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วนัน้ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จดังาน "เปิดตวัหนงัสือ" ท่ีพิมพใ์นนามมหาวิทยาลยัช่ือ พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราช
สมบัติกบัการเมืองการปกครองไทย ซ่ึงกล่าววา่เป็น "หนงัสือวิชาการจดัพิมพข้ึ์นในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ ๗๒ ปี ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์" หนงัสือดงักล่าว "เรียบเรียงโดย รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์" งาน 
"เปิดตวัหนงัสือ" คร้ังน้ี จดัข้ึนอยา่งใหญ่โต มี "นกัวิชาการ" ผูมี้ช่ือเสียงหลายคนรับเชิญเป็นผูอ้ภิปรายและวิจารณ์หนงัสือเล่มดงักล่าว (สุเมธ 
ตนัติเวชกุล, อเนก เหล่าธรรมทศัน์ เป็นตน้)  
 

ความจริง ผมทราบเก่ียวกบั โครงการท าหนงัสือเล่มน้ีก่อนหนา้น้ีกวา่ ๑ เดือน บอกตรงๆวา่ ผมอดรู้สึก "เหลือเช่ือ" ไม่ไดว้า่ จะเป็นไปได้
อยา่งไรท่ีจะท าหนงัสือในลกัษณะน้ีออกมา ในฐานะคนไทยคนหน่ึง ผมยอ่ม "ปลง" หรือ "ยอมรับ" ความจริงท่ีวา่ "หนา้ท่ี" อยา่งหน่ึงของการ
เป็นหน่วยราชการ (แมแ้ต่มหาวิทยาลยัท่ีไดช่ื้อวา่ องคก์รทาง วิชาการ ) คือการผลิตวรรณกรรม (หรืองานพิธี) เพื่อสรรเสริญพระบารมีกษตัริย์
และราชวงศ ์และพดูกนัจริงๆ ผมก ็"ยอมรับ" หรือไม่ไดมี้ปัญหามากมายอะไร ถา้หน่วยงานราชการแมแ้ต่อยา่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จะ
ผลิตหนงัสือสรรเสริญพระบารมี แบบท่ีผลิตๆกนัโดยหน่วยราชการอ่ืนๆ คือมีลกัษณะ "หนงัสือโชว"์ ไวต้ ั้งตามห้ิงหนงัสือ หรือโตะ๊กาแฟ อยา่ง
ท่ีเห็นๆกนั (หนงัสือบางเล่มพวกน้ีให้ขอ้มูลน่าสนใจ) แต่การผลิตหนงัสือลกัษณะน้ี ให้เป็น "หนงัสือวิชาการ" เขียนโดยคนระดบั ด๊อกเตอร์ 
หรือ ศาสตราจารย ์ท่ีจะมีคนรุ่นหลงั โดยเฉพาะนกัเรียน นกัศึกษา หรือครูผูส้อนจ านวนมาก ใชอ้า้งอิงและอบรมสัง่สอนทางวิชาการ ... ?  

 

เม่ือผมไดอ่้านหนงัสือเล่มน้ีจบเม่ือวานน้ี ผมเกิดความรู้สึกหลายอยา่งในใจ เปล่ียนสลบักนัไปมาอยา่งรุนแรง ตั้งแต่โกรธ ไปถึงสมเพช เหยยีด
หยาม แต่ในท่ีสุดแลว้ ความรู้สึกของผมคือ เศร้าสลดใจอยา่งบอกไม่ถูก แมผ้มจะไม่เคยเป็นคนท่ีมีลกัษณะ "มหาวิทยาลยันิยม" ในแบบท่ีเขา้ใจ
กนั แต่อดรู้สึกไมไ่ดจ้ริงๆว่า มหาวิทยาลยัท่ีผมโตข้ึนมาดว้ยและบางคร้ังถึงกบั "ฝากชีวิต" ไวต้ั้งแต่ไม่ไดเ้ป็นนกัศึกษาดว้ยซ ้ า แห่งน้ี ไดม้าสู่ยคุ
ตกต ่าทางภูมิปัญญา ทางศีลธรรม ทางการเมือง อยา่งท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยรู้จกัมา เม่ือมีผูบ้ริหารสูงสุด (อธิการบดี) เรียกร้องให้กษตัริยท์  า
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รัฐประหาร มีคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เขียนหนงัสือแบบน้ีออกมา (สมยัหลงั ๖ ตุลา เม่ือ ปรีดี เกษมทรัพย ์เป็นอธิการบดี ยงัไม่แยข่นาดน้ี)  
 

ผมรู้ดีวา่ หนงัสือเล่มน้ีแบ่งกนัเขียนจริงๆโดยหลายคน (ไม่มีใครเก่งขนาดเขียนหนงัสือ ๒๐๐ กวา่หนา้ ในเวลาเดือนเดียวได)้ แต่ในเม่ือ
นครินทร์ ประกาศไวเ้องในค าน า วา่ "ความผิดพลาดและขอ้บกพร่องต่างๆท่ีพึงมีอยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี...ทั้งหมดลว้นตกเป็นของผูเ้ขียนเองทั้งส้ิน" 
และเม่ือมองในแง่ความรับผิดชอบ ในฐานะท่ีเป็นนกัวิชาการท่ี senior ท่ีสุด ของกลุ่มคนเขียน ในฐานะท่ีมีต  าแหน่งคณบดีรัฐศาสตร์ และใน
ฐานะผุมี้เครดิตในแง่ authority เร่ืองประวติัศาสตร์การเมืองไทยท่ีสุดในกลุ่ม ความรับผิดชอบทางวิชาการ-การเมือง ก็ควรเป็นของ
นครินทร์ผูเ้ดียวจริงๆ ถา้จะมีใครอีกคนท่ีควรตอ้งรับผิดชอบดว้ย ผมขอยกให้ตวัอธิการบดีคนปัจจุบนันัน่แหละ  
 

ผมไม่มีเวลา และไม่ตอ้งการจะเสียเวลาให้กบัการวิจารณ์หนงัสือน้ีอยา่งละเอียด ดงันั้น ในท่ีน้ี ผมจะจ ากดัการวิจารณ์เฉพาะกรณีเดียว คือ กรณี 
๖ ตุลา  
 

ในหนา้ ๒๕๖ นครินทร์เขียนสรุปเก่ียวกบักรณี ๖ ตุลา และบทบาทของในหลวงองคปั์จจุบนั ดงัน้ี : "เหตุการณ์นองเลือดในวนัท่ี ๖ ตลุาคม 
๒๕๑๙...ในเหตุการณ์น้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯทรงประสบกบัขอ้จ ากดัไม่สามารถลงมาแกไ้ขปัญหาการเมืองไดเ้ช่นเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา
ฯ...."  
 

ในหลวงไม่ได้ทรง intervene ในกรณ ี๖ ตุลา (เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องก่อนหน้านั้น ในวนันั้น และหลงัวนันั้น)? แมแ้ต่คนท่ีพอรู้การเมืองไทย
บา้ง และโง่กวา่นครินทร์ ก็ไม่น่าเขียนอะไรแบบน้ีออกมา  
 

น่ีคือ รายงานจาก ดาวสยาม :  

 

โปรดเกลา้ฯให้ธรรมนูญเฝ้าฯ  

 

เม่ือเวลา 17.00 น.ของวนัท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดรั้บสั่งเรียกนายธรรมนูญ เทียนเงิน ผูว้า่การกรุงเทพมหานครเขา้เฝ้าฯ ทรง
รับสัง่เก่ียวกบัการท่ีไดมี้ลูกเสือชาวบา้นจากต่างจงัหวดันบัเป็นหม่ืนๆคนไดม้าชุมนุมนั้นอาจจะประสบปัญหาเก่ียวกบัอาหารและท่ีพกั ทรง
รับสัง่ให้นายธรรมนูญช้ีแจงให้ลูกเสือชาวบา้นสลายตวั.....  
 

หลงัจากนั้น (ดงัท่ีคนท่ีรู้การเมืองแต่โง่กวา่นครินทร์ก็ทราบดีว่า) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ไดเ้สด็จมาพบลูกเสือชาวบา้นท่ีท าเนียบรัฐบาล 

(ไม่ใช่ท่ีลานพระรูป แต่ในตวัท าเนียบรัฐบาล ท่ีลูกเสือชาวบา้นเหล่านั้น ไดพ้งัเขา้ไปแลว้) และทรงมีพระราชแสรับสัง่ ตามท่ี ดาวสยาม 

รายงาน ดงัน้ี  

 

ขา้พเจา้ขอให้ทุกคนยิม้แยม้และใจเยน็ๆ ไม่มีอะไรท่ีแกไ้ขไม่ได ้แต่ตอ้งค่อยแกค้่อยไป บา้นเมืองตอนน้ีก าลงัตอ้งการความสามคัคีและก าลงัอยู่
ในสถานการณ์ท่ีส าคญั ฉะนั้นขอให้ทุกคนสลายตวัเสีย ถือวา่ให้ของขวญักบัขา้พเจา้ ท่านเหน่ือยกนัมามากแลว้ ขอให้กลบัไปหลบันอนเสียให้
สบาย ทุกคนโปรดทราบว่า สองลน้เกลา้ฯทรงเป็นห่วง ไม่มีอะไรท่ีสองลน้เกลา้ฯจะเสียใจเท่ากบัพวกเราฆ่ากนัเอง ขอให้ทุกคนโชคดี  
 

(น่าสงัเกตว่า ขณะนั้น เหตุการณ์ท่ีธรรมศาสตร์ส้ินสุดลงแลว้หลายชัว่โมง และความรุนแรงท่ีต  ารวจ ลูกเสือชาวบา้น และกลุ่มพลงัฝ่ายขวาอ่ืนๆ
กระท าต่อนกัศึกษาท่ีนัน่ ไดเ้ป็นท่ีรู้กนัแลว้ (หนงัสือพิมพฉ์บบับ่ายทุกฉบบัไดพ้าดหวั และรายงานข่าวแลว้) ไม่ปรากฏวา่ทรงมีพระราชด ารัสถึง
เหตุการณ์ดงักล่าวแต่อยา่งใด ตวัอยา่งของพาดหวัหนงัสือพิมพบ์างฉบบัในบ่ายวนันั้น: “นองเลือด ตายเจบ็นบัร้อย จบันศ.แขวนคอ-ประกาศ
ฉุกเฉิน” (ไทยรัฐ), “จลาจลแลว้ แขวนคอ นศ. เผาสด 5 ศพ จบัเลขาศูนยนิ์สิต-ให้ปลด 3 รมต.ด่วน” (เดลินิวส์), “นองเลือด! ประชาชนขยี้
ศูนย-์จบัแขวนคอ ตายนบัร้อย” (ตะวนัสยาม) ภาพถ่ายนกัศึกษาถูกแขวนคอและถูกเผาไดรั้บการตีพิมพท์ุกฉบบั)  
 

วนัต่อมา สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ ๒ พระองค ์ไดเ้สด็จไปยงัโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลวชิระเพื่อทรงเยี่ยมต ารวจท่ีบาดเจบ็จากเหตุการณ์ท่ี
ธรรมศาสตร์ หนงัสือพิมพ ์เสียงปวงชน นอกจากตีพิมพพ์ระฉายาลกัษณ์ ๒ พระองคท์รงก าลงัสอบถามอาการต ารวจผูน้อนบาดเจบ็คนหน่ึงถึง
ขา้งเตียงอยา่งห่วงใยยิง่แลว้ ไดบ้รรยายวา่ (เนน้ค  าของผม) "ทูลกระหม่อมทั้งสองพระองคเ์สด็จเยี่ยมต ารวจท่ีไดรั้บบาดเจบ็ จากการกวาดล้างที่
ธรรมศาสตร์ ท่ีโรงพยาบาลต ารวจ เม่ือ 15.00 น. วนัท่ี 7 เดือนน้ี และพระราชทานเงินของมูลนิธิสายใจไทยให้ต  ารวจท่ีไดรั้บบาดเจบ็ทุกคน"  



 

หน่ึงสปัดาห์ต่อมา ทั้ง ๒ พระองคไ์ดเ้สด็จในงานบรรจุศพนายเสมอ อน้จรูญ ลูกเสือชาวบา้นผุห้น่ึงท่ีเสียชีวิตขณะบุกเขา้ไปในธรรมศาสตร์เม่ือ
วนัท่ี ๖ ตุลา เดลินิวส์ รายงานว่า ฟ้าหญิงสิริธรฯ "ทรงกล่าวสดุดีเกียรติคุณ นายเสมอ อน้จรูญ ว่า ' การปฏิบัติหน้าที่คร้ังนี ้[เป็นไปตาม] ค า
สตัยป์ฏิญาณท่ีไดป้ฏิญาณไวก้บัลูกเสือชาวบา้น สมควรแก่การเชิดชู เพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่ลูกเสือชาวบา้นต่อไปในดา้นมีความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย'์...." (เนน้ค  าของผม)  
 

การเขียนอยา่งท่ีนครินทร์เขียน ยิ่งแยม่ากข้ึน เม่ือพิจารณาวา่ ในอีกท่ีหน่ึงในหนงัสือ นครินทร์ ไดอ้า้งขอ้มูลจากหนงัสือของกอบเก้ือ สุวรรณ
ทตั-เพียร ท่ีเก่ียวกบัในหลวงและ ๖ ตุลา ซ่ึงในทีนั้น กอบเก้ือเขียนคนละอยา่งกบัท่ีนครินทร์เขียน อนัท่ีจริง จุดท่ีนครินทร์อา้งขอ้มูลกอบเก้ือ
เก่ียวกบัในหลวงและ ๖ ตุลาน้ี สะท้อนลกัษณะการท างานแบบไม่มีความกล้าหาญ ไม่มีจริยธรรม บิดเบือน ปกปิด โกหกทางวิชาการ ซ่ึง
แสดงออกตลอดทั้งเล่มของหนังสือเล่มนี ้ไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือ  
 

ในหนา้ ๑๔๒ นครินทร์ เขียนวา่  
 

"พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูท่รงพยายามขจดัความแตกแยกภายในชาติ และทรงเรียกร้องความสามคัคีจากชาวไทย ในวนัท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๙ หรือ ๒ วนัหลงัจากเหตุการณ์ฯ ๖ ตลุา พระองคท์รงมีพระบรมราโชวาททางวิทยกุระจายเสียง เรียกร้องความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชาติ 
เพ่ือเผชิญหนา้กบัวิกฤติ"  
 

นครินทร์ท าเชิงอรรถอา้งวา่ ขอ้มูลเร่ืองในหลวงทรง "พยายาม..เรียกร้องความสามคัคี" (จากความแตกแยกในกรณี ๖ ตุลา) น้ีมาจากกอบเก้ือ 
ประโยคของกอบเก้ือท่ีนครินทร์หมายถึงคือประโยคน้ี  

 

"Two days after the massacre, the King broke his silence. His Majesty made a radio broadcast 

calling for national unity in the face of the crisis."  

 

แต่นครินทร์จงใจไม่ยอมอา้ง หรือพดูให้เห็นวา่ ประโยคติดกนัต่อไปทันที ของกอบเก้ือเขียนวา่อะไร คือประโยคน้ีครับ  

 

"The message was clear: King Bhumibol had issued 'a strong endorsement' of the new 

military junta."  

(กรุณาแปลกนัเองนะครับ แลว้อ่านคู่กบัประโยคของนครินทร์ขา้งตน้ท่ีอา้งขอ้มุลจากกอบเก้ือ)  
 

มิหน าซ ้า หลงัประโยคน้ี กอบเก้ือยงัเล่าขอ้มุลอีกอนัหน่ึงเก่ียวกบัพระราชินีและสมเด็จพระเจา้ลูกเธอในกรณี ๖ ตุลาวา่ (เนน้ค  าของผม)  
 

"Perhaps to emphasize further the unmistakable stand of the Throne , Queen Sirikit and the 

royal Princesses went to visit and provide food for the Village Scouts who encamped in the 

campus of Thammasat University."  

 

ซ่ึงความจริงแลว้ เช่นเดียวกบั กรณีในหลวงทรงออกอากาศทางวิทยขุา้งตน้ เป็นข้อมูลที่ผดิ คือในหลวงไม่เคยออกอากาศทางวิทยดุงักล่าว (ดู
รายงานข่าวโดยละเอียดใน ไทยรัฐ 10 ตุลาคม 2519) และพระราชินีและพระเจา้ลูกเธอไม่ไดเ้คยมาท่ีธรรมศาสตร์ในช่วงนั้น (และเป็นเร่ือง 
irony เพราะหนงัสือเกอบเก้ือเตม็ไปดว้ยการสรรเสริญพระบารมีเช่นเดียวกบัหนงัสือนครินทร์) แต่ท่ีส าคญัยิ่งกวา่นั้น หลงัจากขอ้มูลเร่ืองน้ี
แลว้ กอบเก้ือไดส้รุปวา่  
 

"The death of democracy appeared a small prize to pay for the return of political 

stability and social status quo."  

 

ความจริง การใชค้  าวา่ democracy ของกอบเก้ือในท่ีน้ี เรียกไดว้า่เป็น euphemism ถา้ใชค้  าวา่ students จะเป็นรูปธรรมและตรง
ความจริงมากกวา่ (แต่จะท าให้นยัยะของยอ่หนา้นั้นทั้งหมดมีความหมายท่ีแหลมคมใหญ่หลวงท่ีกอบเก้ือคงไม่กลา้พอจะเขียน) แต่ถึงจะใชค้  า
แบบ euphemism แบบน้ี ประเดน็คืออะไรก็ชดัเจนมาก และนครินทร์ ซ่ึงอา้งอิงจากกอบเก้ือ จึงไม่มีสิทธ์ิหรือจริยธรรมทางวิชาการท่ีจะ



เอา ข้อมุลของกอบเกือ้นี ้มาสนบัสนุนส่ิงท่ีเขาเขียนไดเ้ลย เพราะขอ้มูล (ประโยคแรก) ของกอบเก้ืออยูใ่นบริบทของขอ้ความทั้งยอ่หนา้ท่ีมี
ความหมายคนละอยา่งกนัเลยกบันครินทร์  
 

ในหนา้ ๑๔๑ นครินทร์ไดอ้ธิบายภาพรวม กรณี ๖ ตุลา ดงัน้ี (เนน้ค  าของผม)  
 

"เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นถึงความลม้เหลวในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองหลงัเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ แมว้า่รัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาส
ให้กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มกรรมกร และกลุ่มนกัศึกษาสามารถเขา้มามีบทบาททางการเมืองอยา่งเตม็ท่ี แต่ก็กลบักีดกนักลุ่มขา้ราชการออกจากอ านาจ
ทางการเมืองอยา่งฉบัพลนั ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่อตา้นจาก กลุ่มข้าราชการที่คุ้นเคยกบัการกมุอ านาจทางการเมืองไว้ในมือนับตั้งแต่การปฏิวตัิ 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ผลท่ีติดตามมาจากการตดักลุ่มขา้ราชการออกจากวงจรแห่งอ านาจ ปรากฏให้เราเห็นอยา่งชดัเจนในเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ อนัเป็น 

การตอบโต้ของกลุ่มข้าราชการ ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน"  
 

โปรดสงัเกตยทุธวิธี "เปล่ียนเป้าการกล่าวหา" (shift the blame) อยา่งแนบเนียน วา่ใครเป็นผูรั้บผิดชอบส าคญัในกรณี ๖ ตลุา ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีเขา้ใจร่วมกนัอยา่งกวา้งขวางในหมู่นกัวิชาการปัจจุบนั จาก กลุ่มรูปธรรมบางกลุ่ม (xxx ?) ไปเป็นค านามธรรมอยา่ง "กลุ่มขา้ราชการ" 
ท่ี "คุน้เคยกบัการกุมอ านาจทางการเมืองไวใ้นมือนบัตั้งแต่การปฏิวติั พ.ศ. ๒๔๗๕" นครินทร์ก าลงัหมายถึงใคร? พวกกลุ่มทหาร? ท่ีสืบทอด
อ านาจกนัมาตั้งแต่คณะราษฎร?  

 

ไม่ตอ้งพดูถึงความจริงง่ายๆทีวา่ กลุ่มท่ีบุกเขา้ไปฆ่าคนท่ีธรรมศาสตร์ในเชา้วนันั้นไม่ใช่ทหาร ในหนา้ ๑๖๖ นครินทร์เขียนเองว่า "การปลุกป่ัน
ให้ประชาชนเกลียดชงักนัน าไปสุ่การลอ้มปราบนิสิตนกัศึกษาและประชาชนท่ีประทว้งการกลบัเขา้ประเทศของจอมพลถนอมอยา่งสงบ ใน
เชา้ตรู่ของวนัท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กลุ่มคนท่ีมีส่วนในเหตุการณ์ประกอบดว้ย ต ารวจตระเวนชายแดน ลูกเสือ
ชาวบ้าน กลุ่มกระทิงแดง กลุ่มนวพล " (เนน้ค  าของผม) กล่มอนุรักษนิ์ยมเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงเป็น "กลุ่มขา้ราชการ" แน่นอน (แต่ก็ไม่ใช่ "กลุ่ม
ขา้ราชการ" ในความหมายท่ีเป็นกลุ่มท่ี "คุน้เคยกบัการกุมอ านาจทางการเมืองไวใ้นมือนบัตั้งแต่การปฏิวติั พ.ศ. ๒๔๗๕" อยา่งท่ีเขียน) แต่ใน
บริบทของประวตัิศาสตร์การเมืองไทย มีเท่านั้นหรือ? คนที่รู้การเมืองแต่โง่กว่านครินทร์ กรู้็ดว่ีา พลงัอนุรักษ์นิยมเหล่านี ้นอกจากเป็นของ 
"กลุ่มข้าราชการ" แล้ว เป็นของใครบ้าง ตวัอยา่ง : วฒันา เขียววิมล ท่ีออกตวัมาเป็น "ผูน้  า" ของกลุ่ม "นวพล" (แปลวา่ "ก าลงัท่ีเกา้") ไดอ้อกมา
เปิดเผยก่อนตายไม่นานว่า แทจ้ริงแลว้ กลุ่มของเขาตั้งโดยงบพิเศษ กอ.รมน. โดยการอนุมติัของสายหยดุ เกิดผล แต่ผูท่ี้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
คือ พลเอกส าราญ แพทยกุล หรือผมตอ้งบอกนครินทร์วา่ พลเอกส าราญ เป็นใคร? ต ารวจตระเวนชายแดน และลูกเสือชาวบ้าน ในทางการเมือง
เป็นองค์กรอะไร? อย่างกรณลูีกเสือชาวบ้าน จะถือว่าเป็น "กลุ่มข้าราชการ" ที่กมุอ านาจมาตั้งแต่ ๒๔๗๕ จริงๆหรือ? จ าเริญฤทธ์ิ จ  ารัสโรม, 

สมควร หริกุญ, อุทธาร สนิทวงศ?์ ผลรวมของการเสนอภาพ ๖ ตุลาแบบน้ี กล่าวในแง่บริบทของประวติัศาสตร์นิพนธ์เร่ืองการเมืองไทย
สมยัใหม่แลว้ มีลกัษณะยิง่กวา่ irony เสียอีก คือ กลายเป็นวา่ ผูท่ี้รับผิดชอบส าคญัต่อ ๖ ตุลา คือพวกท่ีสืบลูกหลานมาจากชนชั้นน า หลงั 
(ไม่ใช่ ก่อน ) ๒๔๗๕!  
 

 

สรุปแล้ว ในกรณ ี๖ ตุลา ควรอธิบายว่า ในหลวง "ทรงประสบกับข้อจ ากดัไม่สามารถลงมาแก้ไขปัญหาการเมืองได้" จริงหรือ? การเขียนเช่นนี้
ไม่เส่ียงต่อการลดทอน "กฤษฎาภนิิหารอนับดบังมิได้" (ค าของคึกฤทธิ์) ไปหน่อยหรือ?!  

 

 

 

ความจริง หนงัสือเล่มน้ี เตม็ไปดว้ยการเขียนในลกัษณะเดียวกบัท่ีกล่าวน้ีในกรณี ๖ ตุลา ถา้ผมขืนอภิปรายทุกประเด็น คงตอ้งใชเ้วลาเป็น
สปัดาห์ ... บางตวัอยา่งสั้นๆ กรณีหยดุ แสงอุทยั ท่ีถูกกล่าวหาวา่ "หม่ินพระบรมเดชานุภาพ" ในปี ๒๔๙๙ กถู็กนครินทร์เล่าให้ หยดุ กลายเป็น
ตวัร้ายไป "(หยดุ) ก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจในสงัคมอยา่งกวา้งขวาง..." (น.๕๖) ทั้งๆท่ีประเด็นท่ี หยดุ พดูนั้น เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาธิปไตย (ท่ีอา้งวา่เป็นเน้ือหาหนงัสือ) อยา่งส าคญัยิง่ (power and accountibility) หรือ ใน น.๙๑-๙๒ และ น.๑๒๓ เชิงอรรถ 
๑๗ นครินทร์ยนืยนัวา่ในหลวง "ทรงมิไดมี้ส่วนรู้เห็นใดๆ" กบัการรัฐประหารของสฤษด์ิ และวิจารณ์นกัเขียนต่างประเทศท่ีเสนอเช่นน้ีวา่ เป็น
การ "ตีความเร่ืองราวแบบเกินเลย และสนันิษฐานเอาเองตามอ าเภอใจ" โดยนครินทร์เองไม่ยอมอธิบายหรือให้หลกัฐาน แต่ถา้เช่นนั้น จะ
อธิบายอยา่งไร การท่ี พจน์ สารสิน ซ่ึงสฤษด์ิเลือกให้เป็นนายกฯหลงัรัฐประหาร เปิดเผยวา่ เขา "accepted the honour only 

after it was made clear to him by the Palace that the King wished his appointment to be 



made , that the Palace 'had been consulted at every step since the original coup' ." 

(Kobkua, Durable Primier , p 30 and 41 note 88 กอบเก้ืออา้งหลงัฐาน FO เขา้ใจว่า น่ีเป็นค าบอกเล่าของพจน์ต่อ
เจา้หนา้ท่ีทูตองักฤษ ค  าวา่ since ในท่ีน้ีหมายถึงอะไร? ยดึอ านาจแลว้ จึง "ปรึกษาทุกขั้นตอน" หรือ "ปรึกษาทุกขั้นตอน" ตั้งแต่ การยดึ
อ านาจ คือ รวมถึง การยดึอ านาจดว้ย? ความจริง ผมมีหลกัฐาน "บอกเล่า" จากคนสนิทระดบั "มือขวา" ของสฤษด์ิคือ เนตร เขมะโยธิน ซ่ึงผม
เคยสมัภาษณ์ท่ีพดูแบบเดียวกนัน้ีดว้ย... สรุปแลว้ ประเด็นไม่ง่ายท่ีจะปฏิเสธอยา่งท่ีนครินทร์คิดหรอกครับ) ยิง่กวา่นั้น ผมขอถามหน่อยว่า ท่ี
เขียนต่อไปว่าในหลวง "ก ็ทรงไม่มทีางเลอืกอืน่ใด นอกจากจะทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้จอมพลสฤษด์ิเป็นผูรั้กษาพระ
นครฝ่ายทหาร" นั้น นครินทร์จะอธิบายการท่ี "พระบรมราชโองการแต่งตั้ง" ฉบับนั้น ไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ อยา่งไร? ( 

ราชกิจจานุเบกษา , เล่ม ๗๔ ตอน ๗๖, วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๐๐, ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑) "พระบรมราชโองการ" ที่ไม่มีผู้รับสนองฯหมายความ
อะไร หรือนครินทร์ไม่ทราบ? (ไม่ตอ้งพดูถึงประเด็นปัญหา "ประชาธิปไตย" หรือ "รัฐธรรมนูญ" ท่ีว่า "...พระบรมราชโองการท่ีเก่ียวกบั
ราชการแผน่ดิน ตอ้งมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ" ท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ แกไ้ข ๒๔๙๕ มาตรา ๙๘ ซ่ึงขณะนั้น
ยงัมีผลบงัคบัใช)้  
 

 

สุดทา้ย ผมจ ากดัการวิจารณ์หนงัสือ พระผูท้รงปกเกลา้ฯ เฉพาะกรณี ๖ ตุลา แต่ขอพดูอะไรสกั ๒-๓ ค า เก่ียวกบักรณีสวรรคตในหลวงอานนัท ์
ซ่ึง - ไม่วา่จะใชบ้รรทดัฐานอะไร - ตอ้งถือเป็นกรณีส าคญัอยา่งยิง่ยวด ต่อประเด็นสถาบนักษตัริยก์บัการเมืองไทย ท่ีเป็นขอ้อา้งเน้ือหาของ
หนงัสือ ปรากฏวา่ นครินทร์ แทบไม่ยอมกล่าวถึงกรณีน้ีเลย (น.๓๖) และเม่ือมาพิจารณาว่า หนงัสือเล่มน้ี จดัพิมพใ์นนาม ๗๒ ปีมหาวิทยาลยัท่ี
ปรีดี พนมยงค ์ก่อตั้งข้ึน โดยผูบ้ริหารท่ีอา้งช่ือปรีดี จดังานให้ปรีดี อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ... เป็นเร่ืองน่าละอายอยา่งยิง่ท่ี ไม่กลา้แมแ้ต่เพียงกล่าววา่ 
กรณีสวรรคต ถูก พวกนิยมเจ้า ใชเ้ป็นประเด็นเล่นงานปรีดี พนมยงค ์หลายสิบปี (ใน น.๔๗ กล่าววา่ กรณีสวรรคต ท าให้ปรีดี "ตอ้งถูกโจมตี
จาก กระแสสังคม [??] เป็นอยา่งมาก..."!) และ ท าให้ผูท่ี้เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ๓ คน (ความผิดของ ๓ คนน้ี ข้ึนกบัการกล่าวหาปรีดี ถา้ปรีดีบริสุทธ์ิ 
๓ คนน้ียอ่มเป็นผูบ้ริสุทธ์ิดว้ย) ตอ้งถูกประหารชีวิตไป โดยท่ี - ดูบทความเก่ียวกบั ๕๐ ปีการประหารชีวิต ของผม - ไม่มีใครคิดจะช่วย แมแ้ต่
การกล่าวเช่นน้ี (การใส่ความปรีดี) ก็ไม่กลา้ สะทอ้นคุณธรรมทางวิชาการของผูเ้ขียนและผูท้  าไดเ้ป็นอยา่งดี 


