
Saturday, September 30, 2006 
“เราสู”้ หลงั 6 ตุลา 
 
ค าชีแ้จง: 
คารวะนอบนอ้ม แด่สหาย 
ผูอุ้ทศิชพีถวาย ต่อสู ้* 
 
ขอ้เขยีนขา้งล่างนี ้ผมท าขึน้เป็น "ภาคผนวก" ส าหรบับทความของผมเรือ่ง "เราสู:้ เพลงพระราชนิพนธ ์
การเมืองกบัการเมืองปี 2518-2519" ฉบบัปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัพิมพค์ร ัง้แรกใน ประวตัศิาสตรท์ีเ่พิง่
สรา้ง, 2545, หนา้ 115-148) ตวับทความผมไดแ้กไ้ขเพียงเล็กนอ้ย แต่ส่วน "ภาคผนวก" นีเ้ป็นการ
เขยีนใหม่เกอืบทัง้หมด ทัง้บทความฉบบัปรบัปรุงและ "ภาคผนวก" ผมท าเสรจ็ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2548 
ยกเวน้ขอ้ความบางส่วนของเชงิอรรถที ่5 ขา้งล่าง ทีเ่พิ่งเขยีนเพิม่เตมิเมื่อเรว็ๆนี ้ในทีสุ่ด งานชิน้นีจ้ะ
ปรากฏอยู่ในหนังสอืเล่มใหม่ของผมชือ่ "เพราะทรงธรรมรชัยช์ชัวาลย"์ : รวมบทความเกีย่วกบั
พระมหากษตัรยิแ์ละการเมอืงไทยสมยัใหม่ ซึง่อยู่ในระหว่างเตรยีมตน้ฉบบั 
สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกุล 
6 ตุลาคม 2549 
 
* น่ีคอื 2 บาทแรกในโคลงสีสุ่ภาพ 2 บทที ่โยธนิ มหายุทธนา (ประวุฒิ ศรมีนัตระ) เขยีนสดุด ีจติร ภูมิ
ศกัดิ ์ตพิีมพค์ร ัง้แรกใน กวกีารเมอืง (แนวรว่มนักศกึษาเชยีงใหม่, 2517) 
 
 
 
ไม่เป็นทีส่งสยัเลยว่า บรรดาต ารวจและกลุ่มพลงัฝ่ายขวาทีบุ่กโจมตมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นเชา้วนัที ่
6 ตุลา มีความเชือ่มั่นว่าปฏบิตักิารของพวกเขาเป็นการกระท าเพื่อปกป้องราชบลัลงักแ์ละเป็นการสนอง
พระราชด าร ิถา้เพลง “เราสู”้ ทีท่รงพระราชทานไวก้่อนหนา้นั้น ยงัไม่สรา้งความมั่นใจเพียงพอ พระราช
กรณียกจิของพระราชวงศบ์างพระองคใ์นวนัที ่6 และชว่งใกลเ้คยีง น่าจะท าใหห้ายสงสยัได ้
 
ตอนเย็นวนัที ่6 หลงัจากลูกเสอืชาวบา้นซึง่ไดช้มุนุมบรเิวณพระบรมรูปทรงมา้ตัง้แต่เชา้เพื่อประนาม
นักศกึษาและผูท้ีพ่วกเขามองว่าสนับสนุนนักศกึษาในการหมิน่พระบรมเดชานุภาพ (ป๋วย อึง๊ภากรณ ์
พรรคสงัคมนิยม และรฐัมนตรพีรรคประชาธปัิตยบ์างคน) พากนัเคลือ่นขบวนบุกเขา้ไปยงัท าเนียบรฐับาล
แลว้(1) สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชไดท้รงเสด็จพระราชด าเนินมาพบ ดงัที ่ดาวสยาม รายงาน ดงันี ้
 

 
โปรดเกลา้ฯใหธ้รรมนูญเฝ้าฯ  
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เมือ่เวลา 17.00 น.ของวนัที ่6 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัไดร้บัสั่งเรยีกนายธรรมนูญ เทยีนเงนิ ผูว้่า
การกรุงเทพมหานครเขา้เฝ้าฯ ทรงรบัสั่งเกีย่วกบัการทีไ่ดมี้ลูกเสอืชาวบา้นจากต่างจงัหวดันับเป็นหมืน่ๆ
คนไดม้าชมุนุมนั้นอาจจะประสบปัญหาเกีย่วกบัอาหารและทีพ่กั ทรงรบัสั่งใหน้ายธรรมนูญชีแ้จงใหลู้กเสอื
ชาวบา้นสลายตวั ในขณะนั้นเองสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชสยามมงกุฏราชกุมาร ไดเ้สด็จพรอ้มกบันาย
ธรรมนูญ เทยีนเงนิ มาที่ท าเนียบรฐับาลและที่ชมุนุมลูกเสอืชาวบา้นดว้ย ไดท้รงมีพระราชด ารสักบักลุ่ม
ลูกเสอืชาวบา้นทีม่าชมุนุม  
ดาวสยาม ไดน้ าพระราชด ารสัดงักล่าวมาตพิีมพว์่า  
ขา้พเจา้ขอใหทุ้กคนยิม้แยม้และใจเย็นๆ ไม่มีอะไรทีแ่กไ้ขไม่ได ้แต่ตอ้งค่อยแกค้่อยไป บา้นเมืองตอนนี้
ก าลงัตอ้งการความสามคัคแีละก าลงัอยู่ในสถานการณท์ีส่ าคญั ฉะนั้นขอใหทุ้กคนสลายตวัเสยี ถอืว่าให ้
ของขวญักบัขา้พเจา้ ท่านเหน่ือยกนัมามากแลว้ ขอใหก้ลบัไปหลบันอนเสยีใหส้บาย ทุกคนโปรดทราบว่า 
สองลน้เกลา้ฯทรงเป็นห่วง ไม่มีอะไรทีส่องลน้เกลา้ฯจะเสยีใจเท่ากบัพวกเราฆ่ากนัเอง ขอใหทุ้กคนโชค
ด(ี2) 
น่าสงัเกตว่า ขณะนั้น เหตุการณท์ีธ่รรมศาสตรส์ิน้สุดลงแลว้หลายช ัว่โมง และความรุนแรงทีต่ ารวจ 
ลูกเสอืชาวบา้น และกลุ่มพลงัฝ่ายขวาอืน่ๆกระท าต่อนักศกึษาทีน่ั่น ไดเ้ป็นทีรู่ก้นัแลว้ (หนังสอืพิมพฉ์บบั
บ่ายทุกฉบบัไดพ้าดหวั และรายงานข่าวแลว้) ไม่ปรากฏวา่ทรงมีพระราชด ารสัถงึเหตุการณด์งักล่าวแต่
อย่างใด (3) 
 

 
วนัต่อมา คอืวนัที ่7 ตุลาคม 2519, ตามบนัทกึของวสษิฐ เดชกุญชร, “เวลาประมาณ 15.30 นาฬิกา 
ทูลกระหม่อมนอ้ยและทูลกระหม่อมเล็กเสด็จไปยงัโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลวชริะ เพือ่ทรงเยีย่ม
ผูไ้ดร้บับาดเจ็บจากการจลาจลทีก่ าลงัพกัรบัการรกัษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลทัง้สองแห่ง”(4) ถา้วสษิฐ
เขยีนแบบก ากวมใหส้งสยัไดว้่า พระเจา้ลูกเธอ 2 พระองคท์รงเยีย่มเฉพาะฝ่ายทีบุ่กเขา้ไปในธรรมศาสตร ์
เท่านั้น ไม่ใชฝ่่ายนกัศกึษาและผูช้มุนุมในมหาวทิยาลยั (ซึง่ “ไดร้บับาดเจ็บจากการจลาจล” เชน่กนั) ใช่
หรอืไม่ เสยีงปวงชน ฉบบัวนัที ่9 ตุลาคม 2519 ไดต้พิีมพภ์าพถ่ายทีท่ัง้ 2 พระองคท์รงก าลงักม้ลง
สอบถามอาการผูบ้าดเจ็บทีก่ าลงันอนอยู่บนเตยีงผูห้น่ึงดว้ยพระพกัตรห่์วงใย พรอ้มค าบรรยายภาพว่า 
“ทูลกระหม่อมทัง้สองพระองคเ์สด็จเยี่ยมต ารวจทีไ่ดร้บับาดเจ็บจากการกวาดลา้งทีธ่รรมศาสตร ์ที่
โรงพยาบาลต ารวจ เมือ่ 15.00 น. วนัที ่7 เดอืนนี ้และพระราชทานเงนิของมูลนิธสิายใจไทยใหต้ ารวจที่
ไดร้บับาดเจ็บทุกคน” (5) 
 

 
สองสปัดาหต์่อมา คอืในวนัที ่20 ตุลาคม ไดม้ีพิธบี าเพ็ญกุศลและบรรจุศพนายเสมอ อน้จรูญ ลูกเสอื
ชาวบา้นคนหน่ึงทีบุ่กเขา้ไปในมหาวทิยาลยัในเชา้วนัที ่6 และเสยีชวีติ (จากกระสุนของฝ่ายนักศกึษา?) 
โดยสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 2 พระองค ์เสด็จพระด าเนินทรงรว่มงานดว้ย วนัต่อมา ไทยรฐั ตพิีมพบ์นหนา้ 
1 พระฉายาลกัษณท์ัง้สองพระองคใ์นฉลองพระองคไ์วทุ้กขด์ า ก าลงัทรงนั่งย่อพระวรกายลงสนทนากบั
ครอบครวัของนายเสมออย่างใกลช้ดิ พรอ้มค าบรรยายภาพสัน้ๆ (ในลกัษณะทีห่นังสอืพิมพเ์รยีกว่า “ภาพ
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เป็นข่าว”) วนัที ่22 ตุลา ไทยรฐั และ ไทยเดลี ่ตพิีมพพ์ระฉายาลกัษณข์อง 2 พระองคใ์นพระอรยิาบท
เดยีวกนัระหว่างทรงสนทนากบัลูกเสอืชาวบา้นทีม่ารว่มงานและเฝ้ารบัเสด็จในวนับรรจุศพนายเสมอ แต่
อยู่ในหนา้ 4 มีเพียง เดลนิิวส ์ฉบบัวนันั้น ทีน่อกจากตพิีมพพ์ระฉายาลกัษณใ์นหนา้ 1 แลว้ ยงัรายงาน
ข่าวในหนา้เดยีวกนั ดงันี:้  
ฟ้าหญงิฯ สดุดศีพ 
ลูกเสอืชาวบา้น 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอทัง้สองเสด็จทรงบ าเพ็ญพระกุศลและบรรจุศพ “นายเสมอ อน้จรูญ” ลูกเสอืชาวบา้น
ทีเ่สยีชวีติจากการชว่ยเหลอืเจา้หนา้ที ่จากเหตุการณจ์ลาจล “6 ต.ค.” ทีว่ดัพระศรมีหาธาตุ ท่ามกลาง
ลูกเสอืชาวบา้นรว่มพิธกีว่า 5 พนัคน ทรงสดุดวีรีกรรมว่าสมควรแก่การเชดิชเูป็นแบบอย่าง 
 
เมือ่เวลา 15.00 น. (ที ่๒๐) สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าสรินิธรเทพรตันสุดา และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์เสด็จทรงบ าเพ็ญพระกุศลและบรรจุศพ นายเสมอ อน้จรูญ ลูกเสอืชาวบา้นรุน่ที ่
5 ค่ายวงัสราญรมย ์206/3 กทม. 70 ณ ศาลาทกัษณิาประดษิฐ ์วดัพระศรมีหาธาตุ เมือ่เสด็จมาถงึ 
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าสิรนิธรเทพรตันสุดา ทรงจุดธูปเทยีนเครือ่งนมสัการ พระสงฆ ์39 รูป สวด
มาตกิาจบแลว้ เจา้พนักงานลาดภษูาโยง สมเด็จพระเจา้ลูกเธอฯเสด็จไปทอดผา้แลว้ทรงหลั่งทกัษิโณทก 
 
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าสิรนิธรเทพรตันสุดา ทรงกล่าวสดุดเีกยีรตคิุณ นายเสมอ อน้จรูญ ว่า “การ
ปฏบิตัหินา้ทีค่ร ัง้นี ้[เป็นไปตาม] ค าสตัยป์ฏญิาณทีไ่ดป้ฏญิาณไวก้บัลูกเสอืชาวบา้น สมควรแก่การเชดิช ู
เพือ่เป็นตวัอย่างแก่ลูกเสอืชาวบา้นต่อไปในดา้นมีความจงรกัภกัดตี่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ”์ 
แลว้เสด็จไปที่หนา้หบีศพ ทรงหยบิดนิห่อผา้ขาวด าวางบนพานทีต่ ัง้หนา้หบีศพ ทรงวางพวงมาลา 
 
ในโอกาสนี ้ทัง้สองพระองค ์เสด็จเยีย่มลูกเสอืชาวบา้นกว่า 5,000 คน ซึง่เดนิทางมาจากจงัหวดัใกลเ้คยีง 
ทีม่าเฝ้ารบัเสด็จอย่างคบัคั่งตามพระอธัยาศยัดว้ย 
 
ส าหรบัวรีกรรมของนายเสมอ ทีไ่ดป้ฏิบตัจินถงึแก่เสยีชวีิต คอื เมือ่วนัที ่6 ต.ค.นี ้เวลา 08.00 น. นาย
เสมอไดต้ดิตามต ารวจเขา้ไปในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บับาดเจ็บจาก
การต่อสู ้ถูกฝ่ายผูก้่อการไม่สงบระดมยงิมาจากดา้นขา้งหอประชมุใหญ่ ไดร้บับาดเจ็บสาหสัและสยีชวีติ
ในเวลาต่อมา  
แมม้ิไดท้รงอา้งอิงถงึเพลง “เราสู”้ แต่การทีเ่จา้ฟ้าสรินิธรทรงสดุดพีฤฒิการณข์องนายเสมอ (และโดยนัย
คอืลูกเสอืชาวบา้นคนอืน่) ทีธ่รรมศาสตรใ์นเชา้วนัที ่6 ตลุา ว่าเป็น “การปฏบิตัหินา้ที”่ ที ่“สมควรแก่การ
เชดิชเูพือ่เป็นตวัอย่าง” นับว่าสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของเพลงอย่างมาก (เปรยีบเทยีบค าทีท่รงใช ้“ปฏบิตัิ
หนา้ที”่ กบั “หนา้ทีเ่รา” ในเพลง) (6) 
 
ไม่กีเ่ดอืนต่อมา การเชือ่มโยงระหว่างเพลงพระราชนิพนธ ์“เราสู”้ กบั “การปฏบิตัหินา้ที”่ ในลกัษณะ
เดยีวกนั (ต่อตา้นภยัของราชบลัลงัก)์ จะแสดงออกใหเ้ห็นโดยตรง คอืในงานพระราชทานเพลิงศพ
เจา้หนา้ทีผู่เ้สยีชวีติจากการต่อสูก้บัคอมมิวนิสต ์ซึง่ในสมยัทีย่งัมีการต่อสูด้ว้ยอาวุธในชนบทของ พคท. 
เป็นหน่ึงในงานประจ าปีที่ทางราชการใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ในหลวงและพระราชนีิทรงเสด็จพระราช
ด าเนินดว้ยพระองคเ์องทุกคร ัง้ต ัง้แต่คร ัง้แรกในปี 2512 ส าหรบัปี 2520 ซึง่เป็นปีแรกหลงัเหตุการณ ์6 
ตุลา และมีขึน้ในวนัที ่29 มนีาคม ทางกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ไดจ้ดัพิมพ ์
หนังสอืที่ระลกึของงานเชน่ทุกปี โดยแยกเป็น 2 เล่ม เล่มหน่ึงเป็นรายชือ่และรูปถ่ายผูเ้สยีชวีติ, 
หมายก าหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ, และค าไวอ้าลยัต่างๆ อกีเล่มหน่ึง เป็นบทความต่อตา้นคอม
มิวนิสมล์ว้นๆ ม ี3 เรือ่ง คอื “’ยิง่ปราบยิ่งมาก จรงิหรอื?” (โจมตพีรรคคอมมิวนิสตไ์ทย), “รอบบา้น เมือง
เรา” (โจมตปีระเทศคอมมิวนิสตอ์นิโดจนี) และ “เน่ืองจาก…6 ตุลาคม 2519” ซึง่แกต้่างใหก้บัการฆ่าหมู่
และปราบปรามขบวนการนักศกึษาในวนันั้น 
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ทีน่่าสนใจคอื ปกหนา้ของหนังสอืเล่มหลงันี ้นอกจากมีชือ่หนังสอืซึง่เหมือนกบัเล่มแรกว่า ทีร่ะลกึงาน
พระราชทานเพลงิศพเจา้หนา้ทีผู่เ้สยีชวีติเน่ืองจากปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในการรกัษาความ
มัน่คงภายใน แลว้ ยงัมีรูปวาดแผนทีป่ระเทศไทย มีทหารต ารวจในเครือ่งแบบ 3 คนถอืปืนในท่าคลา้ย
กบัก าลงัเผชญิหนา้ศตัรู (รูปทหารต ารวจเป็นรูปถ่าย แปะทบัลงบนรูปวาด) ดา้นบนสุดของรูป (เหนือรูป
ทหารต ารวจและแผนที)่ เป็นตวัหนังสอืขนาดใหญ่ ซึง่มีสีแบบธงชาต ิ(3 ส ี5 แถบ) ว่า “เราสู”้ ในหนา้แรก
สุดของหนังสือ เป็นเนือ้เพลงพระราชนิพนธ ์“เราสู”้ โดยมีกระดาษใสบางๆ พิมพพ์ระปรมาภไิธยย่อ 
“ภปร” ปิดทบั ขา้งล่างเนือ้เพลงมีค าบรรยายว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานแก่บรรดาผูท้ี่
ปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ประเทศชาต”ิ หลงัจากนั้นเป็นเวลาหลายปี หนังสอืทีร่ะลกึงานนี ้(เล่มบทความ) จะมีเนือ้
เพลง “เราสู”้ ในหนา้แรกเสมอ(7) 
 
ความเชือ่มโยงระหว่างเพลง “เราสู”้-สถาบนักษตัรยิ-์การต่อตา้นคอมมิวนิสม ์(หรอืต่อตา้นสิง่ทีดู่เป็นการ 
“คุกคาม” ต่อสถาบนักษตัรยิเ์หมือนคอมมิวนิสม)์ จะแสดงออกใหเ้ห็นอกีอย่างน่าสนใจยิง่ในเหตุการณ์
ส าคญัในปลายเดอืนกนัยายน 2520 นั่นคอื กรณีระเบดิหนา้ทีป่ระทบัทีจ่งัหวะยะลา(8) 
 
ประมาณ 4 โมงเย็น วนัที ่22 กนัยายน 2520 ขณะทีใ่นหลวง พรอ้มดว้ยพระราชนีิ และพระเจา้ลูกเธอ 2 
พระองค ์ก าลงัทรงเป็นองคป์ระธานในพิธพีระราชทานรางวลัแก่โรงเรยีนปอเนอะ และพระราชทานธง
ประจ ารุน่ลูกเสอืชาวบา้น ทีส่นามโรงพิธชีา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ระหว่างทีผู่ว้่าราชการจงัหวดั
ก าลงัอ่านรายงานถวาย ไดเ้กดิการระเบดิขึน้ 2 คร ัง้ตดิตอ่กนัในบรเิวณทีลู่กเสอืชาวบา้นซึง่มารว่มพิธี
ประมาณ 3 หมืน่คน ก าลงัชมุนุมเขา้เฝ้าอยู่ (ภายหลงัรฐับาลแถลงว่า ระเบดิลูกแรกห่างจากปะร าพิธีทีท่รง
ประทบั 55 เมตร ลูกทีส่อง 110 เมตร มีผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 47 คน) หลงัจากเกดิความชลุมุนบรเิวณนั้นและ
พระราชพิธชีะงกัลงช ัว่ครู ่โดยทีดู่เหมือนว่าตลอดเวลาในหลวงทรงประทบัยนือยู่กบัที ่โดยมีเจา้หนา้ทีเ่ขา้
ยนืลอ้มรอบใหก้ารอารกัขา(9) ในหลวงไดท้รงงานต่อไป โดยมีพระราชด ารสักบัผูม้ารว่มในพิธี เดลนิิวส ์
เป็นหนังสอืพิมพฉ์บบัเดยีวที่รายงานว่าเกดิอะไรขึน้จากทีเ่กดิเหตุ ไม่ใชจ่ากการถอ้ยค าในแถลงการณ์
ของรฐับาล (ดูเหมือนเพราะเป็นฉบบัเดยีวทีเ่มินเฉยต่อการขอรอ้งของต ารวจ)(10) ดงันี ้ 
ในหลวงทรงมีพระราชด ารสัถงึพสกนิกรทีอ่ยู่ในเหตุการณท์ีจ่งัหวดัยะลา ขอใหทุ้กคนมีจติใจเขม้แข็งไม่
ตืน่เตน้ต่อสถานการณ ์เปิดหูเปิดตาใหด้ ีก็สามารถขจดัอนัตรายเหล่านั้นได ้คนไทยไม่ว่าอยู่ภาคไหนมี
จติใจอย่างเดยีวกนั คอืรกัษาความสงบ ใครก่อความไม่สงบเราก็ตอ้งป้องกนั และทรงชมเชยลูกเสอื
ชาวบา้น ทีป่ฏบิตัตินไดอ้ย่างดตีามทีฝึ่กไว ้ขอใหทุ้กคนมีความเขม้แข็ง ปลอดภยั และมีความส าเรจ็ทุก
ประการ . . . . (11) 
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เมือ่จบค าพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัแลว้ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสรินิธรเทพ
รตันสุดา และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณว์ลยัลกัษณ ์ซึง่ประทบัอยู่ในโรงพิธ ีทรงรอ้งเพลง “เรา
สู”้ น า จากนั้น เสยีงเพลง “เราสู”้ ก็กระหึม่ขึน้มาจากเสยีงของประชาชน ลูกเสอืชาวบา้น ทหาร ต ารวจ 
ทุกคนสงบน่ิงรอ้งเพลง ดว้ยความตัง้ใจ ลมืเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ เมือ่จบจากเพลง “เราสู”้ เสยีงเพลง “ศกึ
บางระจนั” ก็ตดิตามมาอกีอย่างพรอ้มเพรยีง จากนั้นสมเด็จพระเจา้อยู่หวั สมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนีินาถ ฟ้าหญงิทัง้สองพระองค ์เสด็จลงจากโรงพิธทีรงเยีย่มเยยีนพสกนิกรที่เขา้เฝ้าอย่าง
ใกลช้ดิ จากนั้นเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนตพ์ระทีน่ั่งไปทรงเยีย่มผูบ้าดเจ็บทีโ่รงพยาบาลจงัหวดัยะลา 
เมือ่เวลา 18.55 น. ทรงเยีย่มเยยีนผูบ้าดเจ็บ ที่รบัการรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลดงักล่าว และทรงมีพระ
ราชปฏสินัถานกบันายแพทยไ์พบูลย ์เวชสาน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเป็นเวลานานพอสมควร ก่อนทีจ่ะ
เสด็จพระราชด าเนินกลบัทีป่ระทบั 
สิง่ทีช่วนสะดุดใจทีสุ่ดคอื ในยาม “หนา้สิว่หนา้ขวาน” อย่างยิง่เชน่นั้น พระเจา้ลูกเธอ 2 พระองคท์รงระลกึ
ถงึเพลง “เราสู”้ ก่อนอืน่ใด และทรงรอ้งน าเพลงนีข้ึน้ ผมคดิว่า เราสามารถพูดไดว้่า เมือ่เกดิระเบดิขึน้ คง
ไม่มีใครนึกทนัทวี่าเป็นฝีมือของ “มุสลมิแยกดนิแดน” ดงัทีจ่ะถูกสรุปในเดอืนต่อมา (เมือ่มีการจบัผูต้อ้งหา
มุสลมิ 4 คน) และพระเจา้ลูกเธอทัง้ 2 พระองค ์ตลอดจนในหลวง พระราชนีิ ไม่ตอ้งพูดถงึคนอืน่ๆในทีน่ั้น 
อาจจะนึกถงึศตัรูทีเ่พลง “เราสู”้ ถูกสรา้งขึน้มาใหเ้ป็นเสมือนอาวุธในการต่อสู ้คอืพวกคอมมิวนิสตก์็ได ้
(อย่างนอ้ย เหตุการณร์า้ยในภาคใตท้ีเ่กีย่วกบัพระราชวงศ ์ซึง่เพิง่เกดิขึน้เมือ่ตน้ปีนั้น คอืกรณีหม่อมเจา้
วภิาวด ีรงัสติ ถูกยงิสิน้ชพีตกัษยัในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์ขณะทรงประทบัเฮลคิอปเตอรบ์นิอยู่เหนือบา้น
เหนือคลอง อ าเภอเวยีงสระ สุราษฎรธ์านี ก็เป็นฝีมือของพวกคอมมิวนิสต)์(12) 
 
แต่ไม่ว่าจะทรงนึกถงึใครหรอืไม่ ผมคดิว่า เหตุการณนี์แ้สดงใหเ้ห็นว่าเพลง “เราสู”้ มีลกัษณะทีเ่รยีกว่า 
“กนิใจ” ต่อพระเจา้ลูกเธอทัง้ 2 พระองค ์(และน่าจะต่อในหลวงพระราชนีิและคนอืน่ๆในทีน่ั้น) ท าไม? ผม
คดิว่า “เราสู”้ ถ่ายทอดความรูส้กึของการก าลงัถูกคุกคามอย่างหนัก ระเบดิทีด่งัขึน้ตดิกนั 2 คร ัง้ 
เหมือนกบัการ “ขู่ฆ่าลา้งโคตร” อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดยีวกนั แมเ้พลงจะกล่าวว่า “ก็ไม่หวั่น” แต่ผม
คดิว่า เราสามารถตัง้ค าถามไดว้่า “เราสู”้ นอกจากสะทอ้นความรูส้กึถกูคุกคามแลว้ ยงัสะทอ้นความรูส้กึ
ตกใจกลวัดว้ยหรอืไม่? คงจ าไดว้่า เมือ่ทรงเผยแพรก่ลอน “เราสู”้ คร ัง้แรกในชว่งวนัปีใหม่ 2519 นัน้ ทรง
มีพระราชด ารสัเตือนพรอ้มๆกนัว่า “ไม่ควร. . .ตืน่ตกใจจนเกนิไป”(13) อาจกล่าวไดว้่า “เราสู”้ เป็นการ
พยายามชว่ยใหไ้ม่ “ตืน่ตกใจ” หรอือย่างนอ้ยก็ไม่ “ตืน่ตกใจจนเกนิไป” นั่นเอง ผมคดิว่าน่ีเป็นความ
จรงิไม่เฉพาะแต่ในเหตุการณร์ะเบดิทีย่ะลาเท่านั้น แต่รวมถงึตัง้แต่ปี 2518 ซึง่เป็นชว่งเวลาที่เพลง “เราสู”้ 
ถอืก าเนิดขึน้ (ในรูปพระราชด ารสั) ภูมิหลงัของเพลงนีค้อืคลืน่ความตระหนกในหมู่ชนช ัน้น าไทย อนั
เน่ืองมาจากกระแสสูงในประเทศไทยและชยัชนะในประเทศเพือ่นบา้นของขบวนการฝ่ายซา้ย 
 
“ไม่ตอ้งกลวั” เป็นประเด็นทีท่รงย า้อกีในพระราชด ารสัทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองโดยตรงมาจากเหตุการณร์ะเบดิที่
ยะลา กล่าวคอื ในวนัที ่31 ตุลาคม 2520 ไดพ้ระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหน้ายอารมย ์รตันพนัธุ ์
ครูชว่ยราชการส่วนการศกึษาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา เขา้เฝ้าทีศ่าลาดุสติาลยั เพือ่รบั
พระราชทานเหรยีญรตันาภรณ ์โดยมีลูกเสอืชาวบา้น “หลายรอ้ยคน” (เขา้ใจว่าจากจงัหวดัเดยีวกนั) 
รว่มเขา้เฝ้าดว้ย โอกาสนีไ้ดท้รงมีพระราชด ารสัซึง่ท าใหเ้ราไดท้ราบเรือ่งของ “ครูอารมย”์ ว่าเป็นผูม้ี
บทบาทชว่ยท าใหผู้ม้ารว่มพิธพีระราชทานธงในขณะทีเ่กดิระเบดิ อยู่ในความสงบ หายจากการแตกตืน่
ตกใจ (จงึไดร้บัพระราชทานเหรยีญดงักล่าว) ซึง่เรือ่งนีไ้ม่มีการรายงานในหนังสอืพิมพเ์มื่อเกดิเหตุเลย 
(ไม่มีแมแ้ต่ชือ่ อารมย ์รตันพนัธุ)์ ในหลวงทรงมีพระราชด ารสันีเ้ป็นเวลาถงึเกอืบ 1 ช ัว่โมง ไม่เพียงแต่ทรง
เล่าเหตุการณร์ะเบดิเท่านั้น ยงัทรงใหค้ าอธบิายความหมายบางตอนของเพลง “เราสู”้ เป็นคร ัง้แรก (และ
คร ัง้เดยีว) ดว้ย(14)  
ก่อนอืน่ขอแสดงความยนิด ีต่อครูอารมย ์รตันพนัธุ ์ทีส่ามารถมารถมารบัเหรยีญรตันาภรณ ์ต่อหนา้พี่
นอ้งลูกเสอืชาวบา้นจ านวนหลายรอ้ยคนในวนันี ้และขอเพิม่เตมิพฤตกิารณต์่างๆทีไ่ดเ้กดิขึน้เป็นล าดบัใน
วนันั้น ทีย่ะลา 
 
ตอนแรก ไดม้ีพิธมีอบรางวลัแก่โรงเรยีนราษฎรส์อนศาสนา ซึง่ถอืกนัว่าเป็นพิธกีารทีท่ าประจ าปี ส าหรบั
ใหร้างวลัแก่โรงเรยีนทีป่ฏบิตัิทีท่ าการสอนดทีีท่างกระทรวงศกึษาไดส้นับสนุน . . . . นอกจากนั้น ต่อไป ก็
มีพิธเีกีย่วขอ้งกบัการมอบเข็มแก่กรรมการอสิลาม ซึง่เป็นประเพณีว่า ผูท้ีป่ฏบิตัใินฐานะเป็นหวัหนา้ของ
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ชาวอสิลามก็ไดร้บัเข็มเพือ่เป็นเครือ่งหมาย . . . . . 
 
งานทีส่ามในวนันั้น ก็คอืงานมอบธงประจ ารุน่ของลูกเสอืชาวบา้น ซึง่ท่านทัง้หลายทีเ่ป็นลูกเสอืชาวบา้นก็
ทราบดวี่า ท ากนัอย่างไร มีการมอบธงตามปกติ เสรจ็แลว้ก็มีการปฏญิาณตนตามความมุ่งหมายของ
ลูกเสอืชาวบา้นทีจ่ะท าประโยชน ์ความส าคญัของลูกเสอืชาวบา้นคอืการกระท าตนใหม้ีประโยชนแ์ก่
ส่วนรวม เพือ่ความสงบสุข เพือ่ความสามคัค ีปรองดอง เขา้ใจกนัด ีก็เกดิความกา้วหนา้ ความปลอดภยั
ไดแ้น่นอน หลงัจากมอบธงแลว้ เป็นธงที ่9 ผูท้ีถ่อืธงก็ก าลงักลบัไปเขา้ที ่ก็เกดิเสยีงระเบดิขึน้มา(15) 
เสยีงระเบดินั้น ในจติใจของคนไม่ไดเ้ห็นระเบดิก็เกดิการฉงนขึน้มา ตอนแรกก็นึกว่าเป็นการจุดพลุ 
เพราะว่าบางทกี็นึกว่าถอืว่า อาจจะถอืว่า การไดร้บัมอบแลว้ เสรจ็สรรพเรยีบรอ้ย ก็ถอืว่าตอ้งมีการยงิสลุด 
ในทีนี่ก้็อาจถอืว่าเป็นการยงิพลุ ซึง่ทีว่่าฉงนก็เพราะว่าไม่มีอยู่ในก าหนดการ แตต่่อมาไม่ชา้ไม่นานก็เห็น
คนทีอ่ยู่ทางซา้ยมือ วิง่จากปะร าทีเ่ป็นทีเ่ยีย่มราษฎร ซึง่เต็มไปดว้ยคนนับแลว้เป็นคนหลายหมืน่คน กว็ิง่
มาถงึกลางสนามหลงัแถวของลูกเสอืชาวบา้นทีต่ ัง้อยู่ นอกจาก 9 รุน่นัน้ ก็มีรุน่พีอ่กีประมาณ 20 รุน่ 
ทัง้หมด ก็เห็นคนทีว่ิง่มาแลว้มานอนราบ ก็เห็นว่ามีอะไรผิดปกตแิน่นอน และผูท้ีอ่ยู่ทางปะร าทางซา้ยมือ
ของเรานี ้ก็ลงหมอบเหมือนกนั ในเวลานัน้ ท าใหทุ้กคนกค็งตอ้งตระหนกตกใจอยู่ไม่มากก็นอ้ย ท าให ้
งานชงกัไปสกัครูห่น่ึง แต่นายอารมย ์รตันพนัธุ ์ในฐานะวทิยากรก็ไดส้ ั่งทางไมโครโฟนใหต้รง และให ้
แสดงรหสั ลูกเสอืในแถวทีเ่ร ิม่จะอลเวงเล็กนอ้ย ตอ้งบอกความจรงิว่าไม่ใชว่่าลูกเสอืชาวบา้นอยู่โดยไม่ได ้
ตกใจ ก็ตกใจเหมือนกนั แต่โดยทีมี่ค าสั่งใหย้นืตรง และใหแ้สดงรหสั ท าสตัยป์ฏญิาณ แถวนั้นกต็รง และ
เขา้ระเบียบขึน้โดยทนัใด และการเปล่งเสยีงปฏญิาณตนก็หนักแน่นเป็นพิเศษ ท าใหจ้ติใจของลูกเสอื
ชาวบา้นทุกคนมีความกลา้ มีความมัน่ใจ ฉะนั้น ขอ้นีเ้ป็นขอ้ส าคญั เพราะว่าไม่ไดเ้สยีเวลา ปฏบิตัติามสิง่
ทีค่วรปฏบิตั ิตามทีส่มควรที่จะปฏบิตั ิและใหผ้ล หลงัจากปฏญิาณตนก็ไดม้กีารรอ้งเพลงใหจ้ติใจเขม้แข็ง 
และไม่ใชเ่พือ่ปลุกใจเท่านั้นเอง แต่เพือ่ทีจ่ะใหเ้จา้หนา้ที่ทหารต ารวจรวมทัง้เจา้หนา้ทีลู่กเสอืชาวบา้นอืน่ๆ 
ออกไปปฏิบตักิารไปชว่ยใหป้ระชาชนทีก่ าลงัแตกตืน่กลบัคนืไปสู่ที ่ทหารออกไปทนัท ีไปตรวจดูทีเ่กดิ
ระเบดิ ทางเจา้หนา้ที่โรงพยาบาลก็ไดน้ าผูป่้วยบาดเจ็บจ านวนหลายสบิคนไปโรงพยาบาลโดยเรว็ เขา้ใจ
ว่า การปฏบิตัโิดยฉับพลนัโดยเรว็ และตัง้ใจจรงิ ท าใหผู้ท้ี่บาดเจ็บสาหสัทีสุ่ดไม่เสยีชวีติ หลงัจากที่รอ้ง
เพลงแลว้ ก็มีเวลาใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่จะท าความเรยีบรอ้ยขึน้ปลอบใจประชาชน ความจรงิ ประชาชนทัง้หลาย
นั้นเขาแตกตืน่เป็นธรรมดา แต่เมือ่เขาเห็นลูกเสอืชาวบา้นและเจา้หนา้ทีเ่ขม้แข็ง ก็ท าใหมี้ความไวว้างใจ 
และมีความสงบขึน้ 
 
ต่อจากนั้น ขา้พเจา้ก็ไดพู้ดกบัลูกเสอืชาวบา้นในท านองว่า พวกเราไดฝึ้กมาด ี. . . วนันัน้ไดบ้อกกบั
ลูกเสอืชาวบา้นทีอ่ยู่ในทีน่ั้นว่า วนันีเ้ราเจอของจรงิ ไม่ใชข่องเล่นๆ ไม่ใชก่ารฝึก โดยมากเขาว่ากนั 
ลูกเสอืชาวบา้นชอบเล่น ขีเ้ล่น เอะอะก็ร าวง เอะอะก็มีการแสดง ลอ้กนัไปลอ้กนัมา วนันีเ้ป็นของจรงิ คอืมี
เหตุการณ ์แต่เหตุการณน์ั้นเราตอ้งพิจารณาใหด้ ีพิจารณาโดยเฉียบพลนั ไม่ใชโ่อเ้อ ้ๆ  ตอ้งพิจารณาว่า 
เมือ่กีมี้อะไร ก็บอกเขาว่ามีระเบดิเกดิขึน้ ก็ไดย้นิกนัทุกคน มีความอลเวง ก็เห็นกนัทุกคน แต่เรายงัไม่
ทราบว่า เหตุจากอะไร หรอืมีความเสยีหายอะไรมากนอ้ยแค่ไหน วธิทีีด่ทีีแ่น่นอนทีจ่ะท าใหไ้ม่เกดิเสยีงคอื
ผลเสยียิง่กว่าควรจะเป็นได ้ก็คอืจะตอ้ง มีความเขม้แข็ง มีการเปิดหูเปิดตา อย่างใหเ้ห็นอะไรๆแจง้ชดั ถา้
เกดิตกใจก็ตาม กลวัก็ตาม โกรธก็ตาม ก็ท าใหไ้ม่สามารถทีจ่ะมีตาสว่าง ไม่สามารถทีจ่ะคดิอะไรอย่าง
แจ่มแจง้ เมือ่คดิอะไรไม่ออก เมือ่คดิอะไรไม่แจ่มแจง้ อนัตรายมาสู่เราทนัท ีถา้เรามีความเขม้แข็งจรงิๆ เรา
จะเห็นทุกอย่าง เราจะเหมือนเป็นคนทีเ่หมือนมีก าลงัมากกว่าปกต ิถา้เราพยายามทีจ่ะมีความใจเย็น 
 
เพราะฉะนั้น ตอนนั้นทีร่อ้งเพลงว่าเราสู ้ในทีน่ั้นก็เลยรอ้งเพลงว่าเราสู ้แลว้ต่อไปเมือ่ลงไปเยีย่มลูกเสอื
ชาวบา้น เขาก็บอกว่าเราสู ้แต่ขอชีแ้จงค าว่าเราสูว้่าคอือะไร เพราะโดยมากเขา้ใจผิด ในเพลงมีว่า เราสู ้
เราสูท้น่ีี ไม่ถอย คอืสูท้ีน่ี่ แต่ว่าเราไม่ไดถ้อย แต่เราไม่ไดรุ้กรานไปทีไ่หน เราสู ้ในทางกายเราสูอ้ยู่ตรงนี ้
หมายความว่า เราไม่ถอยไปทางไหน ใครจะมาไล่เราไม่ได ้เป็นสทิธขิองเราทีอ่ยู่ทีน่ี่ แต่ในทางใจนั้น
ส าคญักว่า ในทางใจนั้น เราสูท้ีน่ี่ สูต้รงนี ้ไม่ไดห้มายความว่า เราจะไปควา้เอาปืนหรอืลูกระเบดิมาขวา้ง
ใส่คนอืน่ สูด้ว้ยใจนีส้ าคญั คอืสูด้ว้ยความใจเย็น ใจทีห่นักแน่น สูท้ีน่ี่ สูต้รงนี ้ถา้มีอะไรอนัตรายเขา้มาถงึ
เรา เราจะตดัสนิใจไดถู้ก ก็ไม่นึกว่าครูอารมยน่ี์ สูท้ีน่ี่ สูต้รงนีจ้รงิๆ เพราะว่าเห็นอะไรชดัเจน ถา้เห็นอะไรที่
ควรจะท า ไม่ใชท่ าอะไรโดยหวัเสยี อนันีเ้ป็นสิง่ทีส่ าคญั ที่อยากจะอธิบายมานานแลว้ว่า ค าว่าสูท้ีน่ี่ สูต้รง
นี ้แปลว่าอะไร รวมทัง้ค าว่าสูจ้นตาย ค าว่าสูจ้นตายน่ี ดูท่าทางแลว้มนัไม่ค่อยจะด ีคลา้ยๆว่าเราสูแ้ลว้ ถา้
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ใครมาตเีรา เราก็ตาย ขอใหไ้ดช้ ือ่ว่าสูจ้นตาย ความจรงิ สูท้ีน่ี่ สูต้รงนี ้ทัง้ทางกาย ทัง้ทางใจ เราไม่ตอ้ง
ถามจุดมุ่งหมายของการสู ้คอืสูท้ีน่ี่ สูต้รงนี ้ตามสทิธขิองเรา ทัง้ทางกาย ทัง้ทางใจ สูจ้นเราตายเอง ไม่ใช่
ใครมาฆ่าเรา เพราะเราเหนียว เราจะเหนียวไดก้็ดว้ยใจสู ้เราใจสูจ้รงิๆ ใจสูท้ีม่ ั่นคง ใจสูท้ีม่ ั่นคงนีก้็คอืสูท้าง
ใจนี ้หมายความว่ามีก าลงัใจทีเ่ขม้แข็ง . . . . ตอนทีล่งไปเยีย่มลูกเสอื ก็ไดท้ าการปฏบิตัติามทีไ่ดป้ฏบิตัมิา
ทุกคร ัง้ คอื ไปปลายแถวแลว้เดนิมาทกัทายปราศยัผูท้ีเ่ป็นประธานรุน่หรอืผูท้ีถ่ือธง ผูท้ีน่ั่งอยู่ ทกัทัง้ผูใ้หญ่
ทัง้เด็กว่าเป็นยงัไงบา้ง สบายดหีรอืเปล่า ก็ไปเจอ ไปถามคุณยายว่า ยายนะกลวัไหม เขาบอกดฉิันไม่กลวั 
ดฉิันไม่กลวั แลว้ก็พวกเราสูท้ัง้นั้น ก็ตอ้งบอกเขาว่าสูน่ี้อย่างทีสู่ต้ะกีน้ะถูกตอ้ง แลว้ก็มีคนหน่ึงเขาถาม 
แลว้คุณละกลวัหรอืเปล่า ก็เป็นค าถามทีด่เีหมือนกนั เพราะว่าเป็นของธรรมดา กลวักนัได ้เราถามเขาว่า
กลวัไหม เขาก็ถามเราว่ากลวัไหม เป็นสิง่ทีน่่ารกั เป็นสิง่ทีเ่ขาเป็นห่วงเป็นไยว่าเราจะกลวั จะตกใจ ก็ไม่
ทราบว่าจะตอบเขาอย่างไร ก็บอกว่า ก็ดูเอาเอง เมื่อตะกีก้็ยนือยู่ขา้งบน เราก็เห็นทุกคน ทุกคนก็เห็นเรา 
หมายความว่า เราใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั ก็ไม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งกลวัเลย . . . 
 
ในทศันะของผม ประเด็นส าคญัของพระราชาธบิายเพลง “เราสู”้ ขา้งตน้ก็คอืเรือ่ง “ไม่ตอ้งกลวั” น่ีเอง 
(ขอใหส้งัเกตที่ทรงใชค้ าว่า “ไมก่ลวั” หรอื “ใจทีเ่ขม้แข็ง” หลายคร ัง้) ทีท่รงแนะให ้“สูด้ว้ยใจ” ไม่ใช ่“ไป
ควา้เอาปืนหรอืลูกระเบดิมาขวา้งใส่คนอืน่” นั้น ไม่ไดห้มายความว่าจะทรงปฏเิสธสิง่เหล่านี ้“สูท้ีน่ี่ สูต้รงนี ้
ทัง้ทางกาย ทัง้ทางใจ” นั่นคอืไม่ไดท้รงปฏเิสธการสู ้“ทางกาย” หรอืสูด้ว้ยก าลงัและอาวุธ กบัฝ่ายที ่“ขู่ฆ่า
ลา้งโคตร” มิเชน่นั้น คงไม่ “ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทาน [เพลง “เราสู”้] แก่บรรดาผูป้ฏบิตัิ
หนา้ทีเ่พือ่ประเทศชาต”ิ ซึง่ก่อนอืน่ก็หมายถงึทหารต ารวจทีต่่อสูด้ว้ยอาวุธกบัคอมมิวนิสต ์(ประโยคทีเ่พิง่
อา้งไดร้บัการตพิีมพค์วบคู่กนัเสมอกบับทเพลง “เราสู”้ ทีท่างราชการพิมพอ์อกเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวาง
ในสมยันั้น) และมิเชน่นั้น เราคงไม่สามารถเขา้ใจท่าทขีองราชส านักต่อเหตุการณ ์6 ตุลาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
เพลง “เราสู”้ ไดร้บัการ “ใชง้าน” อย่างแพรห่ลายในชว่งไม่กีปี่แรกของทศวรรษ 2520 แต่พรอ้มๆกบัการ
เสือ่มถอยและสิน้สุดของขบวนการปฏวิตัฝ่ิายซา้ยในประเทศและต่างประเทศในกลางทศวรรษนั้น การ “ใช ้
งาน” ดงักล่าว ก็เร ิม่ลดนอ้ยและสิน้สุดลงตามไปดว้ย (เชน่เดยีวกบัเพลงปลุกใจของฝ่ายขวาอืน่ๆ เชน่ 
หนักแผ่นดนิ) หนังสอื ทีร่ะลกึงานพระราชทานเพลงิศพเจา้หน้าทีผู่เ้สยีชวีติเน่ืองจากปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการในการรกัษาความมัน่คงภายใน เลกิตพิีมพบ์ทเพลงนีไ้ปในปี 2529(16) ทุกวนันี ้
กล่าวไดว้า่ แมจ้ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ ์แต่ “เราสู”้ ก็ไม่ถูกน ามาแสดงหรอืกระจายเสยีงอกี (น่าสงัเกต
ว่า แมแ้ต่ในวกิฤตการณภ์าคใตปั้จจุบนั ก็ไม่มีความพยายามจะรือ้ฟ้ืนเพลงนีข้ึน้มา ในโอกาสทีท่รง
พระราชทานพระราชเสาวณียเ์กีย่วกบัวกิฤตการณนี์เ้มือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2547 สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชนีินาถ ไดท้รงโปรดเกลา้ใหพิ้มพก์ารด์ทีมี่เนือ้เพลง “ความฝันอนัสูงสุด” แจกแก่ผูม้าเขา้เฝ้า
ทุกคน)(17) อย่างไรก็ตาม ดว้ยความบงัเอญิ จงัหวดัหน่ึงทางภาคอสีานไดช้ว่ยท าให ้“เราสู”้ ไม่ถงึกบั
สูญหายไปจากชวีติสาธารณะอย่างสิน้เชงิ อย่างนอ้ยก็ในมุมเล็กๆมุมหน่ึงของประเทศ ดว้ยการท าให ้“เรา
สู”้ ทีเ่คยเป็นเพลง กลายเป็น “ถาวรวตัถ”ุ ขนาดใหญ่ทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดข้ึน้มา 
 
กลางปี 2522 ถนนยุทธศาสตรส์ายละหานทราย-ตาพระยา ทีร่ฐับาลด าเนินการสรา้งเป็นเวลาเกอืบ 6 ปี
ภายใตก้ารโจมตขีดัขวางอย่างดุเดอืดของฝ่ายคอมมิวนิสต ์ไดส้ าเรจ็ลง กองอ านาวยการรกัษาความ
มั่นคงภายในจงัหวดับุรรีมัย ์(กอ.รมน.จว.บร.) จงึตกลงใหส้รา้งอนุสาวรยีเ์พื่อเป็นทีร่ะลกึแก่ทหารต ารวจ
และพลเรอืนฝ่ายรฐับาลทีเ่สยีชวีติในการต่อสูก้บัฝ่ายคอมมิวนิสตร์ะหว่างการสรา้งทาง ที่รมิถนนสาย
ดงักล่าว บรเิวณบา้นโนนดนิแดง ด าบลโนนดนิแดง อ าเภอละหานทราย (ปัจจุบนัอยู่ในเขตอ าเภอโนนดนิ
แดง) มีพิธวีางศลิาฤกษอ์นุสาวรยีเ์มือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2522 ใชเ้วลาสรา้ง 1 ปี ท าพิธเีปิดเมือ่วนัที ่26 
สงิหาคม 2523 (ทัง้ 2 พิธ ีมีเปรม ตณิสูลานนท ์เป็นประธาน วนัที ่26 สงิหาคม เป็นวนัเกดิเปรม) ใน
ระหว่างนั้น กอ.รมน.จว.บร. ไดด้ าเนินการเพือ่ตัง้ชือ่อนุสาวรยี ์ดงัทีบ่รรยายไวใ้นหนังสอืที่ระลกึพิธีเปิด 
ดงันี ้ 
เราสู ้: ชือ่อนุสาวรยีพ์ระราชทาน 

. . . . . . 
ชือ่พระราชทาน 
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การทีป่ระชาชนและเจา้หนา้ทีข่องทางราชการทัง้ฝ่ายพลเรอืน ต ารวจและทหารผนึกก าลงักนัเขา้รว่มต่อสู ้
ผูก้่อการรา้ยคอมมิวนิสต ์ซึง่ขดัขวางการก่อสรา้งเสน้ทางยุทธศาสตรส์ายส าคญัดว้ยความรกัสามคัคเีป็น
น ้าหน่ึงใจเดยีวกนั ดว้ยความหา้วหาญและเสยีสละ จนสามารถสรา้งทางไดส้ าเร็จ และเปิดการสญัจรไปมา
ได ้เป็นการรวมพลงักนัเขา้ต่อสูเ้พือ่รกัษาแผ่นดนิไทย และเกยีรตศิกัดิข์องชาวไทยไวด้ว้ยชวีติ เป็น
ปรากฏการณท์ านองเดยีวกบัเนือ้เพลงพระราชนิพนธ ์“เราสู”้ ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทาน
แก่บรรดาผูป้ฏบิตัิหนา้ทีเ่พื่อประเทศชาต ิทัง้เป็นเพลงพระราชนิพนธท์ี่รูจ้กัและนิยมกนัอย่างแพรห่ลายใน
หมู่พสกนิกร กอ.รมน.จว.บร. ไดต้ดิต่อราชเลขาธกิาร เพื่อน าความกราบบงัคมทูลใหท้รงทราบ และขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใชช้ือ่ “เราสู”้ เป็นชือ่ของอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ใหม่ กอ.รมน.จว.บร. 
ไดร้บัแจง้จากราชเลขาธกิารว่า ไดน้ าความกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลพีระบาทแลว้ มีพระบรม
ราชานุญาตใหใ้ชช้ ือ่ “เราสู”้ เป็นชือ่ของอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ใหม่ ณ บา้นโนนดนิแดง อ าเภอละหาน
ทราย จงัหวดับุรรีมัยไ์ดต้ามทีข่อไป การทีท่รงมีพระบรมราชาณุญาตใหใ้ชช้ ือ่ “เราสู”้ เป็นชือ่อนุสาวรยี ์
นับเป็นพระมหากรุณาธคิุณลน้เกลา้ฯแก่ กอ.รมน.จว.บร. และชาวบุรรีมัย(์18) 
จนทุกวนันี ้“เราสู”้ เป็นเพียงอนุสาวรยีเ์ดยีวทีเ่กดิจากสงครามสมยัใหม่ของไทยไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิใน
ประเทศหรอืนอกประเทศ ทีมี่ “ชือ่พระราชทาน”(19)  
posted by somsak @ 6:18 AM    
เชงิอรรถ (1 - 5) 
(1) เป็นการบุกรุกเขา้ไป ดว้ยการตดัโซท่ีล่่ามประตูร ัว้ท าเนียบ ดูการบอกเล่าของ พลัลภ โรจนวสิุทธ,์ ยงั
เตอรก์ของไทย, 2521, หนา้ 209-211 ดูเหมือนพลัลภจะอยู่ในเหตุการณด์ว้ย 
 

 
 
(2) ดาวสยาม 9 ตุลาคม 2519 รายงานข่าวอยู่ในหนา้ 16 พระราชด ารสัอยู่ในหนา้ 4 มีภาพพระบรม
ฉายาลกัษณ ์(ในฉลองพระองคช์ดุนายทหาร) ขณะทรงมีพระราชด ารสักบัลูกเสอืชาวบา้น พรอ้มค า
บรรยายในหนา้ 1 และ 4 วลัลภ โรจนวสิุทธิ ์ไดบ้นัทกึเกีย่วกบัพระราชด ารสัคร ัง้นีท้ีมี่ส่วน
นอกเหนือไปจาก ดาวสยาม ว่า “ไดมี้รบัสั่งขอบใจทีทุ่กคนรูส้กึเจ็บรอ้นแทนพระองค”์ (ยงัเตอรก์ของ
ไทย, หนา้ 219) ไม่มีหนังสอืพิมพฉ์บบัอืน่รายงานข่าวนีเ้ลย ยกเวน้ เดลนิิวส ์วนัที ่9 ตุลาคม 2519 ซึง่
ตพิีมพเ์ฉพาะพระบรมฉายาลกัษณใ์นหนา้ 1 พรอ้มค าบรรยายว่า “เสด็จฯท าเนียบ สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ เสด็จฯไปท าเนียบรฐับาลเมือ่เย็นวนัที ่6 ต.ค. ทรงมีรบัสั่งกบัลูกเสอืชาวบา้น ซึง่ไปชมุนุม
อย่างแน่นขนัดประมาณ 6 หมืน่คน” 
 
(3) ตวัอย่างของพาดหวัหนังสือพิมพบ์างฉบบัในบ่ายวนันั้น: “นองเลอืด ตายเจ็บนับรอ้ย จบันศ.แขวน
คอ-ประกาศฉุกเฉิน” (ไทยรฐั), “จลาจลแลว้ แขวนคอ นศ. เผาสด 5 ศพ จบัเลขาศูนยนิ์สติ-ใหป้ลด 3 
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รมต.ด่วน” (เดลนิิวส)์, “นองเลอืด! ประชาชนขยีศู้นย-์จบัแขวนคอ ตายนับรอ้ย” (ตะวนัสยาม) 
ภาพถ่ายนักศกึษาถูกแขวนคอและถูกเผาไดร้บัการตพิีมพทุ์กฉบบั 
 
(4) วสษิฐ เดชกุญชร, รอยพระยุคลบาท, มตชิน 2545, หนา้ 307 ผมถูกท าใหต้ระหนักถงึขอ้มูลนี้
จากบทความ “กลุ่มพลงัฝ่ายขวาและสถาบนัพระมหากษตัรยิใ์นเหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519” ของ พุทธ
พล มงคลวรรณ ใน สุธาชยั ยิม้ประเสรฐิ (บก.), 25 ปี 6 ตุลา ในบรบิทสงัคมไทย. ส านกัพิมพ ์6 ตุลา
ร าลกึ, 2546, หนา้ 200 
 
(5) เสยีงปวงชน 9 ตุลาคม 2519, หนา้ 12 ทัง้การเสด็จพระราชด าเนินเยีย่มผูบ้าดเจ็บของพระเจา้ลูก
เธอ 2 พระองคค์ร ัง้นีแ้ละการเสด็จไปพบลูกเสอืชาวบา้นที่ท าเนียบในเย็นวนัที ่6 ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชขา้งตน้ ไม่ไดร้บัการบนัทกึในหนังสอืทางการ พระราชกรณียกจิ ระหว่างเดอืนตุลาคม 
2519 – กนัยายน 2520 ของส านักราชเลขาธกิาร (ดูหนา้ 2 ของหนังสอื ซึง่สรุปพระราชกรณียกจิ
วนัที ่5 ตุลาคม แลว้ขา้มไปวนัที ่8 ตุลาคมเลย) ทีน่่าสนใจคอื เดลนิิวส ์ฉบบัวนัที ่9 ตุลาคม 2519 ได ้
ตพิีมพภ์าพในหลวงและสมเด็จพระบรมฯ ก าลงัทรงเสด็จทอดพระบาท โดยมีลูกเสือชาวบา้นจ านวนหน่ึง
นั่งถวายบงัคมกบัพืน้ พรอ้มค าบรรยายว่า “เมือ่ลมฝนบนฟ้ามาแลว้ ล่มโพธแิกว้จะพาพฤกษาสดใส 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จฯ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม เมือ่
วนัที ่6 ต.ค. พสกนิกรชาวไทยผูม้ั่นคงในองคพ์ระมหากษตัราธริาช เฝ้าถวายความจงรกัภกัดโีดยคบัคั่ง” 
ถา้ค าบรรยายนีถู้กตอ้ง ก็แสดงว่า ในวนันั้น ในหลวงทรงเสด็จไปยงับรเิวณใกลก้บัสถานทีเ่กดิ
เหตุ (ธรรมศาสตร-์สนามหลวง) มาก น่าเสยีดายว่า ค าบรรยายไม่ไดร้ะบุว่าทรงปฏบิตัพิระราช
กรณียกจิอะไรและเวลาใด (ทัง้ 2 พระองคอ์ยู่ในฉลองพระองคส์ูทสากล) ตดิกนัยงัเป็นพระบรมฉายา
ลกัษณส์มเด็จพระบรมฯทรงก าลงันมสัการพระญาณสงัวร โดยมีค าบรรยายว่า “พุทธมามก สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เสด็จฯ ณ พระอุโบสถวดับวรนิเวศ ถวายสกัการะสมเด็จพระญาณสงัวร ทรงแสดง
พระองคเ์ป็นพุทธมามก ปฏบิตัพิระองคโ์ดยเบญจศลี ยดึมั่นในหลกัพระธรรมค าสอนของสมเด็จพระบรม
ศาสดา เมือ่วนัที ่6 ต.ค. นี”้ (ทรงอยู่ในฉลองพระองคส์ูทสากล จงึอาจเป็นเวลาใกลเ้คยีงกบัทีเ่สด็จวดัพระ
แกว้ในอกีภาพหน่ึง) 
 

 
 
เกีย่วกบัพระราชกรณียกจิของในหลวงและพระราชวงศใ์นวนัที ่6 ตุลา และวนัต่อๆมา นับเป็นเรือ่ง irony 
ที ่ในหนังสอืซึง่เต็มไปดว้ยการสรรเสรญิพระบารมีของ กอบเกือ้ สุวรรณทตั-เพียร (Kobkua 
Suwannathat-Pian, Kings, Country and Constitutions: Thailand Political 
Development 1932-2000. RoutledgeCurzon, 2003, pp. 173-174) มีขอ้ความทีผ่ิดความ
จรงิ ต่อไปนี ้:  
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. The message was clear: 
King Bhumibol had issued 'a strong endorsement' of the new military junta..... 
Perhaps to emphasize further the unmistakable stand of the Throne, Queen Sirikit 
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and the royal Princesses went to visit and provide food for the Village Scouts who 
encamped in the campus of Thammasat University. The death of democracy 
appeared a small prize to pay for the return of political stability and social status 
quo. 
ความจรงิ คอื ในคนืวนัที ่8 ตุลาคม มีค าปราศรยัของสงดั ชลออยู่ และ ธานินทร ์กรยัวเิชยีร แจง้ให ้
ประชาชนทราบถงึพระบรมราชโองการแต่งตัง้ธานินทรเ์ป็นนายกรฐัมนตร ีแต่ไม่มีพระราชด ารสัของใน
หลวง (ดูรายงานข่าวโดยละเอยีดใน ไทยรฐั 10 ตุลาคม 2519) และสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนีินาถและสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 2 พระองคไ์ม่ไดเ้สด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานอาหารแก่
ลูกเสอืชาวบา้นทีต่ ัง้แคมป์ในธรรมศาสตร ์(หลงัเหตุการณ ์ไม่มีลูกเสอืชาวบา้นตัง้แคมป์อยู่ทีน่ั่นดว้ยซ า้ มี
แต่ต ารวจทหาร!) มีแต่สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเสด็จเยีย่มต ารวจที่บาดเจ็บทีโ่รงพยาบาลต ารวจดงักล่าว
ขา้งตน้ กอบเกือ้ไม่ไดอ้า้งองิแหล่งขอ้มูลใดๆส าหรบัเรือ่งส าคญันี ้และขอใหส้งัเกตประโยคสุดทา้ยทีผ่มยก
มาขา้งตน้ว่า กอบเกือ้เลอืกใชค้ า (นามธรรม) ว่า "The death of democracy" แทนทีจ่ะเป็นค า 
(รูปธรรมและจรงิกว่า) ว่า students หรอื demonstrators ซึง่จะท าใหค้วามหมายของประโยคนี ้ใน
บรบิทของขอ้ความย่อหนา้นี ้เปลีย่นแปลงไปอย่างมหาศาล 
 
ใน The King Never Smiles: A Biography of Thailand's King Bhumibol Adulyadej 
(Yale University Press, 2006, p.237), Paul M Handley กล่าวว่า "Some people claim to 
have seen Prince Vajiralongkorn on the scene at Thammasat on October 5 and 6 in 
the company of police and Village Scouts." แต่ขอ้อา้งของ "some people" (Handley ไม่ได ้
ระบุว่าใคร) ไม่น่าจะเป็นความจรงิเชน่กนั  
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เชงิอรรถ (6 - 10) 
(6) ในหนังสอื พระราชกรณียกจิ ระหว่างเดอืนตุลาคม 2519 – กนัยายน 2520 ของส านักราช
เลขาธกิาร (หนา้ 7) ไดส้รุปพระราชกรณียกจิเดยีวกนันีข้อง 2 พระเจา้ลูกเธอ ไวด้งันี:้  
วนัพุธที ่20 ตุลาคม 2519 
 
เวลา 14.50 น. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสรินิธรเทพรตันสุดา และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ ์เสด็จโดยรถยนตท์ีน่ั่ง จากพระต าหนักจติรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสติ ไปทรงบ าเพ็ญ
พระราชกุศลและบรรจุศพ นายเสมอ อน้จรูญ ลูกเสอืชาวบา้นรุน่ที ่6 ค่ายวงัสราญรมย ์206/3 กทม. 70 
ซึง่เสยีชวีติในเหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519 ณ ศาลาทกัษณิาประดษิฐ วดัพระศรมีหาธาตุ 
กรุงเทพมหานคร 
 
เวลา 16.05 น. เสด็จถงึหนา้ศาลาทกัษิณาประดษิฐ วดัพระศรมีหาธาตุ เสด็จขึน้ศาลาทกัษณิาประดษิฐ 
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสรินิธรเทพรตันสุดา ทรงจุดธูปเทยีนเครือ่งนมสัการบูชาพระรตันตรยั 
พระสงฆส์วดมาตกิา จบแลว้ เสด็จไปทอดผา้ พระสงฆบ์งัสกุล สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรนิธรเทพ
รตันสุดา ทรงหลั่งทกัษิโณทก พระเสงฆถ์วายอนุโมทนา จบแลว้ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสรินิธรเทพ
รตันสุดา ทรงอ่านประกาศสดุดเีกยีรตคิุณนายเสมอ อน้จรูญ เสรจ็แลว้ เสด็จไปที่หนา้หบีศพ ทรงหยบิดนิ
ห่อผา้ขาว-ด า วางบนพานทีต่ ัง้อยู่หนา้หบีศพ และทรงวางพวงมาลา เมือ่เสรจ็พิธบีรรจุศพแลว้ ทรงพระ
ด าเนิน ทรงเยีย่มลูกเสอืชาวบา้นและราษฎรที่เฝ้าอยู่เป็นจ านวนมากภายในบรเิวณวดั ทรงพระปฏสินัถาร
อย่างทั่วถงึกบัลูกเสอืชาวบา้น และราษฎรเหล่านั้น สมควรแก่เวลา จงึประทบัรถยนตท์ีน่ั่งเสด็จกลบัถงึพระ
ต าหนักจติรลดารโหฐาน เมือ่เวลา 17.40 น. 
ใน ประมวลพระราชด ารสัและพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีเล่ม 1 ปีพุทธศกัราช 2519-2525 (2538) ไม่มพีระราชด ารสัสดุดนีายเสมอ อน้เจรญิ รวมอยู่
ดว้ย (พระราชด ารสัปี 2519 ทีร่วมไวใ้นเล่มมีเพียง 2 รายการ วนัที ่2 และ 22 เมษายน) 
 
น่าสงัเกตว่า ในกรณีระเบดิหนา้ทีป่ระทบัปี 2520 (ขา้งล่าง) พระเจา้ลูกเธอ 2 พระองคก์็ทรงเป็นผูน้ ารอ้ง
เพลง “เราสู”้ 
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(7) โดยมีเพลง “ความฝันอนัสูงสุด” ทีเ่คยพิมพอ์ยู่ในหนา้แรกตัง้แต่ปี 2516 ยา้ยไปพิมพบ์นปกหลงั 
(ยกเวน้ปี 2527 ซึง่สลบักนั และปี 2521 ซึง่พิมพอ์ยู่ตดิกนัใน 2 หนา้แรก) เฉพาะฉบบัปี 2520 นี ้ไม่มี 
“ความฝันอนัสูงสุด” อนัทีจ่รงิ เนือ้เพลง “เราสู”้ คงปรากฏตวัคร ัง้แรกในหนังสอืทีร่ะลกึปี 2519 (มีพิธวีนัที ่
6 พฤษภาคม) แต่ผมหาหนังสอืทีร่ะลกึของปีนั้นไดเ้พียงเล่มเดยีว คอืเล่มรายชือ่และรูปถ่ายผูเ้สยีชวีติ ซึง่
มีเพลง “เราสู”้ และ “ความฝันอนัสูงสุด” พิมพอ์ยู่ในหนา้ตดิกนัก่อนรายชือ่และรูปถ่าย เล่มบทความซึง่ผม
ยงัหาไม่ได ้อาจจะมี “เราสู”้ ตพิีมพอ์ยู่ดว้ยก็ได ้
 
(8) ผมถูกเตอืนใหร้ะลกึถงึเหตุการณส์ าคญันี ้โดยงานวจิยัของ ชยัวฒัน ์สถาอานันท ์เรือ่ง “ความ
รุนแรงกบัการจดัการ ‘ความจรงิ’: ปัตตานีกึง่ศตวรรษ” (ฉบบัรา่ง สงิหาคม 2545 แต่ฉบบัทีผ่มใช ้
อา้งในเชงิอรรถที ่19 ขา้งล่างคอืฉบบัแกไ้ขปรบัปรุง พฤษภาคม 2547) บทที ่6 เสยีงระเบดิใกลท้ีป่ระทบั: 
แถลงการณ,์ เสยีงเพลง และรถมอเตอรไ์ซค,์ ยะลา 2520 
 
ยกเวน้ทีร่ะบุเป็นอย่างอืน่ ขอ้มูลเกีย่วกบัเหตุการณนี์ใ้นย่อหนา้ถดัไป ผมสรุปมาจากแถลงการณท์ีร่ฐับาล
ออกในขณะนั้น ซึง่ตพิีมพใ์นหนังสอืพิมพทุ์กฉบบั (ผมใช ้ไทยรฐั, เดลนิิวส,์ บา้นเมอืง, สยามรฐั, 
ดาวสยาม และ ตะวนัสยาม) 
 
(9) วสษิฐ เดชกุญชร รอยพระยุคลบาท, หนา้ 351-352 “ผมตดัสนิใจกา้วจากพืน้พลบัพลาขึน้ไปบน
แท่นทีเ่ขาจดัถวายใหเ้ป็นที่ประทบัทัง้สี่พระองคโ์ดยเฉพาะ ผมเขา้ไปยนืจนชดิพระวรกายพระเจา้อยู่หวั 
และหนัหนา้ออกเพื่อเผชญิภยัทีอ่าจตามมา พรอ้มๆกนันั้น นายทหารราชองครกัษป์ระจ าและนายต ารวจ
ราชส านักประจ าคนอืน่ๆ ก็ปฏบิตัอิย่างเดยีวกนั ผมเชือ่ว่าคงเป็นคร ัง้แรกและยงัเป็นคร ัง้เดยีวทีพ่วกเราได ้
เขา้ถวายความปลอดภยัอย่างใกลช้ดิถงึเพียงนั้น ตามหลกัการรกัษาความปลอดภยับุคคลส าคญั เมือ่เกดิ
เหตุรา้ยขึน้ สิง่แรกทีเ่จา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัพึงกระท า ก็คอืเอาตวับุคคลส าคญัผูน้ั้นออกจากทีเ่กดิ
เหตุไปทนัท ีเพือ่มิใหไ้ดร้บัอนัตรายจากเหตุรา้ยที่ยงัอาจจะตามมาอกี แต่ไม่มีใครกลา้ถวายบงัคมทูลให ้
เสด็จออกจากพลบัพลาพิธนีั้น เพราะทัง้พระเจา้อยู่หวัและสมเด็จฯทรงแสดงพระกริยิามั่นคง ทรงยนืน่ิงอยู่ 
สพีระพกัตรเ์ป็นปกต”ิ 
 
(10) เกีย่วกบัการรายงานข่าวหรอื “การจดัการความจรงิ” กรณีนีข้องหนังสอืพิมพส์มยันั้น ดูงานวจิยั
ของชยัวฒันท์ีอ่า้งถงึในเชงิอรรถที ่8 ขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม ผมคดิวา่ โดยทั่วไป ชยัวฒันใ์หภ้าพที่
ไขวเ้ขวดว้ยการตคีวามมากเกนิไป (over-interpretation) เขาเสนอว่ารูปแบบการเสนอข่าวของ
หนังสอืพิมพฉ์บบัวนัที ่24 กนัยายน 2520 เปลีย่นแปลงไปจากฉบบัวนัที ่23 โดยในวนัที ่23 
หนังสอืพิมพทุ์กฉบบัเสนอข่าวเหมือนๆกนั ขณะทีว่นัต่อมา “เริม่เลอืกใหค้วามส าคญักบัประเด็นต่างๆใน
เหตุการณต์่างกนัออกไป” (หนา้ 200 ของงานวจิยั การขดีเสน้ใตเ้นน้ค าของชยัวฒันเ์อง) ผมเห็นว่า 
ยกเวน้กรณี เดลนิิวส ์ทีผ่มจะอธบิายขา้งล่าง (และ สยามรฐั ในบางดา้น) หนังสอืพิมพทุ์กฉบบัเสนอ
ข่าวนีใ้นลกัษณะทีเ่หมือนๆกนัทัง้ 2 วนั คอื ไม่รายงานข่าวเองว่าเกดิอะไรขึน้ แต่อา้งจาก
แถลงการณข์องรฐับาล (หรอืในภาษาหนังสอืพิมพว์่า “ข่าวแจก”) ผมคดิวา่ สาเหตุส าคญัทีภ่าพรวมของ
ชยัวฒันไ์ขวเ้ขว เพราะเขา “ตกหล่น” ขอ้มูลส าคญัอย่างหน่ึง และมองขา้มความจรงิอกีอย่างหน่ึง ขอ้มูล
ส าคญัที ่“ตกหล่น” คอื มีการเปิดเผยว่า กองเอกสารกรมต ารวจไดข้อรอ้งหนังสือพิมพทุ์กฉบบัเกีย่วกบั
การเสนอข่าวเรือ่งทีเ่กดิขึน้กบัในหลวงตดิกนั 2 วนั คอื รถมอเตอรไ์ซคช์นรถพระทีน่ั่งวนัที ่21 (ดู
เชงิอรรถที ่12 ขา้งล่าง) และระเบดิหนา้ที่ประทบัวนัที ่22 ว่า “ใหเ้สนอเป็นข่าวธรรมดา อย่าให ้
ประชาชนตืน่เตน้” (ดูคอลมัภ ์“ฟันวนัละหน” ของ “ไอศูรย ์รงัษี” ใน ตะวนัสยาม วนัที ่24 และ 25 
กนัยายน 2520 ซึง่โจมต ีเดลนิิวส ์อย่างรุนแรงทีไ่ม่ยอมท าตามค าขอรอ้งเหมือนหนังสอืพิมพส์่วนใหญ่ 
เพราะ “ฟังภาษาคนไม่รูเ้ร ือ่ง” และ “ดงึสถาบนักษตัรยิม์าหากนิ”) ถา้เรามองการเสนอข่าวของ
หนังสอืพิมพข์ณะนั้นผ่านขอ้มูลนี ้จะท าใหเ้ห็นลกัษณะทีเ่หมือนๆกนัแบบ “ข่าวแจก” ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
(และไม่ตคีวามมากเกนิไปแบบชยัวฒัน)์ ส่วนความจรงิอย่างหน่ึงทีช่ยัวฒันม์องขา้มคอื (ดงักล่าวขา้งตน้) 
เดลนิิวส ์เป็นฉบบัเดยีวที่เสนอข่าวในลกัษณะของการรายงานเองจากทีเ่กดิเหตุเพิม่เตมิดว้ย ไม่ใช่
รายงาน “ข่าวแจก” เท่านั้นเหมือนฉบบัอืน่ๆทุกฉบบั เดลินิวส ์แทบจะเป็นฉบบัเดยีวทีต่พิีมพภ์าพถ่าย
เหตุการณจ์รงิหลงัการระเบดิไม่กีว่นิาท ีในฉบบัวนัที ่24 และ 25 ซึง่ผมคดิว่าส าคญัมาก เพราะแสดงให ้
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เห็นอย่างชดัเจนถงึความชลุมุนวุ่นวายทีเ่กดิขึน้ (ไทยรฐั ตพิีมพภ์าพเหตุการณ ์1 ภาพ แต่เป็นหลงัการ
ชลุมุนแลว้ แสดงว่ามีนกัข่าวอยู่ในทีเ่กดิเหตุเหมือนกนั แต่กลบัอาศยัแถลงการณร์ฐับาลในการรายงาน
ข่าว) เดลนิิวส ์เป็นฉบบัเดยีวเชน่กนั ทีร่ายงานข่าวมอเตอรไ์ซคช์นรถพระทีน่ั่งทีน่ราธวิาสตอนค ่าวนัที ่
21 กนัยายน เพิม่เตมิจากทีเ่กดิเหตุ (ความจรงิ ผมเห็นว่า มีเรือ่งทีช่ยัวฒันม์องขา้มหรอืไม่เอ่ยถงึอืน่ๆ
อกี ซึง่มีส่วนท าใหภ้าพรวมออกมาไขวเ้ขว เชน่การทีเ่ขากล่าวถงึ “พาดหวั” ของหนังสอืพิมพแ์ต่ละฉบบั 
โดยไม่อธิบายว่า ลกัษณะของการ “พาดหวั” เป็นอย่างไร ใหญ่เล็กแค่ไหน หรอืการมองขา้มการวจิารณ์
รฐับาลของ คกึฤทธิ ์(สยามรฐั วนัที ่27 กนัยายน 2520 คอลมัภ ์“คลืน่ใตน้ า้” หนา้ 5) กรณี สยามรฐั 
นับว่ามีลกัษณะเสนอข่าวต่างกบัฉบบัอืน่ในบางดา้น คอืเป็นฉบบัเดยีวทีต่พิีมพ ์ข่าวหน้า 1 ในลกัษณะ
วจิารณร์ฐับาลโดยตรง: “ส.ส.ปฏรูิปต าหนิรฐับาลท าหละหลวม ในการอารกัขาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ตอ้งรบัผิดชอบเต็มประตู” (แต่ก็ยงัเหมือนฉบบัอืน่ – และต่างกบั เดลนิิวส ์– ในแง่ทีใ่ช ้“ข่าว
แจก” ของเหตุการณล์ว้นๆเชน่กนั)  
posted by somsak @ 6:07 AM    
 
เชงิอรรถ (11 - 19) 
(11) ตวับทของพระราชด ารสันี ้ซึง่พระราชทานหลงัการระเบดิไม่กีน่าทแีละส านักราชเลขาธกิาร “เรยีบ
เรยีงขึน้ตามทีไ่ดบ้นัทกึพระสุรเสยีงไว”้ ตพิีมพอ์ยู่ใน ประมวลพระราชด ารสัและพระบรมราโชวาท 
ทีพ่ระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศกัราช 2520, หนา้ 224-225 เปรยีบเทยีบกบัที่รายงานใน 
เดลนิิวส ์(เพียงฉบบัเดยีว) แลว้ ไม่แตกต่างกนันกั 
 
(12) อนัทีจ่รงิ ควรกล่าวว่า เหตุการณร์า้ยต่อพระราชวงศเ์พิง่เกดิขึน้ไม่ถงึ 24 ช ัว่โมงก่อนการระเบดิ
หนา้ทีป่ระทบั คอืประมาณ 20 นาฬิกาของวนัที ่21 กนัยายน 2520 ระหว่างทีข่บวนรถพระทีน่ั่งของใน
หลวง พระราชนีิ และพระเจา้ลูกเธอ 2 พระองค ์ก าลงัแล่นกลบัจากการเสด็จเยีย่มราษฎรที่ปัตตานี เพือ่ไป
ยงัพระต าหนักทกัษิณราชนิเวศน ์นราธวิาส มาตามทางสายปัตตานี-นราธวิาส เมือ่ถงึทางแยกหน่วย
ปฏบิตักิารพิเศษ ไดมี้รถมอเตอรไ์ซคท์ีข่บัโดยพลต ารวจสงักดัหน่วยปฏบิตักิารพิเศษผูห้น่ึง มีคนนั่งซอ้น
ทา้ย 2 คน เป็นพลตชด. 1 คนและเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล 1 คน ไดว้ิง่ฝ่าต ารวจจราจรที่ปิดกัน้ทางแยกไว ้
แลว้ ดว้ยความเรว็สูง พุ่งเขา้ชนรถพระทีน่ั่งบรเิวณไฟหนา้ดา้นซา้ย มอเตอรไ์ซคด์งักล่าวลม้ลง และเกดิ
ไฟลุก คนขบัและคนนั่งมอเตอรไ์ซคไ์ดร้บับาดเจ็บ ขบวนรถพระทีน่ั่งไดห้ยุดเพื่อชว่ยเหลือน าส่งคนเจ็บไป
โรงพยาบาล แลว้เคลือ่นต่อไปยงัพระต าหนักทกัษิณราชนิเวศน ์ด ูเดลนิิวส ์วนัที ่23 กนัยายน 2520 ซึง่
นอกจากรายงานขอ้มูลของเหตุการณข์า้งตน้ตามแถลงการณร์ฐับาลแลว้ ยงัรายงานเพิม่เตมิว่า เมือ่เกดิ
เหตุ ขบวนรถพระทีน่ั่งไดห้ยุดลง พระราชนีิและเจา้ฟ้าสรินิธรซึง่ประทบัในรถอกีคนัหน่ึง และเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณซ์ึง่ประทบัในรถคนัเดยีวกบัในหลวง “ไดเ้สด็จฯลงจากรถเขา้ชว่ยเหลอืผูบ้าดเจ็บทนัที ทรงใหแ้พทย ์
ทีต่ามเสด็จฯใหน้ ้าเกลอืกบัผูบ้าดเจ็บ เจา้ฟ้าหญงิสรินิธรฯทรงถอืขวดน ้าเกลอืดว้ยพระองคเ์อง จนกระทั่ง
เจา้หนา้ทีไ่ดน้ าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล รถพระทีน่ั่งจึงไดเ้สด็จฯกลบัพระต าหนักทกัษิณราชนิเวศน”์ ถา้
รายงานของ เดลนิิวส ์นีถู้กตอ้ง แสดงว่าขณะนั้น ทัง้ 3 พระองคท์ีเ่สด็จลงจากรถมาดูเหตุการณไ์ม่ได ้
ทรงรูส้กึว่าอยู่ในอนัตราย อาจจะทรงเขา้พระทยัในขณะนั้นว่าเป็นอุบตัเิหตุ น่าคดิว่า เมือ่เกดิระเบดิในวนั
ต่อมา ขณะทรงน ารอ้งเพลง “เราสู”้ นั้น พระเจา้ลูกเธอทัง้ 2 พระองค ์ไดท้รงระลกึยอ้นมองเหตุการณร์ถ
มอเตอรไ์ซคช์นรถพระทีน่ั่งต่างออกไปหรอืไม่ ตน้เดอืนต่อมา (ตุลาคม) กรมต ารวจสรุปผลการสอบสวน
กรณีนีว้่า เป็นอุบตัเิหตุ เน่ืองจากคนขบัเมาและประมาท ไม่ไดเ้จตนาท ารา้ยในหลวง อย่างไรก็ตาม ผมคดิ
ว่า ปฏเิสธไม่ไดว้่า ล าพงัการเกดิ “อุบตัเิหตุ” เชน่นี ้ก็นับว่าผิดปกตอิย่างยิง่แลว้ การมาเกดิขึน้ภายใน 20 
ช ัว่โมงก่อนเหตุการณท์ีย่ิ่งกว่าผิดปกตอิย่างการระเบดิหนา้ทีป่ระทบั ก็ตอ้งนับเป็นเรือ่ง “ความบงัเอญิ” ที่
เกอืบจะเหลอืเชือ่ จนทุกวนันี ้ทัง้ 2 เหตุการณ ์(ทัง้ในแง่แยกกนั และในแง่ทีม่าเกดิพรอ้มกนั) ยงัคงเป็นสิง่
ทีไ่ม่เคยเกดิกบัสถาบนักษตัรยิไ์ทยสมยัใหม่ในเวลาอืน่ใดเลย (และดู ความทรงจ าของวสษิฐ เดชกุญชร, 
รอยพระยุคลบาท, หนา้ 347-349 ซึง่เปิดเผยว่า ขณะรถมอเตอรไ์ซคช์นนั้น ในหลวงทรงก าลงัขบั
รถยนตพ์ระทีน่ั่งดว้ยพระองคเ์อง) 
 
(13) ดูเชงิอรรถที ่12 ขา้งตน้ [หมายถงึเชงิอรรถที ่12 ของบทความฉบบัเต็ม ไม่ใชข่อง "ภาคผนวก" นี ้
ในฉบบัทีต่พิีมพใ์น ประวตัศิาสตรท์ีเ่พิง่สรา้ง เป็นเชงิอรรถที ่11 หนา้ 145 ] 
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(14) ดูตวับทพระราชด ารสัใน ประมวลพระราชด ารสัและพระบรมราโชวาท ทีพ่ระราชทานใน
โอกาสต่างๆปีพุทธศกัราช 2520, หนา้ 273-280 ส าหรบัเวลาที่ทรงใช ้ดูจากทีท่รงมีพระราชด ารสัว่า 
“ลงมาประมาณ 17 น. บดันี ้ก็ 17.55 น. แลว้ กไ็ดพู้ดมาเกอืบตลอด” 
 
(15) แถลงการณร์ฐับาลวนัที ่23 กนัยายน 2520 กล่าวว่า ขณะเกดิระเบดิ ผูว้่าราชการจงัหวดัก าลงัอ่าน
รายงานถวาย 
 
(16) หนังสอืทีร่ะลกึปีสุดทา้ยทีมี่การพิมพบ์ทเพลง “เราสู”้ ทีผ่มหาไดค้อืปี 2527 ผมไม่แน่ใจว่ามีพระ
ราชพิธแีละหนังสอืทีร่ะลกึในปี 2528 หรอืไม่ ในปี 2529 ชือ่หนังสอืไดเ้ปลีย่นเล็กนอ้ยเป็น อนุสรณง์าน
พระราชทานเพลงิศพผูเ้สยีชวีติเน่ืองจากปฏบิตัหิน้าทีร่าชการพเิศษในการรกัษาความ
มัน่คงภายใน และเขา้ใจว่า เหลอืเพียงเล่มเดยีว ไม่ไดแ้บ่งเป็น 2 เล่มอกี ในเล่มมีเพียง “ความฝันอนั
สูงสุด” (ไม่ไดอ้ยู่ในหนา้แรก) หนังสอืปี 2530 ก็มีเฉพาะเพลง “ความฝันอนัสูงสุด” ขณะทีใ่นปี 2532 
(หาฉบบัปี 2531 ไม่ได ้อาจจะไม่มีพิธ)ี หนังสือเปลีย่นชือ่อกีเป็น อนุสรณพ์ธิพีระราชทานเพลงิศพ
ผูเ้สยีชวีติเน่ืองจากปฏบิตัหินา้ทีใ่นการรกัษาความมัน่คงภายในและรกัษาอธปิไตยของชาต ิ
พ.ศ. 2532 และไม่มีทัง้ 2 เพลงเลย 
 
(17) ขอ้มูลนีไ้ดจ้าก The Nation, 17 November 2004, 4A: “Yesterday’s audience with 
Her Majesty the Queen was unprecedented in the history of Royal engagement with 
the public. Her Majesty also hosted a tea party for the audience on the Dusit Palace 
lawns. Every audience member was given a card with a poem written by His Majesty 
entitled ‘The Ultimate Dream’. The poem declares Thai people’s willingness to die for 
their compatriots.” ไม่มีหนังสอืพิมพไ์ทยฉบบัใด (รวมทัง้ Bangkok Post) รายงานเรือ่งการด์นี ้
แมว้่าบางฉบบัจะพูดถงึการพระราชทานเลีย้งน ้าชา 
 
(18) เราสู ้อนุสรณค์ านึงถงึเกยีรตปิระวตัแิละสดุดวีรีกรรมของประชาชน เจา้หน้าทีพ่ลเรอืน 
ต ารวจ ทหาร และบรรดาทีไ่ดเ้ขา้รว่มการต่อสูใ้นการสรา้งทางสายละหานทราย-ตาพระยา, 
หนา้ 18. 
 
(19) ดูจากขอ้มูลในเว็ปไซต้ข์ององคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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