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วนันี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จดังาน "เปิดตวัหนังสอื" ทีพิ่มพใ์นนามมหาวทิยาลยัชือ่ พระผูท้รงปก
เกลา้ฯ ประชาธปิไตย : ๖๐ ปีสริริาชสมบตักิบัการเมอืงการปกครองไทย ซึง่กล่าววา่เป็น 
"หนังสอืวชิาการจดัพิมพข์ึน้ในวาระแห่งการเฉลมิฉลองการสถาปนาครบรอบ ๗๒ ปี ของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร"์ หนังสอืดงักล่าว "เรยีบเรยีงโดย รศ.ดร.นครนิทร ์เมฆไตรรตัน ์คณบดคีณะ
รฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร"์ งาน "เปิดตวัหนังสอื" คร ัง้นี ้จดัขึน้อย่างใหญ่โต มี "นักวชิาการ" ผู ้
มีชือ่เสยีงหลายคนรบัเชญิเป็นผูอ้ภิปรายและวจิารณห์นังสอืเล่มดงักล่าว (สุเมธ ตนัตเิวชกุล, อเนก เหล่า
ธรรมทศัน ์เป็นตน้)  
 
ความจรงิ ผมทราบเกีย่วกบั โครงการท าหนังสอืเล่มนีก้่อนหนา้นีก้วา่ ๑ เดอืน บอกตรงๆว่า ผมอดรูส้กึ 
"เหลอืเชือ่" ไม่ไดว้่า จะเป็นไปไดอ้ย่างไรที่จะท าหนังสอืในลกัษณะนีอ้อกมา ในฐานะคนไทยคนหน่ึง ผม
ย่อม "ปลง" หรอื "ยอมรบั" ความจรงิทีว่่า "หนา้ที"่ อย่างหน่ึงของการเป็นหน่วยราชการ (แมแ้ต่
มหาวทิยาลยัทีไ่ดช้ ือ่ว่า องคก์รทาง วชิาการ ) คอืการผลติวรรณกรรม (หรอืงานพิธ)ี เพือ่สรรเสรญิพระ
บารมีกษตัรยิแ์ละราชวงศ ์และพูดกนัจรงิๆ ผมก็ "ยอมรบั" หรอืไม่ไดม้ีปัญหามากมายอะไร ถา้หน่วยงาน
ราชการแมแ้ต่อย่างมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จะผลติหนังสอืสรรเสรญิพระบารมี แบบทีผ่ลติๆกนัโดย
หน่วยราชการอืน่ๆ คอืมีลกัษณะ "หนังสอืโชว"์ ไวต้ ัง้ตามหิง้หนังสือ หรอืโตะ๊กาแฟ อย่างทีเ่ห็นๆกนั 
(หนังสอืบางเล่มพวกนีใ้หข้อ้มูลน่าสนใจ) แต่การผลติหนงัสอืลกัษณะนี ้ใหเ้ป็น "หนังสอืวชิาการ" เขยีน
โดยคนระดบั ดอ๊กเตอร ์หรอื ศาสตราจารย ์ที่จะมีคนรุน่หลงั โดยเฉพาะนักเรยีน นักศกึษา หรอืครูผูส้อน
จ านวนมาก ใชอ้า้งองิและอบรมสั่งสอนทางวชิาการ ... ?  
 
เมือ่ผมไดอ่้านหนังสอืเล่มนี้จบเมื่อวานนี ้ผมเกดิความรูส้กึหลายอย่างในใจ เปลีย่นสลบักนัไปมาอย่าง
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รุนแรง ตัง้แต่โกรธ ไปถงึสมเพช เหยียดหยาม แต่ในทีสุ่ดแลว้ ความรูส้กึของผมคอื เศรา้สลดใจอย่างบอก
ไม่ถูก แมผ้มจะไม่เคยเป็นคนทีมี่ลกัษณะ "มหาวทิยาลยันิยม" ในแบบทีเ่ขา้ใจกนั แต่อดรูส้กึไม่ไดจ้รงิๆว่า 
มหาวทิยาลยัทีผ่มโตขึน้มาดว้ยและบางคร ัง้ถงึกบั "ฝากชวีติ" ไวต้ ัง้แต่ไม่ไดเ้ป็นนักศกึษาดว้ยซ า้ แห่งนี ้
ไดม้าสู่ยุคตกต ่าทางภูมิปัญญา ทางศลีธรรม ทางการเมือง อย่างทีสุ่ดเท่าทีผ่มเคยรูจ้กัมา เมือ่มีผูบ้รหิาร
สูงสุด (อธกิารบด)ี เรยีกรอ้งใหก้ษตัรยิท์ ารฐัประหาร มีคณบดคีณะรฐัศาสตร ์เขยีนหนังสอืแบบนีอ้อกมา 
(สมยัหลงั ๖ ตุลา เมือ่ ปรดี ีเกษมทรพัย ์เป็นอธกิารบด ียงัไม่แย่ขนาดนี)้  
 
ผมรูด้วี่า หนังสอืเล่มนีแ้บ่งกนัเขยีนจรงิๆโดยหลายคน (ไม่มีใครเก่งขนาดเขยีนหนังสอื ๒๐๐ กว่าหนา้ ใน
เวลาเดอืนเดยีวได)้ แต่ในเมือ่นครนิทร ์ประกาศไวเ้องในค าน า วา่ "ความผิดพลาดและขอ้บกพรอ่งต่างๆที่
พึงมีอยู่ในหนังสือเล่มนี.้..ทัง้หมดลว้นตกเป็นของผูเ้ขยีนเองทัง้สิน้" และเมือ่มองในแง่ความรบัผิดชอบ ใน
ฐานะทีเ่ป็นนักวชิาการที ่senior ทีสุ่ด ของกลุ่มคนเขยีน ในฐานะทีมี่ต าแหน่งคณบดรีฐัศาสตร ์และใน
ฐานะผุม้ีเครดติในแง่ authority เรือ่งประวตัศิาสตรก์ารเมืองไทยทีสุ่ดในกลุ่ม ความรบัผิดชอบทาง
วชิาการ-การเมือง ก็ควรเป็นของนครนิทรผ์ูเ้ดยีวจรงิๆ ถา้จะมีใครอกีคนทีค่วรตอ้งรบัผิดชอบดว้ย ผมขอ
ยกใหต้วัอธกิารบดคีนปัจจุบนันั่นแหละ  
 
ผมไม่มีเวลา และไม่ตอ้งการจะเสยีเวลาใหก้บัการวจิารณห์นังสอืนีอ้ย่างละเอยีด ดงันั้น ในทีนี่ ้ผมจะจ ากดั
การวจิารณเ์ฉพาะกรณีเดยีว คอื กรณี ๖ ตุลา  
 
ในหนา้ ๒๕๖ นครนิทรเ์ขยีนสรุปเกีย่วกบักรณี ๖ ตุลา และบทบาทของในหลวงองคปั์จจุบนั ดงันี ้: 
"เหตุการณน์องเลอืดในวนัที ่๖ ตุลาคม ๒๕๑๙...ในเหตุการณนี์ ้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯทรงประสบ
กบัขอ้จ ากดัไม่สามารถลงมาแกไ้ขปัญหาการเมืองไดเ้ชน่เหตุการณ ์๑๔ ตลุาฯ...."  
 
ในหลวงไม่ไดท้รง intervene ในกรณี ๖ ตุลา (เหตุการณท์ีเ่กีย่วขอ้งก่อนหน้านั้น ในวนันั้น 
และหลงัวนันั้น)? แมแ้ต่คนทีพ่อรูก้ารเมืองไทยบา้ง และโง่กว่านครนิทร ์ก็ไม่น่าเขยีนอะไรแบบนีอ้อกมา  
 
น่ีคอื รายงานจาก ดาวสยาม :  
 
โปรดเกลา้ฯใหธ้รรมนูญเฝ้าฯ  
 
เมือ่เวลา 17.00 น.ของวนัที ่6 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัไดร้บัสั่งเรยีกนายธรรมนูญ เทยีนเงนิ ผูว้่า
การกรุงเทพมหานครเขา้เฝ้าฯ ทรงรบัสั่งเกีย่วกบัการทีไ่ดมี้ลูกเสอืชาวบา้นจากต่างจงัหวดันับเป็นหมืน่ๆ
คนไดม้าชมุนุมนั้นอาจจะประสบปัญหาเกีย่วกบัอาหารและทีพ่กั ทรงรบัสั่งใหน้ายธรรมนูญชีแ้จงใหลู้กเสอื
ชาวบา้นสลายตวั.....  
 
หลงัจากนั้น (ดงัทีค่นทีรู่ก้ารเมืองแต่โง่กว่านครนิทรก์็ทราบดวี่า) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ไดเ้สด็จมา
พบลูกเสอืชาวบา้นทีท่ าเนียบรฐับาล (ไม่ใชท่ีล่านพระรูป แต่ในตวัท าเนียบรฐับาล ทีลู่กเสอืชาวบา้น
เหล่านั้น ไดพ้งัเขา้ไปแลว้) และทรงมีพระราชแสรบัสั่ง ตามที ่ดาวสยาม รายงาน ดงันี ้ 
 
ขา้พเจา้ขอใหทุ้กคนยิม้แยม้และใจเย็นๆ ไม่มีอะไรทีแ่กไ้ขไม่ได ้แต่ตอ้งค่อยแกค้่อยไป บา้นเมืองตอนนี้
ก าลงัตอ้งการความสามคัคแีละก าลงัอยู่ในสถานการณท์ีส่ าคญั ฉะนั้นขอใหทุ้กคนสลายตวัเสยี ถอืว่าให ้
ของขวญักบัขา้พเจา้ ท่านเหน่ือยกนัมามากแลว้ ขอใหก้ลบัไปหลบันอนเสยีใหส้บาย ทุกคนโปรดทราบว่า 
สองลน้เกลา้ฯทรงเป็นห่วง ไม่มีอะไรทีส่องลน้เกลา้ฯจะเสยีใจเท่ากบัพวกเราฆ่ากนัเอง ขอใหทุ้กคนโชคดี  
 
(น่าสงัเกตว่า ขณะนั้น เหตุการณท์ีธ่รรมศาสตรส์ิน้สุดลงแลว้หลายช ัว่โมง และความรุนแรงทีต่ ารวจ 
ลูกเสอืชาวบา้น และกลุ่มพลงัฝ่ายขวาอืน่ๆกระท าต่อนักศกึษาทีน่ั่น ไดเ้ป็นทีรู่ก้นัแลว้ (หนังสอืพิมพฉ์บบั
บ่ายทุกฉบบัไดพ้าดหวั และรายงานข่าวแลว้) ไม่ปรากฏวา่ทรงมีพระราชด ารสัถงึเหตุการณด์งักล่าวแต่
อย่างใด ตวัอย่างของพาดหวัหนังสอืพิมพบ์างฉบบัในบ่ายวนันั้น: “นองเลอืด ตายเจ็บนับรอ้ย จบันศ.
แขวนคอ-ประกาศฉุกเฉิน” (ไทยรฐั), “จลาจลแลว้ แขวนคอ นศ. เผาสด 5 ศพ จบัเลขาศูนยนิ์สติ-ให ้



ปลด 3 รมต.ด่วน” (เดลนิิวส)์, “นองเลอืด! ประชาชนขยีศู้นย-์จบัแขวนคอ ตายนับรอ้ย” (ตะวนัสยาม) 
ภาพถ่ายนักศกึษาถูกแขวนคอและถูกเผาไดร้บัการตพิีมพทุ์กฉบบั)  
 
วนัต่อมา สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ ๒ พระองค ์ไดเ้สด็จไปยงัโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลวชริะเพือ่ทรง
เยีย่มต ารวจที่บาดเจ็บจากเหตุการณท์ีธ่รรมศาสตร ์หนังสอืพิมพ ์เสยีงปวงชน นอกจากตพิีมพพ์ระฉายา
ลกัษณ ์๒ พระองคท์รงก าลงัสอบถามอาการต ารวจผูน้อนบาดเจ็บคนหน่ึงถงึขา้งเตยีงอย่างห่วงใยยิง่แลว้ 
ไดบ้รรยายว่า (เนน้ค าของผม) "ทูลกระหม่อมทัง้สองพระองคเ์สด็จเยี่ยมต ารวจทีไ่ดร้บับาดเจ็บ จากการ
กวาดลา้งทีธ่รรมศาสตร ์ทีโ่รงพยาบาลต ารวจ เมือ่ 15.00 น. วนัที ่7 เดอืนนี ้และพระราชทานเงนิของ
มูลนิธสิายใจไทยใหต้ ารวจทีไ่ดร้บับาดเจ็บทุกคน"  
 
หน่ึงสปัดาหต์่อมา ทัง้ ๒ พระองคไ์ดเ้สด็จในงานบรรจุศพนายเสมอ อน้จรูญ ลูกเสอืชาวบา้นผุห้น่ึงที่
เสยีชวีติขณะบุกเขา้ไปในธรรมศาสตรเ์มื่อวนัที ่๖ ตุลา เดลนิิวส ์รายงานว่า ฟ้าหญงิสริธิรฯ "ทรงกล่าว
สดุดเีกยีรตคิุณ นายเสมอ อน้จรูญ ว่า ' การปฏบิตัหินา้ทีค่ร ัง้นี้ [เป็นไปตาม] ค าสตัยป์ฏญิาณทีไ่ด ้
ปฏญิาณไวก้บัลูกเสอืชาวบา้น สมควรแก่การเชดิช ูเพือ่เป็นตวัอย่างแก่ลูกเสอืชาวบา้นต่อไปในดา้นมี
ความจงรกัภกัดตี่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ'์...." (เนน้ค าของผม)  
 
การเขยีนอย่างทีน่ครนิทรเ์ขียน ยิง่แย่มากขึน้ เมือ่พิจารณาว่า ในอกีทีห่น่ึงในหนังสอื นครนิทร ์ไดอ้า้ง
ขอ้มูลจากหนังสอืของกอบเกือ้ สุวรรณทตั-เพียร ทีเ่กีย่วกบัในหลวงและ ๖ ตุลา ซึง่ในทนีั้น กอบเกือ้เขยีน
คนละอย่างกบัทีน่ครนิทรเ์ขยีน อนัทีจ่รงิ จุดทีน่ครนิทรอ์า้งขอ้มูลกอบเกือ้เกีย่วกบัในหลวงและ ๖ ตุลานี ้
สะทอ้นลกัษณะการท างานแบบไม่มคีวามกลา้หาญ ไม่มจีรยิธรรม บดิเบอืน ปกปิด โกหกทาง
วชิาการ ซึง่แสดงออกตลอดทัง้เล่มของหนังสอืเล่มนี้ ไดเ้ป็นอย่างด ีกล่าวคอื  
 
ในหนา้ ๑๔๒ นครนิทร ์เขยีนว่า  
 
"พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ทรงพยายามขจดัความแตกแยกภายในชาติ และทรงเรยีกรอ้งความสามคัคี
จากชาวไทย ในวนัที ่๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หรอื ๒ วนัหลงัจากเหตุการณฯ์ ๖ ตุลา พระองคท์รงมีพระ
บรมราโชวาททางวิทยุกระจายเสยีง เรยีกรอ้งความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของชาต ิเพือ่เผชญิหนา้กบัวกิฤต"ิ  
 
นครนิทรท์ าเชงิอรรถอา้งว่า ขอ้มูลเรือ่งในหลวงทรง "พยายาม..เรยีกรอ้งความสามคัค"ี (จากความ
แตกแยกในกรณี ๖ ตุลา) นีม้าจากกอบเกือ้ ประโยคของกอบเกือ้ทีน่ครนิทรห์มายถงึคือประโยคนี ้ 
 
"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."  
 
แต่นครนิทรจ์งใจไม่ยอมอา้ง หรอืพูดใหเ้ห็นว่า ประโยคตดิกนัต่อไปทนัท ีของกอบเกือ้เขียนว่าอะไร 
คอืประโยคนีค้รบั  
 
"The message was clear: King Bhumibol had issued 'a strong endorsement' of 
the new military junta."  
(กรุณาแปลกนัเองนะครบั แลว้อ่านคู่กบัประโยคของนครนิทรข์า้งตน้ทีอ่า้งขอ้มุลจากกอบเกือ้)  
 
มิหน าซ า้ หลงัประโยคนี ้กอบเกือ้ยงัเล่าขอ้มุลอกีอนัหน่ึงเกีย่วกบัพระราชนีิและสมเด็จพระเจา้ลูกเธอใน
กรณี 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."  
 



ซึง่ความจรงิแลว้ เชน่เดยีวกบั กรณีในหลวงทรงออกอากาศทางวทิยุขา้งตน้ เป็นขอ้มูลทีผ่ดิ คอืใน
หลวงไม่เคยออกอากาศทางวทิยุดงักล่าว (ดูรายงานข่าวโดยละเอยีดใน ไทยรฐั 10 ตุลาคม 2519) และ
พระราชนีิและพระเจา้ลูกเธอไม่ไดเ้คยมาที่ธรรมศาสตรใ์นชว่งนั้น (และเป็นเรือ่ง irony เพราะหนังสือเกอบ
เกือ้เต็มไปดว้ยการสรรเสรญิพระบารมีเชน่เดยีวกบัหนังสือนครนิทร)์ แต่ทีส่ าคญัยิง่กว่านั้น หลงัจาก
ขอ้มูลเรือ่งนีแ้ลว้ กอบเกือ้ไดส้รุปว่า  
 
"The death of democracy appeared a small prize to pay for the return of 
political stability and social status quo."  
 
ความจรงิ การใชค้ าว่า democracy ของกอบเกือ้ในทีนี่ ้เรยีกไดว้่าเป็น euphemism ถา้ใชค้ าว่า 
students จะเป็นรูปธรรมและตรงความจรงิมากกว่า (แตจ่ะท าใหน้ัยยะของย่อหนา้นั้นทัง้หมดมี
ความหมายทีแ่หลมคมใหญ่หลวงทีก่อบเกือ้คงไม่กลา้พอจะเขยีน) แต่ถงึจะใชค้ าแบบ euphemism แบบ
นี ้ประเด็นคอือะไรก็ชดัเจนมาก และนครนิทร ์ซึง่อา้งอิงจากกอบเกือ้ จงึไม่มีสทิธิห์รอืจรยิธรรมทาง
วชิาการทีจ่ะเอา ขอ้มุลของกอบเกือ้นี้ มาสนับสนุนสิง่ทีเ่ขาเขยีนไดเ้ลย เพราะขอ้มูล (ประโยคแรก) 
ของกอบเกือ้อยู่ในบรบิทของขอ้ความทัง้ย่อหนา้ทีมี่ความหมายคนละอย่างกนัเลยกบันครนิทร ์ 
 
ในหนา้ ๑๔๑ นครนิทรไ์ดอ้ธบิายภาพรวม กรณี ๖ ตุลา ดงันี ้(เนน้ค าของผม)  
 
"เหตุการณท์ีเ่กดิขึน้แสดงใหเ้ห็นถงึความลม้เหลวในการรกัษาดุลยภาพทางการเมืองหลงัเหตุการณ ์๑๔ 
ตุลาฯ แมว้่ารฐัธรรมนูญจะเปิดโอกาสใหก้ลุ่มนักธุรกจิ กลุ่มกรรมกร และกลุ่มนักศกึษาสามารถเขา้มามี
บทบาททางการเมืองอย่างเต็มที ่แต่ก็กลบักดีกนักลุ่มขา้ราชการออกจากอ านาจทางการเมืองอย่าง
ฉับพลนั ส่งผลใหเ้กดิปฏกิริยิาต่อตา้นจาก กลุ่มขา้ราชการทีคุ่น้เคยกบัการกุมอ านาจทาง
การเมอืงไวใ้นมอืนับต ัง้แต่การปฏวิตั ิพ.ศ. ๒๔๗๕ ผลทีต่ดิตามมาจากการตดักลุ่มขา้ราชการออก
จากวงจรแห่งอ านาจ ปรากฏใหเ้ราเห็นอย่างชดัเจนในเหตุการณ ์๖ ตุลาฯ อนัเป็น การตอบโตข้องกลุ่ม
ขา้ราชการ ต่อการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้"  
 
โปรดสงัเกตยุทธวิธ ี"เปลีย่นเป้าการกล่าวหา" (shift the blame) อย่างแนบเนียน ว่าใครเป็น
ผูร้บัผิดชอบส าคญัในกรณี ๖ ตุลา ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจรว่มกนัอย่างกวา้งขวางในหมู่นักวชิาการปัจจุบนั 
จาก กลุ่มรูปธรรมบางกลุ่ม (xxx ?) ไปเป็นค านามธรรมอย่าง "กลุ่มขา้ราชการ" ที ่"คุน้เคยกบัการกุม
อ านาจทางการเมืองไวใ้นมือนับตัง้แต่การปฏวิตั ิพ.ศ. ๒๔๗๕" นครนิทรก์ าลงัหมายถงึใคร? พวกกลุ่ม
ทหาร? ทีส่บืทอดอ านาจกนัมาตัง้แต่คณะราษฎร?  
 
ไม่ตอ้งพูดถงึความจรงิง่ายๆทวี่า กลุ่มทีบุ่กเขา้ไปฆ่าคนที่ธรรมศาสตรใ์นเชา้วนันั้นไม่ใชท่หาร ในหนา้ 
๑๖๖ นครนิทรเ์ขยีนเองว่า "การปลุกป่ันใหป้ระชาชนเกลยีดชงักนัน าไปสุ่การลอ้มปราบนิสตินักศกึษาและ
ประชาชนทีป่ระทว้งการกลบัเขา้ประเทศของจอมพลถนอมอย่างสงบ ในเชา้ตรูข่องวนัที ่๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๙ ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กลุ่มคนทีมี่ส่วนในเหตุการณป์ระกอบดว้ย ต ารวจตระเวน
ชายแดน ลูกเสอืชาวบา้น กลุ่มกระทงิแดง กลุ่มนวพล " (เนน้ค าของผม) กล่มอนุรกัษนิ์ยมเหล่านี ้
ส่วนหน่ึงเป็น "กลุ่มขา้ราชการ" แน่นอน (แต่ก็ไมใ่ช ่"กลุม่ขา้ราชการ" ในความหมายทีเ่ป็นกลุ่มที ่
"คุน้เคยกบัการกุมอ านาจทางการเมืองไวใ้นมือนับตัง้แต่การปฏวิตั ิพ.ศ. ๒๔๗๕" อย่างทีเ่ขยีน) แต่ใน
บรบิทของประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย มเีท่านั้นหรอื? คนทีรู่ก้ารเมอืงแต่โง่กว่านครนิทร ์ก็รูด้ ี
ว่า พลงัอนุรกัษนิ์ยมเหล่านี้ นอกจากเป็นของ "กลุ่มขา้ราชการ" แลว้ เป็นของใครบา้ง 
ตวัอย่าง : วฒันา เขยีววมิล ทีอ่อกตวัมาเป็น "ผูน้ า" ของกลุ่ม "นวพล" (แปลว่า "ก าลงัทีเ่กา้") ไดอ้อกมา
เปิดเผยก่อนตายไม่นานว่า แทจ้รงิแลว้ กลุ่มของเขาตัง้โดยงบพิเศษ กอ.รมน. โดยการอนุมตัขิอง
สายหยุด เกดิผล แต่ผูท้ีดู่แลรบัผิดชอบโดยตรงคอื พลเอกส าราญ แพทยกุล หรอืผมตอ้งบอกนครนิทรว์่า 
พลเอกส าราญ เป็นใคร? ต ารวจตระเวนชายแดน และลูกเสอืชาวบา้น ในทางการเมอืงเป็น
องคก์รอะไร? อย่างกรณีลูกเสอืชาวบา้น จะถอืว่าเป็น "กลุ่มขา้ราชการ" ทีกุ่มอ านาจมา
ตัง้แต่ ๒๔๗๕ จรงิๆหรอื? จ าเรญิฤทธิ ์จ ารสัโรม, สมควร หรกิุญ, อุทธาร สนิทวงศ?์ ผลรวมของการ
เสนอภาพ ๖ ตุลาแบบนี ้กล่าวในแง่บรบิทของประวตัศิาสตรนิ์พนธเ์รือ่งการเมืองไทยสมยัใหม่แลว้ มี



ลกัษณะยิง่กว่า irony เสยีอกี คอื กลายเป็นว่า ผูท้ีร่บัผิดชอบส าคญัต่อ ๖ ตุลา คอืพวกทีส่บืลูกหลานมา
จากชนช ัน้น า หลงั (ไม่ใช ่ก่อน ) ๒๔๗๕!  
 
 
สรุปแลว้ ในกรณี ๖ ตุลา ควรอธบิายว่า ในหลวง "ทรงประสบกบัขอ้จ ากดัไม่สามารถลงมา
แกไ้ขปัญหาการเมอืงได"้ จรงิหรอื? การเขยีนเช่นนี้ไม่เสีย่งต่อการลดทอน "กฤษฎาภนิิหาร
อนับดบงัมไิด"้ (ค าของคกึฤทธิ)์ ไปหน่อยหรอื?!  
 
 
 
ความจรงิ หนังสอืเล่มนี ้เต็มไปดว้ยการเขยีนในลกัษณะเดยีวกบัทีก่ล่าวนีใ้นกรณี ๖ ตุลา ถา้ผมขนื
อภปิรายทุกประเด็น คงตอ้งใชเ้วลาเป็นสปัดาห ์... บางตวัอย่างสัน้ๆ กรณีหยุด แสงอุทยั ทีถู่กกล่าวหาว่า 
"หมิน่พระบรมเดชานุภาพ" ในปี ๒๔๙๙ ก็ถูกนครนิทรเ์ล่าให ้หยุด กลายเป็นตวัรา้ยไป "(หยุด) 
ก่อใหเ้กดิกระแสความไม่พอใจในสงัคมอย่างกวา้งขวาง..." (น.๕๖) ทัง้ๆทีป่ระเด็นที ่หยุด พูดนั้น เป็น
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาธิปไตย (ทีอ่า้งว่าเป็นเนือ้หาหนังสอื) อย่างส าคญัยิ่ง (power and 
accountibility) หรอื ใน น.๙๑-๙๒ และ น.๑๒๓ เชงิอรรถ ๑๗ นครนิทรย์นืยนัว่าในหลวง "ทรงมิไดม้ี
ส่วนรูเ้ห็นใดๆ" กบัการรฐัประหารของสฤษดิ ์และวจิารณน์ักเขยีนต่างประเทศทีเ่สนอเชน่นีว้่า เป็นการ 
"ตคีวามเรือ่งราวแบบเกนิเลย และสนันิษฐานเอาเองตามอ าเภอใจ" โดยนครนิทรเ์องไม่ยอมอธิบายหรอืให ้
หลกัฐาน แต่ถา้เชน่นัน้ จะอธบิายอย่างไร การที ่พจน ์สารสนิ ซึง่สฤษดิเ์ลอืกใหเ้ป็นนายกฯหลงั
รฐัประหาร เปิดเผยว่า 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 กอบเกือ้อา้งหลงัฐาน FO เขา้ใจว่า น่ีเป็นค าบอกเล่าของพจนต์่อ
เจา้หนา้ทีทู่ตองักฤษ ค าวา่ since ในทีนี่ห้มายถงึอะไร? ยึดอ านาจแลว้ จงึ "ปรกึษาทุกขัน้ตอน" หรอื 
"ปรกึษาทุกขัน้ตอน" ตัง้แต่ การยดึอ านาจ คอื รวมถงึ การยดึอ านาจดว้ย? ความจรงิ ผมมีหลกัฐาน 
"บอกเล่า" จากคนสนิทระดบั "มือขวา" ของสฤษดิค์อื เนตร เขมะโยธนิ ซึง่ผมเคยสมัภาษณท์ีพู่ดแบบ
เดยีวกนันีด้ว้ย... สรุปแลว้ ประเด็นไม่ง่ายทีจ่ะปฏเิสธอย่างทีน่ครนิทรค์ดิหรอกครบั) ยิง่กว่านั้น ผมขอถาม
หน่อยว่า ทีเ่ขยีนต่อไปว่าในหลวง "ก็ ทรงไม่มทีางเลอืกอืน่ใด นอกจากจะทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหจ้อมพลสฤษดิเ์ป็นผูร้กัษาพระนครฝ่ายทหาร" นั้น นครนิทรจ์ะอธิบายการที ่"พระ
บรมราชโองการแต่งต ัง้" ฉบบันั้น ไม่มผูีล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ อย่างไร? (ราช
กจิจานุเบกษา, เล่ม ๗๔ ตอน ๗๖, วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๐๐, ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑) "พระบรมราช
โองการ" ทีไ่ม่มผูีร้บัสนองฯหมายความอะไร หรอืนครนิทรไ์ม่ทราบ? (ไม่ตอ้งพูดถงึประเด็น
ปัญหา "ประชาธิปไตย" หรอื "รฐัธรรมนูญ" ทีว่่า "...พระบรมราชโองการทีเ่กีย่วกบัราชการแผ่นดนิ ตอ้ง
มีรฐัมนตรลีงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ" ทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรรมนูญ ๒๔๗๕ แกไ้ข ๒๔๙๕ มาตรา ๙๘ 
ซึง่ขณะนั้นยงัมีผลบงัคบัใช)้  
 
 
สุดทา้ย ผมจ ากดัการวจิารณห์นังสอื พระผูท้รงปกเกลา้ฯ เฉพาะกรณี ๖ ตุลา แต่ขอพูดอะไรสกั ๒-๓ ค า 
เกีย่วกบักรณีสวรรคตในหลวงอานันท ์ซึง่ - ไม่ว่าจะใชบ้รรทดัฐานอะไร - ตอ้งถอืเป็นกรณีส าคญัอย่าง
ยิง่ยวด ต่อประเด็นสถาบนักษตัรยิก์บัการเมืองไทย ทีเ่ป็นขอ้อา้งเนื้อหาของหนังสือ ปรากฏว่า นครนิทร ์
แทบไม่ยอมกล่าวถงึกรณีนีเ้ลย (น.๓๖) และเมือ่มาพิจารณาว่า หนังสอืเล่มนี ้จดัพิมพใ์นนาม ๗๒ ปี
มหาวทิยาลยัที่ปรดี ีพนมยงค ์ก่อตัง้ขึน้ โดยผูบ้รหิารทีอ่า้งชือ่ปรดี ีจดังานใหป้รดี ีอยู่อย่างสม ่าเสมอ... 
เป็นเรือ่งน่าละอายอย่างยิง่ที ่ไม่กลา้แมแ้ต่เพียงกล่าวว่า กรณีสวรรคต ถูก พวกนิยมเจา้ ใชเ้ป็นประเด็น
เล่นงานปรดี ีพนมยงค ์หลายสบิปี (ใน น.๔๗ กล่าวว่า กรณีสวรรคต ท าใหป้รดี ี"ตอ้งถูกโจมตจีาก 
กระแสสงัคม [??] เป็นอย่างมาก..."!) และ ท าใหผู้ท้ีเ่ป็นผูบ้รสิุทธิ ์๓ คน (ความผิดของ ๓ คนนี ้ขึน้กบั
การกล่าวหาปรดี ีถา้ปรดีบีรสิุทธิ ์๓ คนนีย่้อมเป็นผูบ้รสิุทธิด์ว้ย) ตอ้งถูกประหารชวีติไป โดยที ่- ดู
บทความเกีย่วกบั ๕๐ ปีการประหารชวีติ ของผม - ไม่มีใครคดิจะชว่ย แมแ้ต่การกล่าวเชน่นี ้(การใส่
ความปรดี)ี ก็ไม่กลา้ สะทอ้นคุณธรรมทางวชิาการของผูเ้ขยีนและผูท้ าไดเ้ป็นอย่างดี 


