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ในปี ค.ศ. 1782 (พ.ศ. 2325) 6 ปีหลังจากสหรัฐอเมริกา
ประกาศอิสรภาพจากราชอาณาจักรอังกฤษ นายพล
มหากษัตริย์ศึก ได้ยึดอำนาจและครองอำนาจเหนือ
สยามด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เขาเป็นที่
รูจ้ักกันในโลกตะวันตกในช่ือว่า พระราม 1 ปฐม
กษัตริย์ของราชวงศ์จักร ีเวลาผ่านไปอีกถึง 150 ปี 
คณะราษฎร (ก่อต้ังในปี พ.ศ. 2469) จึงประสบความ
สำเร็จในการทำใหร้าชวงศ์จักรียอมรับรัฐธรรมนูญ  
ผ่านทางการทำรัฐประหารที่ไม่สูญเสียเลือดเนื้อ ในย่ำ
รุง่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 กษัตริยป์ระชาธิปก (พระราม 
7) สละราชบัลลังก์สองปีต่อมา ในปี 2477 และหลานของ
เขา อานันท ์(พระราม 8) ที่ได้ขึ้นสูร่าชบัลลังก์ต่อจากเขา  
แต่กษัตริยอ์านันทก็์ถูกพบวา่เสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศีรษะ
ในปี 2489 น้องของอานันทท์ี่ชื่อภูมิพล ได้รับการสถาปนา
เป็นพระราม 9 ขึ้นสูต่ำแหน่งประมุขของราชวงศ ์ปกครอง
ประเทศด้วยระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนานร่วม 70 ปี จนกระทั่งปี 
2559 ลูกชายคนเดียวของภูมิพล ที่ชื่อวชิราลงกรณ์ 
(พระราม 10) ได้ขึ้นสูร่าชบัลลังก์เพื่อปกครองประชาชนใน
ประเทศไทย 

ประเทศไทยไม่อาจหลีกเล่ียงการถูกดึงเขา้สูก่ารเมือง
สงครามเย็น เร่ิมด้วยการถูกดึงเขา้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ
จักรวรรดิญี่ปุ่น ก่อนที่จะหันมาร่วมเป็นพันธมิตรกับตะวัน
ตก โดยเฉพาะในการร่วมก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกัน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty 
Organization (SEATO)( ในปี 2497 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่
อยูท่ี่กรุงเทพ 

ราชวงศจ์ักรีตระหนักดีวา่อำนาจและการรักษาเอกสิทธิ์นั้น 
ขึ้นอยูกั่บความสามารถในการยกยอ่งและสถาปนาภูมิพล
ให้สูงสง่เหนือกวา่ประชาชนทั้งปวงให้มากที่สุด และคง
ความสามารถในการระดมกองกำลังออกมาปราบปราม
ประชาชนที่ต่อต้าน หลังจากการยอมแพ้ของญี่ปุ่น จักรีเร่ิม
พุ่งความสนใจไปที่ความสำคัญของการโหมโฆษณาชวน 
เชื่อตามแนววิถีทหารเพื่อเทิดทูนภูมิพล ทำให้การสรร    
เสริญบูชาสมมุติเทพเป็นเคร่ืองมือที่ทำให้ผู้คนยอมจำนน
ต่ออำนาจเผด็จการ และตกอยูภ่ายใต้การหวาดกลัวต่อการ
ใช้กองกำลังปราบปรามการประทว้งของประชาชน  

'ภูมิพลมหาราช' เป็นผลิตผลของการโฆษณาชวนเชื่อของ
ฝ่ายกษัตริย ์ที่ออกแบบโดยชนชั้นสูง และกองทัพฝ่าย

กษัตริย ์เพื่อทำให้ความทะเยอทะยานแห่งอำนาจ และทุก
การทำรัฐประหารพวกเขาเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  

ในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2559 กษัตริยภ์ูมิพล 
(รัชกาลที่ 9) ได้รับรองคณะรัฐประหารไม่ต่ำกวา่ 11คณะ 
หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือ เป็นเวลา 7 ทศวรรษที่เขา
ทำตัวเป็นประธานของคณะรัฐประหารของค่ายกษัตริย ์ที่
กระทำกันอยา่งไม่หยุดหยอ่น จนกลายเป็นละครการเมือง
อันสกปรกโสมมของประเทศไทย 

ตลอดประวัติศาสตรจ์ักรี  ไม่มีสมาชิกราชวงศ์หรือ
คณะเผด็จการทหารที่รว่มกันก่อรัฐประหาร และ
ดำเนินยุทธการกวาดลา้งเข่นฆา่ประชาชนในหลาย
ครั้ง ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การร่วมมือ
ระหวา่งพวกชนชั้นสูงรักในหลวงกับทหารในการบดขยี้
ประชาชนในทุกคร้ังที่การตื่นตัวเร่ืองสิทธิมนุษยชนกลาย
เป็นภัยคุกคามต่อความเชื่อเร่ืองสายโลหิตสมมุติเทพคือ
เจา้ชีวิต คือประวัติศาสตร์การปกครองของราชวงศจ์ักรี  

ในปี 2493 จอมพล ป. พิบูลยส์งคราม ที่แม้ไม่ได้เป็นพวก
กษัตริยแ์ต่เป็นนายทหารแท ้ที่เป็นหนึ่งในรายชื่อเผด็จการ
ทหารยาวเหยียดของประเทศไทยนับตั้งแต่หลังสงคราม 
โลกคร้ังที่สอง จอมพล ป. ตัดสินใจตอบสนองต่อการ
ร้องขอของสหประชาชาติให้ไทยสง่กองกำลังไปช่วยสหรัฐ
รบที่สงครามเกาหลี   

กองทหารเฉพาะกิจทีส่ง่ไปช่วยรบที่เกาหลีถูกเรียกขานกัน
วา่กองเสือน้อยของราชินีสิริกิติ์ ซึ่งทหารหน่วยนี้ ต่อมาถูก
ตั้งชื่อให้วา่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ กองทหาร
ราบที่ 2 รักษาพระองค์ สังกัดกองทัพบก ที่รู้จักต่อมาวา่
ทหารเสือของราชนีสิริกิติ์ หรือที่เรียกสั้นๆ วา่ ‘ทหารเสือ
ราชินี' การจัดตั้งหน่วยทหารนี้ เป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ขยายอิทธิพลของสถาบันกษัตริยภ์ายหลังสงครามโลก โดย
การเพิ่มอำนาจการบังคับบัญชาและควบคุมกองกำลัง
ทหาร ด้วยเหตุนี้ ในเกือบทุกคร้ังที่ประชาชนรวมตัวกันใน
นามขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อประชาธิปไตย หรือเพื่อต่อ
ต้านราชวงศจ์ักรี ‘ทหารเสือราชินี' จะถูกระดมมาร่วมกับ 
‘ทหารรักษาพระองค์’ หน่วยอื่นๆ เพื่อดำเนินการปราบ
ปรามอยา่งรุนแรงต่อผู้ประทว้ง พล.อ.ประยุทธ ์เผด็จการ
ทหารคนปัจจุบัน อดีตผู้บัญชาการทหารบกและ
หัวหน้าคณะรัฐประหาร 2557 ก็เป็นผลผลิตของทหาร
เสือราชินี
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ในจำนวนรัฐธรรมนูญทั้ง 20 ฉบับของประเทศไทย มีเพียง
รัฐธรรมนูญฉบับแรกเทา่นั้น ซึ่งลงนามวันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 ที่มาตราที่ 1 ระบุวา่ “อำนาจอธิปไตยเป็น
ของราษฎรทั้งหลาย” ที่ปราศจากการแทรกแซงโดย
สถาบันกษัตริย ์สว่นรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เขียนขึ้นหลังจาก
นั้น ได้ถูกแก้ไข มาตราที่ 1 ด้วยขอ้ความวา่ “ประเทศไทย
เป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้” 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2492 ของคณะรัฐประหารพระบรม
วงศานุวงศ ์2490 ได้ผลัก “อำนาจอธิปไตยเป็นของ
ราษฎรทั้งหลาย” ให้ถอยร่นลงมาอยูใ่นมาตรา 3 ที่มีการ
เพิ่มเติมวา่ “อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตรย์ิผู้เป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้น แต่
โดยบทบัญญัติแหง่รัฐธรรมนูญ" มาตรา 2 ระบุวา่ 
“ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มี
พระมหากษัตรย์ิเป็นประมุข”  ผลก็คือมาตราที่รับรองวา่ 
“อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย” ถูกลดทอน
เป็นวา่ “อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรภายใต้สถาบัน
กษัตริย์” 

รัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหาร ฉบับปี 2492 ยังปรากฏ
ถ้อยคำแห่ง “องค์พระมหากษัตรย์ิทรงดำรงอยู่ในฐานะ
อันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผูไ้ด้จะ
กลา่วหาหรือฟ้องรอ้งพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ 
มิได้” ขึ้นเป็นคร้ังแรก รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังก่อกำเนิด
ระบอบองคมนตรี เพิ่มอำนาจกษัตริยแ์ต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
สองในสาม และให้สิทธิ์ในการดูแลการบริหารทรัพยส์มบัติ
มหาศาลของสำนักงานทรัพยส์ินสว่นกษัตริย ์(CPB)  

ทุกช่วงเวลาของเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 
2475 ถึง พ.ศ. 2564 ราชวงศ์จักรีได้เลือกวิถีการเมืองที่
มุ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของราชวงศ์เป็นหลัก 
มากกว่าการตอบสนองต่อเจตจำนงของประชาชน 

รัฐธรรมนูญทั้ง 20 ฉบับของไทย ถูกร่างภายใต้ปลาย
กระบอกปืนของกองกำลังติดอาวุธ สว่นใหญ่จากค่าย
กษัตริย ์รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดจัดทำในปี 2560 ภายใต้การ
สั่งการของรัฐบาลเผด็จการพลเอกประยุทธ์ ที่กษัตริย์  
วชิราลงกรณ์แทรกแซงอย่างเปิดเผย เพื่อเพิ่มอำนาจ
ใหตั้วเองมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ ‘ตามพระราช
อัธยาศัย’  ปัจจุบันวชิราลงกรณ์ดำรงตำแหน่ง ประมุขแห่ง
รัฐ ผู้บัญชาการกองทัพไทย ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยฯ เจา้ของสำนักงานทรัพยส์ินกษัตริย ์
(KPB ที่เปล่ียนชื่อมาจาก CPB) และในฐานะบุคคลที่เป็นผู้
อหุ้นรายใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ชนชั้นนำของฝ่ายกษัตริยน์ิยม ยังไม่รู้ตัวอีกวา่พฤติกรรม
ของพวกเขามันวิปริต อันตราย และโหดร้ายป่าเถื่อน เม่ือ
ต้องเผชิญกับประชาชนที่มีจิตสำนึกและตื่นตัวทางการเมือง
มากขึ้นเร่ือยๆ สถาบันกษัตริยก์ลับคิดวา่มีหนทางรอดเพียง
ทางเดียว นั่นคือการขยับเขา้ใกล้การยึดครองอำนาจคืนสู่
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้ได้มากที่สุด การ
รัฐประหารทางการเมืองในช่วงปี 2549 และ 2557 ที่
โค่นรัฐสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตยไปหลายคณะ กระทำบนการ
ด้ินรนเพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ การปกป้อง รักษา 
และรวมศูนย์อำนาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์ใหด้ำรงอยู่
เหนือประชาชนต่อไป  

สถาบันกษัตริยรู้์วา่ มกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์ ไม่มีทางที่
จะได้รับการยกยอ่งในฐานะราชาแห่งราชันทั้งปวง ความ
ตายของกษัตริยภ์ูมิพล หมายความวา่สถาบันกษัตริยต์้อง
สร้างความม่ันใจวา่วชิราลงกรณ์จะยังคงเป็นเจา้ชีวิตของผ
สกนิกรทั้งปวง และเขาก็ทำให้มันเป็นเช่นนั้น การใช้อำนาจ
จักรีของวชิราลงกรณ์ ได้แสดงให้เห็นอยา่งชัดเจนวา่เขา
ไม่มีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามครรลองแห่งประชาธิปไตย
อยา่งผู้นำในอารยะประเทศ กระนั้นก็ตาม มันมีสัญญาณบ่ง
ชี้วา่ แม้แต่ชาวชาวรักสถาบันฯ ที่เขม้ขน้ ก็เร่ิมตระหนักวา่ 
การเล่นการเมืองอยา่งสกปรกป่าเถื่อนของทั้งวังและ
กองทัพ กำลังลากจูงประเทศไทยให้ตกต่ำลงเร่ือยๆ  

หลังจากต่อสู้ทางการเมืองมาหลายสิบปี ผู้คนต่างถาม
ตัวเองว่าเครื่องมือที่สามารถป้องกันรัฐธรรมนูญจาก
การถูกฉีกหรือครอบครองโดยกษัตริย์จักรีโรคจิต และ
จากพวกพอ้งของเขาในกองทัพ ตำรวจ และชนช้ันสูง 
จากปณิธานและความหวังถึงระบอบประชาธิปไตย
ของพวกเขา ของระบบสวัสดิการสังคม นั้นมีอะไร
บ้าง? ทำไมถึงยังไม่อาจสรา้งมาตรการป้องกัน
การลม้รัฐธรรมนูญได้เสียที หลังจาก 70 ปีกับ
รัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ? กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้คนมาก
ขึ้นเร่ือยๆ พบวา่ตัวเองต้องตระหนักถึงเร่ืองนี้ ต่อความ
เชื่อมโยงของการอยูใ่นสภาพยอมจำนน - ต้องถูกพาเดิน
พาเรดเพื่อความม่ังค่ังที่สอ่งประกายระยิบระยับ เพื่อวา่อาจ
ได้รับรางวัลบางอยา่งก็ได้ - โดยต้องแลกกับการไม่มีหลัก
ประกันชีวิต  

ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ เริ่มเข้าใจว่าราชวงศ์
จักรีได้สูญเสีย, ถ้ามันเคยมีมาก่อน, สิทธิ
ความชอบธรรมในการปกครองชีวิตของพวก
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เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ ์ 

จัดทำในสมัย ร. 5 เพื่อเป็นเครื่องราชที่กษัตรยิ์มอบให้กับราชินีและลูก (จะประดับเพชร) รวมทั้งมอบให้ประมุขต่าง
ประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 10 เครื่องราชยน์ี้มอบใหร้าชินี และลูกที่ได้รับการสถาปนา 3 คน  

เครื่องราชย์ ม.จ.ก. นี้เต็มไปดว้ยสัญลักษณ์แห่งศาตราวุธโบราณ ที่แหลมคมและอันตราย ซึ่งมันสะท้อนวิถีคิดของกษัตริย์
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ต้องอยู่กับการรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ แย่งชิงอำนาจ ที่ไม่เวน้ แม้แต่ระหว่างพี่
น้อง ระหว่างผู้หญิงของกษัตรยิ์ และระหว่างลูกๆ รวมทั้งการแย่งชิงระหว่างขุนนางใกลช้ิด และบรรดาผู้บังคับบัญชากอง
กำลังทั้งหลาย  

ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ สะท้อนการเมืองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่อำนาจเผด็จการไม่เคยวางใจใคร และต้องอยู่กับความ
หวาดระแวงตลอดเวลา 

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
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ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ นำคณะรัฐบาลคณะที่ 36 เข้ากราบบังคลทูลกษัตริย์
วชิราลงกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระราชวังอัมพรสถาน

รัฐบาลที่เข้าสู่อำนาจด้วยวิถีรัฐประหาร ได้สร้างความเขม้แข็งของธรรมเนียม  
“ฝุ่นใต้ละอองธุลีพระบาท” และพากันมอบกราบราบพื้นอย่างกับสัตว์เลื้อยคลาน
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ฟ้าชายวชิราลงกรณ์ เป็นลูกชายคนเดียวของกษัตริย์
ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์ เกิดเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2495 ที่วังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นที่ประทับ
หลักของเขาในปัจจุบัน พระราชวังดุสิตครอบคลุมอาณา
บริเวณคอมเพล็กซ์กวา้งใหญ่กวา่พันไร่ ใจกลางกรุงเทพ 
มหานคร ซึ่งกำลังอยูใ่นช่วงการปรับปรุงเขตพระราชฐาน
ครบวงจรด้วยวงเงินกวา่สองหม่ืนล้านบาท   

เม่ือบิดาของเขาถึงแก่กรรมในเดือนตุลาคม 2559 วชิราลง
กรณ์ได้รับมรดกเสื้อคลุมทองคำสมมุติเทพแห่งราชัน การ
ขึ้นครองราชยข์องเขา สั่นสะเทือนทุกภาคสว่นของสังคม
ไทย ทีถ่้าไม่พากันอยูด้่วยความหวาดกลัวยิ่ง ก็วิตกกังวล
อยา่งยิ่งวา่ การขึ้นครองราชยข์องเจา้ชายเพลยบ์อยคนนี้ 
จะสง่ผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอยา่งไรบ้าง 

ในปี 2509 ในวัย 13 ปี วชิราลงกรณ์ถูกสง่ไปยังโรงเรียน
ประจำในสหราชอาณาจักร และในปี 2513 เขาถูกยา้ยไป
โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย เพื่อเตรียมตัวสำหรับการ
เขา้สูว่ิทยาทหาร Duntroon ที่เมืองแคนเบอร์รา ในที่สุด
เขาก็ได้รับการบรรจุเขา้เรียนที่ Duntroon ในปี 2515  ซึ่ง
เป็นปีที่เขาได้รับการประกาศให้เป็นมกุฎราชกุมาร เม่ือ
สำเร็จการศึกษาจาก Duntroon ในปี 2518 เขาได้รับยศ
ร้อยเอกในกองทัพบก นับตั้งแต่นั้นมา เขาก็ทุม่เทไปกับ
การฝึกทหาร เขา้ร่วมปราบปรามกลุ่มประชาชนที่หมายหัว
วา่เป็นศัตรูต่อระบอบกษัตริย ์และพุ่งความสนใจไปที่การ
ใช้ชีวิตเพื่อความเกษมสำราญและหรูหราฟุ่มเฟือย ด้าน
ล่างนี้คือภาพรวมภารกิจทางการทหารของวชิราลงกรณ์ 

2515 วิทยาการทหารดันทรูน (Royal Military 
Academy, Duntroon), ออสเตรเลีย 

2518  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการ
ศึกษาการทหาร มหาวิทยาลัยนิวเซาธเ์วลส์ 

2519  การฝึกอบรมกับกรมบริการทางอากาศพิเศษ 
รัฐเวสเทิรน์ออสเตรเลีย 

2521  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหาร
บก 

2523   การฝึกทำสงครามพิเศษในวงกว้าง รวมถึงการ
ฝึกนักบินเฮลิคอปเตอรแ์ละเครื่องบินขับไล ่
(เช่น แอริโซนา 1982-83) 

2524  กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ 

2527  ผู้บัญชาการ กองทหารราชองครักษ์  

2529  ผู้บังคับการพิเศษ กรมรบพิเศษ 1, หน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษ  

2533  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สหราช
อาณาจักร 

2535 นายกองใหญ ่กองอาสารักษาดินแดน กระทรวง
มหาดไทย 

2537  ครูสอนการบินสำหรับเครื่องบินขับไล ่F-5 E/F 

2547  นายทหารพิเศษ กองพันทหารราบที่ 3 กรม
ทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ 

2548  นายทหารพิเศษ กรมทหารช่างที่ 1 กองพัน
ทหารช่างที่ 2 กองพันทหารส่ือสารที่ 1 รักษา
พระองค์ 

ในฐานะจอมทัพไทย วชิราลงกรณ์ดำรงตำแหน่งสูงสุดทาง
ทหารทุกตำแหน่ง ด้วยยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศ
เอก พร้อมด้วยใบอนุญาตในการบินเคร่ืองบินหลากหลาย
ประเภท ตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงเคร่ืองบินรถ F-16 
จนถึงโบอิ้ง 737 เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ และยัง
เป็นผู้ดูแลการผลิตคู่มือการฝึกทหารอีกด้วย ในความเป็น
จริงแล้ว มกุฎราชกุมารเป็นนายทหารหัวรุนแรง   

สำหรับทุกคนในประเทศไทย ในเวลาหลายปี
ภายใต้วชิราลงกรณ์ มันเป็นช่วงเวลาแหง่การ
ต่ืนรูต่้อความจริงอันแสนชุลมุนและเจ็บปวด 
แน่นอนว่าวชิราลงกรณ์รับรูเ้ป็นอย่างดีถึงแผน
การณ์รัฐประหารเม่ือปี 2549 และมีส่วนรว่ม
โดยตรงในการวางแผนรัฐประหารปี 2557 

2549  รัฐประหารโดยกองทัพของกษัตริย ์เพื่อโค่นล้ม
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

2550  วชิราลงกรณ์สถาปนาฮาเร็มในเยอรมนี 

2553  การปราบปรามผู้ประทว้งเสื้อแดงที่ประทว้งเพื่อ
ประชาธิปไตยโดยทหารรักษาพระองค์ (ผู้ประทว้ง
เกือบ 100 คนถูกสังหาร สว่นใหญ่เป็นกระสุนจาก
ทหารซุ่มยิง)

โอรสสวรรค์
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2557  

- พรบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ เพื่อมอบกองทหารให้วชิราลงกรณ์ 

- การทำรัฐประหารโดยทหารเสือราชินี เพื่อโค่นล้ม
รัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

2559  กษัตริยภ์ูมิพลถึงแก่กรรม วชิราลงกรณ์ขึ้นครอง
บัลลังก์จักรี ในนามรัชกาลที่ 10 

2560   

-   การแทรกแซงโดยตรงของวชิราลงกรณ์ใน 
'รัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารประยุทธ์'  

-  วชิราลงกรณ์ปล้นกรรมสิทธิ์ในทรัพยส์ินมหาศาล
ของสำนักงานทรัพยส์ินสว่นพระมหากษัตริย ์

2562   

- พิธีราชาภิเษก (เป็นเวลา 3 วัน,  4 - 6 
พฤษภาคม)  

- วชิราลงกรณ์ยึดกรมทหารราบที่ 1 และ 11 รักษา
พระองค์ และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่กองทัพและ
ตำรวจทั้งหมด มีความจงรักภักดีและตกอยูภ่ายใต้
การบังคับบัญชาของเขาโดยตรง 

2563  

- การลุกขึ้นสูข้องเยาวชนไทย เรียกร้อง 10 ประการ
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย ์

- วันเฉลิม ศัติยศ์ักด์ิสิทธ์ิ ถูกอุ้มหาย: เป็นผู้เห็นต่างคน
ที่ 10 ที่ถูกอุ้มฆ่าสังหารเพื่อพระราม 10   

- วชิราลงกรณ์เขา้ควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

- วชิราลงกรณ์กลับไทยจากเยอรมนี (9 ต.ค.) 

2564  การประทว้งต่อเนื่องของเยาวชนไทย วชิราลงกรณ์
ไม่ยอมประนีประนอม และมีการปราบปรามอยา่ง
รุนแรง  

บางคนกลา่วว่าวชิราลงกรณ์ที่หมกมุ่นอยู่กับ
ความโอ่อ่าหรูหรา ต้องมีขบวนรับเสด็จเป็น
แถวเป็นแนวตระการตา และชอบการบังคับ
บัญชากองทหารเกียรติยศ อีกทั้งเขายังครอบ
ครองความม่ังค่ังที่ประเมินค่าไม่ได้อย่างไร้
ขีดจำกัดและได้รับเอกสิทธินิรโทษกรรมจาก
ทุกความผิด จะเช่ือจริงๆ หรือว่าเขาเป็นโอรส
สวรรค์ที่สืบทอดบัลลังก์เทพอันศักด์ิสิทธิ์ 

ความหวาดหว่ันของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ก็คือข้อเท็จจริงที่กองสูงทว่มภูเขา ก็
คือความจริงที่ว่าวชิราลงกรณ์นั้นหา่งไกล
จากการเป็นโอรสสวรรค์ย่ิงนัก ความจริงที่ว่า 
เขาเป็นภัยต่อจิตวิญญาณแหง่สิทธิมนุษยชน 
เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย เป็นภัย
คุกคามต่ออนาคตของประเทศไทย ต่อความ
ผาสุขของประชาคมอาเซียน และต่อบุคคล

หรือองค์กรใดๆ ที่ขวางทางเขา: เขาเป็น
บุคคลที่อันตรายยิ่ง



6 ตุลาคม 2519 ในการประท้วงการกลับคืนประเทศไทยของเผด็จการ ถนอม กิตติขจร ของนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลายเป็นประวัติศาสตร์จารึกความโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุดของสงคราม
จิตวิทยามอมเมาให้ความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันกษัตริย ์ที่สามารถทำร้ายเขน่ฆ่าคนในชาติ
เดียวกันอย่างไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ร่วมชาติ



ผู้คลั่งไคล้ในเครื่องแบบ 

วชิราลงกรณ์กำกับใหมี้การผลิตคู่มือการฝึกทหาร 4 เลม่ เพื่อใช้ฟึกวิถีทหารแบบวชิราลงกรณ์ 
ได้แก่ คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบผึกทา่กระบ่ี และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล แบบฝึก
บุคคลทา่มือเปลา่ แบบฝึกบุคคลทา่อาวุธ และแบบฝึกบุคคลทา่อาวุธปืนเล็กส้ันไมโครทาโวร ์รวม
ไปถึงระเบียบการแสดงความเคารพและการแต่งกายของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ ของข้าราชบริพาร และยังรวมถึงสำนักงานตำรวจแหง่ชาติ และกองกำลังพลเรือน 
และจิตอาสาต่างๆ อีกด้วย ย่ิงเขาสามารถใหผู้้คนทั้งประเทศใส่ชุดเครื่องแบบได้มากเทา่ไร เขาก็
ย่ิงรูสึ้กปลอดภัยมากขึ้นเทา่นั้น ÿćøïĆâ

ïììĊęǰĢǰïčÙÙúìŠćöČĂđðúŠć Āîšć
� ìŠćêøÜǰǰǰ Ģǰǰǰǰ

� ìŠć÷ÖĂÖǰǰǰ ģ

� ìŠćóĆÖêćöðÖêĉǰǰǰ Ĥ

� ìŠćóĆÖêćöøąđïĊ÷ïǰ ĥ

� ìŠćóĆÖêćöÿïć÷ǰǰǰ Ħ

� ìŠćóĆÖĒëüǰǰǰ ħ

� ìŠćđúĉÖĒëüǰǰǰ Ĩ

� ìŠćàšć÷ĀĆîǰǰǰ ĩ

� ìŠć×üćĀĆîǰǰǰ Ī

� ìŠćÖúĆïĀúĆÜĀĆîǰǰǰ Ģġ

� ìŠćÖċęÜàšć÷ĀĆîǰǰǰ ĢĢ

� ìŠćÖċęÜ×üćĀĆîǰǰ Ģģ

� ìŠćÖšćüìćÜ×šćÜǰǰ ĢĤ

� ìŠćÖšćüëĂ÷ĀúĆÜǰǰ ĢĦ

� ìŠćüĆîì÷ĀĆêëŤǰǰ Ģħ

� ìŠćîĆęÜÙčÖđ×ŠćüĆîì÷ĀĆêëŤǰǰǰ ĢĨ

� ìŠćđúĉÖîĆęÜÙčÖđ×ŠćüĆîì÷ĀĆêëŤǰǰ Ģĩ

� ìŠćĒú×üćǰĒúàšć÷ǰǰǰ ĢĪ

� ìŠćëĂéĀöüÖǰǰ ģġ

� ìŠćÿüöĀöüÖǰǰǰ ģĢ

ÿćøïĆâ
ïììĊęǰĢǰìŠćÖøąïĊęÿĞćĀøĆïîć÷ìĀćøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Āîšć
� ìŠćđøĊ÷ïĂćüčíǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģ

� ìŠć÷ÖÖøąïĊęĒúąìŠćÖøąïĊęúÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģ

� ìŠćàšć÷ĀĆîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ĥ

� ìŠć×üćĀĆîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĥ

� ìŠćÖúĆïĀúĆÜĀĆîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ħ

� ìŠćđÙćøóđöČęĂÖøąïĊęĂ÷ĎŠĔîòŦÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ħ

� ìŠćëĂéĀöüÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ĩ

� ìŠćÿüöĀöüÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĩ

� ìŠćïŠćĂćüčíǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ī

� ìŠćđøĊ÷ïĂćüčíÝćÖìŠćïŠćĂćüčíǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģġ

� ìŠćüĆîì÷ćüčíđöČęĂĒëüìĀćøĕöŠêĉééćïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĢĢ

� ìŠćüĆîì÷ćüčíđöČęĂĒëüìĀćøêĉééćïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģĥ

� ìŠćđøĊ÷ïĂćüčíǰđöČęĂĒëüìĀćøĕöŠêĉééćïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĢĦ

� ìŠćđøĊ÷ïĂćüčíǰđöČęĂĒëüìĀćøêĉééćïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĢĨ

� ìŠćüĆîì÷ćüčíĔîđüúćđÙúČęĂîìĊęǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ģĩ

� ìŠćđéĉîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģġ

� ìŠćĀ÷čéÝćÖÖćøđéĉîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģģ

� ìŠćàšć÷ĀĆîĔîđüúćđéĉîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģĤ

� ìŠć×üćĀĆîĔîđüúćđéĉîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģĦ

� ìŠćÖúĆïĀúĆÜĀĆîĔîđüúćđéĉîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģĨ

� ìŠćüĉęÜÖúŠćüÙĞćøć÷ÜćîǰĒúąëüć÷øć÷Üćî ģĩ

� ìŠćĂĂÖîĂÖĒëüǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ģĪ

� ìŠćÖúĆïđ×šćĒëüǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ĥġ

� ìŠćîĆęÜóĆïđóĊ÷ïÖøćïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ĤĢ

� ìŠćîĆęÜÙčÖđ×ŠćĒúąđéĉîđ×Šćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Ĥģ
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ประเทศไทยของกษัตริย์ภูมิพล ที่ชาวรักในหลวง
ยกย่องกันเองว่า “ราชาแหง่ราชัน” ผูถู้กหลอ่
หลอมขึ้นจากวิถีอำนาจทหาร วิถีที่ปฏิเสธสิทธิใน
การปกครองโดยประชาชน ทศวรรษแลว้ทศวรรษ
เลา่ภายใต้การโฆษณาชวนเช่ืออย่างไม่ลดละ ภาย
ใต้หลักสูตรการศึกษาของค่ายกษัตริย์ ที่ออก 
แบบมาเพื่อผลิตผู้คนเพื่อใหส้ถาบันกษัตริย์ตีตรา
ว่า เป็นเด็กเกินกว่าจะรูจ้ักปกครองตนเองได้ ทุก
แง่ทุกมุมของชีวิตเต็มเป่ียมไปด้วยการอัดฉีด
เรื่องความดีงามและพระปรีชาชาญที่เลิศล้ำที่สุด
ของในหลวง ทุกลมหายใจของการมีชีวิตเป็นของ
ขวัญจากในหลวง ทุกลมหายใจที่คิดเป็นปฏิปักษ์
กับในหลวง ถูกตัดสินภายใต้กฎหมายว่าเป็น
อาชญากรรมต้องโทษจำคุกหลายปี 

กระนั้นก็ตาม การซุบซิบนินทาถึงเร่ืองความสัมพันธ์ภายใน
พระราชวังก็เป็นเร่ืองปกติธรรมดาของสังคม และมันก็เป็น
ประโยชน์ต่อวังในระดับหนึ่งเช่นกัน โดยเฉพาะในการช่วย
หันเหความสนใจของสาธารณชนไปจากการถกเถียงและตั้ง
คำถามต่อประเด็นปัญหาที่แทจ้ริงที่ควรจะต้องถูกตั้ง
คำถาม  

ราชินีสิริกิติ์ ชาวเลือดสีน้ำเงินผู้มีชาติกำเนิดสูงสง่ มีความ
เก่งกาจในเร่ืองปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง แม้วา่ขา่ว
ลือเร่ืองชู้สาวของภูมิพลยังคงเป็นแค่ขา่วลือ แต่เร่ืองราวอื้อ
ฉาวเก่ียวกับการแต่งตั้งและการหยา่ร้างกับผู้หญิงมากหน้า
หลายตาของลูกชายเป็นเร่ืองที่ไม่อาจปกปิดได้  

เร่ืองซุบซิบเก่ียวกับวิถีชีวิตสว่นตัวของวชิราลงกรณ์นั้นมีมา
นานแล้ว แต่ยังค่อนขา้งไม่เป็นพิษเป็นภัยนักในยามที่
ภูมิพลยังนั่งอยูบ่นบัลลังก์ ลูกชายแห่งจุติเทพผู้มีความเป็น 
“ดอนฮวนอยูบ้่าง" นี่เป็นคำที่แม่ของเขาตั้งขอ้สังเกตไว ้
อยา่งไรก็ตาม ทุกภาคสว่นของสังคมไทยตระหนักดีวา่ 
กษัตริยค์นต่อไปของพวกเขาที่จินตนาการวา่ตัวเองเป็น ร. 
5 กลับชาติมาเกิด เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ    

เป็นดังเช่นที่ประชาชนต่างก็คาดการณ์ไว ้เม่ือขึ้นเป็น
ประมุขของประเทศ วชิราลงกรณ์ได้แสดงให้เห็นอยา่ง
ชัดเจนวา่เขาจะเป็นกษัตริยแ์บบไหน ก็ในแบบทีฟ่ังแต่ตัว
เอง สนใจแต่จะสะสมแต่ความม่ังค่ัง ไม่ฟังเสียงเรียก
รอ้งของประชาชนและเสียงแหง่ความไม่พอใจเพิ่มสูง

มากขึ้นเป็นเทา่ทวีแม้แต่น้อย ใช้มาตรการลงโทษ
อย่างรุนแรงกับใครก็ตามที่ไม่ยอมมอบกราบแทบเทา้ 
และขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาของตัวเองเป็น
ศูนย์กลางแหง่อำนาจตาม พระราชอัธยาศัย  

มันจำเป็นยิ่งที่จะพิจารณาถึงผลกระทบ
ของชีวิตส่วนตัวของวชิราลงกรณ์ที่มีต่อ
การเมืองไทย 
ใช่แล้ว คำตอบไม่อาจกำกวมอีกต่อไป เพราะวา่มันไม่มีขอ้
โต้แยง้ใดอีกแล้ว การไม่ยอมอยูภ่ายใต้ขอ้จำกัดทางสังคม
ของกษัตริยฮ์าเร็ม กษัตริยผ์ู้ทำตัวเหนือรัฐ เหนือกองทัพ 
เหนือตำรวจ และเหนือตุลาการ ทำให้วิถีชีวิตของทุกผู้คน
ในเมืองไทยอยูใ่นสภาวะคับแค้นมากเสียจนประเทศไทยได้
กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว เป็นประเทศที่ความหวังกลายเป็น
เพียงภาพสะทอ้นที่เสียดแทงความจริงของปัจจบัน 

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2456 ชายไทยทั้งหลายผู้ที่
หลงระเริงกับการมีเมียหลายคนหรือต้องการจะใช้ชีวิตแบบ
นั้น ต้องเจอกับสถานการณ์พลิกผัน การมีภรรยาหลายคน
เร่ิมทำให้งานทะเบียนราษฎร์ยุง่ยากซับซ้อนเกินไป และ
ผู้ชายก็ถูกจำกัดวา่ให้แต่งภรรยาตามกฎหมายได้เพียงคน
เดียว แม้วา่การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายไม่ได้พุ่งเป้าไปที่
การจำกัดการมีภรรยาหลายคน แต่มันสง่ผลให้วิถีการมี
ภรรยาหลายคนลดลงเร่ือยๆ เพราะวา่ผู้หญิงเองก็ไม่
ปรารถนาให้สังคมมองวา่ตนเองเป็นภรรยาคนที่สองหรือคน
ที่สาม (ที่ไม่ได้จดทะเบียน) 

ไม่วา่มันช่วยจำกัดผู้ชายไวกั้บภรรยาที่ถูกกฎหมายเพียง
คนเดียวได้จริงหรือไม่ แต่ศักยภาพในการรักษาความม่ังค่ัง
ของชาติ เร่ืองนี้มีบทบาทต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมค้า
เพศที่ไม่ธรรมดาของประเทศไทย ไปที่การสร้างแรงบีบค้ัน
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเร่ือยๆ ต่อชาวบ้านที่ยากจนขน้แค้น
ให้ต้องสง่ลูกสาวของพวกเขาไป รายได้จากการค้าประเวณี 
เร่ืองนี้จำเป็นต้องมีการศึกษา เราอาจจะตำหนิวา่เป็นความ
ผิดของทหารสหรัฐจำนวน 50,000 นายที่อยูเ่ต็มประเทศ 
ไทยในช่วงสงครามเย็น แต่พวกทหารเหล่านี้ก็ถอนตัวออก
จากประเทศไทยไปตั้งแต่ปี 2519 แล้ว มันจึงไม่อาจจะโทษ
วา่อุตสาหกรรมทางเพศ เป็นความผิดของสงครามเย็น
ตลอดเวลาได้ต่อไปเช่นกัน  

ฟื้นฮาเร็มจักรี
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ไม่ว่าทัศนคติแบบเสรีนิยมของไทยที่มีต่อการค้า
บริการทางเพศจะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าผู้หญิงจำนวนมากในทุกช่วงวัย มีบาดแผลทั้ง
ทางรา่งกายและจิตใจ หญิงในฮาเร็มของราชวงศ์วชิรา
ลงกรณ์ก็ไม่อยู่ในข่ายข้อยกเว้นเช่นกัน 

เร่ืองราวการตกของบรรดาเมียๆ ของวชิราลงกรณ์มีความ
จริงมากกวา่อิงนิยาย การไม่ยอมดูขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้ง
เหล่านี้เป็นเร่ืองไม่ดีแน่ การไม่ต่อต้านปรากฎการณ์คณะ
รัฐประหารก็เป็นการสนับสนุนประมุขแห่งรัฐ 'โอรสสวรรค์' 
ซึ่งให้สิทธิ์ตัวเองในการจัดตั้งฮาเร็มสว่นตัวด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน พร้อมอ้างวา่ผู้ชายมีสิทธิที่จะกดขี่เพศหญิงเพื่อ
ความหฤหรรษ์แห่งเซ็กส ์

ในปี พ.ศ. 2534 วชิราลงกรณ์ตัดสินใจหยา่จากภรรยาคน
แรก โสมสวลีปฏิเสธที่จะหยา่แต่โดยดี ดังนั้นเขาจึงฟ้อง
หยา่ต่อศาล การเป็นหลานสาวของราชินีสิริกิติ์ ทำให้
ครอบครัวของโสมสวลีโกรธมาก การโต้กันไปมาเลวร้าย
มากขึ้นเร่ือยๆ จนพ่อของเขา ภูมิพล ตัดสินใจวา่จะต้องลง
มายุตปัิญหาด้วยตัวเอง ด้วยการแต่งตั้งให้โสมสวลีเป็น 
"พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินัด
ดามาตุ - หมายความวา่ มารดาของหลานสาวคนแรกของ

กษัตริย"์ แต่ครอบครัวของโสมสวลียังคงอยูใ่นความโกรธ
แค้น  

ในปี พ.ศ. 2537 เม่ือวชิราลงกรณ์ได้แต่งงานกับสุจาริณี
เป็นภรรยาคนที่สองของเขา ครอบครัวโสมสวลี ได้ปล่อย
ใบปลิวปริศนาสูส่าธารณะเพื่อโจมตีวชิราลงกรณ์และสิริกิติ์
อยา่งรุนแรงออกมาหลายฉบับ  (ในระหวา่งช่วงเดือน
มิถุนายนและสิงหาคม) 

แผ่นพับโสมสวลีฉบับแรก (ไม่ระบุวันที่และไม่ได้ลงชื่อ) อ้าง
ถึงขา่วพระราชสำนัก ซึ่งเป็นขา่วการออกงานพระราชพิธี
ของวชิราลงกรณ์ เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดย
ในขบวนประกอบไปด้วยสุจาริณีและลูกนอกสมรส 5 คน
ของเขา (อ้างจากแผ่นพับ)

“... มันทำได้ถึงขนาดนี้ มันชา่งชั่วชาติทั้งผัวทั้งเมีย มันไม่คิดเลยหรือว่ามันจะเป็นเจ้าไม่ได้
ถ้าประชาชนคนไทยไม่ยกย่อง ไม่เคารพนับถือแล้ว มันโง่ทั้งชาติชั่วขนาดนี้ แล้วเรายังจะ
ไปยกย่องมันอีกหรือ ถ้ามันได้เป็นกษัตริย์ครองเมือง มันจะยิ่งทำในส่ิงชั่วร้ายหนักขึ้นกว่านี้ 
จงช่วยกันเถอะนะ ทำอะรไก็ได้ที่จะไม่ให้ไอ้หน้าโง่กับอีกาลีนี้ได้ขึ้นไปสูงกว่านี้อีก...” 
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ใบปลิวแผ่นสุดทา้ยของโสมสวลี เป็นการโจมตีราชินีสิริกิต์ิยาวเหยียด ... 

“วันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทุกคนจะพูดว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระแม่เจ้าของชาวไทย แต่ขอถามใจ
ท่านหน่อยเถอะว่า ท่านจะยกย่องอีหญิงแพศยานีว้่าเป็นพระแม่เจ้าเชียว

“บางครั้งแตง่ตัวเหมือนหญิงกลางเมือง นุ่งกางเกงเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ ซึ่งมีข้าราชการแต่งชุดขาว
เต็มยศมายืนรับ - ส่ง มันชา่งเป็นคนไม่รู้กาละเทศะเอาเลย การแต่งตัวแต่ละชุดออกมาเหมือนลิเกหลงโรง ... 
การแต่งตัวนับวันจะหน้กข้อเขา้ไปทุกวัน ยิ่งแก่ยิ่งบ้า ใครบ้างที่ยังคิดว่าตัวเองจะเรียกอีบ้านีว้่าพระแม่เจ้า”

“ส่วนราชินี เราไม่เคยพึ่งบารมีมานานแล้ว ทำอะไรก็มีแต่เสื่อมเสียมาตลอด พวกเราชาวไทยทั้งหลาย วันใดเรา
ได้ยินได้เห็นการแต่งตั้ง “พระวรชายา” องค์ใหมซ่ึ่งผิดไปจากพระองค์โสมของปวงชนชาวไทย ขอให้ประชาชน
ชาวไทยทั้งหลาย จงร่วมแรงรว่มใจกันแต่งชุดดำไว้ทุกข์ เชิญชวนเป็นเวลา 3 วันโดยพร้อมเพียงกันด้วย พวกเรา
เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ไม่สามารถจะหาสิ่งถูกต้องได้จากใคร ขอให้พวกเราจงสาปแช่งอีนางแพศยาตัว
นี้”

เจา้หญิงโสมสวลี ปัจจุบันเป็นอัมพาตและต้องนั่งรถเข็นออกงานพระราชพิธี และยังเป็นทูตสันถวไมตรีของ 
UNAIDS ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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ใบปลิวของที่คาดกันว่าเป็นการเขียน
และปล่อยโดยครอบครัวโสมสวลี
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เอกสารเกี่ยวกับการปรักปรำเมียคนที่ 2 ของวชิราลงกรณ์
และสำเนาหนังสือเดินทางของลูกชายทั้ง 4 
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ในปี พ.ศ. 2539 วชิราลงกรณ์ได้ตัดสินใจโละทิ้งสุจารีณี 
ซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของเขา สุจาริณีใหก้ำเนิดลูก 5 
คนกับเขา วชิราลงกรณ์โยนเส้ือผ้าของสุจาริณีมากอง
สุมทิ้งที่หน้าประตูหน้าวังนนทบุรีอย่างไม่ใยดี และติด
โปสเตอรท์ี่มีรูปถ่ายของเธอกับทหารราชองครักษ์ไว้ที่
กำแพงวังโดยกลา่วหาว่าพวกเขาทำผิดประเวณี: 

“ด้วยบุคคลทั้งสองในภาพได้ร่วมกันกระทำความ
ผิดอย่างร้ายแรงโดย ฉ้อโกงสถาบันฯ คบชู้ประพฤติ
ผิดในกาม ทำร้ายพระธิดา ไดถู้กขับไล่ไปจากพระ
ตำหนักแล้ว หากพบเห็นขอได้ช่วยกันขับไล่ และ
ประนามการกระทำของบุคคลทั้งสองด้วย”           
27 พฤษภาคม 2539 

ในวันที่วชิราลงกรณ์โยนเสื้อผ้าของเธอออกจากวัง สุจาริณี
อยูท่ี่สหราชอาณาจักรกับลูกสาวและลูกชายทั้งสี่ ลูกชาย
ของพวกเขาเรียนอยูท่ี่นั่น ในที่สุดเธอและลูกชายทั้ง 4 ก็ได้
รับอนุญาตให้ล้ีภัยอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จดหมายเจ็ดหน้าที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในปี 1997(พ.ศ. 
2540) โดยเจา้ชายทั้ง 4 ที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อแก้ต่างให้กับแม่
ของพวกเขา บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไวว้า่: 

“ . . It would not be exactly accurate to say that it 
started in May of 1996… The truth of the matter was 
that our father had never loved or treated our mother 
as his wife. She lived in a state of servitude, and 
every time he found another women we would be 
forced out of the house only to be summoned again 
when it pleased him. But now father plans to get rid of 
our mother permanently. And what was a better way 
to do that than to somehow prevent her from ever 
going back to Thailand, our home country again. To 
achieve his plan, His Highness came to England 
secretly and took away our little sister. She would be 
useful to him in that would falsely accuse our mother 
of abusing her. . . ”  

“ . .มันอาจไมถู่กต้องอย่างแม่นยำนักที่จะบอกวา่มัน
เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมปี 1996 (พ.ศ. 2539)  ... 
ความจริงก็คือว่าพ่อของเราไม่เคยรักหรือปฏิบัตติ่อแม่
ของเราเหมือนเป็นภรรยาของเขา แม่อยู่ในสภาพ
เหมือนกับทาส และทุกครั้งที่เขาพอใจผู้หญิงอื่น เราจะ
ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเพียงเพื่อจะถูกเรียกกลับอีก

ครั้งเมื่อทำให้เขาพอใจ แต่ตอนนี้พอ่วางแผนที่จะกำจัด
แม่ของเราอย่างถาวร และอะไรจะดีไปกว่าการป้องกัน
ไม่ให้แม่กลับมาประเทศไทย บ้านเกิดของเราอีกต่อไป 
เพื่อให้บรรลุตามแผนของเขา พระองค์เดินทางมา
อังกฤษอย่างลับๆ และนำตัวน้องสาวคนเล็กของเรา
กลับไปด้วย เธอจะเป็นประโยชน์กับเขาในการที่จะใช้
ปลักปรำกล่าวหาว่าแม่ของเราทำร้ายเธอ . . ” 

แน่นอนว่า คนไทยเช่ือมโยงได้ว่า เม่ือวชิราลงกรณ์
สามารถกระทำกับลูกชายทั้งส่ีของตัวเองอย่างโหดรา้ย
ไรห้ัวจิตหัวใจได้ถึงขนาดนี้ เขาย่ิงไม่มีทางที่จะใส่ใจใย
ดีต่อประชาชนคนธรรมดาสามัญในประเทศ 

ในปี 2552 มีการเผยแพร่นวนิยายต่อเนื่องทางอินเทอร์เน็ต 
โดยคนเขียนใช้ชื่อวา่ 'Hi S' เป็นเร่ืองราวที่เน้นให้เห็นถึง
โศกนาฎกรรมการแยง่ชิงอำนาจและการร่วมประเวณี
ระหวา่งเครือญาติที่เกิดขึ้นหลังกำแพงวัง และเร่ืองราวการ
ทะเลาะวิวาทระหวา่งหญิงสาวเพื่อแยง่ชิงการได้รับความ
โปรดปรานจากวชิราลงกรณ์ มันถูกเรียกวา่ 'นิยายโรงงาน
ปลากระป๋อง' 

ในปี พ.ศ. 2536 วชิราลงกรณ์เร่ิมเปิดเผยความสัมพันธ์กับ
ชู้รักคนใหม่ เธอเป็นนักร้องชื่อศรีรัศม์ิ ในปี พ.ศ. 2539 เขา
พาเธอเขา้ไปอยูท่ี่วังและในปี 2544 เขาแต่งตั้งให้เธอเป็น
ภรรยาคนที่สาม เธอมีลูกชายให้เขา 1 คน ชื่อวา่ ธีปังกร
รัศมีโชติ ซึ่งก็คือรัชทายาทคนปัจจุบันของจักรี ปัจจุบันเจา้
ชายผู้นี้เรียนอยูท่ี่ประเทศเยอรมน ี

ในบรรดาผู้หญิงของเขา ศรีรัศม์ิ เป็นผู้หญิง
เพียงคนเดียวที่สามารถสัมผัสใจประชาชน
ชาวไทยด้วยเสน่หแ์ละความสง่างาม ในปี 
พ.ศ. 2557 วชิราลงกรณ์ตัดสินใจว่าถึงเวลา
ต้องกำจัดเธอทิ้งเช่นกัน! 
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อาของศรีรัศม์ พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ ฉายาพันธุ ์เป็นผู้
บัญชาการสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นหน่วย
งานตำรวจที่มีอำนาจมากที่สุด ในเดือนตุลาคม 2557 นาย
ตำรวจผู้ช่วยของเขา พ.ต.อ.อัครวุฒิ หลิ่มรัตน์ เสียชีวิต
อยา่งปริศนา ผู้ช่วยคนนี้ทิ้งขอ้ความไวว้า่หากพบวา่เขาเสีย
ชีวิต อาจเป็นเพราะคำสั่งของคนในวัง วิถีฆาตกรรมแบบนี้
เป็นตัวอยา่งของการลงโทษทางวินัยภายในวังไทย: การ
ฆาตกรรมเกิดขึ้นหลังจากการจับกุม ตามด้วยการ 
กวาดลา้งอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ใหส้ามารถตอบโต้กลับ
ได้: วิถีการฆาตกรรมเพื่อแย่งชิงอำนาจในวังหลวง 
สองวันหลังจากการฆาตกรรมผู้ช่วยของเขา อาของศรีรัศม์ิ
ก็ถูกจับกุมพร้อมกับตำรวจอาวุโสอีกหลายคน และถูกกล่าว
หาวา่หม่ินพระบรมเดชานุภาพ และ "ความผิดฐานเป็นเจา้
พนักงานเรียกรับสินบนโดยแอบอ้างสถาบันเบ้ืองสูง" 
ทั้งหมดถูกคุมขังและอาจจะยังคงอยูใ่นคุก ไม่ก่ีวันหลังจาก
ที่อาถูกจับกุม ครอบครัวศรีรัศม์ิก็ถูกจับกุมด้วย ในเดือน
ธันวาคม ศรีรัศม์ิถูกปลดจากตำแหน่งพระชายา โดย
ได้รับคำม่ันสัญญาว่าจะได้รับเงินจำนวน 200 ลา้นบาท
เป็นค่าดำรงชีวิต (ไม่ทราบวา่เธอได้รับเงินจำนวนนี้จริง
หรือไม่) หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีการปล่อยภาพศรีรัศม์ถูก
กักขังในบ้าน ถูกโกนศีรษะและบังคับใหแ้ต่งกายในชุด
ขาวแบบแม่ชี พ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย และพี่เขยของเธอ
ถูกจำคุกเป็นเวลาประมาณสองปี และหลังจากที่พวกเขาได้
รับการปล่อยตัว ก็ไม่มีใครได้รับทราบขา่วคราวของเธออีก 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 มกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์ 
เริ่มใช้เวลามากขึ้นในเยอรมนี เขาเริ่มมีฮาเร็มหรู
ไว้ชมวิวเทือกเขาแอลป์ที่รัฐบาวาเรีย ขณะที่กอง
กำลังรักษาพระองค์กำลังกำจัดศรีรัศม์ิและ
ครอบครัวของเธอในประเทศไทย ตัวเขาเองก็
กำลังเพลิดเพลินกับนางสนมคนโปรดคนใหม่ ซึ่ง
เป็นแอรโ์ฮสเตสช่ือสุทิดา ในเดือนพฤษภาคม 
2562 สุทิดาได้รับแต่งต้ังเป็นราชินีคนลา่สุดของ
ประเทศไทย 

ในฮาเร็มที่จัดตั้งขึ้นอยา่งหรูหราใกล้เมืองมิวนิค เขาเร่ิม
ชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อก้อย ซึ่งเป็นพยาบาลของลูกชาย 
ในเดือนสิงหาคม 2562 ก้อยได้รับการเล่ือนขั้นเช่นกัน 
ปัจจุบันก้อยมีชื่อวา่เจา้คุณพระสินีนาฏ เป็นพระสนมเอก
คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2443 

การต่อสู้ระหว่างราชินีสุธิดากับก้อยได้รับความสนใจ
เป็นข่าวในแท็บลอยด์อย่างไม่หยุดหย่อน: ยกหนึ่ง
ราชินีชนะ ยกที่สองก้อยชนะ . . อาจจะชนะ  

เจา้คุณพระก้อยถูกถอดยศในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และ
ถูกสง่เขา้คุก แต่ก้อยก็เป็นนักสู ้ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563  
วชิราลงกรณ์สง่เคร่ืองบิน โบอิ้ง 737 มารับเธอบินลัดฟ้า
กลับคืนสูฮ่าเร็มในแทบจะทันทีเม่ือเธอก้าวขาออกจากคุก 

กษัตริย์ ราชินี และเจา้คุณพระ ครอบครัวผัวหนึ่งเมีย
สองได้ปรากฏตัวพรอ้มกันในข่าวพระราชสำนัก ใน
หมู่บ้านต่างๆ ผู้คนต่างก็พากันเฝ้าจับตาดูว่าก้อยจะ
สามารถขึ้นแทนที่ราชินียามที่ตกกระป๋องได้หรือไม่ 

แต่วชิราลงกรณ์ไม่ต้องการที่จะต้องเลือกระหวา่งผู้หญิงจาก
ตัวเลือกเพียงแค่สองคน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 
2564 เขาได้เล่ือนยศให้หญิงสาว 32 คนให้ดำรงตำแหน่ง
ทางทหารที่สูงขึ้นในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ของเขา ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาทำอยูเ่ป็นเร่ือง
ปกติในการจัดหาหญิงสาวสวยหน้าใหม่เขา้ฮาเร็ม หญิงสาว
หน้าใหม่ที่เขาจะให้ยศตำแหน่ง เม่ือได้รับการพระราชทาน
นามสกุล ก็เป็นการสอ่นัยยะวา่เธอเหล่านั้นเป็นสนมของ
เขา ผู้หญิงเหล่านี้ต้องรับใช้ทั้งตัวกษัตริย ์ราชินี และหญิง
คนใดก็ตามที่ได้รับการสถาปนายศ เช่นเจา้คุณพระ ใน
จำนวนหญิงสาวทั้ง 32 คนที่ได้เล่ือนยศตั้งแต่มกราคมปีนี้ 
มี 14 คน ใช้นามสกุลพระราชทาน โดยที่ 11 คนใช้
นามสกุลวา่ สิริวชิรภักด์ิ ผู้หญิง 2 คนใช้สกุลทิพยวชิรภักดี 
และ 1 คนใช้นามสกุลบริรักษ์ภูมินทร์  

มีความหว่งใยเรื่องสิทธิและสวัสดิภาพของบรรดาผู้
หญิงของเขา ไม่ใช่เฉพาะต่อผู้หญิงในฮาเร็มเทา่นั้น 
แต่ยังรวมถึงข้าราชบริพารสังกัดส่วนราชการใน
พระองค์ทั้ง 14,000 คน ที่อยูภ่ายใต้อำนาจโดยพระราช
อัธยาศัยของวชิราลงกรณ์อีกด้วย ในพระราชกฤษฎีกาวา่
ด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ ที่เขาออกในเดือน
เมษายนและพฤษภาคม 2560  ระบุวา่  “ . . ให้สว่น
ราชการในพระองค์มอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้
ประโยชน์  หรือ ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของส่วน
ราชการในพระองค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย” 
ตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฏีกาสว่นราชการใน
พระองค์นี้ ไม่มีสิทธิสตรี หรือสิทธิแรงงาน และก็ไม่มี
กฎหมายสิทธิมนุษยชน พระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใหแ้น่ใจว่าเจา้
หน้าที่จำนวนมากของราชวงศ์ อยู่นอกการคุ้มครอง
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
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ไม่จำเป็นต้องพูดว่า พฤติกรรมของประมุขคนใหม่
ของไทย ที่ทั้งฟุ่มเฟือย หยาบคาย รุนแรง และโยงใย
กับการฆาตกรรม ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจอย่าง
รุนแรงในหมู่สาธารณชน มีสตรีผู้ปราดเปรื่องคน
ไหนบ้าง มีมารดาคนไหนบ้าง ที่จะต้องการใหว้ชิรา
ลงกรณ์เป็นประมุขของพวกเธอ?  

อาชญากรรมอย่างโจง่แจง้ของกษัตริย์ไทย และการ
คอรร์ัปช่ันมากมายภายในกลไกของรัฐไทยนั้นไม่
อาจแยกออกจากกันได้ มันเปรียบประหนึ่งการ
แต่งงานรว่มหอลงโรงแหง่การรวมมือทางการเมือง
อย่างแน่บแน่นของสถาบันและเผด็จการประยุทธน์ี้ 
แสดงออกอย่างชัดเจนในการดำเนินนโยบาย

ทางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ ์ในการกำกับ
การเมืองใหท้ั้งผู้มีสิทธิเลือกต้ัง - ผู้เสียภาษี ผู้
อุปถัมภ์ของกองทัพ - ต้องจุมพิตแทบเทา้ของประมุข
แหง่รัฐ และถ้าไม่ทำตามกองทัพก็พากันยินดีส่งพวก
เขาทั้งหมดไปที่ตะแลงแกง 

ในที่สุด หญิงสาวยุคใหม่ของไทย ก็เริ่มต่ืนรูแ้ลว้ว่า 
พวกเธอมีสิทธิที่จะประทว้งเพื่อปลดปลอ่ยตัวเอง
จากใยแมงมุมและความโหดรา้ยของผู้สืบทอด
อำนาจสายโลหิตแหง่ราชวงศ์จักรี ปลดปลอ่ยตัวเอง
ออกจากความอัปยศอดสูแหง่ชีวิตภายใต้การปิดกั้น
และปราบปรามของระบอบปิตาธิปไตยที่รัชกาลที่ 
10 ได้ทำตัวเป็นพอ่ของระบบอยู่เช่นนี้

ราชสำนักไทยมีรูปแบบงานพิธีกรรม ทีต่้องจัดเตรียมเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมบารมีกษัตริย์ และต้องเกณฑ์
ทหาร ตำรวจ ข้าราชบริพาร คณะรัฐบาล และประชาชนใส่เครื่องแบบเหลือง-ฟ้ามานั่งรอกราบกับพื้น เป็น
ภาพที่ขัดแย้งกับคำว่าศิวิไลซ์ และหลักการแห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อยา่งมีศักดิ์ศรีและต้องได้รับการ
เคารพอย่างเทา่เทียมกันมากขึ้นเรื่อยๆ  
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โปสเตอร์ที่
เผยแพร่ทาง
โซเชียลมีเดีย 
เป็นภาพ 
วชิราลงกรณ์  
และบรรดาผู้
หญิงของเขา
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ไม่ว่ากษัตริย์จะมีเหตุผลอย่างไรในการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในเทือกเขา
แอลป์ ซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนี และสถานที่อื่นๆ ที่แต่งกายไร้รสนิยม ไม่ควรลืม
ว่าเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ เมื่อเขากำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้กำจัดฝ่ายตรงข้าม
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คำวา่ ลัทธิทหารของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวนี้ 
เป็นคำศัพทท์ี่ยากจะพบในพจนานุกรมใด แต่สามารถพบ
ได้ในวรรณกรรมการเมืองแห่งอดีตกาลนานโพ้น ที่บรรยาย
ถึงสภาพวิถีสังคมการเมืองเช่นเดียวกันกับที่เยาวชนไทย
กำลังเผชิญอยูใ่นปัจจุบัน 

เม่ือประชาชนชาวไทยตาสวา่งมากขึ้นเร่ือยๆ ก็พากันรวม
ตัวจำนวนมากขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากได้ตระหนักได้มากขึ้น
เร่ือยๆ วา่สิทธิในการที่จะเลือกผู้แทนราษฎรหมายถึงอะไร
ในทางปฏิบัติ ในช่วงเวลายามสนธยาของกษัตริยภ์ูมิพล 
ราชวงศจ์ักรีต้องเผชิญหน้ากับความทา้ทายที่แทจ้ริงแล้ว 

ไม่วา่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อทักษิณ ชินวัตรอยา่งไร 
รัฐสภาและรัฐบาลที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอยา่งถล่ม
ทลายในปี พ.ศ. 2544 และ 2548 นั้น ได้ทำให้ประเทศไทย
เดินอยูใ่นเสน้ทางที่ดูเหมือนวา่คร้ังนี้ประเทศไทยจะพัฒนา
สูก่ารเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แทจ้ริงได้ในที่สุด กล่าวอีก
นัยยะหนึ่งก็คือ ความทา้ทายของระบอบประชาธิปไตยที่
เคยถูกทำให้อยูภ่ายใต้การปกครองของราชสำนักจักรีได้
เกิดขึ้นอยา่งจริงจังแล้ว 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็ขึ้นอยู่ว่า สถาบันกษัตริย์จะแสดง
ใหเ้ห็นในที่สุดว่า เคารพในอำนาจอธิปไตยของ
ประชาชน เคารพสิทธิของประชาชนในการที่จะเลือก
ตัวแทนของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยได้หรือ
ไม่? 

ในปี 2549 และ 2557 ไม่ใช่ด้วยเหตุผลอะไรอื่นใดเลย 
นอกจากความเยอ่หยิ่งและความละโมภโลภมากที่เป็น
สาเหตุหลักที่ทำให้สถาบันกษัตริยไ์ม่ยอมแสดงความ
เคารพต่อกระบวนการและผลของการเลือกตั้ง แต่กลับทำ
ตรงกันขา้ม แม้จะเป็นเร่ืองที่คาดการณ์ได้อยา่งไม่น่าเชื่อ 
แต่ก็เป็นอีกคร้ังที่ ภายใต้การปกครองของวชิราลงกรณ์ 
เขายังแสดงความเป็นเจา้ชีวิตของผู้คนในประเทศ
อย่างเด่นชัด - ยังคงทำตัวเป็นจอมอันธพาลของ
ประเทศ ไทย ที่ทำหน้าที่กำราบควบคุมทุกผู้คน
ยกเว้นกลุม่ผู้นิยมกษัตริย์หัวรุนแรง 

มกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์ ได้ซึมซับและซึมซาบความ
ศักด์ิสิทธิ์ตามวิถีจุติเทพของจักรี จึงเคยชินกับการทำตาม
อำเภอใจในทุกสิ่งที่ปรารถนา ไปพักผ่อนอยา่งไม่มีกำหนด
เวลาสิ้นสุดในประเทศสหพันธ์สาธารรัฐเยอรมนี เขาเลือก

จะมองเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เขาพออกพอใจเทา่นั้น แต่ใน
ฐานะทหารหัวรุนแรงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี เขา
ก็เข้าใจโลกมากพอที่จะเล็งเห็นว่า การรักษาจักรีใหค้ง
อยู่ในฐานะเจา้ผู้ปกครองราชอาณาจักรไทย เขา
จำเป็นต้องมีกลยุทธแ์ละมีกุศโลบายทางการเมือง                                                                                                                                                                                                                        

ชนชั้นสูงแห่งราชวงศจ์ักรีไม่ขาดแคลนซึ่งกุศโลบาย
ทางการเมือง ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในการปราบ
ปรามขบวนการประชาธิปไตยด้วยเล่ห์กลและการชกใต้
เข็มขัด พวกเขาเป็นเจา้แห่งกุศโลบายและไม่มีความละอาย
ใจที่จะใช้ความโหดเหี้ยม แต่โลกรอบตัวของพวกเขากำลัง
เปล่ียนไป การต่อต้านอำนาจของราชวงศจ์ักรีเร่ิมขยายวง
กวา้งมากขึ้น มกุฎราชกุมารผู้เอาแต่ใจที่รอคอยการขึ้น
ครองราชยเ์ป็นกษัตริย ์ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน 
ถูกผลักให้เผชิญกับความยุง่ยากที่แทจ้ริงแล้วในคราวนี้ 
จักรีจะต้องใช้เล่ห์เหล่ียมและเล่ห์กลทั้งหมดที่พวกเขามี 
และตัวมกุฎราชกุมารเองก็ทราบดีวา่ทางเลือกที่ม่ันใจได้
ของเขามีเพียงหนึ่งเดียวเทา่นั้น นั่นก็คืออยูท่ี่กองทัพ พวก
เขาทราบดีวา่การคงอยูใ่นอำนาจหมายถึงการมุ่งเป้าไปที่
การสถาปนาพระราชอำนาจอยา่งสมบูรณาญาสิทธิราช  

ความสำเร็จนั้นก็เหมือนเช่นในอดีต คือขึ้นอยู่กับ
ความจงรักภักดีที่กองทัพยังคงมีต่อเขา และในยุคนี้ก็
เช่นกัน มันขึ้นอยู่กับว่า ชาวรักในหลวงชนช้ันสูงมี
ศักยภาพในการสรา้งความความหวาดกลัวและ
ปิดปากประชาชนได้สำเร็จแค่ไหน สถาบันกษัตริย์
ต้องการสรา้งความม่ันใจว่า ผู้บังคับบัญชาทุกกองทัพ
และตำรวจจะเดินพาเหรดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
จังหวะเดียวกันกับกษัตริย์  

การวางแผนเพื่อสรา้งหลักประกันว่าสถาบันกษัตริย์
จะสามารถรักษาอำนาจต่อได้อย่างไร หลังการเปลี่ยน
ผ่านจากรัชสมัยภูมิพลมาสู่รัชสมัยวชิราลงกรณ์ ได้
เริ่มปฏิบัติการต้ังแต่ปี 2548 และประสบผลสำเร็จขั้น
แรกด้วยรัฐประหาร 2549 และในอีก 8 ปีต่อมาด้วย
รัฐประหาร 2557 และวชิราลงกรณ์ก็บรรลุผลขั้น
สุดทา้ยในปี 2559 ด้วยพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาต่างๆ ที่วชิราลงกรณ์เริ่มทยอยออกโดยทันที
หลังการเสียชีวิตของภูมิพล 

ลัทธิทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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คำถามที่วา่ทำไมพัฒนาการด้านประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย หนึ่งในสวนครัวของในโลก ประเทศที่สามารถ
หลบเล่ียงการตกเป็นอาณานิคมโดยตรงมาได้ กลับมา
สะดุดล้มลงอยา่งเจ็บปวด มีเพียงคำตอบเดียวเทา่นั้น คือ
ตั้งแต่เม่ือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยถ์ูกโค่นล้มในปี 
2475 ราชสำนักจักรีไม่ยอมรวบรวมความกล้าที่จะยอมรับ
วา่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

ในปี 2489 การเสียชีวิตอยา่งปริศนาของพระราม 8 ถูกใช้
เป็นขอ้อ้างในการโค่นปรีดี พนมยงค์ ผู้ที่ได้รับการนับถือวา่
เป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยของไทย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ราชสำนักจักรีก็ไม่เคยหยุดความพยายามที่จะทำลายและ
ขัดขวางพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทย อนึ่ง 
ปัจจัยเดียวที่ทำใหพ้ระราม 9 เอาชนะพระเจา้หลุยส์ที่ 
14 ได้ ไม่ใช่อยู่ที่การเป็นผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดใน
โลก แต่เป็นเพราะเขาเห็นชอบหรือรับรองการ
รัฐประหารไม่ต่ำกว่า 11 ครั้ง - ในปี 2490, 2491, 2494, 
2500, 2501, 2514, 2519, 2520, 2534, 2549 และ 2557 

ในเกือบทุกกรณี รัฐประหารในประเทศไทยก่อการโดย
ทหารฝ่ายกษัตริย ์ซึ่งพากันใช้กองกำลังทหารโค่นคณะ
รัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้ง ยุบพรรคการเมือง และฉีก
รัฐธรรมนูญเป็นวา่เล่น ในทุกวันนี้คนไทยต้องทนทุกข์
ทรมานภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ที่ถูกเขียนขึ้น  

ภายใต้ขอบเขตอำนาจของรัฐบาลเผด็จการทหาร อายุขัย
เฉลี่ยของรัฐธรรมนูญของจักรีอยู่ที่ 4.5 ปี จนถึงทุกวันนี้ 
คนไทย 70 ล้านคน ยังคงสภาพของการเป็นเพียงฝุ่นใต้
ละอองธุลีพระบาทของกษัตริยแ์ห่งราชวงศจ์ักรี 

ด้านลา่งนี้คือการแปลบันทึกลับของเจา้หน้าที่ฑุตระ
ดับสูงของอังกฤษ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2519 ที่ใหค้วาม
กระจา่งถึงความโหดรา้ยของระบบศักดินาที่ค่อยๆ คืบ
คลานเข้ามาสรา้งความวิบัติต่อพัฒนาการของ
ประชาธิปไตยไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ปกครองโดย
กษัตริย์ภูมิพล รายงานลับฉบับนี้ถูกส่งหลังจากการ
พบปะระหว่างทูต Malcolm MacDonald หนึ่งในผู้แทน
ทางการทูตอาวุโสของสหราชอาณาจักร หลังจากเข้า
พบและพูดคุยกับกษัตริย์ภูมิพล สามวันหลังจากการ
สังหารหมู่นักศึกษาอย่างโหดรา้ยป่าเถื่อนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เพียงเพราะนักศึกษา
ประทว้งการกลับประเทศไทยของเผด็จการถนอม 
กิตติขจร  

ใต้เงาศักดินา

ภูมิพล วชิราลงกรณ์ กับ 
จอมพลถนอม กิตติขจร



รู้ทันเผด็จการวชิราลงกรณ์ - 23

ลับ 

ส่งทันที FCO tel no 418 of 9/10/76 

สำนักงาน Kuala Lumpur, Singapore, Jakara, Vientiane, and Washington 

Saving to Manila and Hanoi. 

My tel 412, ไม่ได้สง่ให้ทุกคน. 

1. ด้วยความโชคดี ผมสามารถพา Malcome Macdonald เขา้พบกษัตริยไ์ด้ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวยินดีอยา่งยิ่งที่ได้พบ
กับมัลคอล์ม และได้แสดงให้เห็นวา่ เขาต้องการให้เหตุการณ์ที่นี่ ถูกสง่ไปยังหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลทีต่่างประเทศจากคนที่มี
ดุลยพินิจ แม้วา่กษัตริยจ์ะยุง่มาก แต่การพูดคุยก็กินเวลานานถึงหนึ่งชั่วโมง เขาพูดอยา่งตรงไปตรงมา แสดงออกอยา่งชัดเจนตลอด
เวลาวา่เขาเห็นด้วยต่อการยึดอำนาจของทหาร 

2. กษัตริยไ์ด้นำเสนอในประเด็นต่อไปนี้  

A. ในขณะที่เขาเคารพความมีอุดมการณ์ของนักศึกษาและสิทธิในการพัฒนา "กิจกรรม" ในหลายด้านนอกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียน 
(รวมถึงในด้านความสนใจทางการเมือง) นักศึกษาบางคนกลับหมกมุ่นอยูกั่บการเมืองอยา่งเต็มเวลามากกวา่การศึกษามากขึ้น
เร่ือยๆ: และมุ่งแสวงหาเหนือสิ่งอื่นใด อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและได้ใช้เวลาศึกษาค้นควา้เพื่อหาเร่ืองที่จะโค่นรัฐบาลและ
สถาบัน 

B. ในเร่ืองนี้ นักศึกษาได้รับการสง่เสริมจากภายนอก มิฉะนั้นแล้วผู้นำของพวกเขาจะได้เงินจากไหนมาซื้อรถยนต์ เป็นต้น 

C. นักศึกษาได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสมาคมอื่นๆ อาทิ สหภาพแรงงาน ไม่ใช่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่เป็นเพียงแค่การเพิ่มอำนาจ
ให้กับพวกตัวเอง 

D. ถ้าต้องเลือกระหวา่งรัฐบาลทหารกับอำนาจนักศึกษา เขา กษัตริย ์แม้วา่จะไม่ได้รักชอบเผด็จการ แต่ก็พึงพอใจกองทัพมากกวา่ 
นักศึกษาอาจจะมีอุดมการณ์แต่พวกเขาไม่มีประสบการณ์หรือความรับผิดชอบ และพวกเขาตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลจากภายนอก ใน
ทางตรงกันขา้ม ทหารมีสำนึกในระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ  ห่วงใยต่อการทำให้ประเทศชาติดีขึ้น และมีประสบการณ์ใน
การบริหารบ้านเมือง  

E. ถ้าคนไทยต้องการระบอบคอมมิวนิสต์จริงๆ ก็ให้มันเป็นไป แต่ไม่มีหลักฐานวา่พวกเขาต้องการเช่นนั้น การเลือกตั้งคร้ังล่าสุดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการสนทนาของเขากับชาวบ้านที่นั่น ภายหลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในลาว แสดงให้เห็นวา่คนไทยไม่ชอบ
สิ่งที่พวกเขาได้ยินเก่ียวกับประชาธิปไตยของประชาชน 

3. ขยับใกล้เขา้มาสูส่ถานการณ์ล่าสุด กษัตริยก์ล่าววา่ 

F. เขารู้สึกมากขึ้นเร่ือยๆ มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่เชื่อวา่ การสนับสนุนของกองทัพในการยึดอำนาจเป็นเร่ืองที่ไม่อาจหลีก
เล่ียงได้ รัฐบาลรักษาการสัญญา ทำงานด้วยความซื่อสัตยแ์ต่เชื่องช้าเกินไปในการจัดทำรัฐธรรมนูญ (และเขาหมายความวา่เสรีเกิน
ไป) แล้วการเลือกตั้งคร้ังแรกก็มาถึง นำมาซึ่งรัฐบาลประชาธิปไตยแรกที่อ่อนแอและไม่ม่ันคง จากนั้นจึงเกิดการเลือกตั้งอีก ตามมา
ด้วยรัฐบาลทีอ่่อนแอยิ่งกวา่เดิม ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้ววา่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย 

G.การรัฐประหารภายใต้สภาพการเมืองเช่นนี้ เป็นเร่ืองที่เขาไม่แปลกใจเลย 

H. มีการปล่อยขา่ววา่เขาสง่เสริมให้มีการทำรัฐประหารตั้งแต่ล่วงหน้าแล้ว เร่ืองนี้ไม่เป็นความจริง ผู้นำคณะปฏิวัติได้แจง้ให้เขาทราบถึง
สิ่งที่พวกเขาทำและเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด: เห็นได้ชัดวา่ถ้าเขาคัดค้าน (ซึ่งโดยสิ่งที่ปรากฎแล้วเขาไม่ได้คัดค้านอยา่ง
แน่นอน) เขาก็ไม่อาจจะเปล่ียนแปลงอะไรได้ และความคิดเห็นของเขาก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์มันยุง่เหยิงมากยิ่งขึ้นไปอีก 

I. กองกำลังหลายฝ่ายอยูใ่นเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ รวมทั้งกลุ่มอิทธิพลจากภายนอก และผู้ตกอยูใ่ต้อิทธิพลคอมมิวนิสต์ แต่มีหลัก
ฐานน้อยมาก หากมีหลักฐานจริงของ ยกตัวอยา่งเช่น การเก่ียวขอ้งของชาวเวียดนาม 

J. สภาปฏิรูปเป็นคนดี เป็นพวกอนุรักษ์นิยมแต่มีความจงรักภักดีต่อชาติ อีกเพียงสองสัปดาห์ก็จะมีรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ หลังจากนั้น
การคืนสูร่ะบอบประชาธิปไตย จะดำเนินไปอยา่งช้าๆ ทีละขั้น ประเทศไทยต้องเดินไปขา้งหน้า เขาให้ความชื่นชมต่อรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ มันเหมือนรัฐธรรมนูญที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรของอังกฤษ ในกรณีที่มีแต่ประเด็นสำคัญหลักๆ ทำนั้นที่ถูกเขียนออกมา และ
จะมีพื้นที่สำหรับเขียนพัฒนาในภาพหลังเม่ือมีประสบการณ์มากขึ้น  

4. จากนั้นจึงมีการพูดคุยกันในเร่ืองอื่นๆ อาทิเช่น เร่ืองการพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะเขียนในรายงานแยกจากรายงานฉบับนี้   

Departmental distn. 

/Copies sent to No. 10 Downing St and ODM/ 

CONFIDENTIAL 

ลับ 
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(หมายเหตุ: สายเคเบิลนี้เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตโดย Andrew MacGregor Marshall เมื่อวันที่ 13.03.2013) 

หลังจาก 45 ปีแห่งการกดขี่บีฑาผู้คนให้มอบกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จอมปลอม คนหน้าซื่อใจคดได้ขยับก้าวทีละขั้น 
แต่มันไม่ได้นำพาไปที่ใด ตอนนี้คนไทยกำลังถึงจุดที่ไม่อาจยอมทนได้อีกตอ่ไป พวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า
สถาบันกษัตริย์ที่มีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ มีจุดประสงค์เพียงประการเดียว คือการทำให้ผู้คนยินยอมถูกขังอยู่
ในกรงทอง ที่ซึ่งความยุติธรรมมีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อการดำรงอำนาจแห่ง: การรักษากรงขังทองคำเอาไว้
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6 ตุลาคม 2519 ในการประท้วงการกลับคืนประเทศไทยของเผด็จการ ถนอม กิตติขจร ของ
นักศึกษาที่ ม. ธรรมศาสตร์ กลายเป็นประวัติศาสตร์จารึกความโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุด ของสงคราม
จิตวิทยามอมเมาใหค้วามจงรักภักดีและปกป้องสถาบันฯ ที่สามารถทำร้ายเข่นฆ่าคนในชาติ
เดียวกันอย่างไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ร่วมชาติ
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พระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหาร
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รัฐประหาร  
19 กันยายน 2549  
ประสบความสำเร็จ 
เมื่อมีภาพข่าวทาง
โทรทัศน์กลางดึก 
เมื่อพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี 
นำหัวหน้าคณะผู้
ก่อการรัฐประหาร
เข้าเฝ้ากษัตริย์ ถือ
เป็นการยุติ การ
รัฐประหารได้รับการ
รับรองจากกษัตริย์
ภูมิพลเป็นครั้งที่ 11 
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ภาพบน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมผู้บัญชาการ 4 เหล่าทัพประกาศยึด 
อำนาจการปกครอง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

ภาพล่าง กษัตรยิ์ภูมิพลให้หัวหน้าคณะรัฐประหาร เขารับพระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราว
ฉบับ คสช. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
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มกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์ทราบดีว่าตัวเองไม่เป็นที่
นิยมในหมู่ประชาชน ภายใต้การนำของเขา ความ
เป็นกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์อาจลม่สลายได้ เขา
ทราบดีวา่เขาต้องทำงานเชิงรุก การที่ความต้องระบอบ
ประชาธิปไตยที่แทจ้ริงขยายวงกวา้งมากขึ้น จำเป็นต้องมี
เวอร์ชันของการเล่นเกมสก์ารเมืองที่รุ่นแรงเช่นยุคก่อตั้ง
จักรี ด้วยการได้มาซึ่งอำนาจโดยสมมบูรณ์ ด้วยการต้อง
สั่งสมอำนาจให้ได้มากที่สุดเทา่ที่จะมากได้ นี่คือเป้าหมาย
เดียวเทา่นั้น 

ด้วยความร่วมมือของเพื่อนนายทหารของเขา เขาได้
วางแผนการณ์รอบด้านเพื่อกำกับให้กองกำลับทั้งหลาย
เป็น ‘ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว’ - การ
สร้างหน่วยทหารของกษัตริยใ์นกระทรวงกลาโหม ที่มี
ศักยภาพแฝงเพื่อที่จะสามารถใช้ควบคุมกองกำลังไทยไว้
ได้ทั้งหมด พวกเขาขนานนามหน่วยงานนี้วา่ “กอง
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์”   

ผลพวงจากรัฐประหาร 2549 ที่กระทำขึ้นเพื่อทำลายการ
ครองเสียงขา้งมากในรัฐสาของทักษิณ ชินวัตร รัฐบาล
ของประเทศไทย ตกมาอยูภ่ายใต้การนำที่อ่อนแอของยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวของเขา 

ในช่วงเวลาที่นำไปสูก่ารล่มสลายของรัฐบาลของเธอ ยิ่ง
ลักษณ์คิดวา่เธออาจจะได้รับการสนับสนุนจากมกุฎราช
กุมาร ในเดือนเมษายน 2557 เพียงไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนที่
ประยุทธ์จะก่อการรัฐประหารในปี 2557 รัฐบาลของเธอได้
มอบตราประทับอนุมัติให้วชิราลงกรณ์ที่เขาจำเป็นต้อง 
“ทำให้ถูกต้อง" ตามขั้นตอนในการจัดตั้ง หน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ - ภาย
ใต้สังกัดของกระทรวงกลาโหม โดยขึ้นตรงต่อวชิราลง
กรณ์ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ประกาศกฎ
อัยการศึกและเร่ิมกระบวนการรัฐประหาร สี่วันต่อมา 
กษัตริยภ์ูมิพล ให้การรับรองอยา่งเป็นทางการต่อพลเอก
ประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหาร (ของกษัตริย)์ 
ซึ่งเป็นกลุ่มนายพลทหาร ที่ตัดสินใจเรียกตนเองวา่คณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) 

นับจากนี้เป็นต้นไป หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ของวชิราลงกรณ์ ได้เขา้มามีบทบาทเป็น
ศูนยก์ลางอำนาจอยา่งสมบูรณ์ แต่ยังคงเลนบทบาทใน
โรงละครการเมืองไทยภายใต้การปกปิดแอบซ่อน เขาใช้
วิธีการที่น่าสยดสยอง คุกคามและเกล้ียกล่อมชาวรัก
ในหลวงทั้งหลายให้สนับสนุนการดำรงอำนาจเหนือกวา่
ของวชิราลงกรณ์และนายพลของเขาต่อไป:  ซึ่งคนพวกนี้
ได้แก่ ‘ขา้ราชการ’ ที่อยูใ่นกองทัพ วุฒิสภา รัฐสภา 
กระทรวงต่างๆ และสถาบันรักในหลวงทั้งหลาย 

ทันทีหลังจากที่กษัตริยไ์ด้ไฟเชียวจากยิ่งลักษณ์ให้จัดตั้ง
หน่วยบัญชาถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ มันก็ถูก
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่ม
เติม ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับ
อำนาจราชสำนัก นั่นก็คือโรงเรียนทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งต้ังอยู่ในวังทวีวัฒนา หนึ่งใน
สถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทย หลักสูตรของ
โรงเรียนนี้ประกอบด้วยคู่มือการฝึกที่วชิราลงกรณ์สั่งการ
ให้จัดทำขึ้น อาทิ คู่มือการฝึกวา่ด้วยแบบผึกทา่กระบ่ี 
และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล แบบฝึกบุคคล
ทา่มือเปล่า แบบฝึกบุคคลทา่อาวุธ และแบบฝึกบุคคลทา่
อาวุธปืนเล็กสั้นไมโครทาโวร์  

ในปี 2557 ความแข็งแกรง่ของหน่วยบัญชาถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์อยู่ที่ประมาณ 5,000 
นาย ซึ่งตอนนี้ศูนย์กลางอำนาจของกองทัพรักษา
พระองค์มีความแข็งแกรง่เพิ่มมากขึ้นกว่าสองเทา่ 
กองกำลังจำนวนมากนี้ ไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อ
ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเทา่นั้น แต่ยังรวมถึงกองทัพ
ด้วย มีข่าวส่งต่อออกมาจากหน่วยงานเหลา่นี้ว่า วชิร
าลงกรณ์วางแผนที่จะกลืนกองกำลังทหารอีกกว่า 
300,000 นายใหก้ลายเป็นกองกำลังทหารรักษา
พระองค์ เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์จาก
ระบอบประชาธิปไตย และปกป้องสถาบันสถาบัน
จากกองทัพด้วยเช่นกัน

กองบัญชาการรักษาความปลอดภัยรักษาพระองศ์ - กองกำลังทหารของกษัตริย์
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ในปี 2560 ไม่นานหลังจากที่วชิราลงกรณ์ขึ้นครองราชย ์คู่
หูวชิราลงกรณ์-ประยุทธ์ ได้ผลักดันให้ผ่านพระราช
บัญญัติส่วนราชการในพระองค์ เพื่อทำให้การใช้พระ
ราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัยเป็นสิ่ง "ถูกกฎหมาย" 
ผ่านทางการออกคำสั่งและพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้เสริม
กำลังฐานพระราชอำนาจทางการทหารของกษัตริย ์ 

เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 วชิราลงกรณ์ได้ออก
พระราชกำหนด “โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณ
บางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวง
กลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความ
ปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการใน
พระองค์ พ.ศ. 2562” (กรมทหารราบที่ 1 และ 11)  ซึ่ง
สังกัดสว่นราชการในพระองค์ เฉพาะในสว่นกรมทหารราบ
ที่ 1 และกรมทหารราบที่ 11 ไปขึ้นกับหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งอยูภ่ายใต้การ
บังคับบัญชาโดยตรงของวชิราลงกรณ์  

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่กรมทหารราบที่ 1 และ 11 
รักษาพระองค์ มีบทบาทสำคัญในการรับรองความ
สำเร็จของการทำรัฐประหาร กรมทหารราบที่ 1 เป็นที่
ต้ังของบ้านพักของผู้นำรัฐประหารหลายคน รวมทั้ง 
พล.อ. ประยุทธ ์กรมทหารราบที่ 11 เป็นสถานที่ที่
นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตยถูกส่งไปเพื่อ "ปรับทัศนคติ" นักการ
เมือง นักวิชาการ และนักเคลื่อน ไหวหลายรอ้ยคน 
ถูกสอบปากคำและทรมานภายใต้อุ้มมือของสองกรม
ทหารนี ้

เป็นเวลานานแล้ว ที่สุนัขรับใช้อันดับต้นๆ ผู้กำกับ
ยุทธการปรับทัศนคติของทหารรักษาพระองค์ใน
ประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่นอกจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
หรือที่รู้จักกันอยา่งแพร่หลายในนาม 'ป๋าเปรม' เปรมได้
เดินตามเสน้ทางทางทหารของผู้บัญชาการทหารสูงสุด จน
ในปี พ.ศ. 2523 เขา้ก้าวขึ้นสูต่ำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ไม่
ได้มาจากการเลือกตั้ง ภายใต้การบริหารของเขา ประเทศ 
ไทยอยูใ่นช่วงเวลาแห่งการ 'การปกครองระบอบเปรมาธิป
ไตย' ต่อเนื่องยาวนานถึง 8 ปี ในปี 2544 เปรมดำรง
ตำแหน่งประธานองคมนตรีของภูมิพล เปรมอาจเป็นนาย
ทหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย เขามี
สว่นสร้างความแข็งแกร่งของการแต่งงานระหวา่งวังและ
กองทัพ มาได้ต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่หลังสงครามเย็น   
เปรมเป็นคนที่ประสานความสัมพันธ์ระหวา่งสถาบัน
กษัตริย ์ทหาร ชนชั้นสูง และพวกชาตินิยม ให้เป็นไปด้วย
ความราบร่ืน เปรมเป็นบุคลากรสำคัญยิ่งของกษัตริยท์ี่
ประเมินค่ามิได้ จนกระทั่งถึงวันที่เขาสิ้นชีวิตในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2562 (อายุ 99 ปี) 

ดังที่กล่าวไวข้า้งต้น ทั้งในด้านความประพฤติและการ
ปฏิบัติตัว มกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์ได้เติบโตขึ้นเป็นคน
ที่ไม่มากและน้อย กลายเป็นนายทหารอยา่งแทจ้ริง เม่ือ
ภูมิพลและเปรมจากไป ก็ไม่มีใครในประเทศไทยอีกแล้วที่
สามารถปรามความเอาแต่ใจของกษัตริยค์นใหม่ได้ 

กล่าวโดยกวา้งๆ วา่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ ทำการเขา้ยึดอำนาจปกครอง
ประเทศไทยด้วยรัฐประหาร 2557 คร้ังนี้ มันเป็นกลยุทธที่
ถูกวางแผนขึ้น โดยเผด็จการของกษัตริย ์เพื่อให้จัดตั้ง
รัฐบาลเผด็จการในฐานะเป็นสว่นสำคัญของราชสำนัก 

พรบ. ระเบียบข้าราชการในพระองค์
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“มาตรา ๔ การจัดระเบียบบริหารราชการในพระ
องค์ ให้เป็นไปตาม พระราชอัธยาศัย ตามพระ
ราชบัญญัตินี้ 

การจัดระเบียบราชการในพระองค์และการบริหาร
งานบุคคลของราชการในพระองค์ และสถานภาพ 
ของข้าราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา”
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วันที่ พรบ. พรก. คำส่ัง เพิ่มอำนาจวชิราลงกรณ์ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

7 ธ.ค. 2547 แต่ตั้งวชิราลงกรณ์เป็นผู้บัญชาการ กรมหารราบที่ 1 พล.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

27 มี.ค. 2555 คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ให้จัดตั้งคุกวังทวีวัฒนา “เรือนจำชั่วคราวพุทธมณฑล” พล.ต.อ ประชา พรมนอก

4 เม.ย. 2557  ตั้งหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยให้ วชิราลงกรณ์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

22 พค. 2557 ประกาศ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ - ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

6 เม.ย. 2560 รัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหาร คสช. 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

28 เม.ย. 2560 พรบ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

10 พ.ค. 2560 พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการใน
พระองค์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

14 ก.ค. 2560

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพยส์ินฝ่ายพระมหากษัตริย ์พ.ศ.2560 -  มาตรา 3 ให้
ยกเลิก (1) พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยส์ินฝ่ายพระมหากษัตริย ์พ.ศ. 2479 (2) 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยส์ินฝ่ายพระมหากษัตริย ์(ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2484 (3) 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยส์ินฝ่ายพระมหากษัตริย ์(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2491

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

15 ก.ค. 2561 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่ให้อำนาจกษัตริยแ์ต่งตั้งถอดทอดสมณศักด์ิ โดยจะปรึกษา
หรือไม่ปรึกษาสังฆราชก็ได้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2 พ.ย. 2561

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพยส์ินพระมหากษัตริย ์พ.ศ.2561 - มาตรา ๖ การ
จัดการ การดูแลรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการดาเนินการอันใด อันเก่ียวกับ
ทรัพยส์ินพระมหากษัตริยใ์ห้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อการนี้ พระมหากษัตริย ์
จะทรงมอบหมายให้สานักงานทรัพยส์ินพระมหากษัตริย ์บุคคลใด หรือหน่วยงานใด
เป็นผู้จัดการ ทรัพยส์ินพระมหากษัตริย ์สาหรับทรัพยส์ินใดภายใต้เงื่อนไขอยา่งใดก็ได้ 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

15 ม.ค. 2562 หน่วยราชการในพระองค์ 904 คัดเลือกตำรวจสัญญาบัตร มาบรรจุในกองบังคับการ
ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 พล.อ.อ. สถิตยพ์งษ์ สุขวิมล

8 ก.พ. 2562 ประกาศ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร - ทูลกระหม่อ
มอุลรัตน์ อยูเ่หนือการเมือง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองได้  

ไม่มีผู้รับสนองพระบรม
ราชโองการ

23 มี.ค. 2562 การเลือกตั้งทั่วไป, ที่ฝ่ายเผด็จการใช้งบประมาณประชารัฐซื้อเสียง และมีการใช้กล
โกงทำลายพรรคการเมืองคู่แขง่อยา่งมากมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง

19 ก.ย. 2562
พระราชกำหนด โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางสว่นของกองทัพบก กองทัพ
ไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ ซึ่งเป็นสว่นราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 (กรมทหารราบที่ 1 และ 11)

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

21 ต.ค. 2562

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การอนุมัติพระราชกาหนดโอนอัตรากาลังพลและ
งบประมาณบางสว่นของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเปน็ของหน่วย
บญัชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซ่ึงเป็นสว ่นราชการในพระองค์ พ.ศ. 
2562

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

21 ก.พ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการ
บริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

23 ก.ค. 2563
กฎกระทรวง แบ่งสว่นราชการเป็นกองบงัคับการหรอืสว่นราชการอยา่งอื่น ในสา
นักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2563 (เปล่ียนชื่อ กองบังคับการตำรวจ
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 เป็น กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

25 ก.ค. 2563 ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เร่ือง การกำหนดหน่วยงานและเขตอานาจการรับ
ผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสว่นราชการ (ฉบับที่ 28) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

24 ก.ย. 2563
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งขา้ราชการตำรวจ -  พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจง้
ยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - พล.ต.ท. ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง - พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช รองผู้บัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
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สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี(43) เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  สุธิดา วชิราลงกรณ์ 
ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพลเอกหญิงในเดือน
ธันวาคม 2559 เธอเคยดำรงตำแห่งผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในปี 
2556 

ต่อไปนี้คือรายชื่อนายทหารและนายตำรวจระดับสูงที่ได้รับ
การคัดเลือกโดยตรงหรือได้รับการหนุนหลังจากวชิราลง
กรณ์ ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาในหน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์  ซึ่งในปัจจุบันได้เขา้ยึด
ครองและควบคุมละครการเมืองในประเทศไทย  

พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุขวิมล (72) เป็นราชองครักษ์ 
ตั้งแต่ปี 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสว่นตัวของมกุฎ
ราชกุมาร วชิราลงกรณ์ในปี 2554 เขาเป็นมือขวาของวชิร
าลงกรณ์ กำกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งตำแหน่งสำคัญๆ 
ในการจัดการกิจการของกษัตริยแ์ละในสำนักพระราชวัง 
ทั้งเป็นราชเลขา เป็นประธานสำนักงานทรัพยส์ินของพระ
มหากษัตริย ์(เดิมคือสำนักงานทรัพยส์ินสว่นพระมหา
กษัตริยใ์นสังกัดรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง) เป็นผู้
บริหารกิจการธุรกิจของกษัตริย ์

พลเอกประยุทธ ์จันทรโ์อชา (67) ผู้นำรัฐประหาร 2557 
และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้ใช้ชีวิตในอาชีพทหาร
ทั้งหมดในฐานะทหารเสือราชินีในกรมทหารราบที่ 21 รับ
ใช้พระราชินีสิริกิติ์และวชิราลงกรณ์ตั้งแต่อายุยังน้อย 
ประยุทธ์ได้รับเลือกจากวชิราลงกรณ์ให้เป็นผู้นำ
รัฐประหารปี 2557 เช่นเดียวกับผู้สมรู้ร่วมคิดหลัก 3 คน 
ได้แก่ พลเอกประวิทย ์พลเอกอนุพงษ์ และพลเอกอภิรัชต์ 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (76) จากกรมทหารราบที่ 
21 อดีตผู้บัญชาการกองทัพบก อดีตรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม และหนึ่งในผู้นำ คสช. มีการประทว้งพล
เอกประวิทยเ์ร่ืองการทุจริตหลายคร้ัง แต่เขาก็รอดมาได้ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากประยุทธ์ ประวิทยมี์ความ
สำคัญต่อรัฐบาลทหารของกษัตริยเ์นื่องจากความสามารถ
ของเขาในการประสานงานกับบรรดานายพลและผูบั้งคับ
บัญชาหน่วยกองกำลังต่างๆ ของกองทัพไทย 

พลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท ์(78) ผู้ช่วยใกล้ชิดเปรม ติณสู
ลานนท ์สมาชิกองคมนตรีตั้งแต่รัชสมัยภูมิพล (พ.ศ. 
2546) และอดีตผู้บัญชาการกองทัพบก ภูมิพลแต่งตั้ง   
“สุรยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหาร 2549 ปัจจุบัน
เขารักษาการตำแหน่งประธานองคมนตรีของรัชสมัยวชิรา
ลงกรณ์ 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ (61) บุตรชายของพลเอก
สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้าคณะรัฐประหาร  2534 อดีตผู้
บัญชาการกองทัพบก ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 หนึ่งใน
หัวหน้าคณะรัฐประหาร 2557 และเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดกับ
วชิราลงกรณ์ ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักพระราชวัง และรองประธานสำนักงานทรัพยส์ินของ
พระมหากษัตริย ์ผู้กุมอำนาจกองทัพบกให้วชิราลงกรณ์ 

พลเอกจักรภพ ภูริเดช (52) มาจากกองทัพอากาศ ผู้รับ
ใช้ใกล้กับวชิราลงกรณ์ เป็นรองผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และ
กรรมการสำนักงานทรัพยส์ินของพระมหากษัตริย ์และ
หน่วยงานในราชวงศอ์ีกหลายแห่ง เขาเป็นผู้บัญชาการ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลพรักษาพระองค์ และผู้
อำนวยการโรงเรียนจิตอาสา 904 ภายใต้ ‘โครงการจิต
อาสาพระราชทาน’ ของวชิราลงกรณ์ 

นายทหารต่อไปนี้ ที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพบก กองทัพ
อากาศ กองทัพเรือ และตำรวจ ตามลำดับ พลเอกณรงค์
พันธ ์จิตรแก้วแท ้พลอากาศเอก แอรบู์ลล ์สุทธิวรรณ 
พลเรือเอกฉัตรชัย ศรีวรการ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ 
แจง้ยอดสุข ล้วนเป็นเพื่อนของพลเอกอภิรัชต์ ตั้งแต่สมัย
อยูใ่นโรงเรียนเตรียมทหาร พวกเขาถูกวางตัว ถูกเลือก 
และแต่งตั้งโดยอภิรัชต์ เพื่อให้แน่ใจวา่กองทัพ และตำรวจ 
ยังคงภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์หลังจากที่อภิรัชต์
หมดวาระในตำแหน่ง ผบทบ.  

และก็ยังมีอีก 2-3 คน 

ในเดือนเมษายน 2562 วชิราลงกรณ์แต่งตั้งน้องชายของ 
พล.อ.อ. สถิตพงศ ์ที่ชื่อวา่ พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ให้
เป็นผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ 904 ที่เป็นหน่วยงานจากฝ่ายตำรวจใน
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  

ทำความรูจ้ักกับเผด็จการทหารของวชิราลงกรณ์
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ในเดือนกรกฎาคม 2563 กองบังคับการตำรวจ
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ได้เปล่ียนชื่อมา
เป็นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ สังกัดสำนักงาน
ตำรวจสอบสวนกลาง และในเดือนกันยายน 2563 ต่อ
ศักด์ิ ก็ได้รับการดันขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสำนักงาน
ตำรวจสอบสวนกลาง และมีการเล่ือนขั้นน้องชายพลเอก
จักรภพ พลตำรวจตรีจิรภพ ภูริเดช ให้มาดำรง
ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ   

ตอนนี้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จากมุมมองของ
วชิราลงกรณ์ ตำรวจซึ่งมีลวดหนาม ตู้คอนเทนเนอร์ ปืน
ฉีดน้ำ กระสุนยาง และการจับกุม ดูเหมือนจะประสบ
ความสำเร็จในการปราบปรามการประทว้ง เขาได้ยกพล
เอกต่อศักด์ิขึ้นมาตำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และตั้งพลตำรวจตรีจิรภพ ขึ้นเป็นผู้
บัญชาการสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง 

ด้วยวิธีการนี้ วชิราลงกรณ์จึงได้ควบคุมไม่เพียงแต่กอง
กำลังทหารเทา่นั้น แต่ยังรวมถึงกองกำลังตำรวจด้วย
เช่นกัน และทำให้เขาสามารถสั่งการตำรวจให้ทำหน้าที่
ปราบปรามนผู้ต่อต้านสถาบันกษัตริยแ์ละการประทว้ง
ของเยาวชนที่ดำเนินต่อเนื่องมากวา่ 1 ปี  

นายทหารและตำรวจเหล่านี้คือชายในเคร่ืองแบบ ที่รวม
ตัวเป็นแกนกลางอำนาจของเผด็จการวชิราลงกรณ์: 
กลุ่มทหารตำรวจฟาสซิสต์ ทีล่่าสุดพยายามควบคุมและ
สั่งการทุกอยา่ง ทุกผู้คน และทุกแง่มุมการบริหารงาน
ของรัฐบาลและทุกสรรพสิ่งในประเทศไทย 

มีเร่ืองอื้อฉาวที่น่าสยดสยองมากมายเก่ียวกับ พล.อ. 
จักรภพ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช น้องชายของเขา และ 
พลเอกฐิติรัตน์ หนองหารพิทักษ์ น้องเขย ซึ่งเป็นรอง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา

ลวดหนาม ตู้คอนเทนเนอร์ รถฉีดน้ำความดันสูง กระสุนยาง เป็นอุปกรณ์ที่ตำรวจคุมฝูง
ชนเพื่อถวายความปลอดภัยใช้กับผู้ประท้วงเยาวชนไทยมาต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น

เรื่อยๆ นับตั้งแต่ ตุลาคม 2563

https://www.thansettakij.com/politics/
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นับตั้งแต่เขา้ควบคุมโครงการจิตอาสาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสง่
เสริมสถาบันพระมหากษัตริยต์ั้งแต่ยุคปลายของรัชสมัย
ของพ่อของเขา วชิราลงกรณ์ก็พยายามทำให้โครงการจิต
อาสาเป็นหน่วยงานหลักของเขามากขึ้น โดยเน้นที่การ
ร้ือฟื้นวิถีจักรีในด้านการสง่เสริมการก่อตั้งกองกองกำลัง
พลเรือนอาสาปกป้องสถาบันฯ ที่จัดตั้งตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน 
อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ ด้วยเป้าหมายเพื่อรักษา
อำนาจนำทางการปกครองของจักรี โดยมีโครงการจิต
อาสาพระราชทานให้เป็นองค์กรร่มบังหน้าให้หน่วยงาน
ภายใต้ ซึ่งวชิราลงกรณ์ได้ใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนจิตอาสา 
และกองกำลังจิตอาสา ให้อยูภ่ายใต้การกำกับของนาย
ทหารที่ทุกคนพากันหวาดกลัว ซึ่งได้แก่ พล.อ.จักรภพ  
ภูริเดช ด้วยจุดมุ่งหมาย ไม่มากก็น้อยเพื่อเพิ่มอำนาจทาง
กองกำลังของเขา ด้วยวิธีการระดมผู้คนทั้งประเทศให้เป็น
อาสาสมัครกองกำลังพลเรือนรักษาพระองค์ในเคร่ืองแบบ
เดียวกันที่เรียกวา่ “จิตอาสา” 

ในช่วงสงครามเย็น ทุกผู้คน ทุกหนแห่ง โดยเฉพาะใน
ชนบท ถูกทำให้อยูภ่ายใต้ 'โครงการหลวง' ขา้ราชการ
ต่างก็ทำหน้าที่รับใช้กษัตริย ์ไม่วา่จะเป็น สมาชิกรัฐสภา 
กลุ่มชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อย คนงาน ทหาร และชาวนา 
ทุกคนต่างต้องแสดงความกระตือรือร้นต่อโครงการรัก
ในหลวง ที่นำโดยกองอาสาของราชวงศ ์เช่น ลูกเสือชาว
บ้าน และกองกำลังนวพล-กระทิงแดง ซึ่งเป็นกองกำลัง
พลเรือนจัดตั้งในรูปแบบก่ึงพลเรือนก่ึฃทหาร ภายใต้ชื่อ
ต่างๆ แต่ที่โดยเด่นกวา่กองกำลังใด ก็ได้แกที่เรียกวา่ 'ลูก
เสือชาวบ้าน' และ 'กระทิงแดง' ซึ่งค่อนขา้งเทียบเทา่
หน่วยยุวชนฮิตเลอร์(SS) ของพรรคนาซี กลุ่มกองกำลัง
พลเรือนจัดตั้งเหล่านี้ เป็นกลุ่มกองกำลังที่รายล้อม
เหตุการณ์การสังหารหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ( อ้างถึงใน
สาย Malcolm Macdonald ด้านบน) 

โครงการจิตอาสาของวชิราลงกรณ์ สง่เสริมสถาบัน
กษัตริยใ์นรูปแบบที่ผสมผสานระหวา่งโครงการจิตอาสา
กับการฝึกอบรมก่ึงทหาร ศูนยฝ์ึกอบรมจิตอาสา ได้ผุดขึ้น
ทั่วประเทศไทย โดยเร่ิมจากบริเวณพระราชวังดุสิต วังทวี
วัฒนา และกองทหารรักษาพระองค์ทุกหน่วยในกรุงเทพฯ 

ภายใต้วชิราลงกรณ์ กองกำลังจิตอาสาถูกขับเคล่ือนอยา่ง
จริงจังด้วยความมุ่งม่ัน ดัวยงบประมาณ และทรัพยากร
บุคคล และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ผู้คนที่เขา้ร่วม
สว่นใหญ่ อยูภ่ายใต้แรงกดดันให้ต้องเขา้ร่วม หรือไม่ก็
เพราะวา่กลัวเกินกวา่ที่จะไม่เขา้ร่วม ก็นเช่นเดียวกันกรณี
กับยุวชนฮิตเลอร์  

โดยสรุป 

คนไทยอาจรู ้แต่ผู้คนภายใต้โลกกว้างใหญน่ี้ จำเป็น
ต้องรับรูแ้ละเข้าใจว่าพลังจิตที่ขับเคลื่อนกองกำลัง
จิตอาสาของวชิราลงกรณ์นั้นเป็นภัยคุกคามต่อ
อนาคตของประชาธิปไตยในประเทศไทยและของ
ประชาคมอาเซียนอย่างแทจ้ริง 

ภาวะใต้ภัยคุกคามในที่นี้เป็นเพียงบทโศกนาฏกรรม
บทลา่สุดของปัญหาที่คาราคาซังมายาวนาน ที่อาจ
และควรจะจบลงไปได้นานแลว้ ดังนั้นในวันนี้ ความ
พยายามใดๆ ของราชสำนักจักรี เพื่อควบคุมชีวิต
ของผู้คนทั้งหมดไว้ใต้อุ้มมือ ภายใต้วาทะกรรม 
'ประชาธิปไตยแบบไทยๆ' จำเป็นต้องถูกหลีกเลี่ยง
และเยาะเย้ย 

คนส่วนใหญใ่นประเทศไทยรูสึ้กสุดทนกับระบอบ
ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สุดทนกับ
การที่ถูกบังคับใหต้้องยอมจำทนอยู่กับความงี่เง่าป่า
เถื่อนอันไม่จำเป็นอย่างย่ิง และและสุดทนต่อการย่ัว
ยุใหเ้กิดความรุนแรงจากชาวรักในหลวง  คนธรรมดา
สุดทนที่จะต้องคิดว่าจะต้องใส่ชุดข้าราชการคับต้ิว 
หรือเครื่องแบบที่บังคับใหใ้ส่เพื่อเอาใจจุติเทพที่ไม่ได้
เป็นที่รัก แต่เป็นพวกคนช้ันสูงที่หย่ิงผยองและ
มอมเมาผู้คนอย่างน่ารังเกียจ สุดทนกับการถูกบังคับ
ใหต้้องสละเวลาและพลังงานอันมีค่าของตนเพื่อให้
สอดคลอ้งกับ หรือเพราะไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจาก
ต้องเผชิญ กับความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวของรัก
ในหลวงชนช้ันสูง สุดทนกับการทนอยู่กับถูกทรมาน
ถ้าไม่ใช่ทางรา่งกายก็เป็นทางด้านจิตใจ  

โครงการจิตอาสาของวชิราลงกรณ์
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รัฐประหาร พ.ศ. 2557 รัฐประหารครั้งที่ 13 ใน
ประเทศไทยนับต้ังแต่ พ.ศ. 2475 ที่นำโดยพลเอก
ประยุทธ ์ผู้บัญชาการกองทัพบก ที่กระทำโดยการที่
สยามมกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์รว่มรับรูแ้ละ
สนับสนุน การรัฐประหารครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 
ประการ คือ เพื่อสลายความนิยมของทักษิณ ชินวัตร 
และเพื่อสถาปนาอำนาจนำของสถาบันกษัตริย์ใหอ้ยู่
เหนือประชาธิปไตย เป็นการรัฐประหารวิถีจักรีเช่นที่
เคยทำในอดีต แต่ซับซ้อนกว่าในแง่ทีว่่า มันได้การ
กลายพันธุอ์ย่างรวดเร็ว เป็นการทำรัฐประหารแบบ
เต็มรูปแบบภายใต้กฎหมาย ที่มีการวางแผนไว้ลว่ง
หน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

ตามวิถีรัฐประหารของจักรี รัฐประหาร 2557 ฉีกรัฐธรรมนูญ
ของคณะรัฐประหารปี 2550 ซึ่งเป็นรัฐประหารที่ฉีก
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540  

รัฐธรรมนูญปี 2560 ของพลเอกประยุทธ์ อนุญาตให้รัฐบาล
ทหาร คสช. ของเขา อยูใ่นอำนาจโดยให้ คสช. แต่งตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 250 คน และโดยให้วุฒิสภาที่ คสช. 
แต่งตั้งนี้มีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
คสช. แต่งตั้งให้ คสช. มีสิทธิแต่งตั้งหัวหน้า คสช. เป็น
นายกรัฐมนตรี 

แผนของ คสช. - เพื่อให้สยามมกุฎราชกุมาร วชิราลงกรณ์ 
และผู้รับใช้ใกล้ชิดของเขา รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนสามารถ
ยึดอำนาจการปกครองในยามที่เขาขึ้นครองราชยแ์ทนพ่อ
โดยมุ่งเป้าไปที่การใช้ช่องโหวข่องกรอบกฎหมายแห่ง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริยเ์ป็นประมุขให้เอื้อ
ประโยชน์กับพวกเขาให้มากที่สุด 

ด้วยคำม่ันสัญญาวา่จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในที่สุดใน
เดือนสิงหาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ได้ชักจูงและหลอกล่อ
ประชาชนให้มีสว่นร่วมในการลงประชามติรับร่าง
รัฐธรรมนูญ คสช. กล่าวอีกนัยหนึ่งคือประชาชนถูกหลอก
ล่อในสภาวะที่อับจนให้เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญที่ไร้ความ
ชอบธรรมฉบับที่ 20 นับตั้งแต่การล้มล้างการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์นปี 2475 

ต้องใช้เวลาอีก 2.5 ปีต่อมา กวา่ที่ประยุทธ์จะรู้สึกวา่กลโกง
แห่งการยื้ออำนาจของเขาและการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเมืองอันมิชอบด้วยกฎหมายที่เขาพยายามจะจัดตั้ง
ขึ้น จะสามารถเอาชนะการเลือกตั้งทั่วไปได้  

การเลือกตั้งมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 แต่ในขณะเดียวกันก็
คงต้องประนามประชามติ ที่ทำให้วชิราลงกรณ์และประยุทธ์
สามารถพับแขนเสื้อเตรียมรับมือจนประสบความสำเร็จ 

หลังจากจัดการเพื่อให้รัฐธรรมนูญของพวกเขาผ่านประชา 
มติ 61% จากจำนวนผู้ที่เขา้ร่วมในการลงประชามติ   59% 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รัฐบาลทหารรู้สึกปลอดภัยพอที่จะให้
วชิราลงกรณ์เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือจะกล่าวได้วา่ 
พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป
ของแผนรวบอำนาจไวท้ี่พวกเขาให้ได้มากที่สุด 

ในมาตรา 15  ที่ระบุวา่ “การแต่งต้ังและการให้
ข้าราชการในพระ︎องค์พน้จากตำแน่ง ใหเ้ป็นไปตามพ
ระราชอัธยาศัย” ได้เพิ่มเติมขอ้ความ “การจัดระเบียบ
ราชการในพระองค์และการบริหารงานบุคคลของ
ราชการในพระองค์ และสถานภาพของข้าราชการใน
พระองค์ ใหเ้ป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา” 

มาตรา 16 เก่ียวกับการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
ได้ทรงเขียนใหม่วา่ “เม่ือพระมหากษัตริยจ์ะไม่ประทับอยูใ่น
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระ ไม่ได้ด้วย
เหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
คณะขึ้นให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ 
และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ให้
ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับ สนองพระบรมราชโองการ” 
กล่าวอีกนัยยะหนึ่ง มาตรานี้เปล่ียนจากประโยคทีว่า่กษัตริย์
จะต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ด้วยประโยควา่ 
กษัตริยจ์ะแต่งตั้งก็ได้ถ้าหากประสงค์จะทำ 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้วนี้ ถูกปกปิดต่อ
สาธารณะ จนกระทั่งวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญอยา่งเป็น
ทางการเม่ือมีการลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 6 เมษายน 
2560 ประกาศใช้เป็นกฎหมายของแผ่นดินฉบับใหม่ ความ
จริงทีว่า่รัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติถูกแก้ไขโดยพละ
การโดยกษัตริยท์ำให้ผู้คนพากันโกรธแค้นมากขึ้น 

สำหรับบุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำใน
รัฐธรรมนูญปี 2560 นี้อาจดูไม่สำคัญในแวบแรก แต่ส่ิง
เหลา่นี้มีผลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้ไขที่
อนุญาตใหว้ชิราลงกรณ์มีอำนาจบังคับบัญชาตรงต่อ
ส่วนราชการในพระองค์ ดังจะอธิบายต่อไปนี้  

จากรัฐประหารโดยทหารสู่รัฐประหารโดยศาล
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ในประเทศไทย ประชาชนไม่มีความคิดหรือความรู้เก่ียว
กับการอภิปรายหรือ (การไม่มี) กลไกทางกฎหมายใดที่
นำไปสูก่ารตราพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา 
การกระทำและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะเขา้ถึงความ
สนใจของสาธารณชนได้ก็ต่อเม่ือเป็นขอ้ตกลงที่ทำสำเร็จ
ผ่านราชกิจจานุเบกษา ราวกับมาจากความวา่งเปล่าและ
ลึกลับ ที่ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีอยูจ่ริง 

ภายหลังการผ่านเขา้สูก่ารเป็น 'กฎหมาย' ของ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คสช. ได้เร่ิมปฏิบัติการโดยทันที  
ในการบังคับใขพ้ระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ต่างๆ ของวชิราลงกรณ์  

ในวันที่ 28 เมษายน 2560 พระราชกิจจานุเบกษาได้เผย
แพร่วา่ “ระเบียบบริหารราชการในพระองค์” ได้ถูกตรา
เป็นพระราชบัญญัติแล้ว บิงโก! ประสบความสำเร็จแล้ว!  

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 
นี้ทำให้วชิราลงกรณ์สามารถบังคับบัญชาตรงต่อสว่น
ราชการทั้งหมดที่มีหน้าที่ดูแลกิจการพระราชสำนัก ที่
เคยอยูแ่ยกในหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ มาร่วมอยูใ่น
หน่วยงานเดียวในชื่อวา่ สว่นราชการในพระองค์ หน่วย
งานเหล่านี้ ได้แก่ . . 

• องคมนตรี 
• สํานักพระราชวัง 
• กรมราชองครักษ์ 
• หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์  

• ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลรักษาพระองค์ 904 

เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและ
การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 

แม้แต่สำหรับคนไทย กวา่จะตระหนักถึงผลสะเทือนที่แท้
จริงของพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเหล่านี้มัน
ก็สายไปแล้ว เพราะมันได้มอบกุญแจแห่งอำนาจที่วชิรา
ลงกรณ์ต้องการให้เขาไปเรียบร้อยแล้ว ให้เขาสามารถใช้
ความเป็นกษัตริยส์ถาปนาประเทศไทยให้ยอ้นไปใกล้
เคียงกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์ห้ได้มากที่สุดอีก
ขั้นคร้ัง 

กลา่วโดยย่อ รัฐธรรมนูญ 2560 ของคสช. ใหอ้ำนาจ
สถาบันกษัตริย์ ซึ่งควรจะทำตัวเป็นประหนึ่งพอ่ผู้
เที่ยงธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็น 

ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ  กลายเป็นศูนย์กลางของ
การตัดสินใจทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ มันกลาย
เป็นว่าสำนักพระราชวัง ไม่ใช่รัฐสภา เป็นผู้บังคับ
บัญชากองทหารและตำรวจได้โดยตรง 

กฎหมายฉบับนี้ยังให้สิทธิวชิราลงกรณ์ในการกำหนดเงิน
เดือน ผลประโยชน์ และสิทธิพิเศษของขา้ราชบริพาร
ประมาณ 14,000 คนซึ่งจา้งงานโดยหน่วยงานทั้ง 5 แห่ง
ที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น เพื่อทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษา
สถาบันกษัตริย ์และให้สิทธิ์เขาในการปกครองประเทศ 
ไทยจากต่างประเทศโดยไม่ต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ 

สำหรับประเทศไทย จุดมุ่งหมายของการรัฐประหาร 
2557 และการใช้กลโกงต่างๆ ของ คสช. ก็เพื่อ
ควบคุมกระบวนการประชาธิปไตย และการขโมย
ทรัพย์สินแผ่นดินและอำนาจอธิปไตยไปจาก
ประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเลวรา้ย และ
ยังเป็นดูหม่ินเหยียดหยามประชาชนชาวไทยอย่าง
ไม่อาจใหอ้ภัยได้ 
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ประชาไทยรายงาน “ส่องงบฯ 7.3 พันโครงการจัดซื้อจัดจา้งทำ 'ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ' 1.6 
พันลา้น” https://prachatai.com/journal/2021/03/91959 

สำรวจเว็บ actai.co พบโครงการที่เกี่ยวกับ 'ซ้มุเฉลิมพระเกียรติ' พบ 7,307 
โครงการ งบฯ 1,672.8 ลา้น ส่วน 'พระบรมฉายาลักษณ'์  
พบ 18,597 โครงการ งบฯ 595.6 ลา้น ส่วนมากเป็นของ 
อปท. โรงเรียน สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานรัฐต่างๆ 
โครงการทีค้่นพบ ใน 3,645 หน่วยงาน งบประมาณรวม 1,672,852,190.00 บาท เป็น
โครงการต้ังแต่ ปี 54 ถึง ปี 63 ไม่ว่าจะเป็นการ ทำ จา้งทำ ติดต้ัง ปรับปรุงซุ้ม จา้งเหมา
ดำเนินการย้ายพรอ้มติดต้ังใหม่ ทำความสะอาดบริเวณซุ้มฯ ส่วนมากเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น โรงเรียน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐต่างๆ

ตัวอยา่งการประชาสัมพันธ์ทำซุ้มที่ของบริษัท 
Far Forward https://www.farforward.co.th/

content/17014/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

https://www.farforward.co.th/content/17014/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.farforward.co.th/content/17014/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.farforward.co.th/content/17014/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ปี ก่อต้ัง โครงการพิเศษ / สถาบัน  

2524 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2524
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

2527 
2546

โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปา ︎ชีพระ︎ว่างประเทศ (อง ︎ค์การมหาชน)

2533 ศูนย์การประชุมแหง่ชาติสิริกิต์ิ

2550
โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550

2551  โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 

2551 กองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2545 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

2556 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

2557 กองทุนแม่ของแผ่นดิน

2557 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

2557
พิพิธภัณฑอ์งค์ความรูเ้รื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผน่ดินเฉลิมพระ
เกียรติฯ

2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2562 สถาบันพระบรมราชชนก

ไม่ทราบปี การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน 

ราชสำนักไทยมีโครงการมากมายในนาม โครงการพระ
ราชดำริที่ดำเนินการโดยกรม กอง กระทรวง กองทัพ กอ
รมน. และในนามเอกชน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งและอุปถัมภ์
มูลนิธิที่ได้รับการยกเวน้ภาษีจำนวน 236 แห่ง ที่รับเงิน
บริจาคทั้งจากภาคเอกชนและจากงบประมาณรัฐ และ
สามารถรับเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลที่สังคมตรวจ
สอบได้ยากมากหรือตรวจสอบไม่ได้ งานราชสำนักเหล่านี้
สว่นใหญ่เป็นงานสังคมสงเคราะห์ที่ควรเป็นบทบาทหน้าที่
ของเจา้หน้าที่รัฐ ถือเป็นการทำงานซ้ำซ้อน และเป็นแยง่ชิง 

งบประมาณภาษีที่ควรใช้ไปในงานที่จำเป็นมากกวา่ ต่อไปนี้
เป็นขอ้มูลเก่ียวกับหน่วยงานที่ตั้งขึ้นหรืออุปถัมภโ์ดยสมาชิก
ราชวงศ ์และราชสำนัก เพื่อให้ทำหน้าที่อัดฉีดการ
โฆษณาชวนเชื่อในนามสถาบันกษัตริย ์มาต่อเนื่องยาวนาน 
ต่อไปนี้เป็นขอ้มูลที่ค้นมาเป็นตัวอยา่งของชื่อ ของโครงการ 
สถาบัน สถานศึกษา โรงพยาบาล ถนน เขื่อน ตำบล อำเภอ 
ที่ได้รับการตั้งชื่อหรือเปล่ียนจากชื่อเดิมมาใช้ชื่อสมาชิก
ราชวงศ ์หรือเพื่อการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติ และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันกษัตริย์

ปี ก่อต้ัง สถาบัน -  มหาวิทยาลัย 

2439 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2459 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2498 โรงเรียนจิตรลดา

2502
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ธนบุรี, 
นนทบุรี

2503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

2503 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง

2512 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2510  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2530 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มาอยูร่วมในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2560

2534 ศูนยม์านุษยว์ิทยาสิรินธร 

2535 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน

2534 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2535 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์)  

2535 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2536 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย

2536 สถาบันพระปกเกล้า

2436 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2538 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

2539
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว (องค์การมหาชน) 

2447 โรงเรียนราชินี

2557 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

2541 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2457 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปีก่อสรา้ง ช่ือเขื่อน

2501 เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี) จังหวัดตาก

2507 เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนพองหนีบ) จังหวัดขอนแก่น

2511 เขื่อนสิริกติ์ (เขื่อนผาซ่อม) จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2511 เขื่อนสิรินธร (เขื่อนลำโดมน้อย) จังหวัดอุบลราชธานี

2512 เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ

2516
เขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจา้เณร) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขื่อนที่มี

ความจุมากที่สุดของประเทศไทย

2522 เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) จังหวัดกาญจนบุรี
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ปีต้ังช่ือ ช่ือโรงพยาบาล 

2475 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้

2476 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ สมุทรสงคราม

2480
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว 10 แหง่ 

2482 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ตาก

2491 โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จังหวัดเพชรบุรี

2500 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

2500 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ นนทบุรี

2511 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินีนาถ สงขลา

2520 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จันทบุรี

2550 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 แหง่

2520 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แหง่

2452 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2495 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

2535 รพ.สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ

2484 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

2540
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยอง

โรงพยาบาลจิตเวช ราชนครินทร์

2496 สถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี

2536 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย

2543 โรงพยาบาลสิรินทร

ปีต้ังช่ือ ช่ือ ร.ร. ต้ังตามช่ือลูกรัชกาลที่ 10

2531 - 2540  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

2536
 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 
(ช่ือเดิม ร.ร. จุฑาวัชร) 

2532 - 2540
 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎรธ์านี 
(ช่ือเดิม ร.ร.วัชเรศร)

2532  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

2532
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา  
(ช่ือเดิมจักรีวัชร) 

2530
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา  
(ช่ือเดิม วัชรวีร)์

2550  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

2551  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)

2551  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)

2553  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่)

2553
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถ
สารเกษตร)

ปีก่อสรา้ง ช่ือสะพาน

ร. 4 สะพานจอมเกลา้

2465 สะพานพระราม 6

2472 สะพานพระพุทธยอดฟ้า

2526 สะพานพระนั่งเกลา้

2542 สะพานพระราม 5

2516 สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย

2530 สะพานพระราม 9 

2533 สะพานพระราม 7

2538 สะพานพระราม 8

2539 สะพานพระราม 3

2549 สะพานภูมิพล 1

2550 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2550 สะพานกาญจนาภิเษก

2539 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 อำเภอ

ปีก่อสรา้ง ช่ือถนน 

2462 ถนนพระรามที่ 1

2513 ถนนพระรามที่ 2

2514 ถนนพระรามที่ 3

2400 ถนนพระรามที่ 4

2441 ถนนพระรามที่ 5

2462 ถนนพระรามที่ 6

2539 ถนนพระรามที่ 9
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9 ราชสำนักในยุโรปได้รับงบประมาณจากรัฐรวมกัน 

315 ล้านดอลลาร์ หรือเป็นเงินบาท 10,313 ล้านบาท 
ในปี 2563 ส่วนราชการในพระองค์ไทย  
ได้รับงบประมาณ 7,685 ล้านบาท   

(ตัวเลขนี้ไมร่วมเงินอุดหนุนด้านอื่นๆ อีกหลายหมื่นล้านบาท)   

หรือเท่ากับ 74%  
ของงบประมาณอุดหนุนกษัตริย์/ราชินีของ 9 ประเทศในยุโรปรวมกัน 

อังกฤษ 

3500 ลบ.
โมนาโก 

1760 ลบ.

เนเธอแลนด์ 

1600 ลบ.

นอร์เวย์ 

1600 ลบ.

เบลเยี่ยม 

490 ลบ.
เดนมาร์ก 

390 ลบ.

ลักเซมเบอร์ก 

390 ลบ.

สเปน 

290 ลบ.

ลิกเตนสไตน์ 

0 ลบ.

ราชสำนักในยุโรป  
ใช้ภาษี 

ประชาชนไปเท่าใร

สวีเดน 

260 ลบ.

ข้อมูลจาก CNN  
19 มีนาคม 2563
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ค่าใช้จ่าย 
ในการรับเสด็จที่เยอรมนี  
153 วัน ระหว่างวันที่  
1 พฤษภาคม -  
30 กันยายน 2559 
 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  
38.48 ล้านบาท

ตัวอย่างเอกสารที่ค้นพบ

ทางอินเตอร์เนต เกี่ยว
กับค่าใช้จ่ายเรื่อง
การเตรียมรับเสด็จ 
ทั้งในประเทศไทยและใน
ประเทศเยอรมนี 

ค่าใช้จ่ายของประมุข
ประเทศในหลายประเทศ 
เป็นเอกสารที่จะรัฐจะต้อง
เปิดเผยทางสาธารณะ แต่ที่
เมืองไทย เอกสารเหล่านี้หา
ได้ไม่ง่ายนัก!
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จอมโจรปลน้ชาติ 

มูลค่าของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใน
ประเทศไทย สะสมเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอด
ช่วงระยะเวลา 70 ปีทีผ่่านมา มากมายอย่างไม่น่า
เช่ือ ประกอบไปด้วยพระราชวังเกือบ 40 แหง่ ที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ (เพื่อแสดงความเป็นเจา้
ครอบครองแผ่นดิน) ที่ดินจำนวนมหาศาลรวมถึงที่
ดินผืนใหญใ่นใจกลางกรุงเทพฯ รวมถึงธนาคาร
ยักษ์ใหญบ่ริษัท ประกันภัยและบริษัท บริษัท
ก่อสรา้ง โรงแรมหรู หา้งสรรพสินค้า ฯลฯ  

ความม่ังค่ังทั้งหมดของสำนักงานทรัพยส์ินสว่นพระมหา
กษัตริย ์ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานทรัพยส์ินพระมหา
กษัตริยน์ั้นสูงเกินกวา่จะประเมินได้อยา่งถูกต้อง แต่คาด
วา่น่าจะอยูร่ะหวา่ง 35 ถึง 60 พันล้านยูโร (1.5 - 2 ล้าน
ล้านบาท) หรือ 50% ของงบประมาณแผ่นดินประจำปี 

ตลอดรัชสมัยของภูมิพล การบริหารความม่ังค่ังของ
ทรัพยส์ินของแผ่นดินมูลค่ามหาศาลนี้ได้
ดำเนินการภายใต้กระทรวงการคลัง โดย
ได้รับการยกเวน้ภาษา บริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดยกษัตริย ์แต่
ตามพระราชบัญญัติสำนักงานทรัพยส์ิน
สว่นพระมหากษัตริย ์พ.ศ. 2479, 2484 
และ 2492 ในทางทฤษฎี ภูมิพลเขา้ถึงได้
ไม่จำกัด แต่ประชาชนทั่วไปและโดย
รัฐบาลที่ผ่านมา สนง.ทรัพยส์ินฯ เป็น
ทรัพยส์ินของแผ่นดิน 

เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 วชิราลง
กรณ์ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติทรัพยส์ิน
สว่นพระมหากษัตริยฉ์บับปี พ.ศ. 2479, 
2484 และ 2492 แล้วก็ออกพระราช
บัญญัติสำนักงานทรัพย ์สินสว่นพระมหา
กษัตริยข์องตนเองขึ้นมาแทนที่ เพียงเพื่อในอีกหนึ่งปีต่อ
มา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จะได้ออกพระราช
บัญญัติสำนัก ทรัพยส์ินของพระมหากษัตริย ์เพื่อยกเลิก
ชื่อสำนัก  ทรัพยส์ินสว่นพระมหากษัตริย ์และใสช่ื่อตัว
เอง “พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว” (ฉบับยอ่ของพระนาม
ทางการที่ทรงได้รับในพิธีบรมราชาภิเษกเม่ือวันที่ 5 
พฤษภาคม 2562)  ให้เป็นเจา้ของสำนักงานทรัพยส์ิน
ของพระมหากษัตริย ์99.9%  

กล่าวอีกนัยยะหนึ่ง วชิราลงกรณ์ได้ปลน้ชาติ
และแต่งต้ังข้าราชบริพารที่ใกลชิ้ดใหอ้ยู่
ในฐานะผู้ถือหุน้ของธุรกิจมากมายของ
สนง.ทรัพย์สินโดยพลการ นี่ถือเป็นการ
ปลน้ที่มูลค่าสูงที่สุดในโลก   

 ราคาที่ต้องจ่ายให้กับเผด็จการวชิราลงกรณ์
กรรมการสำนักงานทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์
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ราคาที่ต้องจา่ยใหก้ับกองกำลังจิตอาสา

เม่ือทำการตรวจสอบงบประมาณแห่งชาติ พ.ศ. 2564 พบ
วา่มีการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินอยา่งน้อย 8,000 
ล้านบาท (210 ล้านยูโร) เพื่ออุดหนุนใยแมงมุมอำนาจของ
วชิราลงกรณ์ ในโครงการจิตอาสาและพระราชดำริ แต่มัน
ไม่ใช่มีเพียงเทา่นี้ 

การตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเทา่ที่ทำได้ ก็
ทำให้เห็นแนวปฏิบัติที่น่าเป็นห่วง ที่มีการนำเงินจาก
หมวดงบประมาณอื่นๆ หลายหน่วยงาน ให้ไหลเทเ่ขา้สู่
กิจกรรมจิตอาสา การยักยา้ยงบจากแผนงบประมาณ 
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของภูมิพล ที่มีหลายพันล้าน
บาท เขา้สูโ่ครงการจิตอาสา ถือเป็นตัวอยา่งสำคัญอีก
ตัวอยา่งหนึ่ง ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทยได้แจกจา่ย
เงิน 13.68 ลบ. / 354,080 ยูโร ให้กับกิจกรรมจิตอาสา ใน 
76 จังหวัด - สำหรับการก่อสร้างถนนจังหวัดละหนึ่ง
กิโลเมตรเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย ์

การตรวจสอบโครงสร้างคำสั่งและการปฏิบัติงานของจิต 

อาสา แสดงให้เห็นชัดเจนวา่หน่วยงานจิตอาสาของวชิรา
ลงกรณ์มีอำนาจเหนือระบบราชการทั้งหมดในประเทศไทย 

(หมายเหตุ: 904 เป็นรหัสรายละเอียดความปลอดภัยวชิรา
ลงกรณ์ในรัชกาลที่ 9 ภูมิพล 901 สิริกิติ์ 902 และสิรินทร 
903) 

ในทุกกระทรวงและทุกสถาบัน ข้าราชการทุกคนและ
ครอบครัว ตำรวจ ทหาร ครู นักเรียน และชาวบ้าน
ทั่วไป จะต้องจัดกิจกรรมถ่ายภาพและส่งภาพไปยัง
สำนักพระราชวัง เพื่อใหก้ษัตริย์ของวชิราลงกรณ์
พอใจว่าประชาชน (พสกนิกร) ทั้งประเทศไทยอยู่ใน
เครื่องแบบเหลืองฟ้าของเขา 

เพื่อให้เขา้ใจลักษณะและขอบเขตที่กิจกรรมการถ่ายภาพ
เหล่านี้เร่ิมครอบงำชีวิตในประเทศไทย โปรด google จิต
อาสา หรือ โครงการจิตอาสาพระราชทาน หรือ 

เว็บไซต์สำนักพระราชวัง https://www.royaloffice.th/en/royal-
thai-volunteers/ 

https://www.royaloffice.th/en/royal-thai-volunteers/
https://www.royaloffice.th/en/royal-thai-volunteers/
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องค์กรพัฒนาเอกชนที่แสวงหาการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลจะไม่ประสบความสำเร็จหาก
พวกเขาไม่บูรณาการกิจกรรมของตนให้เขา้กับปรัชญาของโครงการจิตอาสา Royal Volunteer 
Spirit ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารของวชิราลงกรณ์ NGOs กำลังค่อยๆ ถูกบังคับให้ค้าขายความ
ซื่อสัตยส์ุจริตเพื่อรับทุนจากรัฐบาล และสวมชุดสีเหลืองฟ้าเพื่อแสดงวา่พวกเขามีสปิริต 'จิตอาสา'  
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ในสมัย ร. 10 จิตอาสา ไม่ใช่เป็นเรื่องการอาสาสมัคร แต่เป็นการจัดตั้งเป็นสถาบันอย่างเป็นทางการ มีกิจกรรม
ต่อเนื่อง มีโครงสร้างการสั่งการตรงไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และหน่วยงานองค์กรทอ้งถิ่น ต้องจัด
กิจกรรมจิตอาสา และพาบุคคลากลและชาวบ้านใส่เสื้อผ้าเหลือง-ฟ้า จัดแถวถ่ายรูปเพื่อส่งให้ราชสำนัก ร.10
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รัฐบาลเผด็จการวชิราลงกรณ์ ใช้ภาษีของประชาชนไป
จำนวนมหาศาลในการพยายามบังคับบัญชากองทัพ 
ตำรวจ และขา้ราชการให้ประหัดประหารอะไรก็ ใครก็ตาม
ตามที่กล้าทา้ทายอำนาจของเขา แล้วก็เพื่อให้กองกำลัง
ควบคุมฝูงชนทั้งประเทศให้ต้องสยบยอมอยูแ่ทบเทา้ของ
เขา ความสามารถสถาบันกษัตริยท์ี่เพิ่มสูงขึ้นอยา่งมากใน
การกำกับควบคุมและจัดการกองทัพและตำรวจ ทำให้
กษัตริยแ์ละราชสำนักมีอำนาจสูงยิ่ง ในขณะเดียวกันก็ทำ
ให้วชิราลงกรณ์สามารถทำตัวห่างเหินและดูไร้เดียงสา - 
ดำรงตัวอยูเ่หนือฝุ่นธุลีและเศษซากของโศกนาฎกรรมที่
เขากระทำ 

นี่คือการทำธุรกิจของระบอบศักดินาราชวงศจ์ักรีใน
ปัจจุบัน นั่นคือการขโมยความม่ังค่ังไปจากประชาชนเพื่อ
ที่จะสามารถเรียกร้องการสรรเสริญเทิดทูน ด้วยความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากการบริจาคเศษเสี้ยวของ
ทรัพยส์มบัติที่ขโมยไปจากประชาชนคืนให้กับประชาชน
ในรูปแบบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมกับการเพื่อจัดฉาก
สร้างภาพอยา่งมโหฬาร อีกทั้งยังกำกับแถวกำกับแนว
ประชาชนเพื่อภาพถ่ายจิตอาสา - นี่เป็นตัวอยา่งที่สะทอ้น
วิถีนี้ได้อยา่งชัดเจนที่สุด 

โดยการโปรโมตของประยุทธ์ ความพยายามของกษัตริย ์
ในการใช้บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ของสำนักงานทรัพย์
สินฯ ทำการผูกขาดการผลิตวัคซีนโควิด เป็นตัวอยา่ง
คลาสสิก ที่แสดงให้เห็นการแสวงประโยชน์ของระบอบ
กษัตริยด้์วยการเขา้ถึงงบประมาณของประเทศ ในกรณีนี้ 
คือการพยายามที่ทั้งเพื่อแสวงหาผลกำไร และทำตัวเป็น
วีรบุรุษผู้แก้ปัญหาวิกฤติชาติไปในคราวเดียวกัน และใน
การทำเช่นนั้น ก็ยิ่งถือเป็นการซ้ำเติมวิกฤติความทุกข์
ยากของประชาชนอยา่งเลือดเย็น  

ประชาชนมีความชอบธรรมย่ิงที่จะโกรธ
แค้น 

โดยมีกษัตริยแ์ละกองบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์อยูบ่นยอดพีระมิด ประยุทธ์ในฐานะผูจ้งรัก
ภักดีทีผ่่านการคัดเลือกได้ถูกตั้งเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี 
ที่หนุนหลังด้วยวุฒิสมาชิกตรายางที่เลือกโดยประยุทธ์  

ขอ้เท็จจริงทีว่า่เสียงของพรรคการเมืองฝ่ายต่างๆ ใน
รัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนและพรรคการเมืองที่รอด พ้น
จากการถูกตัดสิทธิ์และถูกยุบพรรค ไม่มีอำนาจใด  

ไม่มีความหมายใด แม้วา่พวกเขากล้าที่จะต่อต้านนโยบาย
ของรัฐบาลทหาร สภาพการเมืองเช่นนี้ได้เพิ่มความ 
โกรธแค้นในหมู่สาธารณชนอย่างสุดซึ้ง 

ขอ้เท็จจริงทีว่า่ ในขณะทีผู่้คนด้ินรนเอาตัวรอดจากความ
ยากลำบากอันเกิดจากวิกฤติโควิด กษัตริยก์ำลังใช้จา่ยเงิน
สาธารณะหลายล้านร้อยหลายพันล้านบาท ราวกับวา่เงิน
ไม่มีจุดประสงค์อื่นนอกจากใช้จา่ยเพื่อตบแต่งพระราชวัง
อันหรูหรา เพื่อละลายไปกับพระราชพิธีอันโอ่อ่า และเพื่อ
พาผู้หญิงและหมาของเขาไปเที่ยว พฤติกรรมเหลา่นี้
เพิ่มความขุ่นเคืองในหมู่สาธารณชนอย่างสุดซึ้ง 

ขอ้เท็จจริงทีว่า่ เยาวชนไทยต่างก็ตระหนักดีวา่ กษัตริยอ์ยู่
เบ้ืองหลังการใช้กำลังเกินกวา่เหตุของตำรวจในการพยา
ยาบปราบปรามการแสดงออกซึ่งความคับแค้นของพวก
เขา เพิ่มความขุ่นเคืองในหมู่สาธารณชนอย่างสุดซึ้ง 

สามัญสำนึกอันธรรมดาสามัญกำลังบอกกับผู้คน
ว่า ความพยายามของวชิราลงกรณ์ในการนำ
ประเทศ ไทยใหอ้ยู่ภายใต้การควบคุมโดยสมบูรณ์
ของสถาบันกษัตริย์ ในทา้ยที่สุด จะนำไปสู่การ
ระเบิดของผู้คนที่สุดทน ที่อาจจะตามมาด้วยการ
สูญเสียเลือดเนื้อ และสูญเสียชีวิต - ของประชาชน
ชาวไทย และของประชากรเพื่อนบ้านและอาเซียน   

จะต้องตกนรกกันอีก 20 ปี - ไม่เอาละ่ ไม่ขอ
ขอบคุณ 

เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2560 มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพย
วรางกูร ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครอบคลุมระยะ
เวลา 2561 - 2580 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น 
'ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ' กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมาย
หลักเพื่อสร้างความม่ันใจวา่ประชากรของประเทศไทยจะ
คงยอมจำนนมอบกราบต่อระบอบทหารของพระเจา้อยูห่ัว
กันต่อไป และเพื่อสร้างหลักประกันวา่ วชิราลงกรณ์
สามารถเป็นและยังคงเป็นเจา้ชีวิตของทุกผู้คนใน
ประเทศไทยไปจวบจนตลอดชีวิตของเขา 

จำเป็นต้องยอ้นเวลากลับไปคร่ึงศตวรรษก่อน - ยอ้นไปดู
รัฐบาลในเวลานั้น ที่ยึดอำนาจปกครองในนามเพื่อ 
'ปกป้องสถาบันกษัตริย'์ ด้วยรัฐประหารในปี 2519 รัฐบาล
ในขณะนั้นก็เช่นกัน พยายามที่จะออกแบบยุทธศาสตร์
ชาติที่มีระยะเวลา 12 ปี แต่ทันทีที่มันทำอยา่งนั้น เพื่อ
ธรรมเนียมการเมืองของจักรีให้ปรากฎเป็นจริง

การฉ้อฉลทางการเมือง
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ผู้นำทหารแห่งรัฐประหารก็เร่งรีบกำจัดรัฐบาลพลเรือน
อยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บัญชาการกองทัพบกสามารถ
ดำเนินยุทธศาสตร์ 12 ปีได้โดยตรง - ผู้บัญชาการ
กองทัพบกคนนั้น ซึ่งต่อมาได้วางตัวเป็นหัวหน้ารัฐบาล 
ชื่อวา่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์ที่สร้างเบ้าหลอม
การเมืองให้พลเอกประยุทธ์ หลังการเสียชีวิตของเขา 50 
ปีให้หลัง เบ้าหลอมการเมืองที่เยาวชนไทยทุกวันนี้รู้ดีวา่
ต้องทำลายมันทิ้ง 

ตลอดช่วงเวลา 10 ปี ของการปฏิเสธกระบวนการ
ประชาธิปไตยอยา่งรุนแรงที่ผ่านมา การประกาศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของวชิราลงกรณ์ในปี 2560 ถือ
เป็นการชกหมัดตรงไปยังชาวไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ทีต่่อสูด้ิ้นรนเพื่อความยุติธรรมตามระบอบประชาธิปไตย 
อีกคร้ังหนึ่งที่การเผชิญหน้ากับประชาชนตั้งอยูบ่น
ยุทธศาสตร์บนลงล่าง ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และถูก
กำหนดโดยชนชั้นสูง เพื่อรักษาระบอบทหารของ
พระเจา้อยูห่ัว : 

"การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ เพื่อให้ คนในชาติมีจิตสํานึก
รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธํารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใ์ห้เป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยวและศูนยร์วมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคน
ทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้าง ความตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริม
สร้างความรักและภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย
และชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการ
ศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริ 
ต่าง ๆ ให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และนําไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อยา่งกวา้งขวาง” (จากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หน้า 13) 

นับตั้งแต่รัฐประหาร 2549 ในสภาวะที่ไม่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย วชิรา
ลงกรณ์สามารถเขา้ถึงความม่ังค่ังของสำนักงาน 
ทรัพยส์ินสว่นพระมหากษัตริยแ์ละงบประมาณแผ่นดินได้
อยา่งไม่จำกัด ด้วยการเปิดทางให้จากกลุ่มนายพลทหาร
ที่ควบคุมรัฐบาล เขาสามารถดึงเงินสาธารณะเพื่อใช้ในสิ่ง
ที่เขาต้องการสำหรับ 'กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน' ของ
เข าเช่น ‘โครงการโคก-หนอง-นา' หรือโครงการอื่นๆ 
ของเขา รวมทั้งโครงการทีน่่ากังวลอีกมากมายเช่น 
‘โครงการจิตอาสา' 

การรีดงบประมาณแผ่นดิน  

เพื่อให้สามารถเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโควิด พล.อ. 
ประยุทธ์ได้กู้เงินฉุกเฉินงวดที่ 2 เพื่อแก้วิกฤติโควิด 
จำนวน 1 ล้านล้านบาท / 27 พันล้านยูโร ซึ่งเขานำเงิน
มาจากเงินที่ยืมมาจากหลายแหล่ง 

ในแผนงบประมาณประจำปี 2565 ที่ได้รับการผ่าน
รัฐสภาแล้วของประยุทธ์ งบในสว่นการจัดสรรเพื่อการ
ปกป้อง สง่เสริม และสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย ์มี
มากถึงประมาณ 94 พันล้านบาท / 2.5 พันล้านยูโร (ดู
ตารางด้านล่าง) แม้กระนั้น มันก็ยังไม่พอต่อการตอบ
สนองความโลภของกษัตริยว์ชิราลงกรณ์ ที่เห็นเห็น
กองทุนฉุกเฉิน โควิด-19 เป็นโอกาส และได้ดึงเงินทุน
จากการกู้ฉุกเฉินนี้มาใช้ ทั้งนี้เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 พรรคก้าวไกล ซึ่งพยายามคัดค้านรัฐบาลเผด็จการ
ทหาร ได้เปิดเผยขอ้มูลวา่ มีเงินจำนวน 8,339 ล้าน
บาท / 225 ล้านยูโร ถูกดูดออกจากกองทุนฉุกเฉินโควิด 
ไปเขา้สูโ่ครงการโคก-หนองนา ของวชิราลงกรณ์ (อ่าน
รายละเอียด https://prachatai.com/journal/
2021/06/93444) 

การตรวจสอบเอกสารงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2565 
จำนวนกวา่  20,000 หน้า ที่มีประมาณการใช้จา่ยประจำ
ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท / 83,784 
พันล้านยูโร กระจายผ่านกระทรวง หน่วยงาน และ
สถาบันต่างๆ 34 แห่ง เราพบวา่มีการจัดสรรเงินงบ
ประมาณให้กับประมาณ 500 โครงการที่เก่ียวขอ้งโดย 
ตรงกับการปกป้อง สง่เสริม เทิดทูน เฉลิมพระเกียรติ 
และรักษาความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดให้
กับสถาบันกษัตริย ์เป็นเงินทั้งสิ้น 95,557 ล้านบาท / 2 
587 ล้านยูโร การอุดหนุนทางงบประมาณแผ่นดินจำนวน
มหาศาลนี้ ยังไม่รวมถึงจำนวนอีกไม่ทราบจำนวนที่ใช้
เพื่อ 'ภารกิจของราชวงศ'์ ทีฝ่ังอยูใ่นงานของกระทรวง
และหน่วยงานต่างๆ 

เม่ือเปรียบเทียบโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ ในปี 2564 สหภาพยุโรปให้คำม่ันวา่จะดูแล
พลเมืองยุโรป 650 ล้านคน ให้เขา้สูบ่รรทัดฐานคุณภาพ
ชีวิตอยา่งยั่งยืนด้วยงบประมาณ 164 พันล้านยูโร (6.3 
ล้านล้านบาท)  

https://prachatai.com/journal/2021/06/93444
https://prachatai.com/journal/2021/06/93444
https://prachatai.com/journal/2021/06/93444
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รัฐบาลทหารวชิราลงกรณ์กำลังวางแผนที่จะใช้เงินจำนวน 
92 พันล้านยูโร (3.1 ล้านล้านบาท) เพื่อให้ม่ันใจวา่
ประชาชน 70 ล้านคนในประเทศไทยยังต้องมอบกราบราบ
กับพื้นในฐานะพสกนิกร ที่ยึดม่ันในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของจักรี   

พอเพียงตามแบบอย่างของราชสำนักไทย 

เม่ือส้ินภูมิพล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกวางให้
เป็นแกนกลางของโครงการพัฒนาของรัฐบาล
เผด็จการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผ่านทางแผนงานของ
กระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และกองบัญชาการกองทัพบก 

ภายหลังจาก 20 ปี ทีต่้องอดทนแบกรับ 'ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง' ของภูมิพล ประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน อยูภ่าย
ใต้การปกครองของวชิราลงกรณ์ซึ่งไม่รู้จักความพอเพียง
ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ประชาชนกลับถูกบีบบังคับให้ต้องจำทนอยู่
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปอีก 20 ปี เพื่อให้มีกลุ่ม
ขุนนางชั้นสูงทหารของกษัตริยม์าตัดสินใจแทนพวกเขาวา่
จะอะไรคือความพอเพียงและอะไรคือความไม่พอเพียง  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลทหารไม่ใช่การวางแผนงบ
ประมาณที่อยูบ่นพื้นฐานการดูแลประชาชน หรือสร้างขึ้น
เพื่อสวัสดิการสังคม แต่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่อยูบ่นความ
หวาดระแวงและความต้องการของเผด็จการต้องการ
อนุรักษ์วิถีอภิสิทธิ์โดยการรักษาระบอบกษัตริยใ์ห้อยูเ่หนือ
ประชาธิปไตย  

มหกรรมจักร ี

โดยไม่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตการณ์รอบ
ด้านที่เกิดขึ้นหลังจากการที่กองทัพเขา้ยึดอำนาจการ
บริหารบ้านเมืองเม่ือปี 2557 อีกทั้งสภาวะหยุง่เหยิงทาง 
การเมือง ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และการบริหารบ้าน
เมืองที่ผิดพลาดในทุกด้านของรัฐบาลตลอด 7 ปีทีผ่่านมา 
เผด็จการประยุทธ์ยังคงทุม่งบประมาณไปเพื่อปรนเปรอ
พระบรมวงศานุวงศ ์ด้วยเงินจำนวนเทา่ใดก็ได้ที่เขาคิดวา่
สมาชิกราชวงศท์ุกคนต้องการ โครงการทั้งหลายเหล่านี้ 
เป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นเลย และควรจะหยุดราย
จา่ยเหล่านี้ไปทั้งหมดได้แล้ว ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านก้าวไกล 
และสาธารณชนพาก้ันตั้งคำถามถึงการขโมยเงินภาษีแผ่น

ดินเหล่านี้กันอยา่งครึกโครม แต่ก็ไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะ
หยุดการปรนเปรอราชสำนักด้วยงบเหล่านี้ได้ 

ตัวอย่างเช่น ระหว่างปี 2562 - 2565 มีการจัดสรรงบ
ประมาณจำนวนมหาศาลถึง 463 ลา้นยูโร (17,593 ลา้น
บาท)  สำหรับการซื้อและบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร ์5 
ลำและเครื่องบิน 4 ลำ สำหรับการขนส่งวีไอพีสำคัญ
มากของพวกเขา (ดูด้านลา่ง) งบประมาณเหลา่จัดทำ
ในนามเพื่ออำนวยความสะดวกสบายสูงสุดใหก้ับ
สมาชิกราชวงศ์ และคระรัฐบาล ภายใต้กฎหมายมันถูก
ทำใหไ้ม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ได้  

ในงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้กรอบงบประมาณ 
เฉลิมพระเกียรติ พิทักษ์ รักษา และเทินทูนสถาบันกษัตริย ์
พบวา่มีเงินสาธารณะจำนวนมหาศาลที่ตอบสนองให้กับ
ความฟุ่มเฟือยของราชวงศอ์ยา่งแทจ้ริง เช่น เงินกวา่สอง
หม่ืนล้านบาท ที่นำมาจากงบประมาณของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมเขตพระราชฐาน - ให้
ยิ่งใหญ่เช่นพระราชวังแวร์ซายของวชิราลงกรณ์ แผนการ
ใช้งบประมาณเพื่อความโอ่อ่าตระการตราของสมาชิก
ราชวงศ ์จากเงินสาธารณะอยา่งไม่รู้จักพอ - พิพิธภัณฑ์
สถานงานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จ พระปรมนิทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  - 200 ล้าน
บาท, พิพิธภัณฑ์เผาศพภูมิพลอดุลยเดช เพียงไม่ก่ีล้าน 
เป็นต้น 
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จำแนกตามหมวดงบประมาณ (หน่วยงาน กระทรวง) จำนวนเงิน (ลา้นบาท)

ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.40

งบกลาง 3,100.00

สำนักนายกรัฐมนตรี 12,755.34

กระทรวงกลาโหม 2,597.94

กระทรวงการคลัง 2,536.96

กระทรวงการต่างเทศ 199.40

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 48.99

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 33.66

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 626.99

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20,896.15

กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 982.49

กระทรวงพลังงาน 27.15

กระทรวงพาณิชย์ 171.85

กระทรวงมหาดไทย 12,911.56

กระทรวงยุติธรรม 58.00

กระทรวงแรงงาน 48.95

กระทรวงวัฒนธรรม 1,182.99

กรระทรวงคมนาคม 66.69

กระทรวงศึกษาธิการ 2,334.28

กระทรวงสาธารณสุข 3,858.33

หน่วยงานไม่สังกัดฯ - สำนักเลขากปร, 1,057.14

สนง. ตำรวจแหง่ชาติ 2,532.31

สำนักงานพุทธศาสนาแหง่ชาติ 1,381.45

รัฐวิสาหกิจ 58.43

สภากาชาดไทย 8,265.40

จิตอาสา พระราชดำริ จากเงินกู้โควิด 8,339.00

จังหวัดและกลุม่จังหวัด 724.60

รวม 95,557.45

งบประมาณในส่วนส่งเสริม เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการของราชสำนัก 
และเพื่อเทิดทูน พิทักษ์รักษา อำนวยความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด  

ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามกลุม่งบประมาณ
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จำแนกตามกลุม่งบประมาณ ลา้นบาท

ส่วนราชการในพระองค์ 8,918.04

เฉลิมพระเกียรติ 11,445.30

ปกป้อง เทิดทูน ถวายความปลอดภัย 12,803.20

จิตอาสา 1,803.37

โคก-หนอง-นา พระราชดำริ (เงินกู้โควิด) 8,339.00

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6,090.39

โครงการพระราชดำริ 3,179.80

พระราชดำริ ศาตรพ์ระราชา แก้มลิง ทษฏีใหม่ 22,848.30

สถาบันพระบรมราชชนก 2,351.10

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ 76.88

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  142.00

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 9,218.73

สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 6,525.03

มูลนิธิของสมาชิกราชวงศ์ และภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ 823.78

จังหวัดและกลุม่จังหวัด (ไม่แยกกลุม่) 724.60

รวม 95,289.52

งบจัดซื้อเฮลิคอปเตอรแ์ละเครื่องบินราชพาหนะ 2563 2564 2565
ปีงบ 

ประมาณ
จำนวน  

(ลา้นบาท)

เฮลิคอปเตอรติ์ดตามตามในขบวนเสด็จ 2 เครื่อง 786.15 967.34 531.29 2019-2022 2,816.29

เฮลิคอปเตอรพ์ระราชพาหนะจำนวน 3 เครื่อง 890.23 142.55 248.35 2018-2021 3,174.36

เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญจำนวน 1 เครื่องร 878.13 325.07 126.01 2018-2021 3,357.56

เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญจำนวน 3 เครื่อง 555.76 969.07 471.31 2019-2022 2,649.20

โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 1 ดอนเมือง 148.35 76.93 2019-2021 281.80

โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 2 ดอนเมือง 107.85 41.53 2019-2021 187.50

โรงเก็บเฮลิคอปเตอรพ์ระราชพาหนะ 95.00 95.00

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ เครื่องบินและเฮลคิอปเตอรพ์ระที่นั่ง 
(งบ 3 ปี) 1,586.53 1,969.44 1,567.55 2019-2021 5,123.52

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาช้ันสูง 25.41 36.33 20.41 82.15

ช้จา่ยในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์ 1.83 1.83 2019-2021 3.66

งบประมาณทั้งส้ิน (2562 - 2565) €467.66 THB 17,771.04

ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ
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การดำรงอยูไ่ด้ต่อไปในอำนาจของประยุทธ์ก็ด้วยการ
ทำให้สถาบันกษัตริยอ์ยูข่า้งเขาตลอดไป การเล่น
การเมืองแบบนี้ ทำให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงใน
ระยะยาวต่ออนาคตของสวัสดิภาพของประชาชนชาวไทย 
นอกจากประยุทธ์จะทำตามความประสงค์ทุกอยา่งที่วชิร
าลงกรณ์ต้องการแล้ว รัฐบาลทหารก็ใจป้ำเช่นเดียวกัน
กับสมาชิกราชวงศค์นอื่นด้วย อาท ิการจัดสรรงบใหก้ับ
กาชาดไทยระหว่างปี 2557 - 2565 มีมูลค่ารวมกันสูง
ถึง 85,018 ลา้นบาท /2,267 ลา้นยูโร ซึ่งเทา่กับครึ่ง
หนึ่งของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในปี 2565 
เงินเจ็ดหม่ืนกว่าลา้นบาท เป็นจำนวนเงินมหาศาล
มากสำหรับองค์กรการกุศลระดับสากล ย่ิงไม่ต้อง
คิดว่านี่เป็นการสนับสนุนองค์การกุศลกรระดับชาติ
เทา่นั้น เงินเหลา่นี้มาได้ยังไง?      

ด้วยเหตุผลงา่ยๆ ก็คือ เจา้ฟ้าหญิงสิรินธร ซึ่งเป็น
สมาชิกราชวงศ ์และเป็นน้องสาวของกษัตริยว์ชิราลง
กรณ์ ดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย ทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในหมู่คนไทย
วา่ สมาชิกราชวงศไ์ทยพยายามยึดโยงโครงการด้าน
สาธารณสุขชื่อเสียง แยง่ซีนผลงานยิ่งกวา่เหนือกวา่
กระทรวงสาธารณสุข แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากสิริน
ธรทำหน้าที่เป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 
ที่ใช้เงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน
มหาศาลไปเพื่อการลงทุนในการทำกำไรเพิ่มขึ้น โดย
สภากาชาดไทยได้ทำการตลาดวัคซีนโควิด ขายเลือด 
และอื่นๆ ที่ขายได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเขา้ใจวา่เนื่องจาก
การแสวงหากำไรนี้ ดำเนินการภายใต้การอุปถัมภข์อง
สมาชิกราชวงศ ์จึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยการบัญชีของ
เธอต่อสาธารณะ

งบประมาณสนับสนุนสภากาชาดไทย  
ที่มา: งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 17 หน้า 41
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เจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ น้องสาวคนเล็กของวชิราลง
กรณ์ เป็นสมาชิกราชวงศท์ี่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน
สูงมากตลอดกาลรองจากวชิราลงกรณ์ เธอก็เช่นกัน ชอบ
สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองในฐานะผู้อุปถัมภด้์าน
สาธารณสุข เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 60 ปีของ
เธอในปี 2560 พลเอกประยุทธม์อบงบประมาณใน
วงเงินทั้งส้ิน 38,808 ลา้นบาท / 1,190 ลา้นยูโร ให้กับ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการสาธารณสุข
อีกเช่นกัน โดยไม่ต้องรายงานต่อสาธารณะเช่นกัน ยิ่ง
กวา่นี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ได้

จัดทำโครงการด้านสาธารณสุขภายใต้ชื่อของเธอ การ
ตรวจสอบงบประมาณและการใช้จา่ยเหล่านี้ไม่อาจทำได้
อยา่งถี่ถ้วน ตามเอกสารงบประมาณที่ตรวจพบบ่งชี้วา่ 
เงินจำนวนไม่น้อยถูกใช้ไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติยแ์ละการ
กุศลในนามจุฬาภรณ์ และหมดไปกับการก่อสร้าง การ
บำรุงรักษา และการจัดการดูแลวังอันโอ่อ่าของเธอ 2 แห่ง 
ที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้  - วังจักรีบงกช ที่ปทุนธานี และ
พระตำหนักทิพยพ์ิมานที่ตั้งอยูใ่นอาณาบริเวณพื้นที่กวา้ง
ใหญ่อยูเ่ชิงเขาใหญ่ นครราชสีมา

งบสนับสนุนสภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันพระบรมราชชนก ของเผด็จการประยุทธ ์จันทรโ์อชา

หน่วยงาน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
(จนถึงปี 

2568) 
รวม

สภากาชาดไทย 5,111 5,981 5,222 7,023 8,333 10,304 10,651 8,981 8,761 14,650 85,018

ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์

3,823 3,165 5,357 4,769 7,700 5,709 8,286 38,808

สถาบันพระบรม 
ราชชนก

2,613 2,389 2,356 2,351 6,362 16,070

รวม 10,846 11,498 18,273 17,809 19,036 16,821 29,298 123,581
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พระตำหนักทิพย์พิมานของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ บริเวณเชิงเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มี
อาณาบริเวณกว้างขวาง และมีโรงพยาบาลสัตวใ์หญ่โต

https://www.dailymotion.com/video/x79hsn0
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การบังคับให้เป็นทาส
ไม่มีบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะคนใด และไม่มีใครควรหรือต้อง
จะวางใจในการนำของวชิราลงกรณ์ จะมีก็แต่พวกรัก
ในหลวงผู้บูชาลัทธิกษัตริยน์ิยมทั้งหลายเทา่นั้น ที่ใช้เวลา
หลายทศวรรษมุ่งเน้นไปที่การปราบปราม กดทับ และแยง่
ชิงการตีความสิทธิมนุษยชนแบบไทยๆ ไปในทิศทางที่
รับรองการวา่การสืบอำนาจทางสายโลหิตสามารถอ้างสิทธิ
ความชอบธรรมในการปกครองประเทศไทย พวกเขาเป็น
ปรมาจารยก์ารบิดเบือนวาทะกรรมการเมืองอยา่งไทยอยา่ง
แทจ้ริง คนทั้งโลกต่างก็ประจักษ์พยานวา่การเล่นการเมือง
ภายในประเทศอยา่งโจง่แจง้ อยา่งเปิดเผย และอยา่งต่อ
เนื่อง หมายความวา่ผู้คนที่เขา้ใจดีวา่ไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยปราศจากประชาธิปไตย จำเป็นต้องช่วยกันทำให้การ
ประทว้งของประชาชนและการลุกขึ้นสูข้องเยาวชนไทย ได้
รับการสนับสนุนอยา่งเต็มหัวใจของผู้คนทั่วไทยและทั่วโลก   

มีเหตุผลหลายประการที่โลกจำเป็นต้องยอมรับอยา่งจริงจัง
เสียทวีา่ การรัฐประหารในปี 2557 แสดงให้เห็นธาตุแท้
วา่การอ้างเร่ืองความเชื่อของลัทธิการเมืองในเร่ืองการ
สืบทอดอำนาจเผด็จการผ่านทางสายโลลิตนั้น ก็เพื่อสกัด
ก้ันพัฒนาการความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตย และ
บังคับให้ทุกหน่วยงานของการบริหารบ้านเมืองต้องยอม
จำนนต่อระบอบเผด็จการของกษัตริย ์

ตอนนี้มีความสำคัญอย่างย่ิงที่ต้องตระหนัก และ
ยอมรับว่ายุทธศาสตรช์าติ 20 ปีของรัฐบาลเผด็จการ
ทหาร เป็นยุทธศาสตรท์ี่ต้ังอยู่บนความต้องการที่จะ
สรา้งความม่ันใจว่ารัชกาลที่ 10 กับสมุนในเครื่องแบบ
ของเขา จะสามารถกักขังความปรารถนา
ประชาธิปไตยของทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้
อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพวกเขาได้ตลอดไป 

การหวนคืนสู่รัฐตำรวจ 

การทำให้ประเทศไทยอยูภ่ายใต้การควบคุมด้วยวิถีตำรวจ
เป็นปฏิบัติการหลักของรัฐประหาร 2557 ของประยุทธ์ การ
วางวัตถุประสงค์ที่จำเป็นที่สร้างแบรนด์ฟาสซิสต์ “We love 
them all the same” "เรารักทุกคนเทา่กัน" ของวชิราลง
กรณ์ให้เป็นจริง 

สรุปโดยส้ัน ๆ ในส่ิงที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น คือ  

ในยุคสมัยของภูมิพล สมาชิกราชวงศแ์ต่ละคนจะมีรหัส
ประจำตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไวภ้ายใต้การบังคับ 

บัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกษัตริยภ์ูมิพล
หมายเลข 901 ราชินีสิริกิติ์หมายเลข 902 และมกุฎราชกุ
มารวชิราลงกรณ์หมายเลข 904 

กลางปี 2555 วชิราลงกรณ์ได้ตัดสินใจจัดตั้งคุกเพื่อใช้
ลงโทษทางวินัยหรือเรียกวา่ “ธำรงวินัย” ตามวิถีของตัวเอง
ในบริเวณวังทวีวัฒนา ตลอด 10 ปีทีผ่่านมา เรือนจำทวี
วัฒนาได้ทำหน้าที่เหมือนเคร่ืองมือที่ซ่อนอยูห่รือพลิกหิน
เพื่อกระจายความกลัวในหมู่ขา้ราชบริพารและผู้รับใช้ใกล้
ชิด สยามมกุฎราชกุมาร วชิราลงกรณ์ ผู้จะขึ้นเป็นกษัตริย ์
ก็ยังได้จัดตั้งกองบัญชาการถวายความปลอดภัยสว่น
พระองค์ภายใต้การบังคับบัญชาตรงของเขา ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม เพียงหนึ่งเดือนก่อน พล.อ.ประยุทธ์ จะ
ก่อรัฐประหาร 2557 เขาจัดการได้ในที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความยินยอมอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาล ในการให้เขา
สามารถสร้างกองทัพสว่นตัวขึ้นมาได้สำเร็จ 

หลังจากได้กองกำลังของตัวเอง ควบคู่ไปกับคุกวังทวี
วัฒนา เขาได้ก่อต้ังสถานที่ฝึกทหารของตนเองขึ้นมา
ในวังทวีวัฒนาด้วยเช่นกัน ซึ่งก็ได้แก่ โรงเรียนทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อใหเ้ป็นโรงเรียน
ที่ทำหน้าทีฝ่ึกอบรมและธำรงวินัยเจา้หน้าที่อาวุโสจาก
กองทัพ ตำรวจ และข้าราชบริพาร ที่ถูกส่ังใหไ้ปเข้า
รว่มโปรแกรมการฝึกอบรมวิถีธรรมเนียมทหารของ
วชิราลงกรณ์ เป็นเวลา 3 - 6 เดือน ก่อนจะถูกสง่กลับไป
ยังหน่วยสังกัดเดิมหรือยา้ยไปสังกัดสว่นราชการในพระองค์ 
หรือสง่ตรงไปยังหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ของกษัตริยเ์อง -  ด้วยวิธีนี้ ทั้งโรงเรียนและเรือน
จำ จึงทำหน้าที่เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการทำให้วชิราลง
กรณ์ในฐานะกษัตริยแ์ละประมุขแห่งรัฐ สามารถแยง่ชิง
อำนาจการบังคับบัญชาและการควบคุมกองทัพบกและ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอยูท่ี่ตัวเองได้สำเร็จ 

ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดสำนักงานตำรวจแหง่
ชาติของวชิราลงกรณ์: 

25 ม.ค. 2561 วชิราลงกรณ์ได้ยา้ยหน่วยงานตำรวจรักษา
พระองค์ ชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษ - ที่มีมาแต่เดิมตั้งแต่
สมัยพ่อของเขา - ออกจากการบังคับบัญชาของสำนักงาน
สอบสวนกลางกลาง ให้มาอยูใ่นการสั่งการได้โดยตรง โดย
ได้เปล่ียนชื่อเป็น ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ 904 และดำเนินการเพิ่มขึ้นอยา่งมาก   
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ในปี 2019 ส.ส.ฝ่ายค้านจากพรรคก้าวไกล ได้เปิดเผย
เอกสารที่เรียกวา่ “ต๋ัวช้าง” ที่แสดงให้เห็นวา่มีการสั่งการ
ตำรวจ ด้วยคำสั่ง “เพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในหน่วย
ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 โดยได้คัด
เลือกขา้ราชการตำรวจที่ดีที่สุดเป็จตัวจริง จำนวนทั้งสิ้น 
1,301 นาย” ทั้งนี้ เจา้หน้าที่ตำรวจที่ปฏิเสธที่จะเขา้ร่วมการ
คัดเลือก ต้องเผชิญกับการลงโทษทางวินัยที่เรียกวา่ “ธำรง
วินัย” ในหลายด้านทั้ง ลดตำแหน่ง, ยา้ยไปพื้นทีห่่างไกล, 
แช่แข็งเงินเดือน, สง่เขา้ไปธำรงวินัยที่วังทวีวัฒนา) 

“หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ 
คือโดยถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัด
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง เป็นกองบังคับการ 
ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” 

25 กรกฎาคม 2563 วชิราลงกรณ์ได้เปล่ียนชื่อตำรวจ
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ที่มีจำนวนขยาย
เพิ่มมากขึ้นมาก มาเป็น กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ 
สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง “ข้อ ๓ บรรดา
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้กาหนด ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาส่ังในเรื่องใด ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ
ซึ่งอ้างถึงกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ รักษา
พระองค์ 904 ...ให้ถือว่ากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อกาหนด 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งในเรื่องนั้นอ้างถึง กอง
บังคับการปฏิบัติการพิเศษ”  

24 กันยายน 2563 เขาได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากอง
บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 904 
ขึ้นไปเป็นผู้บัญชากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่เขม้แข็งที่สุดในกองกำลังตำรวจ สิ่งนี้ทำให้
เขาม่ันใจได้วา่ผู้บัญชาการระดับสูงของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติมีความจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ 

วชิราลงกรณ์รู้ดีวา่ประชาชนจำนวนมากไม่มีความรักและ
ความเชื่อถือศรัทธาให้กับเขา การสับเปล่ียนชื่อและผู้บังคับ
บัญชาการตำรวจ จึงกระทำตั้งแต่ในช่วงที่เขายังพำนักอยูท่ี่
เยอรมนี กระทำก่อนที่เขาจะเดินทางกลับมาประเทศไทย
เม่ือเดือนตุลาคม 2563 - เพื่อให้แน่ใจวา่เม่ือเขาเดินทาง
กลับมายังประเทศไทยแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของเขา และเชื่อฟังคำสั่งของผู้รับใช้
ใกล้ชิดของเขาอยา่งไม่โต้แยง้  

(หมายเหตุ: กำลังพลของสำนักงานตำรวจแหง่ชาติอยู่
ที่ประมาณ 200,000 คน กำลังของกองทัพบกเพิ่มขึ้น
ประมาณ 450,000 คน จำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดอยู่ที่
ประมาณ 300,000 คน) 

หลังวชิราลงกรณ์กลับเมืองไทยในเดือนตุลาคม 2563 หรือ
แม่นยำกวา่นั้นภายหลังการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาสายกอง
กำลังฝ่ายตำรวจผ่านทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวน
กลาง ตำรวจเร่ิมใช้อุปกรณ์หนักและกลวิธีที่รุนแรงขึ้นใน
การสกัดก้ันและปราบปรามการประทว้งของเยาวชนไทย ที่
ประทว้งต่อเนื่องมาตั้งแต่แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตลอด
หนึ่งปีทีผ่่านมา ผู้ประทว้งที่เต็มไปด้วยจินตนาการถึง
ชีวิตที่ดีกว่านี้และเช่ือม่ันในพลังสันติวิธี ต้องเผชิญกับ
ตำรวจของวชิราลงกรณ์ที่ใช้ทั้งปืนฉีดน้ำสารเคมี 
แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง และเครื่องกีดขวางต่างๆ 
ทั้งลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร ์  

บทบาทประยุทธ์ 

พลเอกประยุทธ์ได้รับแต่งตั้งจากมกุฎราชกุมารวชิราลงกรณ์ 
ให้เป็นผู้นำการรัฐประหารในปี 2557 กล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือ 
มอบหมายให้ดูแลภาระกิจสำคัญ ที่ทำการสร้างหลักประกัน
วา่ จะไม่มีทางให้สถาบันกษัตริยจ์ะถูกบีบให้ต้องหลึกทางให้
กับระบอบประชาธิปไตยหลังจากการสิ้นรัชสมัยภูมิพล  

สำหรับประยุทธ ์กษัตริย์และชาติ ไม่อาจแบ่งแยกได้ 
ความปลอดภัยและความสุขของราชวงศ์เหนือส่ิงอ่ืนใด 
เขายินดีตอบสนองทุกขอ้เรียกร้องจากวังด้วยการสง่มอบ
เงินจำนวนมหาศาลอยา่งไม่ต้องสงสัย ยินดีผ่านพระราช
กฤษฎีกาและการกระทำทั้งหมดที่เสนอโดยวชิราลงกรณ์ให้
เป็นกฎหมายโดยปราศจากคำถามหรืออุปสรรคใด เขายินดี
ปล่อยให้กษัตริยข์โมยทรัพยส์ินของชาติ ไปเเติมเต็ม
กระเป๋าของวัง เขายินดีที่ได้จะเผชิญหน้ากับเยาวชนของ
ชาติด้วยรถฉีดน้ำ เพราะเขาไม่มีอะไรอื่นที่จะมอบให้
เยาวชนไทย 

บรรดาเยาวชนต่างก็รูดี้ว่าวชิราลงกรณ์ไม่มีอะไรจะ
มอบใหพ้วกเขา รูดี้ว่าถ้าอยากจะมีชีวิตรอดมันไม่มีวิถี
อ่ืน นอกจากว่ากษัตริย์จะต้องยอมถอยให ้และรูดี้ว่าจะ
ต้องถ้ากษัตริย์ยังไม่ยอม ก็จะต้องยกเลิกระบอบ
กษัตริย์  
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ความวุน่วายทางการเมืองนับตั้งแต่รัฐประหาร 2549  ที่
ทำให้ทั้งสังคมอยูใ่นสภาวะหยุดชะงัก ถูกตีกระหน่ำ ถูกทำ
ใหตกใจ และถูกเขยา่ขวัญ ได้ทำลายความก้าวหน้าของ
ระบอบประชาธิปไตยไทย เหตุการณ์รัฐประหาร 2557 เป็น
ประหนึ่งการตอกตะปูปิดฝาโลงทำลายความวาดหวังถึง
ระบอบประชาธิปไตยของผู้รักประชาธิปไตยชาวไทยด้วย
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด และ
พระบรมราชโองการต่างๆ ของวชิราลงกรณ์เป็นเคร่ือง
ยืนยันให้เห็นความหวาดกลัวในก้นบ้ึงของหัวใจพวกเขาวา่
จะถูกปิดก้ันคุมขังในกรงขังเสรีภาพโดยไม่อาจหลีกเล่ียงพ้น 
ดังนั้นเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2563 หลังจากการที่พล
เอกประยุทธใ์ช้อำนาจที่ได้มาโดยมิชอบเข้าควบคุม
ศาลรัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จในการส่ังยุบพรรค
อนาคตใหม่ พรรคที่ชนะการเลือกต้ังด้วยคะแนนเสียง
กว่า 6 ลา้นคน โดยได้ที่นั่งในรัฐสภาถึง 80 ที่นั่ง ความ
คับข้องใจของจิตวิญญาณธรรมชาติของเยาวชนไทย
จึงระเบิดออกมา 

ในความหวาดหวั่นต่ออนาคตอันมืดมนที่เป็นผลจากสภาพ
การเมืองนี้  เยาวชนไทยได้แสดงออกด้วยการประทว้งอยา่ง
สร้างสรรและด้วยจินตนาการอันกวา้งไกล ใช้สิทธิในการ
ประทว้งต่อต้านอนาคตของพวกเขาที่ถูกขโมยโดยเผด็จการ
ทีล่่อหลอกและครอบงำประชาชนด้วยอำนาจของกองทัพ 
และกำลังอาวุธ โดยกลุ่มผู้ชายสูงอายุที่ไม่ได้สัมผัสถึงความ
หมายของการมีชีวิตอยูข่องเพื่อนมนุษยค์นอื่นๆ - นี่เป็น
ความหวาดหวั่นร่วมของเยาวชนทุกคนทั่วโลก นี่เป็นเคร่ือง
แสดงวา่ ผู้ร่วมประทว้งและเยาวชนในประเทศไทยในปี 
2563 คือผู้กล้าหาญมาก ที่กล้าลุกขึ้นมาทำลายแอกที่ผูกมัด
ตนให้ยอมจำนนต่อสถาบันกษัตริย ์และเพื่อทำการปลด
ปล่อยเยาวชนไทยให้สามารถร่วมต่อสุกั้บพี่น้องเยาวชนทั่ว
โลก ด้วยเป้าหมายเพื่อปลดล็อคระบอบเผด็จการให้สำเร็จ
ให้ได้   

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมาไม่ใช่แค่ใน
กรุงเทพฯ เทา่นั้น แต่มีการประทว้งมากกวา่ 150 คร้ังทั่ว
ประเทศไทย เพื่อต่อสูโ้ค่นล้มระบอบเผด็จการที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยหายไปจากการเมืองไทย 

การประทว้งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งในมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย โรงเรียนมัธยม และแม้แต่นักเรียนประถม พวก
เขาเปิดโปงให้เห็นวา่ พล.อ.ประยุทธ์กำลังปล้นสิทธิ์ในการ
กำหนดอนาคตของตนเองของพวกเขาไป และขอ้อ้างของ

ประยุทธ์แห่งเพื่อ "ความสงบเรียบรอ้ยแหง่ชาติ" นั้นเป็น
ขอ้อ้างที่ไร้ชีวิตและเป็นโมฆะ เพราะวา่ 15 ปีของชีวิตภาย
ใต้รัฐประหาร ที่ทำลายความหวังประชาธิปไตยของคนรุ่น
พ่อรุ่นแม่ของพวกเขา พลเอกประยุทธ์ยังคงอยูใ่นอำนาจ
ด้วยการให้พรและการสนับสนุนจากวชิราลงกรณ์ ซึ่งแต่งตั้ง
ให้เขาเป็นผู้นำการรัฐประหารเพื่อต่อต้านประชาธิปไตยโดย
ทหารปี 2557 สิ่งนี้กลายเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์
การเมืองไทย ที่ความโกรธแค้นของประชาชนเร่ิมพุ่งตรงไป
ที่สถาบันกษัตริย ์

คนหนุ่มสาวเกาะเก่ียวความหวังวา่กษัตริยจ์ะรับฟังเสียง
ของพวกเขา เพราะพวกเขามีเหตุผลดีๆ มากมายที่กษัตริย์
ควรจะรับฟัง แต่ขอ้เท็จจริงกลับกลายเป็นวา่ รัฐบาลทหาร
วชิราลงกรณ์กลับปฏิเสธที่จะยอมรับฟังระดับของความคับ
แค้นใจของผู้คน การปฏิเสธที่จะฟังเสียงประชาชนด้วย
เจตนาที่จะคงการกดขี่ขูดรีดในประเทศไทยไวต้่อไป ยิ่ง
ทำให้คับแค้นจและความโกรธได้สั่นสะเทือนลึกไปถึงก้นบ้ึง
ของทุกโครงสร้างของสังคมไทย 

ในความพยายามที่จะขัดขวางการเติบโตของการประทว้ง - 
ซึ่งมีความเห็นอกเห็นใจในสังคม ประยุทธ์ใช้การระบาดของ
โควิด-19 เป็นขอ้อ้างในการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 1 
เดือนในวันที่ 14 มีนาคม 2563 จากนั้นถนนก็เงียบไปสอง
สามเดือน หลังจากที่วันเฉลิมลักพาตัวและ 'หายตัวไป' โดย
คนของกษัตริยใ์นกัมพูชาเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม ประชาชน
กลับมาที่ถนนพร้อมกับการประทว้งคร้ังใหญ่ ประยุทธ์
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกคร้ัง ที่มีการประทว้งต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ ได้ต่ออายุทุกเดือน
และนานกวา่นี้เป็นเวลานาน 

ขบวนการเยาวชนมีข้อเรียกรอ้ง 3 ข้อหลัก 

1. พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกฯ และ
องคาพยพ ลาออก  

2. รัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อ
รับรา่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
และ  

3. 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ใหอ้ยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย


การลุกขึ้นสู้ของเยาวชน พ.ศ. 2563 - #ให้มันจบที่รุ่นเรา
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ผู้คนตระหนักรู้เพิ่มขึ้นวา่ประยุทธ์จะไม่มีอำนาจได้เลยหากไม่
ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย ์โฟกัสของการประทว้งจึงได้
ยา้ยป้าไปสูส่ถาบันพระมหากษัตริยโ์ดยตรง เม่ือวันที่ 10 
สิงหาคม 2563  “กลุม่ธรรมศาสตรแ์ละการชุมนุม” 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)์ ได้ปักหมุดเดินหน้าผลักดัน 
10 ข้อเรียกรอ้งเฉพาะเพื่อการปฏิรูปสถาบันพระมหา
กษัตริย์ 

1. ยกเลิกมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ทีว่า่ผู้ใดจะกล่าวหา
ฟ้องร้องกษัตริยมิ์ได้ แล้วเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทน
ราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริยไ์ด้ เช่น
เดียวกับที่เคยบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎร 

2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 รวมถึง
เปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อ
สถาบันกษัตริยไ์ด้ และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะ
วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริยท์ุกคน 

3. ยกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์ พ.ศ.2561 และให้แบ่งทรัพยส์ินออกเป็น
ทรัพยส์ินสว่นพระมหากษัตริยท์ี่อยูภ่ายใต้การควบคุมของ
กระทรวงการคลัง และทรัพยส์ินสว่นพระองค์ที่ของสว่น
ตัวของกษัตริยอ์ยา่งชัดเจน 

4. ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรใหก้ับสถาบัน
กษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

5. ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์ หน่วยงานที่มีหน้าที่
ชัดเจน เช่น หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ให้ยา้ยไปสังกัดหน่วยงานอื่น และหน่วยงานที่
ไม่มีความจำเป็น เช่น คณะองคมนตรี ให้ยกเลิก 

6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราช
กุศลทั้งหมด เพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริยอ์ยู่
ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด 

7. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในที่สาธารณะ 

8. ยกเลิกการประชาสัมพันธแ์ละการให้การศึกษาที่เชิดชู
สถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมด 

9. สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่นฆา่ราษฎรที่
วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเก่ียวขอ้งใดๆ เก่ียวกับ
สถาบันกษัตริย ์

10. หา้มมิใหล้งพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหาร
ครั้งใดอีก 

ความกลา้หาญของนักศึกษาธรรมศาสตรใ์นการนำ 

เสนอข้อเรียกรอ้งเพื่อการปฏิรูปสถาบันทั้ง 10 ข้อนี้ ได้
เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตรข์องประเทศไทยไปตลอด
กาล  

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยรายงานวา่ในช่วง 8 
เดือนระหวา่งการฟื้นคืนชีพของการประทว้งเม่ือวันที่ 18 
กรกฎาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 มีการจับกุม
อยา่งน้อย 581 คน โดยมีเยาวชน 1500  คนถูกตั้งขอ้หา
กระทำความผิดต่างๆ อยา่งน้อย 82 คน ภายใต้กฎหมาย
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ ตั้งแต่นั้นมาก็มีมากขึ้น - มากขึ้น
ทุกวัน 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เม่ือเยาวชนตั้งใจจะกลับ
ไปอยูต่ามทอ้งถนนเพื่อรับรู้ถึงความจำเป็นในการแสดงความ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนในเมียนมาร์ - ด้วยความ
กล้าหาญในการฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์ของประยุทธ์ ผู้นำ
ประมาณ 30 คนถูกจำคุก สว่นใหญ่อยูภ่ายใต้กฎหมายหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพ 

เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่มีเกม โย-โย ้(jo-jo) ระหวา่งผู้ประทว้ง
และศาลอาญา โดยศาลอาญาปฏิเสธที่จะให้ประกันตัวผู้ที่ถูก
จับและยกเลิกภายใต้แรงกดดันของสาธารณชน ผู้นำหลาย
คนในเรือนจำใช้การประทว้งเพื่ออดอาหาร โดยได้รับการ
สนับสนุนจากแม่ ครอบครัว และเพื่อนฝูงที่ประทว้งนอกศาล 
ในจังหวัดนอกกรุงเทพฯ การประทว้งมักมุ่งเป้าไปทีผู่้
พิพากษาประจำจังหวัดซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอยา่ง
ชัดเจนแต่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระราชวัง ภายใต้แรงกดดัน
ของสาธารณชน ประยุทธ์ใช้วิธีการเอาใจแบบเด็กๆ ปล่อยให้
แกนนำผู้ประทว้งได้รับการปล่อยตัวทีละคนอยา่งช้าๆ เม่ือ
เวลาผ่านไป 

พริษฐ์ (เพนกวิน) ชีวารักษ์ (23) ผู้นำเยาวชนดีเด่น ประทว้ง
อดอาหารเป็นเวลา 53 วัน แม่และเพื่อนของเขาโกนศีรษะ
และคอยเฝ้าอยูน่อกสนาม เขาได้รับการประกันตัวเม่ือวันที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ด้วยเงิน 200,000 บาท และถูก
จับอีกคร้ังและถูกจำคุกอีกคร้ังในวันที่ 9 สิงหาคม เขาเป็นโรค
หืด ติดโควิดในเรือนจำที่แออัด และถูกปฏิเสธการรักษาที่
เหมาะสม เงินสองแสน เป็นเงินที่เพื่อน ๆ จะต้องรวบรวม
หากได้รับการประกันตัว ผู้นำเยาวชนหลายคนถูกตั้งขอ้หา
หลายกระทง รัฐบาลทหารทั้งหมดของประยุทธ์ได้ชี้แจงขอ้
กล่าวหาทางอาญาต่อเยาวชนไปแล้ว 1,500 คน รวมกัน 
ประมาณ 800 กระทง โดยในจำนวนนี้มี 200 กระทงที่
เก่ียวขอ้งกับการ "ดูหม่ิน" สถาบันกษัตริย ์กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือขอ้กล่าวหาที่ทำให้เยาวชนเป็นอาชญากรที่ร้องขอให้พระ
มหากษัตริยท์รงยุติการใช้อำนาจในทางที่ผิด  
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ด้วยการปฏิบัตติ่อภรรยา ลูกๆ และนางสนมในฮาเร็ม 
วิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือย รวมทั้งการลงโทษอยา่งป่าเถื่อน อีก
ทั้งมีขา่วลือมากมายเก่ียวกับการเขา้ไปพัวพันกับการ
ตายของขา้ราชบริพารและผู้วิจารณ์เขา วชิราลงกรณ์จึง
มีชื่อเสียงในทางการเป็นเจา้พ่อมาเฟีย ตั้งแต่ก่อนที่เขา
จะขึ้นครองราชย ์และทันทีที่ขึ้นเป็นกษัตริย ์เขาก็ยิ่ง
ทำตัวเลวร้ายมากกวา่เดิม เขาปกครองประเทศราวกับ
วา่เขาเป็นเจา้ชีวิตของทุกคนจริงๆ   

เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เขาละทิ้งชีวิตมอมเมาม่ัวสุม
ในฮาเร็มที่เยอรมนีและเดินทางกลับมายังประเทศไทย 
กลับไทยเพื่อไปทำอะไร? ก็เพื่อไปกำกับการบดขยี้การ
จลาจลของเยาวชน เพื่อไปจัดตั้งกองกำลังอาสา
พลเรือน ไปดูแลการใช้เงินสองหม่ืนล่้านในการก่อสร้าง
พระราชฐานอันตระการตา ณ อาคารพระราชวังดุสิต ที่
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กวา่พันไร่ ใจกลางกลาง
กรุงเทพมหานคร 

นับตั้งแต่วชิราลงกรณ์กลับมายังประเทศไทย สำนัก
พระราชวัง ได้จัดทำพระราชพิธีกวา่ 200 งาน เพื่อ
เสริมภาพลักษณ์ของกษัตริย ์สว่นใหญ่เป็นพระราชพิธี
จักรีตามแบบจารีตอันโบราณคร่ำครึ ที่ดูถูกเหยียด
หยามความเป็นมนุษยข์องผู้คนในประเทศ ไปกับการ
เพื่อโอ้อวดความเป็นเทพ ที่เสริมแต่งด้วยแถวทหาร 
และร้ิวขบวนอันน่าเกรงขาม เพื่อให้กษัตริย ์ปรากฏตัว
พร้อมราชินี และเจา้คุณพระ ที่แขง่กันแต่งตัวหรูหรา
ประดับอัญมนีแพรวพราว ช่วงแรกๆ จะเห็นขา่ว
กษัตริยต์้องถูกราชินีคอยพยุงไม่ให้เซหกล้ม ทา่มกลาง
ขา้ราชการและเจา้หน้าที่ในเคร่ืองแบบหลายร้อยคน 
และมีผู้คนและชาวรักในหลวงที่ต้องใสเ่สื้อสีเหลืองฟ้า 
มานั่งเขา้แถวกับพื้น โบกธงชาติและธงกษัตริย ์พร้อม
พากันเปล่งเสียง ‘ทรงพระเจริญ'  

กิจกรรมพระราชสำนักเหล่านี้ จะมาพร้อมกับรถลีมูซีน
หรูขบวนยาวเหยียด และถ้าเดินทางไปต่างจังหวัด ก็จะ
มีการใช้เคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำ แต่ละงาน
พระราชพิธีใช้เงินไปงานละมหาศาล หลายล้านบาท  

นี่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท์ี่เยาวชนและผู้คน
ในประเทศไทยไม่ต้องการและจะต่อต้านจนถึงที่สุด!

ราชอาณาจักรตบ-จูบ บทสรุป

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุครัชกาลที่ 
10 กำลังผลักประเทศไทยใหเ้ข้าสู่สภาวะที่อยู่
ในสภาพกระปรกกระเปลี้ย บีบใหผู้้คนอยู่ในส
ทางสองแพรง่ จะยอมจำนนต่อระบอบ
เผด็จการทหารหรือขะลุกขึ้นปฏิวัติ  

เยาวชน นักเรียนนักศึกษา กำลังพูดว่า - จะไม่
ยอมประนีประนอม ไม่มีการยอมจำนนต่อ
ระบบปกครองที่คอรัปช่ันฉ้อฉล ไม่ยอมจำนน
ต่อความยุติธรรมที่บิดเบ้ียวอีกต่อไป พวกเขา
กำลังพูดกับตัวเองและกับทุกคนในสังคมว่า 
“ใหมั้นจบทีรุ่น่เรา" . จบเร็วเทา่ไรก็ย่ิงดี 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต้องการระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ศักดินาคืนชีพอย่าง
เด็ดขาด อาเซียนต้องการประเทศไทยในฐานะ
ประชาธิปไตยที่สดใส และประชาธิปไตยที่
สดใสคือส่ิงที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น 

ฟังคนหนุ่มสาวเถอะ พวกเขาจะหา
ทางปลดแอก ปลอ่ยใหพ้วกเขาเป็น
ผู้นำเถอะ 

พวกเขาต้องการการสนับสนุนและ
ความสามัคคีจากพวกเรา!!!  

* * *
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Richard Thompson Coon 

ทำไมต้องประท้วงสถาบันกษัตริย์ไทย 
ตลอดสี่ปีนับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ กษัตรยิ์วชิราลงกรณ์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเยอรมนี แต่
ยังคงให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนายพลทหารและประยุทธ์ จันทร์โอชา เผด็จการ
ผู้ควบคุมรัฐบาลในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ วชิราลงกรณ์
ได้ออกพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ในการเพิ่มอำนาจของตัว
เอง เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินแผน่ดิน “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์” ไปเป็นของกษัตรยิ์โดยตรง จัดระเบียบข้าราชการในพระองค์ เพื่อเพื่อสั่งการ
ข้าราชการพลเรือนในส่วนข้าราชบริพารได้โดยพระราชอัธยาศัย บังคับบัญชากอง
บัญชาการถวายความปลอดภัยฯ และวางนายพลที่ไว้วางใจใหค้วบคุมกองกำลังตำรวจ 
ที่เลวร้ายอย่างไม่อาจปล่อยให้ผ่านไดค้ือ วชิราลงกรณ์ปล้นสำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินสาธารณะภายใต้กระทรวงการคลัง มูลค่าประมาณ 
1.5 ล้านล้านบาท (60 พันลา้นยูโร) ให้มาเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย ์สื่อในเยอรมนีพากันให้ความสนใจกับเรื่องวิถีชีวิตกษัตริย์ไทย 
และวิถีฮาเร็มผู้หญิงของเขาในเยอรมนีและสวิตเซอรแ์ลนด์ คนไทยรอมาหลายปี ที่จะ
เห็นกษัตริย์แสดงความเคารพตอ่ประชาธิปไตย และประชาชนชาวไทย แต่เขากลับ
แสดงออกไปในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อเห็นว่ากษัตริย์ร่วมมือกับนายพลทหารของเขา 
รวมศูนย์อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ ชบวนการเยาวชนและผู้คนที่รักประชาธิปไตยชาวไทย 
ไม่อาจทนได้ต่อไป และลุกขึ้นมาประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก 
ตั้งแต่ต้นปี 2563 

เพื่อหยุดยั้งไม่ให้คนไทยประท้วงสถาบันกษัตรยิ์ รัฐบาลของกษัตริย์ได้ใช้กฎหมาย
หลายฉบับ และที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อพยายามหยุดผู้
ประท้วง ทั้งผูป้ระท้วงบนทอ้งถนนและผู้ที่โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดีย iLaws 
องค์กรช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทย ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ “ความผิดต่อพระ
มหากษัตรยิ์” ที่นำขึ้นศาลตั้งแตป่ี 2549-2563 จากกระทรวงยุติธรรม พบว่ามีผู้ถูก
ดำเนินคดี 1,158 คนในบันทึกของกระทรวงยุติธรรมในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา 

ตลอดปี 2563 และต้นปี 2564 มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารและกษัตริย์กว่า 
200 ครั้ง มีผู้ถูกตั้งข้อหา1,500 คน ด้วยกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ iLaws องค์กรช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทย ได้รับข้อมูล
จากกระทรวงยุติธรรมว่า “ความผิดต่อพระมหากษัตริย์” ที่นำขึ้นศาลระหว่างป ี
2549-2563 มีคดี ‘ความผิดต่อพระมหากษัตรยิ์’ จำนวน 1,158 คดี ถูกดำเนินคดี
ภายในศาลสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

คนที่ประเทศไทยยังคงประท้วงและ ACT4DEM ยังคงรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย 
เสรีภาพ ความยุติธรรม และนำพระมหากษัตรยิ์ไทยและประชาชนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมในอาชญากรรมตา่งๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบสวนตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของประเทศไทย 

เป้าหมาย เพื่อร่วมตอ่สู้กับประชาชนในประเทศไทยและในอาเซียน เพื่อ
ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเท่าเทียม ความเป็นภารดรภาพ และปฎิญญาสากล
เพื่อสิทธิมนุษยชน และการแก้ปัญหาวิกฤติโลกรอ้นอย่างเร่งด่วน

สนับสนุน 
ACT4DEM

GoFundMe

ภาคภาษาอังกฤษ 
เผยแพร่  

20 กันยายน 2564 

ภาคภาษาไทย 
เผยแพร่  

16 พฤษจิกายน 2564

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสู้
ร่วมสนับสนุนตอลด 

10 ปีที่ผ่านมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 
ACT4DEM@gmail.com 

เวบไซด์   
https://act4dem.net/
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