวังมีอิทธิพล
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อยู ประชัยผูเปนผูผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีรายแรกของเมืองไทยขมขื่นเปนอยางยิ่งที่ปูนใหญทําลายการผูกขาดของ
เขา จึงโนมนาวใหครม. ชาติชายออกอนุมัตใบอนุ
ิ
ญาตใหผลิตปูนซีเมนตบาง และประชัยยังแยงลูกคาของปูนใหญอยาง
ดุเดือด นอกจากนี้ การรวมทุนทางดานปโตรเคมีของประชัยยังไดรับการอนุเคราะหเปนพิเศษเหนือกวาปูนใหญ ยังมี
บริษัทอื่นๆ ทางดานเหล็กและโทรคมนาคมทีไ
่ ดรับความอนุเคราหที่มากกวาใหปูนใหญในทํานองเดียวกัน แลวบางที
ชาติชายก็ยังไมเอาใจใสผลประโยชนของทางวังมากเทาที่ควร รัฐบาลของเขาสนับสนุนโครงการขนสงมวลชล
โฮปเวลล ซึ่งเปนทางรถไฟยกระดับพาดผานวังจิตรลดาและสถานทีส
่ ําคัญของทางวังหลายแหง การกระทําเชนนี้เปน
การลวงละเมิดกฎเกณฑที่พิทก
ั ษความศักดิ์สท
ิ ธของอาณาบริเวณของวังหลวง ทางวังไดตา นทานและฝายสนับสนุน
ทางวังในกลุมพวกขุนนางอํามาตยปฏิเสธทีจ
่ ะรวมมือกับโฮปเวลล 1
รัฐบาลชาติชายยังปฏิเสธบทบาทของกองทัพที่ครอบงําทางดานสังคมการเมือง นายกรัฐมนตรีไดทําการลด
อํานาจวุฒส
ิ ภาซึ่งมาจากการแตงตั้ง ซึ่งลวนแลวแตมาจากกองทัพ ตํารวจ และพวกขุนนางอํามาตยสายอนุรักษนิยม
แมวาชาติชายจะยังไมสามรถลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาลงได แตเขาก็ตองการใหประธานสภามาจากสภาผูแทนราษฎร
เพราะประธานสภาเปนผูเสนอชื่อนายกใหกษัตริยล
 งพระปรมาภิไท ตําแหนงอันสําคัญยิ่งนี้จงึ ถูกเปลี่ยนมือจากกลุม
อํานาจเกามาเปนของกลุมนักการเมือง
หลังจาก 8 ปของการโหมประชาสัมพันธแบบสุดกายถวายชีวต
ิ ของเปรม ภาพลักษณสวนตัวของภูมิพลก็ไม
อาจมีสิ่งใดมากล้ํากรายได แตมันก็ดูเหมือนจะเปนจุดสิน
้ สุดของยุคสมัย ดวยปจฉิมกถา กษัตริยแ
 ละราชินีทรงย้ําเตือน
ผูฟงถึงงานที่ทาํ มาและความสําเร็จ ซึ่งลวนแลวแตเปนงานเพื่อประชาชนทัง้ สิ้น พระมหากษัตริยย
 ังทรงไดรับการถวาย
พระเกียรติยิ่งๆขึ้น เชนในป 1988 ไดรับรางวัลแม็กไซไซ ซึง่ เปนรางวัลที่ไดรับการยกยองอยางมากในเอเชีย ในป1990
มหาวิทยาลัยฮารวารดไดตั้งชือ
่ จตุรส
ั ของเมืองตามชื่อกษัตริย และในป 1989 เมื่อเจาชาย Franz-Josef II แหง
Liechtenstein สิ้นพระชนม ภูมิพลก็กลายเปนกษัตริยท
 ี่ยังมีพระชนมอยูทค
ี่ รองราชยอยูนานที่สด
ุ ในโลก ในเวลา
เดียวกัน พระอาจารยสว นตัวทางจิตวิญญาณ คือสมเด็จพระญาณสังวรณก็ไดรับตําแหนงสูงสุดในทางศาสนา คือไดเปน
พระสังฆราชในป 1989 ตามเสนทางที่เคยวางเอาไวเมื่อพระองคไดเปนพระพีเ่ ลี้ยงของภูมิพลหนุมในป 1955
อนุสาวรียอนุสรณสถานของรัชกาลที่ 9 ก็กําลังดําเนินการเชนกัน มีการตอเติมวัดญานสังวรารามทีช
่ ลบุรี ใน
กรุงเทพ รัฐบาลก็สรางสวนสาธารณะทีต
่ ั้งชื่อตามกษัตริยพรอมกับหองนิทรรศการโครงการพระราชดําริ ถนนสายใหมถูก
ตั้งชื่อวาพระราม 9 และหนองน้ําบริเวณใกลเคียงกันซึ่งทรัพยสินสวนพระองคเปนเจาของก็กลายเปนทะเลสาบพระราม
9 มีการจัดตั้งชุมชนรอบๆวัดและโรงเรียนทีต
่ งั้ ชื่อตามพระมหากษัตริย เลขานุการสวนพระองคของสมเด็จพระญาณ
สังวรณไดรับการแตงตั้งเปนเจาอาวาส
อนุสรณสถานอีกแหงหนึ่งคือสถานที่พักผอนหยอนใจซึ่งทางกองทัพพัฒนาถวายสังวาลย พระราชชนนีของ
กษัตริย บนดอยตุง เชียงราย ดอยตุงไดกลายเปนอนุสรณสถานของความหวงใยของราชวงศที่มต
ี อชาวเขาและ
สิ่งแวดลอมทางภาคเหนือ รวมไปถึงแนวความคิดทางการพัฒนาที่ภูมิพลไดมีสวนรวมดวย บางสวนของพืน
้ ที่ 37,000
เอเคอรรอบๆดอยและหุบเขาไดถูกนํามารวมในโครงการ แมวา จะมีถึง 27 หมูบานที่อยูใ นทีด
่ ินแถบนั้น หลายหมูบานก็
อยูกันมาแลวหลายรุน แตก็ไมมีใครไดรับกรรมสิทธิในที่ดิน และมีสวนนอยเทานั้นที่ไดรับสัญชาติไทย ในทางกลับกัน
พวกเขาเหลานั้นถูกกลาวหาวาเปนผูทําลายพืน
้ ที่โดยการถากถางทีด
่ ินทํากิน ตัดไมโดยผิดกฏหมาย และปลูกฝน ความ
จริงแลวหลายหมูบานทีเดียวที่ปกหลักอยูอยางถาวรและทําการเพาะปลูกพืชผกเพื่อกินเองและขายเล็กๆนอยๆในตลาด
บริเวณนั้น
ดวยทุนจากรัฐบาลและทางวัง ดอยตุงไดกลายเปนไรสหกรณขนาดใหญและชุมชนซึ่งบริหารโดยกองทุน
สังวาลย ปลูกพืชขนาดใหญ ผลไม nut orchard ผักและดอกไมตางๆ ในฐานะลูกจาง ชาวเขาเหลานั้นก็ยินดีกับ
โรงเรียนที่ดีขึ้น การสาธารณสุข และรายไดทม
ี่ ากขึ้น ผลผลิตของพวกเขาเหลานั้นมีโครงการหลวงทําตลาดให ดวยการ
สวมชุดประจําเผาที่ใหมเอี่ยมออง ชาวเขาเหลานี้ซึ่งไดกลายเปนมัคคุเทศกสําหรับผูมาเยีย
่ มชมดอยตุงดวยนั้น เปนผู
สื่อความหมายไดอยางดีวา ทั้งพระชนนีและโอรสของเธอไดชวยรักษาพื้นทีน
่ ี้และผูคนในพืน
้ ที่จากการทําลายของ
ตนเองไดอยางไร พื้นที่โครงการจะขยายเปน 4 เทาตัวทุกๆหลายปจนไดรวมเอาดอยทั้งดอยและหุบเขารอบๆเอาไว
เหมือนกับระบบศักดินาแบบฟวดัล ในสมัยกอน ในการเฉลิมพระเกียรติของสังวาลยในป 1990 กองทัพไดประกาศวาจะ
ปลูกตนไม 90 ลานตนทั่วประเทศเพื่อสื่อความหมายถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังวาลย ในประเทศทีเ่ ธอเกือบ
ไมไดอาศัยอยูเลยในชวงชีวิตที่เปนผูใหญ
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กษัตริยภ
 ูมิพลไดทรงจัดทีมเพือ
่ รับการเปลี่ยนผานสูผูนาํ จากการเลือกตั้งนี้เชนกัน ทรงตั้งใหเปรมรักษาการ
ประธานองคมนตรีแทนสัญญา ธรรมศักดิท
์ ี่สุขภาพไมแข็งแรง พรอมกันนั้นก็ทรงอวยยศใหเปรมเปนรัฐบุรุษอาวุโส
เชนเดียวกับทีป
่ รีดีไดรับหลังสงคราม ซึ่งสงผลใหเปรมยังสามารถยุงเกี่ยวกับการเมืองได อีกไมกี่ป กษัตริยก็ทรงแตงตั้ง
สิทธิ และพิจิตร กุลละวณิชย ซึง่ เปนผูใกลชด
ิ กับเปรมเปนองคมนตรีดวย พรอมกันนันก็ทรงแตงตั้งอดีตรัฐมนตรีในสมัย
เปรมคือ จิรายุส อิศรางกูล ผูจ
 ัดการองคการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และทรงแตงตั้งองคมนตรีคนใหมคือ มล.
อัศนี บุตรของ มรว. เสนีย ปราโมช ขึ้นมาดวย และพวกนี้เองที่เปนแกนสําคัญในการปองกันกษัตริยนย
ิ มจากชาติชายผู
ไมเห็นความสําคัญดังกลาว
ทีมงานนี้มห
ี นาที่เตรียมพรอมการจัดการการเปลี่ยนผานใหรช
ั ทายาท พวกเขาไดพยายามทําใหเจาชายวชิรา
ลงกรณเหมาะสมกับหนาที่ของราชวงศ ขยายหนาที่การปฏิบต
ั ิพระราชกรณียกิจและหนาทีท
่ างดานการตางประเทศเพื่อ
เปดตัวสูผ
 ูนําของชาติอื่นๆ ทรงเปนตัวแทนของประเทศไทยไปงานพระราชพิธีศพของจักรพรรดิ์ฮิโรฮิโตทีโ่ ตเกียว ใน
เดือนกุมภาพันธ 1989 สวนหนึ่งก็เปนการเแกตัวจากการพถติกรรมที่ไมเหมาะสมเมื่อ 17 เดือนกอน สวนชวงที่อยูใน
ประเทศไทย เจาชายก็ทรงเปนตัวแทนพระองคในงานพิธีและงานราษฎรตา งๆมากกวาเดิม ในชวงป 1988 – 89 ทรง
เปนผูแทนพระองคในการพระราชทานพระพุทธรูปประจําพระองคใหกับ 31 จังหวัด ปญหาสวนพระองคกด
็ ูจะบรรเทาลง
สุจาริณีไดรับการกัดฟนยอมรับโดยการอุทิศตนทํากิจกรรมพัฒนาสังคม ลูกๆของเธอไดยายไปเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา
ซึ่งเปนการนําเขาสูบรรยากาศของวังหลวง ฐานะของการเปนสวนหนึ่งของราชวงศไดมีการเนนย้ํามากขึ้น เมื่อรัฐบาลได
สรางโรงเรียนประถมแลวตั้งชื่อตามลูกแตละคนของเธอ
เจาชายดูเหมือนจะไปไดดวยดีเมื่อทรงไดเขารวม Royal College of Defense Studies ซึ่งเปนสถาบันทีไ
่ ดรับ
การยอมรับอยางสูง ในอังกฤษในชวงป 1990 เนื้อหาในหลักสูตรนั้นมุงจะเปดโลกทัศนในระดับโลกสําหรับผูที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูนําทางดานการทหารและการเมือง ผูรวมหลักสูตรตองศึกษาประเด็นตางๆ ในเรื่องของการเมือง
ระดับโลก เศรษฐศาสตร และความมั่นคง ซึ่งบรรยายสรุปโดยเจาหนาที่ระดับสูงของนานาชาติ ทางอังกฤษพยายามที่
จะทําใหเจาชายตามพระสหายรวมชั้นซึ่งลวนแลวแตฉลาดกวาใหทัน แตหลังจากระยะหนึ่งเจาชายก็ทรงลาหลัง ไม
ทํางานใดๆทั้งสิ้น เรื่องมันแยลงไปอีกตอนกลางเทอม เมื่อเจาชายทรงเชิญพระพระสหายรวมชั้นหลายคนมายัง
เมืองไทยในวันหยุด ทรงแสดงความไมพอใจอยางยิ่งเมื่อพวกเขายังเรียกพระองคดว ยชื่อตัวอยางที่เคยเรียกกันมาใน
สถาบันแทนทีจ
่ ะปฏิบัตอย
ิ างสมควรกับทีท
่ รงเปนรัชทายาท ในทางกลับกัน พวกนั้นก็กลาววาเจาชายดูแคลนพวกเขา
โดยการเสนอผูห
 ญิงมาใหเพื่อหาความเพลิดเพลิน
ในชวงครึ่งหลังของปการศึกษา นักศึกษาไดมีการทัศนศึกษายังประเทศตางๆที่มีหนวยงานทหารของประเทศ
นั้นเปนเจาภาพตอนรับ กลุมหนึ่งไดมายังประเทศไทยและพบวาเจาชายยังคงไมพอพระทัยกับการมาเยีย
่ มเยียนครั้งที่
ผานมา ในกรุงเทพ กําหนดการการทองเที่ยวดูงานและการพักรับรองถูกลดระดับลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา
ในชวงสิ้นสุดกําหนดการทัศนศึกษา การตอนรับถูกบอยคอตต เจาชายสั่งใหพวกเขาอยูหา งๆ 2 อยางไรก็ดี เจาชายได
เสด็จกลับมาในปลายป 1990 และเปนทีค
่ าดหวังวาจะทรงเปนผูใหญขึ้นและจะเปนผูนําในอนาคตที่รอบรู พรอมกันนั้น
ก็ทรงไดรับสิ่งตอบแทนไปดวย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินน
ี าถในเดือนสิงหาคม 1991 ซึง่ ถือเปนวันแม
แหงชาติ ราชอิสริยยศของโสมสวลีไดถูกลดทอนลงมาโดยกษัตริยจ
 าก “พระวรชายา” เปน “พระวรราชาธินัดดามาตุ”
พระธิดาองคเล็กทั้งสองก็ไดฟน
 ฟูภาพลักษณของตนดวยเชนกัน สิรินธรเปนมางานของราชวงศ ทรงเดินทาง
เจริญพระราชไมตรีและเสด็จแทนพระองคในงานระดับรองๆลงมา โดยไมบดบังเจาชาย ในขณะที่ทรงเจริญน้ําหนักและ
มีชีวิตชีวาขึ้น ยังทรงไดรับความนิยมเปนอยางสูงในหมูประชากรและแมแตในลาว ประเทศเพือ
่ นบานซึ่งเสด็จไปเมื่อตน
ป 1990 ในการเดินทางบอยๆไปตางประเทศนี้ มักจะทรงตีพิมพหนังสือเลมสองเลม ที่เปนสมุดบันทึกการเดินทาง และ
รูปสเก็ชตที่นา รัก หนังสือเหลานี้วางจําหนายเพื่อกอตั้งกองทุนสําหรับการกุศล และขยายความนิยม
อีกดานหนึ่ง เจาหญิงจุฬาภรณ ยังคงไมสามารถทําอะไรใหถก
ู ตองอยางทีควรจะเป
่
นได พระชนกชนนีทรงเห็น
วาเจาหญิงเปนนักวิทยาศาสตรของราชวงศและตองการรางวัลระดับนานาชาติ ในชวงหลังของทศวรรษ 1980 ทรงขอ
พระราชา Carl Gustaf แหงสวีเดนผูเสด็จมาพักผอนสวนพระองคในประเทศไทยใหชวยจัดแจงใหจุฬาภรณไดรับรางวัล
โนเบล และก็ตอ
 งแปลกใจและผิดหวังอยางยิง่ เมื่อไดรับการตอบกลับมาวาพระราชาแหงสวีเด็นไมมีอํานาจเชนนั้น
แตก็นับวาเปนผลงานของเธออยางยิ่ง ที่ในป 1989 จุฬาภรณไดทรงแถลงอยางชัดเจนวาดวยการแพรกระจาย
อยางรวดเร็วของปญหาโรคเอดสในประเทศไทย ซึ่งเปรมปฏิเสธมาตลอดถึงขอเท็จจริงเหลานี้ ในการนีท
้ ําใหเธอไดเปน
ทูตสัมพันธไมตรีของโครงการรณรงคตอตานเอดสขององคการอนามัยโลก สถาบันวิจัยจุฬาภรณของเจาหญิงไดรับ
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มอบหมายใหเปนเจาภาพการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติดานเชื้อโรคตามกําหนดการในกรุงเทพชวงปลายป 1990
เพียงชั่วขณะนัน
้ เทานั้นเองที่เจาหญิงไดรับภาพพจนทด
ี่ ีงามของผูอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติ คลายๆกับเจาหญิงไดอานาผู
ทรงรวมการรณณรงคระดับโลกในการตอตานโรคเอดส แตจฬ
ุ าภรณไมสามารถดําเนินการนี้ได อยางแรกเลยคือทรง
ชะงักงันไมกลาสัมผัสทักทายผูปวยโรคเอดส ตอมาก็คือองคการอนามัยโลกถอนการสนับสนุนการประชุมที่กรุงเทพ
เพราะประเทศไทยปฎิเสธที่จะรับผูปวยโรคเอดสเขาประเทศ 3 ดังนั้นจุฬาภรณจึงทรงลาออกจากตําแหนงในองคการ
อนามัยโลก และหลบเลี่ยงสายตาจากสาธารณชนอีกครั้ง
แมวาเกียรติยศของราชบัลลังคไมไดสูงขึ้นมาเลยจากการกิจกรรมของโอรสและธิดาของกษัตริย ฐานะทาง
การเงินกลับเติบโตอยางมั่นคง ดวบเหตุที่วาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกินกวารอยละ 10 ตอป และตลาดหุนไทยเปน
หนึ่งในตลาดหุน
 ที่ใหผลตอบแทนดีทส
ี่ ุดแหงหนึ่งของโลก ทําใหหลักทรัพยและรายไดของทางราชวงศเติบโตเปน
ทวีคูณ ตลาดอสังหาริมทรัพยที่พุงทะยานทําใหโรงงานผลิตวัสดุกอสรางของเครือซีเมนตไทยดําเนินการผลิตอยางเต็ม
ความสามารถปแลวปเลา และทําใหอสังหาริมทรัพยที่ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และราชวงศเปน
เจาของเพิ่มมูลคาสูงขึ้น
จิรายุทธ ผูจด
ั การทรัพยสินของทางวัง ไดเสาะแสวงหาหนทางการพัฒนาอยางกาวราว มากที่สด
ุ เทาทีท
่ ําได
โดยการใหเชาที่ดินของทรัพยสินฯ แกพวกนักพัฒนาทีด
่ ินโดยไดผลตอบแทนเปนคาเชาและเงินปนผล โครงการ
อสังหาริมทรัพยขององคการทรัพยสินฯมีหลากหลาย จากภัตตาคารเล็กๆ ไปจนถึงอาคารชุดอันหรูหรา ศูนยการคา
โรงแรม และอาคารสํานักงาน ในโครงการทีทะเยอทะยานโครงการหนึ
่
่ง ราชวงศใหเชาทีด
่ ิน 14 เอเคอรใจกลางเมือง
ใหกับครอบครัวเตชะไพบูลย ซึงเปนนักการธนาคารเชื้อจีน ผูซ
 ึ่งวางแผนโครงการหลายพันลานดอลลารเพือ
่ จะพัฒนา
ศูนยการคา อาคารสํานักงานและโรงแรมที่จะขมใหโครงการอื่นๆทุกโครงการในเอเชียเล็กไปถนัด ชื่อโครงการนี้คือ
เวิรดเทรดเซ็นเตอร หลังจากทีป
่ ฏิเสธความจริงที่วาตระกูลเตชะไพบูรยตองรับผิดชอบการลมของธนาคารสองแหงใน
ไมกี่ปที่ผานมา ทางวังก็ไดเจอกับผลกรรมนีใ้ นหลายปตอมาเมื่อพวกเขาผิดนัดชําระหนี้ของโครงการ
คาเชาจากสินทรัพยใหมๆเหลานี้เพิ่มรายไดของการทรัพยสินฯหลายสิบลานดอลลารตอป ในขณะที่กอใหเกิด
ธุรกิจอีกมากมายสําหรับเครือซีเมนตไทย ซึ่งควบคุมโดยธนาคารไทยพานิชย และยังบริษท
ั นายหนาคาหุนและการเงิน
ซึ่งโปรดปรานการติดตอใดๆก็ตามกับงานขององคการทรัพยสินฯ อนึ่ง ระหวางบริษัทเครือซีเมนตไทยซึ่งรวมไปถึง 35
บริษัทในเครือและเกี่ยวเนื่อง กับอีกบริษัทราวๆสองโหลในองคกรทรัพยสินฯและบริษท
ั สวนตัว ซึ่งมีกิจการกวางขวาง
จากการเกษตร ประกันภัย โรงแรม และเครื่องจักรสํานักงาน เงินปนผลทีท
่ างวังและราชสกุลมหิดลไดรับนั้นสูงถึง 3040 ลานดอลลารตอปในชวงป 1990, ซึ่งลวนแลวแตปลอดภาษี เพียงแคราคาตลาดของบริษัทในตลาดอยางเดีย ราช
สกุลมหิดลมีทรัพยสินที่มีมล
ู คากวาหนึ่งพันลานดอลลาร
ทางวังใชเงินรายไดสว นใหญในการลงทุนทางดานเศรษฐกิจ นักลงทุนตางชาติพากันมาเขาแถวรอหนาประตู
หองของจิรายุสเพื่อขอเปนหุนสวนดวย จิรายุสเลือกที่จะเปนหุนสวนขางนอยในบริษท
ั อยางมินิแบร ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็ก
โทรนิกส โตชิบาในกิจการผลิตหลอดภาพ และมิชลินในการผลิตยาง จิรายุสกลาววาทางคณะกรรมการไมตองการจะถูก
มองวาเปนการแขงขันกับภาคเอกชน ยังเพิ่มเติมดวยวาในโครงการที่สําคัญอยางโครงสรางพื้นฐานนั้น สามารถเปน
สะพานเชื่อมทีด
่ ีระหวางภาคราชการกับเอกชน 4 เชนเดียวกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงชาวไทยทั่วไป เหลาราชสกุล
มหิดลไดลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทยเปนการสวนพระองค จากแหลงขาวในวงธุรกิจ แมแตกษัตริยภ
 ูมิพลก็ซื้อขายหุน
ซึ่งตามที่ปรากฎนั้นเปนเพราะความอยากรูมากวาจะแสวงหากําไรจริงๆจังๆ ผูบริหารคนหนึง่ ไดครวญครางเปนการ
สวนตัวเมื่อไดยน
ิ ขาววาพระราชาทรงซื้อหุนของบริษัทเขาไป 500 หุน เขารูสึกวามันทําใหเกิดแรงกดดันที่ไมพึง
ปรารถนาวาทางบริษัทตองทําดีตอสั
 งคม
เศรษฐกิจที่รุงเรืองทําใหโครงการพระราชกุศลไดรับเงินมากขึ้น ซึ่งไดพิสูจนวามันไดเปรียบเมื่อรัฐบาลชาติ
ชายชะงักงัน ทําใหกษัตริยไดกลับไปมีภาพพจนทส
ี่ ูงสงไปดวยคุณธรรมและชวยเสริมขอโตแยงของพระองควารัฐบาล
จากการเลือกตัง้ นั้นพึ่งพาไมได โอกาสนั้นมาถึงเมื่อเกิดภัยธรรมชาติหลายตอหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นเพียงไมกี่เดือน
หลังชาติชายเขารับตําแหนง ในปลายป 1988 พายุรายแรงทําน้ําทวมขนาดหนักและคนตายนับรอยในภาคใต ขณะที่
ทางรัฐบาลและทางกองทัพดูแลรับผิดชอบการบรรเทาทุกข แตมูลนิธริ าชประชานุเคราะหของกษัตริยจะไดรับความ
สนใจมากกวาและเปนฝายที่ไดเครดิตไป

3

ดู เนชั่น ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 1990

4

จากการสัมภาษณจิรายุทธ โดยผูเขียน วันที่ 11 กันยายน 1992

4

ในตนเดือนพฤศจิกายน 1989 มีพายุอีกลูกหนึ่งเขามากระหน่ําภาคใต คือพายุใตฝุนเกย ซึง่ ทําใหยอดการตาย
สูงถึง 450 ชีวต
ิ ดวยการขาวที่แสนย่ําแย ชาติชายไมไดใสใจนักเพราะคิดวาเกิดความเสียหายแคเล็กนอย แตกอนที่
เขาจะทันแกไข กษัตริยภ
 ูมิพลก็เรียกตัวเขาเขาวังอยางที่ทุกคนเขาใจวาเปนการเรียกไปเพื่อวากลาว ซึ่งเปนการ
ชี้ใหเห็นวาในขณะที่พระราชาดูแลประชาชน นักการเมืองระดับสูงกลับไมสนใจ และก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่กองทุนมูลนิธิ
จากในวังไดเขาไปชวยบรรเทาทุกขและไดความดีความชอบไปเต็มๆ แมวา จะมีปฏิบต
ั ิการบรรเทาทุกขของรัฐบาลที่
ปฏิบัติหนาที่มากกวาก็ตาม เจาฟาหญิงจุฬาภรณก็ทรงปฏิบต
ั ต
ิ ามแบบอยางพระบิดาโดยมีกองทุนที่ไดจากการบริจาค
ไปชวยฟนฟูหมูบ
 าน รวมไปถึงพวกปศุสต
ั วและการประมงของชาวบานในรูปแบบของการสหกรณ ภายหลังจากนั้น
โรงเรียนหลายแหงในพื้นที่ไดขอพระราชทานชื่อตามพระนามของเจาฟาหญิง 5
แตงานของราชวงศก็ไมไดดําเนินไปอยางไรปญ
 หาเสียทีเดียว หายนะจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
กระแสน้ําหลากที่พาทอนซุงมาจากบริเวณเนินเขาทางใต ทําใหกลุมนักกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมออกมาเรงเรา
รณรงคจํากัดการสัมปทานปาไม พวกนักอนุรักษสรุปเอาวาคนจนเปนผูไดรบ
ั ผลกระทบมากที่สด
ุ จากหายนะภัยครั้งนี้
ดังนั้นกษัตริยตอ
 งทรงเห็นดวยกับพวกเขาที่ตอ
 งการการปองกันสิ่งแวดลอมที่เขมงวดขึ้น ความขอนี้ทําใหพระองคทรง
ตระหนักถึงความยุงยาก แนนอนวาทรงเห็นดวยกับการไมตด
ั ไมทําลายปา แตก็ทรงสนับสนุนอยางแข็งขันกับการ
กอสรางเขื่อนขนาดใหญและอางเก็บน้ําเพื่อการพัฒนา ซึ่งเปนจุดยืนที่ตรงขามกับองคกรเหลานั้นทีต
่ อตานการตัดไม
พวกนักอนุรักษไดคัดคานการสรางเขื่อนน้ําโจนสําเร็จเมื่องสองปกอน ภูมพ
ิ ลไดใชพระราชดํารัสในวโรกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาในเดือนธันวาคม 1989 ชี้แจงถึงจุดยืนของพระองค อยางลักลั่นยอนแยง ทรงปายสีเหลานักอนุรักษ
เหลานั้นวาเปนปฎิปกษตอการอยูดีกินดีของประชาชน 6
ในชวงตนของพระราชดํารัสพระองคไดทรงตรัสแสดงความเขาพระทัยในเรือ
่ งสิ่งแวดลอมเปนอยางดี ทรง
อธิบายถึงปรากฏการณเรือนกระจก และปญหาโลกรอน ตอมาก็ทรงบงชี้วาเชื้อเพลิงจากถานหินนั้นทําให
เกิดปรากฎการณเรือนกระจก ในขณะที่พลังงานจากเขื่อนนั้นเปนพลังงานสะอาดและทําใหไทยไมตองสั่งซื้อเชื้อเพลิง
จากตางประเทศ ทรงทาวความโดยไมเอยชื่อถึงเขื่อนน้ําโจน ตรัสถามเปนทํานองวาอะไรจะดีกวากันระหวางการสั่งซื้อ
ถานหินจากตางประเทศมาใหโรงงานผลิตไฟฟา หรือจะตัดตนไมไมกี่ตนเพื่อสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งสามารถ
แจกจายน้ําใหกับไรนาเรือกสวนจํานวนมากไดดวย “ในทางปฏิบัติคือเราสามารถรักษาและพัฒนาสิ่งดีๆที่เรามีอยู
อยางเชนปาเขาและแหลงน้ํา และยังสามารถลดผลกระทบสิง่ ที่ไมพึงปรารถนาอยางเชนความไมรูและมลพิษ” ตรัส
กษัตริยไดทรงพะยี่หอใหเหลานักสิ่งแวดลอมวาเปนพวกปฏิบัติจริงไมไดและไมรับรูขาวสารขอมูล แยเสียยิ่ง
กวานักตัดไมเสียอีก ทรงปฏิเสธความจริงทีว่ านักสิ่งแวดลอมนั้นไมไดตองการโรงงานที่ใชถานหินมากขึ้น อีกทั้ง
ประเทศไทยก็ไมตองเพิมการนําเขาถานหิน เพราะมีอยูใ นประเทศอยูแ
 ลว แตความจริงเหลานั้นก็ไมสําคัญ พระองคทรง
โจมตีนักสิ่งแวดลอมและนักสิง่ แวดลอมก็ตองรับคําวิพากษวิจารณไปเต็มเหนี่ยว ผูนํานักสิ่งแวดลอมคนหนึ่งบอกวาเขา
ตองหุบปากตนเองไวเปนหลายเดือนเพื่อที่จะไมถูกมองวามีความขัดแยงกับพระมมหากษัตริยผ
 ูจะถูกลวงละเมิดมิได
และถูกจับกุมในขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 7
ขณะที่รัฐบาลชาติชายยังคงกัดกันไปมาไมหยุด ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบญ
ั ชาการกองทัพบก ชวลิต
และรองผูบัญชาการทหารบก สุจินดา ตางก็พยายามใชประโยชนจากความไมสบอารมณของทางวังหลวง ดวยทั้งคูต
 าง

ก็หวังจะเปนเปรมคนใหมนั่นเอง ในเดือนสิงหาคม 1989 สุขม
ุ พันธุ ที่ปรึกษาของชาติชาย ไดโตเสียงวิพากษโดยการก
ลาววาทางกองทัพควรปดกวาดบานตัวเองกอนและไมควรมายุงเกี่ยวกับการเมือง ชวลิตและสุจินดาเกณฑทหารมากวา
1000นายเปนเชิงคุกคาม และกินเหลาเดินขบวนประทวงในโรงแรมใจกลางกรุงเทพ เพื่อเปนการปดเปาการขมขูวาจะมี
รัฐประหาร ชาติชายไดใหสุขุมพันธุลาออก และแตงตั้งชวลิตเปนรัฐมนตรีกลาโหม ดวยเห็นวาเปนขั้นบันไดไปสู
ตําแหนงสูงสุด ชวลิตจึงลาออกจากกองทัพมารับตําแหนง คนที่มาแทนในตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดคือพลเอก
สุนทร คงสมพงษ จอมเพลยบอยผูฉ
 อฉล
แลวสุจินดาผูท
 ะเยอทะยานอํานาจก็เลื่อนชั้นมาเปนผูบัญชาการทหารบก ซึง่ เปนศูนยอํานาจที่แทจริงของ
กองทัพ ที่หนุนอยูขางหลังสุจน
ิ ดาก็คือ จปร. 5 ซึ่งเปนรุนทีร่ วมตัวกันเหนียวแนนทีส
่ ุด ทะเยอทะยานที่สด
ุ และฉอฉล
มากทีส
่ ุด เทาที่โรงเรียนนายรอย จปร. เคยผลิตนายทหารมา พวกจปร. 5 ไดวางแผนถึงการขึ้นมาคุมกําลังเปนแผงๆ
พรอมๆกันโดยเลหกระเทหท
 างการเมือง ถึงแมวาสวนใหญจะอยูขางเปรมและในวงของพระราชินีก็ตาม เหลา จปร. 5
5

เนชั่น วันที่ 4 กรกฎาคม 1992

6

บางกอกโพสต วันที่ 5 ธันวาคม 1989; เนชั่น วันที่ 5 ธันวาคม 1989

7

สัมภาษณลับเฉพาะ

5

ไดเกาะกลุมกันในรูปแบบของพรรคการเมืองและสโมสรการลงทุน ดวยการลงทุนรวมกัน การซื้อขายหุน การกินตามน้าํ
และการแสวงหาความมั่งคั่งในรูปแบบตางๆ ทําใหสมาชิกแตละคนเปนเศรษฐีนับสิบๆลานในชวงหลังของทศวรรษ 80
ในตําแหนงใหมนี้ สุจินดาไดแสดงใหเห็นถึงการคุกคามรัฐบาลมากกวาชวลิตเคยทําหลายเทา เขาไดนําจปร.
5 ขึ้นไปพรอมๆกัน โดยสีใ่ นหาเสือทบ. นั้นมาจากรุน 5 วางตัวใหควบคุมกองทัพไปอีก 5 ปขางหนา ในเดือนมีนาคม
1990 สุจินดาเตือนวาจะไมยอมรับการแทรกแทรงกองทัพจากนักการเมือง แถมยังไมปฎิเสธดวยววจะมีรฐ
ั ประหาร เมื่อ
สมาชิกสภาสวนหนึ่งยกขอกลาวหาเรื่องการคอรัปชันในกองทัพขึ้นมา สุจินดาก็ตอบโตในเชิงขมขูวามันไมใชกงการ
อะไรของพวกสมาชิกสภาเสียหนอย แตครั้นเมื่อชวลิตถูกกลาวหาในสภาวารับสินบนและภรรยานักเซ็งลี้ของเขาโดนตั้ง
ฉายาวา “ตูเพชรเคลื่อนที”่ สุจินดาก็ตัดกําหนดการการเยือนสิงคโปรลงเพื่อเรงนําชวลิตและชาติชายมาพบกับเปรม
ภาพการณเปนเสมือนวา เปรมผูเปนมือเปนไมของภูมิพลถูกขอใหบังคับใหชาติชายลาออกและมอบตําแหนงใหผูนาํ
ทหาร เชนเดียวกับรัฐประหารใหเปรมในป 1980 ชาติชาติปฏิเสธไมยอมลงและไปเขาเฝาดวยตัวเอง ไมมีใครรูวาเกิด
อะไรขึ้นบางแตชาติชายก็ยังอยูในตําแหนงตอไป ชวลิตลาออกจากคณะรัฐมนตรีอยางเคียดแคน และในวันตอมาเหลา
ทหารในหลายจังหวัดก็ตบเทาเดินสวนสนามเพื่อแสดงการสบับสนุนชวลิต กวาความกลัววาจะมีรฐ
ั ประหารจะจางหายไป
ก็ใชเวลาหลายวัน
ไมมีใครแนใจวาจะตีความจุดยืนของในวังอยางไร ขณะที่บางคนสรุปวาพระราชาภูมิพลสนับสนุนหลัก
ประชาธิปไตย แตก็มีขอสงสัยวาถึงพระองคจะอยากใหรัฐบาลทหารมาแทนที่รัฐบาลชาติชาย แตกท
็ รงระแวงใน
ความคิดทางการเมืองอันประหลาดของชวลิต 8 นั่นคือรัฐประหารไมใชปญหา แตเปนตัวชวลิตเองนั่นแหละ
เกมนี้ดําเนินไปเพื่อเนนย้ําการสนับสนุนจากกษัตริยแ
 ละเปรมซึ่งเปนตัวแทน เพื่อความมั่นคงในตําแหนง ชาติ
ชายไดแตงตั้งคนสามคนซึ่งเปนผูใกลชิดกับเปรมและทางในวังใหมต
ี ําแหนงในรัฐบาล ในเดือนสิงหาคม 1990 คิอที่ป
รึกษาดานเศรษฐกิจ วีรพงศ รามางกูร อมเรศ ศิลาออน ผูเคยเปนผูบริหารบริษัทปูนซีเมนตไทย และพลตํารวจเอกว
สิษฐ เดชกุญชร ผูเปนผูชวยงานของกษัตริยม
 าเกือบสองทศวรรษ สวนทางดานชวลิตผูถก
ู หยามเหยียดจากทางวัง ได
เลือกหนทางตัง้ พรรคการเมืองขึ้นมาดวยหวังวาการเลือกตั้งครั้งตอไปจะผลักดันใหเขาไดมอ
ี ํานาจ หากแตสุจินดายังคง
ขมขูคุกคามรัฐบาลตอไป เมื่อชาติชายไปตางประเทศในเดือนพฤศจิกายน สุจินดาไดประกาศควบคุมความมั่นคงใน
กรุงเทพและไมอนุญาตใหมีการประทวง ตอมาทางกองทัพก็ออกมาสั่งใหชาติชายไลรฐ
ั มนตรีที่ออกมาวิจารณทหาร
ออกอีกคนหนึ่ง ดวยความกลัววาจะเกิดปฏิวัติ ชาติชายตรงดิง่ ไปเขาเฝากษัตริยภ
 ูมิพลในตางจังหวัด สุจินดาก็ตามไป
ติดๆ แตเมื่อไมมีอะไรทีจ
่ ะพูดกันเฉพาะเจาะจงออกมา มันก็แปลความไดอก
ี ครั้งหนึ่งวากษัตริยย
 ังคงสนับสนุนรัฐบาล
เลือกตั้งและตอตานรัฐประหาร
แตเมื่อภูมิพลเสด็จกลับกรุงเทพเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมเพื่องานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเหตุการณมันก็ไมได
ชัดเจนอยางนัน
้ อีก ที่สนามบินทามกลางกลุมผู
 นําทางการเมือง วงโยธาวาธิตของกองทัพ และลูกเสือชาวบานอีก 400
คน ทรงรับสั่งวาทหารและรัฐบาลควรสามัคคีกันและพูดคุยกันเพื่อแกไขปญหาขัดแยง และควรคํานึงถึงประโยชนของ
ชาติและสวัสดิภาพของประชาชน ดูเผินๆก็เปนดํารัสที่เปนกลาง แตโดยที่ไมทรงวากลาวเหลานายพลในการคุกคามวา
จะมีรฐ
ั ประหาร การไมทรงมีดํารัสใหทหารกลับกรมกองเสีย ทําใหพระราชดํารัสเปนการรับรองเบื้องตนสําหรับการที่
ทหารออกมาแสดงอาการฮึดฮัด
วันตอมาภูมิพลและพระบรมวงศานุวงศ ทรงประทับบนอัฒจันทรพรอมกับผูนาํ ทางทหารและชาติชายในฐานะ
รัฐมนตรีกลาโหม เพื่อพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค กลองโทรทัศนชอ
 งที่มีทหาร
ควบคุมที่บันทึกรายการไดปฏิเสธที่จะบันทึกภาพชาติชาย ในขณะเดียวกันไดถายเนนย้ําการปรากฎตัวอยูด
 วยกันของ
พระบรมวงษานุวงษและบรรดาผูนําทางทหาร และก็เปนอีกครัง้ ที่ทรงโปรดเหลาทหาร “ทหารตอง...ใชความรูและ
ความสามารถในการพัฒนาประเทศ.... ทหารไดปฏิบัตห
ิ นาทีด
่ วยดีมาตลอดในการเสริมสรางเสรีภาพและการปกครอง
ของประเทศ
ในทางตรงกันขามอยางสิน
้ เชิง ภูมิพลตรัสวิจารณรัฐบาลชาติชายอยางตรงไปตรงมาในพระราชดํารัสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาในวันถัดไปนัน
่ เอง ทรงมีพระราชดํารัสเปนเชิงตําหนิติเตียนตอบคําถวายพระพรของชาติชายทีส
่ รรเสริญ
8

ในชวงหลังของทศวรรษที่ 1980 ชวลิตไดกลาวแถลงเกี่ยวกับระบบการเมืองไทยอยางยาวเหยียดและชวนงุนงงหลาย
ครั้งดวยกัน โดยสนับสนุน “การปฎิวต
ั ิโดยประชาชน” และไดแนะนําวาเขาใครจะไดรัฐบาลที่มส
ี ภาเปรสิเดียม (ใช
ภาษาอังกฤษ) และประธานาธิบดี ซึ่งสําหรับคนบางคนแลว สองคํานี้เตือนใหนึกถึงคอมมิวนิสต (ชวลิตมีที่ปรึกษาที่เคย
เปนระดับหัวหนาพคท.มากอน) และ สาธารณรัฐ ตามลําดับ ซึง่ การกลาวปราศัยทํานองนี้ไดกอใหเกิดความตระหนัก
สงสัยอยางสูงจากทางวังหลวง
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พระองคในการนําพาประเทศชาติ ภูมิพลตรัสขอบพระทัยนายกรัฐมนตรีกอนจะทรงทวงติงวา “คนเดียวคนหนึ่งทําอะไร
ทุกอยางไมได....ตําแหนงหนาที่พระเจาแผนดินในปจจุบันนี้กไ
็ มไดมีหนาที่ทจ
ี่ ะบริหารประเทศตองมีคนที่จะชวย” ในวลี
และน้ําเสียงของพระองคซอนนัยวาชาติชายชางเปนผูร ับใชกษัตริยท
 ี่นาผิดหวัง 9
ในชวงตอมาภูมิพลทรงชี้แนะวารัฐบาลสมัยใหมแบบตะวันตกนั้นไมเหมาะเทากับรูปแบบไทยๆ ปญหาเรงดวน
นั้นตองการความยืดหยุนไมใชการยึดติดกับ “ระเบียบหรือกฎเกณฑ” ซึ่งเปนสิ่งทีท
่ รงหมายความถึงกระบวนการของ
รัฐบาลสมัยใหม องคกรการกุศลและโครงการหลวงของพระองคนั้นยอดเยีย
่ มเพราะไมตองมามัวเสียเวลากับการ “ทํา
ตามระเบียบแบบแผนอยางตางประเทศ” ทรงวิพากษรัฐบาลที่ไมยอมสรางคันคูกันน้ําปองกันน้ําหลากใหจังหวัดบริเวณ
ภาคกลาง การแกไขตามหลักวิชาแบบที่รฐ
ั บาลทําอยูเปนการซ้ําเติมความเสียหายใหรา ยแรงขึ้น ทรงรับสัง่
แลวความเขาใจที่วาในวังสนับสนุนชาติชายของบรรดาผูฟ
 งและสื่อก็พลิกผันไปในทางตรงกันขาม สวนบรรดา
ผูเขาแขงขันทัง้ หลายก็กวดกันเพื่อตําแหนง ชวลิตไดชักชวนผูรวมทีมของเปรมคือประสงค สุนสิริ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานความมั่นคงของชาติมารวมพรรคความหวังใหม อันเปนพรรคที่เขากอตั้งขึ้น สวนสิทธิ เศวตศิลา ซึ่งตอนนั้นยัง
ไมไดเปนองคมนตรีนั้นก็ถอนพรรคกิจสังคมของเขาออกจากพรรครวมรัฐบาล เชนเดียวกับพรรคประชาธิปต
 ย เพื่อความ
อยูรอด ชาติชายไดดึงพรรคการเมืองอื่นมารวมกับพรรคชาติไทยของเขา ซึง่ ก็ไดดึงพรรคเล็กพรรคหนึ่งทีม
่ ีอาทิตย พล
เอกปลดเกษียณ เปนหัวหนาพรรครวมอยูดวย โดยแตงตั้งใหพลเอกอาทิตยเปนรองนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกัน โดย
ตระหนักถึงการคุกคามจากคณะนายหหาร ชาติชายไดหวนกลับมาใชงานอดีตกบฎป 1980 มนูญ รูปขจร โดยแตงตั้งให
รับตําแหนงระดับสูงในกระทรวงกลาโหม
เหลาจปร. 5 โกรธเกรี้ยวเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเปนไปไดที่เปรมและกษัตริยอาจจะหนุนหลังอยู สําหรับสุจินดา
แลวการทาทายครั้งนี้เปนตัวตัดสินวานาจะทํารัฐประหารเสียที แตวาการทํารัฐประหารตองมีการตระเตรียมขออาง ใน
เดือนมกราคม 1991 จปร. 5 คนหนึ่งซึ่งเปนตํารวจ นามวาบุญชู วังกานนท ผูซ
 ึ่งมีประวัตฉ
ิ าวโฉมานานในฐานะมือปราบ
มือกวาดลางผูม
 ีประสิทธิภาพ โดยความไววางใจของเปรมและทางในวัง บุญชูไดทําคดีแชรแมชมอยอันอื้อฉาว และบุญ
ชูก็ไดรื้อฟน
 คดีลอบสังหารในป 1984 ขึ้นมาอยางฉับพลันทันดวน คดีนั้นเกี่ยวพันกับพวกยังเติรกและพคท. ที่วางแผน
ลอบสังหารพระราชินี เปรมและอาทิตย แมวาทางในวังจะเขามาแทรกแซงใหคดียกฟองในตอนนั้น แตมันก็ถูกรือฟนมา
อีกโดยอางวาเปนพระประสงคจากกษัตริย เมื่อชาติชายตอบโตโดยการยายบุญชู สุจินดาและพวกพองบริวารก็กลาว
โทษนายกรัฐมนตรีวากําลังปกปองผูที่พยายามลอบปลงพระชนมพระราชินี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ ขณะทีช
่ าติชายกําลัง
คอยเครื่องบินเพื่อที่จะเขาเฝาพระเจาอยูห
 ัวทีเ่ ชียงใหม เขาก็ถูกจี้ตัวโดยนายทหารอากาศและถูกควบคุมตัวไวในขณะที่
คณะทหารตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหมอยางสงบ วันตอมาสุจินดาเขาเฝากษัตริยภม
ู พ
ิ ล หลังจากนัน
้ สุจินดาก็ปาวประกาศวา
พระองคทรงอวยพรใหคณะรัฐประหาร ตรัสเพียงวา “อยาทําใหประชาชนผิดหวัง”
ไมมีทางบอกไดวากษัตริยภ
 ูมพ
ิ ลทรงรับรองการยึดอํานาจของคณะทหารจริงหรือไม และมันก็เชนเดียวกับ
หลายครั้งกอนหนานี้ที่มีการปกปองภาพลักษณของพระองคไวอยางคลุมเครือ แตความจริงก็มีอยูวา การที่ทรงวาง
พระองคและเปรมในฐานะผูตัดสินระหวางทหารและชาติชายนัน
้ พระองคก็ไดเปดประตูรับการรัฐประหารมาหลายเดือน
แลว ทั้งพระองคและเปรมไดทาํ ใหการยึดอํานาจโดยทหารเปนทางเลือกทีย
่ อมรับไดในการเมืองไทยสมัยใหม และ
หลังจากที่ไดเห็นมาเปนปๆวาชาติชายวิ่งเขาหากษัตริยทุกครั้งทีส
่ ุจินดาออกมาคุกคาม สาธารณชนก็คุนเคยกับเรื่อง
แบบนี้ หลายคนโทษชาติชายวาเปนตนเหตุทาํ ใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้น ทัศนะของกษัตริยภม
ู ิพลกลายมาเปนสิ่งที่ไม
ผิดพลาดในหลายเดือนตอมาเมื่อพระองคทรงหัวเราะเยาะรัฐบาลชาติชายวา “ชางนาขัน” 10
ไมปรากฎวาภูมพ
ิ ลจะแทรกแซงชวยเหลือสถานการณโดยการยุบสภาโดยพระราชอํานาจในรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะ
ทําใหรักษาสถานภาพของรัฐธรรมนูญไวจากการกําหนดใหมก
ี ารเลือกตั้งใหม เปนที่แนชด
ั วา การปกปกรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการประชาธิปไตยไมไดมีความสําคัญมากนักในสายตาของในวัง
รัฐบาลทหารชุดใหมก็เจริญรอยตามการยึดอํานาจครั้งกอนๆ หากแตครั้งนี้ไดขนานนามตัวเองวาคณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติ ผูบ
 ัญชาการทหารสูงสุด สุนทร เปนประธาน แตเหลาขุนพลของรุน จปร. 5 คือสุจินดา
เกษตร โรจนนิล และอิสระพงษ หนุนภักดีเปนผูกุมอํานาจทีแ
่ ทจริง คณะรสช. ไดยุบรัฐสภา ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และ
แตงตั้งสภานิตบ
ิ ัญญัติโดยมีสมาชิกเปนทหารเสีย 292 คน นอกจากนั้นก็เปนพวกขาราชการ นักธุรกิจ และนักวิชาการที่
ยอมสนับสนุนและเชื่องเชื่อ ประธานสภาคือ อุกฤษ มงคลนาวิน นักกฎหมายผูไดรับการแตงตั้งเปนฝายนิตบ
ิ ัญญัติมา
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จากรายงานในเนชั่น บางกอกโพสต และ Associated Press ทั้งหมดนีใ้ นวันที่ 5 ธันวาคม 1990
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Kulick and Willson, Thailand’s Turn, xxii.
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อยางโชกโชน ตั้งแตสมัย ถนอม ธานินทร จนมาถึงเปรม ผูซ
 ึ่งอุกฤษไดสนับสนุนมาเปนเวลาถึง 5 ปในตําแหนงประธาน
รัฐสภา ภรรยาของอุกฤษนั้นก็ใกลชิดกับพระราชินีและยังไดรบ
ั การแตงตั้งใหเปนทานผูห
 ญิง ซึ่งเปนบรรดาศักดิ์สูงสุด
ของสตรีที่ไมไดเปนเชื้อพระวงศ ในขณะทีห
่ นังสือพิมพเดอะเนชั่นไดตราหนาสภานี้วาเปนการยอนหลังไปสูอดีตอันโศก
สลด รสช.ก็ไดมอบหมายใหอุกฤษรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมา
เหลาขุนทหารไดปาวรองอยางชํานิชํานาญถึงการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย และจัดการถายทอดโทรทัศนถึง
สิ่งทีค
่ ลายกับเปนการสารภาพแผนลอบปลงพระชนมพระราชินีซึ่งเปดเผยภายหลังวาเปนการบีบบังคับและจัดฉาก พวก
เขายังกลาวหาชาติชายวานําประเทศไปสูการเปนเผด็จการทางรัฐสภาโดยไมมีการอธิบายวามันหมายความวาอะไร 11
หรือมันเลวรายอยางไร ชาติชายและผูเคยรวมรัฐบาลดวยกันอีก 24 คนถูกสืบสวนในขอหาคอรรัปชั่น รสช. ยังเครงครัด
กับนักวิจารณทางการเมือง รวมไปถึงพรรคพวกของชวลิตผูซ
 ึ่งอยูนอกสมการของอํานาจไปเสียแลว นอกจากนี้รสช. ยัง
ไดยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขมขูสื่อ นักการเมืองฝายตรงขาม นักศึกษา นักวิชาการ และรวมไปถีงนักเคลื่อนไหว
ทางสังคมก็ถูกคุกคามเชนเดียวกัน ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชัดคือการทีท
่ นง โพธิอา น ผูนําสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไดหาย
สาบสูญไปอยางลึกลับ และไมมีผูพบเห็นอีกเลย อีกตัวอยางหนึ่งคือส. ศิวรักษ ผูซึ่งบรรยายโจมตีรัฐบาลทหาร ถูกฟอง
ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยอางวากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไทยรับรองสุจินดาแลว มันขัดแยงกับขอหาของ
สุลักษณเองเพราะรสช. ตางหากที่เปนผูค
 ุกคามราชบัลลังก สุลักษณไดลภ
ี้ ย
ั ไปยังยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม
สุจินดานั้นเปนผูกวางขวางอยางมากในวัง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในบรรดาเหลาสตรีทั้งหลายเพราะบุคลิกที่
เชื่อมั่นและมารยาทในการวางตัว แตอยางไรสุจินดาก็ไมใชเปรมอยูดี ดังนั้น เพื่อใหกษัตริยเ ชื่อถือ สุจินดาจึงเสนอชื่อ
นายกผูเปนพลเรือนธรรมดาที่ในราชสํานักยอมรับ นันคืออานันท ปนยารชุน อานันทไดรบ
ั การยอมรับจากทัง้ วง
ขาราชการและวงการอุตสาหกรรมหลักๆ ในฐานะที่อดีตนักการทูตและผูน
 ําทางธุรกิจผูไรประวัตด
ิ างพรอย แมวาจะอยูใน
แวดวงของราชสํานักและชนชัน
้ สูง อานันทกไ
็ มไดรวมสังฆกรรมกับกองทัพหลังจากที่ทางเหลาทหารขวาจัดตราหนาวา
เขาเปนฝายซายในชวงทศวรรษ 1970 ดังนั้นถึงเขาจะไมศรัทธาพวกนักการเมืองขี้ฉออยางพวกรัฐบาลชาติชาย แต
อานันทก็ไมไดรักใครไยดีอะไรกับเหลาขุนศึกเชนกัน
อานันทชวยปะแปงแตงหนาใหคณะรัฐประหารดูดีขึ้น และนําคณะรัฐบาลยอนกลับมายังอุดมคติของกษัตริย
คณะรัฐมนตรีอานันทไดผสมผสานเหลาเทคโนแครตจากยุคเปรมกับขุนศึกจากรสช.จํานวนหนึ่ง คณะรัฐบาลไดลงมือ
ปฏิรูประเบียบระบบที่ลา หลังจํานวนมาก อยางเชนกฎระเบียบการเงินธนาคาร ภาษีอากร หรือการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องที่ขาราชการไมใสใจหรือปฎิเสธที่จะทํา อีกไมกี่สัปดาหตอมาเหลาขุนศึกก็ยกเลิกกฎอัยการศึก ทํา
ใหสื่อสิ่งพิมพไมตองถูกเซ็นเซอรหรือตรวจสอบอยางเครงครัด แตอยางไรก็ตามสิ่งทีส
่ ําคัญมากกวาคือวิทยุและ
โทรทัศน สื่อทัง้ สองประเภทนีย
้ ังถูกควบคุมอยางใกลชิด ในขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปขางหนา
คนจํานวนมากทั้งทางในวังและนอกวังก็เชื่อวานี่แหละรัฐบาลในอุดมคติสาํ หรับประเทศไทย คือมีทหารที่มรี ะเบียบวินย
ั
เหลาเทคโนแครตที่ทาํ งานกันเพื่อสวนรวม และการสอดสองดูแลจากกษัตริยท
 ี่เอาพระทัยใส
แตมันก็ไมคงทนถาวร อานันทเปนเพียงรัฐบาลขัดตาทัพเพื่อรอรัฐธรรมนูญใหมจากรสช. และการเลือกตั้งที่จะ
มีขึ้นในเดือนเมษายน 1992 นัน
่ คือสิ่งที่เขาปรารถนา และมันก็เปนสิ่งที่ชว ยบรรเทาความไมพึงพอใจของคนกลุมใหญที่
ไมตองการรัฐประหาร ไมพึงตองเอยถึงเสียงวิพากษจากรัฐบาลนานาประเทศ คนของรสช. เองเลาก็พิสจ
ู นตนเองวาฉอ
ฉลพอๆกันกับนักการเมืองที่ตนขับไลออกไป โดยการแทรกแซงแผนงานและโครงการตางๆเพื่อใหตนไดผลประโยชน
ทางดานการเงิน ในการสอบสวนการคอรรัปชัน
่ ในรัฐบาลชาติชาย ครึ่งหนึ่งของผูถูกกลาวหาไดถูกปลอยไปเนื่องจาก
หลักฐานไมเพียงพอ หนึ่งในนัน
้ คือบรรหาร ศิลปอาชา ผูซึ่งสนับสนุนเปรมมาเปนเวลานานและอาจเปนผูห
 นึ่งที่
คอรรัปชั่นมากที่สด
ุ หลักฐานนั้นจะคนพบเฉพาะเหลารัฐมนตรีที่ตอต
 านรสช. เทานั้นเอง ซึ่งก็คือชาติชายและพรรคพวก
ดวยการทีช
่ าติชายลาออกไป บรรหารไดเปนหัวหนาพรรคชาติไทยและเขาก็ไดสนับสนุนรสช.อยูเบื้องหลัง 12
เหลาแมทัพนายกองของคณะรัฐประหารไดแปรโครงการพัฒนาที่ดินชนบทเปนเงินจากความฉอฉล เพียงไม
นานนักหลังยึดอํานาจ พวกเขาไดประกาศโครงการที่จะแกไขปญหาทีด
่ ินทํากินและบุกรุกปาสงวน ซึ่งเปนประเด็นที่
กษัตริยท
 รงใสพระทัยมาเปนเวลาหลายสิบป ในชวงแรก โครงการทีท
่ หารดําเนินการ หรือ คจก. ไดโยกยายจัดตั้ง
11

ถามันจะมีความหมายอะไรสักอยาง นั่นก็คือการทีช
่ าติชายและคณะรัฐมนตรีไดตด
ั สินใจกันเองโดยไมผานรัฐสภามาก
ขึ้นเรื่อยๆ หากหลังจากนั้น คําวา“เผด็จการโดยรัฐสภา” ไดขยับขยายมาเปนตรายี่หอที่พะใหกับนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกทีส
่ นับสนุนการบริหารสไตลเปรม
หัวหนาคณะสืบสวนการคอรรป
ั ชั่นคนหนึ่งไดกลาวกับผูเขียนในการใหสัมภาษณลับวาหลักฐานนั้นมีอยางชัดเจนและ
แนนหนาทีเดียว แตก็เปนทีร่ ูกันดีอยูวาการสอบสวนและการเลือกเปาหมายนั้นเปนเรื่องการเมืองโดยแท
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ชาวบานกวา 1.2 ลานคนในภาคอีสานใหมท
ี ี่อยูอาศัยถาวรและที่ดินทํากินของตนเอง ในระยะยาว ไดมีการวางแผนแบบ
เดียวกันเพื่อโยกยายชาวบาน 10 ลานคนทั่วประเทศ 13 เชนเดียวกับโครงการอีสานเขียวของชวลิต รสช.ปาวประกาศวา
กําลังทําตามพระราชประสงค “โครงการปฎิรป
ู ที่ดินของทหารสอดคลองกับพระราชดําริทห
ี่ าทางชวยคนยากไรในปา
สงวนโดยใหมส
ี ิทธิตามกฎหมายแและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวต
ิ ในขณะเดียวกัน โครงการนี้จะชวยรักษาปาจากการ
ถูกทําลาย” เหลาทหารกลาวอาง 14
แตเรื่องกลับตารปดไปอยางรวดเร็ว มันกลายเปนการขับไลคนจนจากปาเสื่อมสภาพเพื่อเคลียรพื้นทีสํ
่ าหรับ
การเพาะปลูกเพื่อการพานิชยของบรฺษัทขนาดใหญ ซึ่งสวนใหญคือการปลูกยูคาลิปตัสปอนใหโรงงานทําเยื่อกระดาษ
ชาวบานที่ไดรบ
ั สัญญาเมื่อหลายปกอนหนานี้วาสามารถอยูใ นพื้นที่ได หรือแมแตหมูบานที่อยูมาเปนสิบๆปถูกบังคับให
ยายออก สวนใหญแลวทางกองทัพก็ไมไดเตรียมทีด
่ ินหรือที่อยูอาศัยใหใหม และยังลมเหลวที่จะสงมอบอาหารและ
เครื่องอุปโภคบริโภคใหตามสัญญา เมื่อพระนักกิจกรรมองคหนึ่งนําชาวบานตอตานอยางสันติวิธี ทางกองทัพก็ใช
รถบรรทุกโจมตีขับไลชาวบาน และจับกุมพระรูปนั้นเสีย
หลังจากหกเดือนผานไป ชาวไทยทั้งหลายก็ตระหนักวารสช.ก็เปนแคกลุมทหารขี้โกงอีกกลุมหนี่งเทานัน
้ เอง
และกษัตริยภ
 ูมพ
ิ ล ผูเคยตรัสตําหนิรัฐบาลชาติชายหลายตอหลายครั้งในชวงป 1989-1990 ในเรื่องสวัสดิการของคนจน
และโครงงานอืน
่ ๆของรัฐบาล ก็ยังทรงไมมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน
้ กับรสช. ในขณะเดียวกัน รสช. ไดแสดงออกถึงกา
รสนันสนุนสถาบันกษัตริยอยางแข็งขัน ในวันครบรอบวันพระราชสมภพของพระราชวงศ รสช.ไดจัดพิธีเฉลิมฉลองอยาง
ยิ่งใหญและรามในงานฉลองสวนพระองคในพระราชฐาน เมือ
่ เจาฟาหญิงสิรินธรทรงมีพระชนมายุครบสามรอบ หรือ ใน
วันคลายวันพระราชสมภพปที่ 36 ในเดือนเมษายน โรงเรียนนายรอย จปร. ไดจัดงานบวชนักเรียนโรงเรียนนายรอย 117
คน โดยสมเด็จพระสังฆราช ถวายเปนพระราชกุศล
สวนทหารอากาศไดถวายเครือ
่ งบินไอพน F16A สวนพระองคแดเจาฟาชาย (พระองคทรงขับกับนักบินอีกคน
หนึ่งไปทั่วประเทศ เพราะยังทรงไมมีใบอนูญาตทีจ
่ ะขับเครื่องดวยพระองคเอง) ตอมาในตนป 1992 คณะรัฐบาลทหาร
ไดถวายพระยศพลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอกแดพระองค และยังไดถวายตําแหนงผูบังคับบัญชาของ
กองบัญชาการทหารรักษาพระองคใหองครัชทายาทอีกดวย ดวยเหตุนี้ทําใหเจาฟาวชิราลงกรณทรงมีความสําคัญ
ในทางทหารมากขั้น แมวาพระองคจะยังทรงอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูบัญชาการทหารสูงสุดก็ตาม 15 ในเดือน
กุมภาพันธ 1992 สุจินดาไดถวายทีด
่ ินของกองทับพื้นที่เกือบสี่เอเคอรสมทบใหกับพระตําหนักบริเวณชานเมืองนนทบุรี
ของเจาฟาชาย 16
กลางป 1991 มีสัญญาณหลายอยางบงบอกวาทหารประสงคจะตอทออํานาจหลังการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในป
1992 และสุจินดาก็หมายจะเปนนายกรัฐมนตรีเสียเอง ในเดือนกันยายน สุนทรเกษียณอายุ แสะสุจินดาก็ควบตําแหนงผู
บัญชาการทหารสูงสุดอีกตําแหนง รายลอมไปดวยพวกจปร. 5 ที่อยูในตําแหนงบังคับบัญชาสําคัญๆของกองทัพ ผู
บัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ. เกษตรไดกอตั้งพรรคสามัคคีธรรมขึ้น และผูกพันธมิตรกับพรรคชาติไทย ซึ่งยอมรับ
ใหพลอากาศเอกจอมคอรรัปชัน
่ อยางมโหราฬอยางสมบุญ ระหงสเปนหัวหนาพรรค ในเดือนพฤศจิกายน เกษตรได
ประกาศอยางโจงแจงวา ทหารจะเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งหมายความถึงสุจินดาหรือไมก็เขาเอง แตดวยความกดดันจาก
ผูสื่อขาว สุจินดาไดใหคํามั่นตอหนากลองวาเขาจะไมใชรสช.เปนกระดานหกเพื่อตําแหนงนายกรัฐมนตรี
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ดู ฟาร อีสเทิรน
 อีโคโนมิค รีวิว 31 ตุลาคม 1991
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เนชั่น วันที่ 17 กันยายน 1991

ในอีกแงมุมหนึง่ แลว นี่เปนการลดทอนอํานาจอิสระของเจาฟาชาย ในป 1978 เจาฟาชายทรงดํารงตําแหนงในกอง
กําลังราชองครก
ั ษ ซึ่งเปนกองรอยรักษาพระองคของกษัตริย และในป 1982 ทรงไดรับการแตงตั้งเปนผูบังคับบัญชา
ซึ่งตําแหนงนี้ยงั ขึ้นอยูกับแมทพ
ั ภาค ในป 1988 พลเอกชวลิตไดเปลี่ยนสายการบังคับบัญชาของกองรอยเสียใหม
เพื่อใหเจาฟาชายทรงไดรับการแตงตั้งเปนนายพลและยังคงมีหนาที่เปนผูบงั คับบัญชาของกองรอยได เทากับวาทําให
เจาฟาชายมีสายการบังคับบัญชาที่เปนอิสระของตัวเอง ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานการทหารจากตางประเทศผูห
 นึ่งเห็นวา สิ่งนี้
อาจเปนอันตรายได หากพิจารณาจากอุปนิสัยของเจาฟาชายเอง เมื่อรสช.ถวายการแตงตั้งใหพระองคดํารงตําแหนงผู
บัญชาการกองทหารรักษาพระองค เจาฟาชายก็ทรงอยูภายใตผูบญ
ั ชาการทหารสูงสุดโดยตรง ซึ่งเวลานัน
้ ไดแกพลเอก
สุจินดานั่นเอง
15
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บางกอกโพสต ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ 1992
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การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกลายเปนสนามรบระหวางคณะรัฐประหารกับฝายตรงขาม เหลาทหารตองการสิ่งที่
เหมือนกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญป 1978 ซึ่งใหอภิสท
ิ ธิ์กับทหารในบทเฉพาะการณ ซึ่งเปนสิ่งที่เปรมพยายาม
กําหนดใหเปนสิ่งถาวร และในรัฐธรรมนูญป 1978 นี่เองที่อํานาจของวุฒส
ิ มาชิกและจํานวนวุฒส
ิ มาชิกไดขยายออกไป
เพื่อใหสามาถควบคุมรัฐบาลโดยมีเพียงแคพรรคขนาดยอมพรรคหนึ่งในสภาผูแ
 ทนราษฎรสนับสนุนอยูเทานัน แนนอน
วา พรรคสามัคคีธรรมของเกษตรสาามารถเลนบทนั้นไดแนนอน วุฒิสมาชิกจะมาจากการแตงตั้งโดยรสช. และ
วุฒส
ิ มาชิกจะมีสวนรวมในการเลือกนายกรัฐมนตรีผูซึ่งไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง ประธานวุฒส
ิ มาชิกเปนประธาน
รัฐสภาดวย และเปนผูรับผิดชอบในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะเปดกวางสําหรับขาราชการประจําอยาง
พวกเขา ดังนั้นขาราชการอยางสุจินดาสามารถดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารตอไปได และเปนนายกรัฐมนตรีโดยไม
ตองลงสมัครรับการเลือกตั้ง แมวาสภาผูแทนราษฎรอาจคัดคานก็ตาม
นั่นหมายความวารสช.และจปร.5 ยังจะคงควบคุมรัฐบาลไปไดอีกหลายป มีการประณามไมเห็นดวยอยาง
กวางขวางเมื่อรางรัฐธรรมนูญผานวาระแรกอยางเปนเอกฉันทจากสภานิติบญ
ั ญัติทรี่ สช.ครอบงําอยู ในวันที่ 19
พฤศจิกายน คนกวา 50,000 ไดมาประทวงทีส
่ นามหลวง ซึ่งนับวามากทีส
่ ุดทั้งแตการชุมนุมประทวงทางการเมองเมื่อป
2519 รางรัฐธรรมนูญที่ออกมานันดูเอียงขางจนกระทั่งหลังจากที่รางผานวาระทีส
่ อง นายกรัฐมนตรี อานันทตองออกมา
แสดงความผิดหวังและสนับสนุนใหประชาชนออกมาตอตาน พอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน บรรดาสื่อก็โจมตีรสช.หนักขึ้น
และนักศึกษาก็เริ่มเคลื่อนไหว
กษัตริยภ
 ูมิพลยังทรงอยูใ นฉากหลังโดยไมทรงมีพระวิพากษใดๆ ตลอดทั้งปนั้น พระองคทรงพบปะกับอานันท
และสุจินดาอยาสม่ําเสมอเพื่อประทานคําปรึกษาหารือ แตกท
็ รงงานตามหมายกําหนดการในราชพิธีหรืองานของพระ
ราชวงศ ครั้นเมือ
่ ความขัดแยงในการรางรัฐธรรมนูญพุงสูงขึ้น พระองคกท
็ รงมีพระราชดํารัสหลายครั้งในหลายวโรกาศ
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พระองคประทานพระราชโอวาทตอนายหหารและตํารวจที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงใหม ในงาน
พิธีถวายสัตยปฎิญาณ ซึ่งเปนประเพณี พวกที่ยืนอยูแถวหนาสุดของกลุมนัน
้ เกือบจะเปนรุน 5 ลวนๆ พระองคตรัสให
ปฏิเสธการวิพากษวิจารณใหลดขนาดกองทัพ เนื่องจากสงครามอินโดจีนไดยุติลงแลว “มันเปนแคแนวทาง” พระองค
ตรัสเสียดสีความคิดนั้น นอกเหนือไปจากการตอสูใ นสงครามและธํารงสันติภาพแลว กองทัพไดชวยพั

ฒนาและนําความ
สงบสุขมาใหประชาชน พระองคตรัสวาภารกิจนี้ยังดําเนินตอไปและเปนไปดวยดี
การพระราชทานคํารับรองอยางชัดเจนใหกับเหลาทหารนั้นไมเปนที่รับฟงของประชาชนนอกวังเอาเสียเลย
ขณะที่รัฐธรรมนูญใกลผานวาระสุดทายในวันที่ 7 ธันวาคม ฝูงชนคัดคานรัฐธรรมนูญอยางแข็งขัน และทัง้ กรุงเทพก็หวั่น
วิตกวาจะเกิดการจลาจลขึ้นในทองถนน กษัตริยภม
ู ิพลทรงตอบสนองตอเหตุการณโดยการแทรกแซงอยางจงใจอยาง
เห็นไดชัดวาทรงเชื่อมั่นในเหลาทหาร ดวยเหตุนั้นพระองคทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับทัศนคติดา นการเมืองอยาง
เปดเผยที่สด
ุ เทาที่เคยมีมา ซึ่งเผยใหเห็นวาทัศนคตินั้นไมไดเปลี่ยนไปเลยนับแตยค
ุ รัฐประหารของสฤษดิใ์ นป 1958
ในพระราชดํารัสกอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 4 ธันวาคม ทรงอางวาหลักประชาธิปไตยนั้นแทจริงแลวเปนแค
แนวคิดอันวิลิศมาหราทีท
่ ําใหสังคมออนแอลง พระองคทรงแสดงออกมาอยางเดนชัดวาทรงคิดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนอย
มาก ดวยการมองจากทัศนะคติแบบชาวพุทธ รัฐธรรมนูญนั้นไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และไมมีคาคูค
 วร
กับการตอสูแ
 กงแยง ทรงโตแยงอีกดวยวาไมใชฝายรสช. ทีย
่ ั่วยุใหมีการตอตาน แตเปนฝายตรงขามตางหาก ทรงตรัส
เรื่องเหลานี้ในรูปแบบทีส
่ ะเปะสะปะ เหมือนกับพูดกับพระองคเองยาวนับชัว่ โมง ปะติดปะตอเรื่องหนึ่งเขากับอีกเรื่อง
หนึ่งราวกับทรงเปนพระสงฆผช
ู ราภาพรูปหนึง่ ที่กําลังแสดงธรรมเทศนาอยางวางเปลา ภูมพ
ิ ลทรงฝกฝนกลวิธีแบบนี้มา
หลายสิบป และทรงแสดงออกมาในจังหวะทีคาดคะเนไว
่
อยางแมนยํา 17
ทรงเริ่มตนดวยการตรัสวาจะทรงแยงเรื่องบางประเด็นอยางเปนวิชาการ โดยที่มิไดบงบอกวาเปนเรื่องอะไร
จุดมุงหมายของพระองคคือ “การทํามาหากินของประชาชน ตองสะดวกสบายมีความปลอดภัย การปกครองใหมค
ี วาม
เปนธรรม” ทรงตรัสวาปญหาคือประเทศไทยไดนําแนวความคิดจากตางประเทศที่ไมเหมาะสมมาใช “ระเบียบการตางๆ
หรือวิชาการตางๆ บางทีก็ไมเหมาะสมกันสภาพ หรือนิสย
ั ใจคอของคนไทย"
ประเทศชาติตองการความสามัคคีเพื่อความอยูรอด ในกรณีนค
ี้ วามสามัคคีคอ
ื การอะลุมอลวย “อะไรที่พอจะ
ยอมรับไดก็ใหยอมรับ” แมวามันจะไมสมบูรณเต็มรอยเปอรเซ็นต ไมมีอะไรทีด
่ ีพรอม ทรงตรัส ดังนั้น “เราตองใชในสิ่งที่
เรามี” เพื่อความเปนเอกภาพและการอยูรอดของประเทศชาติ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายประเทศทีร่ อคอยในสิ่งที่
สมบูรณแบบโดยไมมีการปรานีประนอมนั้นอาจเกิดการแตกแยกขึ้นมาได “ประเทศตางๆในโลกไดเห็นประจักษแลวใน
ระยะสามปนี้วา คนที่เขาจะตั้งประเทศขึ้นมีหลักทฤษฎีที่เรียกวาในอุดมคติ เพื่อปกครองประเทศ ลวนแตจะสลายไป
แลว” ทรงตรัสถาม “เมืองไทยจะสลายไปรึ”
ผูเขียนไดตีความจากหนังสือ “พระราชดํารัสตอผูท
 ี่มาถวายคําอวยพรเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธ
ที่ 4 ธันวาคม 1991 (กรุงเทพ: สํานักพิมพอัมรินทร , 1992)
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การหักเหเรื่องราวของภูมิพลคือการบงชี้ใหเห็นวาการจัดการแบบไทยๆ หรือความจริงแลวคือการจัดการแบบที่
กษัตรยทรงทํานั้นเปนสิ่งที่วิเศษสุด ทรงเรียกสิ่งเหลานั้นวา “วิธีของคนจน” ซึ่งตองยอมอดทนเสียสละกอนที่จะไดรับ
ผลตอบแทน และกฎระเบียบทางราชการและหลักการทางอุดมคติจะไมอาจสกัดกั้นกระบวนการนี้ได โครงการหลวง
ของพระองคเปนตัวอยางสําหรับแนวคิดนี้ ซึ่งทรงเรียกวา “การขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา” โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรงตรัสวา การกระทําตามแบบอยางของประเทศที่ร่ํารวยนั้นเปนการไมเหมาะสม “เราไมเปนประเทศร่ํารวย เรามี
พอสมควร พออยูไดแตไมเปนประเทศที่กาวหนาอยางมาก เราไมอยากจะเปนประเทศกาวหนาอยางมาก เพราะถาเรา
เปนประเทศ กาวหนาอยางมากก็จะมีแตถอยกลับ ประเทศเหลานั้นที่เปนประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา จะมีแตถอยหลัง
และถอยหลังอยางนากลัว แตถาเรามีการบริหาร แบบเรียกวา แบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมี
สามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยูไดตลอดไป..”
ปญหาพื้นฐานก็คือรัฐธรรมนูญ ตัวอยางทีช
่ ด
ั เจนคือสหรัฐอเมริกา พระราชาตรัส ในเมืองนิวยอรค ทรงชี้ใหเห็น
ระบบสวัสดิการของรัฐจะจายเงินใหกับคนที่ไมมีงานทํา ดังนั้นคนเหลานั้นจึงไมมีแรงจูงใจที่จะหางานทํา เรื่องแบบนี้
เปนเรื่องที่ไมมีประโยชน ทั้งตอสังคมและตอตัวเอง แตมันก็เปนกฏหมาย “เปนสิทธิของเขา ตามรัฐธรรมนูญอเมริกันที่
จะไดสงเคราะหถาไมมีงาน” ทรงตรัส “ถาเราจะเอากฎเชนนี้ ก็เสียงบประมาณเปลาๆ”
ในทางตรงกันขาม โครงการหลวงของพระองคไดพิสจ
ู นแลววาเปนภูมิปญญาที่จะหลีกเลี่ยง “การนําเขา”
หลักการทฤษฎีจากตางประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลงใหเหมาะสมยิง่ ขึน
้ ถึงแมวาบางครั้งคาใชจายจะสูงขึ้นและ
ดวยระเบียบขั้นตอนที่นอยลง โครงการตางๆของพระองคไดชวยเหลือผูคนอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐบาลเสียอีก
โดยการหลีกเลีย
่ งขั้นตอนตามระเบียบราชการหรือความลาชาจากหนวยงานราชการ ซึ่งทําใหประชาชนไดผลกําไรเร็ว
ขี้นมาก ภายในปเดียวเทานั้นเองตามตัวอยางที่ทรงเลา “ประชาชนไดรายไดแลวเปนอันวาปลายปนั้นไมตอง
สงเคราะห….ทัง้ นี้ในทางเศรษฐกิจแทๆ ก็เปนอยางนี้ไดเหมือนกัน” กษัตริยต
 รัส ยิ่งไปกวานัน
้ เมื่อคนที่บริจาคใหกับ
โครงการหลวงเห็นวาโครงการไดผล ก็พรอมที่จะบริจาคใหมอีก นี่เปนวงจรเกื้อหนุนที่วิเศษ นั่นคือ “การขาดทุน” กลาย
มาเปน “ผลกําไร”
เพื่อไมใหเกิดการเขาใจผิดใดๆ ภูมิพลทรงหยุดความคลุมเคลืออยางฉับพลันและตรัสวาจะทรงกลาวถึง
ประเด็นที่ยังไมมีชื่อที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน ทรงไมไดตรัสถึงรัฐธรรมนูญ ดวยการอุปมาอุปมัยทีย
่ ืดยาว ตรัสวาใครคน
ใดก็ไดควรถูกเลือกขึ้นมาเพื่อพูดแทนประชาชน และมันก็ไมสําคัญอะไรนักที่วาคนๆนั้นจะเปนคนที่มีอายุมากที่สด
ุ ใน
สังคม หรือเปนคนที่เรียนมาสูงที่สด
ุ หรือเปนนายกรัฐมนตรี หรือประธานรัฐสภา หรือแมแตจะเปนผูบัญชาการทหาร
สูงสุดก็ได ใครจะเปนผูแทนของประชาชนนัน
้ ไมสําคัญ ประเทศไทยมีระบบที่วานายกรัฐมนตรีเปนผูนํา “เมื่อเราตั้ง
ระบบขึ้นมาแบบนี้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนคนพูดแทนผูอื่น ขาพเจาเองก็ไมแนใจวาแบบนีจ
้ ะเปนประชาธิปไตยไดไหม”
ภูมิพลตรัสเสริม 18
ใครจะเปนก็เหมือนกัน ประชาชนตัดสินใจเลือกตัวแทนคนหนึ่งจากระบบหนี่ง “ถาเปนเชนนี้ก็พอใชได”
กษัตริยต
 รัส ถาอยากจะเปลีย
่ นปหนาก็เปลี่ยนไป ก็เปลี่ยนไดก็มติลงมติกันก็เปลี่ยนได เขาก็รับมตินั้น เปลี่ยนไดทั้งนั้น
เพราะกฎเกณฑอะไรตางๆเปลี่ยนไดทั้งนั้น ไมใชตายตัวอยูต
 ลอดเวลา ก็เปลี่ยนได แตอยามาทะเลาะกันอยางถึงเลือด”
นี่คือประเด็นหลักของกษัตริย ทรงเห็นวารัฐธรรมนูญปจจุบันนั้นเหมาะสม และปญหาอื่นๆสามารถแกไขได
ภายหลัง ภูมิพลทรงแยงวา ความจริงแลว ประเทศอื่นๆก็แกกฎเกณฑกันอยูบอยๆ และก็ไมไดยึดถือหลักการเครงครัด
อะไร แลวก็ทรงอางถึงสหรัฐอเมริกาอีกครั้งวา แมแตระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกสี่ป “แตก็เคยมีปรากฏวา
ปฏิวัต…
ิ . ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ไมไดรับการเลือกตั้ง ไมไดเปนไปตามหลักของการตั้งประธานาธิบดี” นี่คือ
การตีความอยางนาสนใจ ในกรณีที่นิกสันลาออกจากคดีวอเตอรเกท ซึ่งมันสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคของ
กษัตริยไดเปนอยางดี นั่นคือแมแตในรูปแบบของประชาธิปไตย เหลาผูนํานัน
้ ก็ไมไดผูกมัดตนเองกับหลักการและ
กฏเกณฑอันเลิศเลอเหลานั้น
กษัตริยย
 ังทรงหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา “รัฐธรรมนูญ” (ยกเวนในการอางอิงถึงสวัสดิการสังคมของอเมริกา) ราว
กับเปนการแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเวนระยะหางจากการเมือง และยังธํารงไวซึ่งความเปนกลางของธรรมราชาที่
จะไมยุงเกี่ยวกับประเด็นสามัญทั่วไปและอคติตางๆนานา ทรงสรุปวา “เปลี่ยนไดทั้งนัน
้ แตก็ตองไมมีการทะเลาะ ถึงจะ
ฆาจะตีหวั กันถึงเลือดก็เปนได คือวาที่พด
ู อยางนี้ก็เพราะวา เวลานี้กําลังเวียนหัวกันอยูวา จะเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยน จะทํา
ใหออกหรือไมออก ออกแลวจะเปลี่ยน เปลี่ยนแลวก็จะออก เพราะไมรูเปนอยางไร ขอใหทาํ งานได แลวถาทํางานไดดี
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ประโยคนีถ
้ ูกตัดออกจากพระราชดํารัสทีต
่ ีพิมพเผยแพรอยางเปนทางการโดยสํานักพระราชวัง
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ก็ทํางานตอไป ถาทํางานไมดี ทํางานไมราบรืน
่ ก็เปลี่ยนได และมีทางทีจ
่ ะเปลี่ยนได เพราะเปดโอกาสใหเปลี่ยน เปด
โอกาสใหมีการเปลี่ยนไดไมยาก”
การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนเรื่องงาย และที่จริงแลว ตามหลักธรรมขั้นสูง ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยง และไมมีสิ่งใดทีจ
่ ีรังยั่งยืน ในสายตาของกษัตริย รัฐธรรมนูญนั้นคืออะไรก็ได แตมันก็ตองตกอยูใ ตหลักธรรม
ทางพุทธซึ่งก็คอ
ื อนิจจา หรือความไมเที่ยงแทแหงสรรพสิ่ง ยกเวนธรรมะ ในขณะเดียวกัน “ถาไมสามัคคีตัง้ แตวันนี้ ก็
จะไมมีวันหนา”
แมวาจะทรงตรัสแนะนําแบบไมโจงแจง ทุกคนก็เขาใจดีวากษัตริยท
 รงรับรองรัฐธรรมนูญฉบับ รสช. ในวัน
ตอมาหนังสือพิมพแทบทุกฉบับพาดหัวคลายๆกันกับบางกอกโพสตวา “ในหลวงรับสั่งใหอะลุมอลวย เรื่องราง
รัฐธรรมนูญ” ในสภา ฝายคัดคานทีม
่ ีอยูประปรายไดลมเลิกความพยายาม และอีกสามวันตอมา รางรัฐธรรมนูญก็ผา น
สภาดวยคะแนน 262 ตอ 7 แมแตเหลานักกิจกรรมผูส
 นับสนุนประชาธิปไตยก็ลงคะแนนสนับสนุนใหผาน ดังนั้น ดวย
อํานาจจากพระราชดํารัส บวกกับการขมขูจากรัฐบาลทหารคอยสนับสนุน มันจึงเปนความพายแพอยางยอยยับของ
กระแสประชาธิปไตย
แมวาภูมิพลจะตรัสแตหลักการโดยทั่วไป แตก็เห็นไดชัดวาทรงไดพจ
ิ ารณารายละเอียดบางอยางในราง
รัฐธรรมนูญนั้นแลว แนนอนทีท
่ างวังหลวงไดวิเคราะหสว นทีเ่ กี่ยวพันกับอภิสิทธิ์ของกษัตริย และทางรสช.ก็ไดปรับแก
ในสวนพระราชอํานาจอีกเล็กนอยตามพระบัญชา ตัวอยางเชนการเพิ่มจํานวนขององคมนตรีเปน 19 คน จากเดิมที่มีอยู
16 คน (เพื่อทีจ
่ ะไดมีเลือดใหมๆเขามาสืบทอดเจตนารมณตอไป)
อยางไรก็ตาม อยางที่พวกรณรงคเพื่อประชาธิปไตยตระหนัก พระองคทรงผิดพลาดในประเด็นสําคัญประเด็น
หนึ่งในการคัดคาน พระองคตรัสวารัฐธรรมนูญจะแกไขปรับปรุงไดทันที แตในรางรัฐธรรมนูญทีร่ างขึ้นนั้นทหารจะยังคงมี
อํานาจทีจ
่ ะทําใหการแกไขเพิ่มเติมหัวขอใดก็ตามที่ทางทหารไมเห็นชอบตกไปได การแกไขเปลี่ยนแปลงจะเปนไป
ไมไดอยางนอยก็อีกหลายปทเี ดียว
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