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อนาคตของสถาบนักษตัริยน์ั้นอยา่งนอ้ยจะถูกกาํหนดโดยจุดแขง็และจุดอ่อนของรัชกาลปัจจุบนั 

ตลอดจนเส้นทางในการสืบสันตติวงศ ์น่ีคือความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีๆ 

ซ่ึงพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั คือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเป็นกษตัริยท่ี์ยงัทรงพระชนมชี์พซ่ึงครองราชยย์าวนานท่ีสุดในโลก   

เม่ือพระองคเ์สด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติัในปี 1946 ซ่ึงเป็นระยะเวลาเพียงแค่ 14ปี 

หลงัจากท่ีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ดถู้กยกเลิกไป สถาบนัพระมหากษตัริยก์็เกือบท่ีจะถูกครอบงาํ 

ดว้ยพลงัและอาํนาจทางการเมืองใหม่    

ในช่วงทศวรรษ 1960 กลุ่มผูส้นบัสนุนพระมหากษตัริย ์ดว้ยความร่วมมือกบักองทพัไทย 

ประสบความสาํเร็จในการรักษาสถานภาพฐานการเงินของราชวงศ ์

ตลอดจนการสร้างความเคารพนบัถือใหก้บัสถาบนัพระมหากษตัรย ์ ในปี 1973 และ 1992 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

ทรงเขา้มาเพื่อยติุความรุนแรงทางทหารท่ีมีต่อกลุ่มผูป้ระทว้งท่ีต่อตา้นการปกครองแบบเผด็จการ 

ซ่ึงเป็นการสร้างบทบาทของพระองคใ์นฐานะท่ีเป็นผูช้ี้ขาดคนสุดทา้ยในเวลาท่ีเกิดวกิฤติ 

ดว้ยการเสด็จพระราชดาํเนินไปยงัพื้นท่ีห่างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีมีการประชาสัม

พนัธ์อยา่งแพร่หลายตลอดจนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

นานบัประการทัว่ประเทศท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนของพสกนิกรในทอ้งท่ีทุรกนัดาร 

ทาํใหพ้ระองคถู์กมองวา่เป็นพระมหากษตัริยท่ี์อุทิศพระองคเ์พื่อวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน  

ส่ิงท่ีแสดงถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

คือการท่ีพระองคท์รงไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มากท่ีสุดในโลก  

สิทธิบตัรส่ิงประดิษฐท่ี์พระองคท์รงคิดคน้ ตลอดจนพระปรีชาสามารถในดา้นศิลปะ ดนตรี 

และพระราชนิพนธ์   พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ในเดือนมิถุนายน ปี 2006 

จดัข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบติัครบ 60 ปี 
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ดูเหมือนพระราชพิธีดงักล่าวจะแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จในการครองราชย์  ประชาชนเรือนลา้น หลัง่ไหลเ

ขา้สู่กรุงเทพมหานครเพื่อมีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลอง  พระราชวงศแ์ละบุคคลสาํคญัจากทัว่โลกต่างก็เดินท

างมาร่วมพระราชพิธีน้ีเช่นกนั 

ดูเหมือนในช่วงเวลานั้นซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ไดพ้ิสูจน์ถึงความสาํเร็จของรัชสมยัไวอ้ยา่งชดัเจน 

แต่เม่ือเดือนกนัยายน ปี 2006 ฝ่ายทหารไดป้ฏิวติั ทาํรัฐประหาร 

เพื่อขบัไล่รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งและไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางของ 

พนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น   

ผลกระทบท่ีรุนแรงมากข้ึนของการเลือกโดยสาํนกัพระราชวงัในช่วงเวลาส่ีทศวรรษท่ีผา่นมาไดเ้ปิดเผยสถา

บนัพระมหากษตัริย ์ในขณะท่ีพระมหากษตัริยท์รงพอพระทยักบัการสนบัสนุนในวงกวา้ง 

ก็มีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึนวา่สถาบนัพระมหากษตัริยใ์นฐานะของสถาบนัแห่งหน่ึงกาํลงัอยูใ่นจุดท่ีตกตํ่าลงทั้งในแ

ง่ของความนิยมและความชอบธรรม 

ส่ิงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดท้รงสั่งสมมาตลอดช่วงรัชสมยัของพระองค ์

จะถูกใชอ้ยา่งส้ินเปลืองไดอ้ยา่งไรภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ก่ีปี? 

คาํตอบจะเป็นส่ิงท่ีบอกเราไดม้ากถึงอนาคตของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นประเทศไทย  

แมว้า่จะไม่พิจารณาในประเด็นการสืบราชสมบติั  

กลุ่มพลงัท่ีเป็นตวัแทนในการสนบัสนุนสถาบนัพระมหากษตัริยก์ลบัเป็นกลุ่มท่ีทาํใหส้ถาบนัพระมหากษตัริ

ยต์อ้งตกอยูใ่นสภาวะวกิฤต   

เม่ือประเด็นเร่ืองการสืบราชสมบติัเกิดข้ึนในสภาวะท่ีสถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความอ่อนแอ 

ก็อาจจะส่งผลใหเ้กิดความวิบติัได ้แต่ไม่วา่จะดีหรือร้ายก็ตาม 

รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดชฯท่ีมีการครองราชยม์าอยา่งยาวนานก็ถึงจุดท่ีจะตอ้ง

กาํหนดอนาคตของสถาบนัพระมหากษตัริยข์องไทย 

โดยมีปัจจยัภายในหลายๆดา้นทั้งท่ีช่วยส่งเสริมและบัน่ทอนการดาํรงอยูข่องสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หค้งไ

วซ่ึ้งความเป็นสถาบนั 

การเปิดเผยของสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต่์อการตรวจสอบของ

สาธารณชน )มกัเก่ียวขอ้งกบัการพดู ( มีส่วนทาํใหส้ถาบนัมีความเขม้แขง็ข้ึน  

สภาองคมนตรีและสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยไ์ดเ้ขา้ถึงนกัวชิาการในระดบัหน่ึง 

และสาํนกัพระราชวงัเองก็ให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัเน้ือหาพระราชประวติัใหม่ท่ีค่อนขา้งสมดุลมากข้ึน ซ่ึง 

รวมไปถึงเร่ืองตอ้งหา้มเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหม่ินสถาบนั  ในขณะท่ีรัฐบาลไดส้ั่งปิด )เซ็นเซอร์ 
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censor)บล๊อกและเวปเพจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการวพิากษว์จิารณ์สถาบนัพระมหากษตัริย ์เช่น 

ความลบัทางการทูตจาํนวนมากของ  Wikileaks ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย แต่กลบัไม่ไดปิ้ด 

ส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์แนววพิากษว์จิารณ์บางแห่ง เช่น บทความของ MacGregor Marshall เร่ือง  “Thailand’s 

Moment of Truth”  ขอ้มูลงบประมาณของรัฐบาลเองเม่ือเร็วๆ น้ีก็สามารถเขา้ถึงไดผ้า่นระบบออนไลน์ 

รวมไปถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณใหก้บัพระราชวงศ ์และค่าใชจ่้ายของพระมหากษตัริย ์

การเปิดเผยขอ้มูลตรงน้ีถูกกระตุน้โดยรายงานจากภายนอก อยา่งเช่น นิตยสาร Forbes  ท่ีไดร้ายงานวา่ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูภู่มิพลอดุลยเดชฯ เป็นพระมหากษตัริยท่ี์ร่ํารวยท่ีสุดในโลก 

โดยมี  พระราชทรัพยส่์วนพระองคป์ระมาณ 30 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ซ่ึงนัน่เป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัพระมหากษตัริย ์

แต่ถา้จะมองเก่ียวกบัความสมดุลของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นฐานะของสถาบนัแห่งหน่ึง 

โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมามีหลายเหตุผลท่ีทาํให้สถาบนัพระมหากษตัริยอ่์อนแอลง  ประการแรก 

คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

จากบุคคลบุคคลหน่ึงไดก้ลายมาเป็นจุดศูนยร์วมของราชวงศไ์ทย  

ไม่วา่จะเป็นเพราะการท่ีพระองคท์รงครองราชยม์าอยา่งยาวนานหรือความพยายามในการประชาสัมพนัธ์จา

กสาํนกัพระราชวงัเองก็ตาม พระองคท์รงประสบความสาํเร็จในการเป็นตวัแทนของบุคคลท่ีน่าเคารพบูชา 

แต่หากมองในดา้นลบ  

ยิง่พระองคป์ระสบความสาํเร็จในฐานะตวับุคคลหรือพระราชกรณียกิจถูกนาํเสนอมากเท่าไหร่ 

สถาบนัพระมหากษตัริยใ์นฐานะสถาบนัก็ยิง่อ่อนแอลงเท่านั้น  

ไม่น่าสงสัยแต่อยา่งใดท่ีพระองคเ์ป็นกษตัริยท่ี์ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

อยา่งไรก็ตามความนิยมในตวัของพระองคก์็ไม่ไดจ้าํเป็นท่ีจะตอ้งแปลไปสู่ความชอบธรรมท่ีมีต่อสถาบนัพร

ะมหากษตัริย ์ในความจริงแลว้ทางตรงกนัขา้มอาจจะเป็นความจริงก็เป็นได ้ 

อาจจะเป็นเร่ืองดีท่ีคนไทยจาํนวนมากมีความจงรักภกัดีต่อพระราชบลัลงักไ์ม่มากไปกวา่การจงรักภกัดีต่อรั

ชสมยัปัจจุบนั  

สาํนกัพระราชวงัประสบความสาํเร็จในการสร้างภาพลกัษณ์ส่วนพระองคใ์นดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งพระ

มหากษตัริยก์บัประชาชน สร้างสถานะใหพ้ระองคเ์ป็นท่ีเคารพนบัถือมากข้ึน  

และทาํใหส้ถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นจุดศูนยร์วมทางจิตวญิญาณของชาติ 

ซ่ึงความสาํเร็จประเภทน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัผูสื้บทอดพระราชสมบติัองคอ่ื์นๆ  

 ในขณะท่ีผูส้ังเกตการณ์หลายคนมกัจะอา้งถึงสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทยราวกบัวา่ 

 ป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเอกภาพ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และใช ้"สาํนกัพระราชวงั "

เป็นเคร่ืองมือในลกัษณะเดียวกนักบั ทาํเนียบขาว หรือ White House  ของสหรัฐอเมริกา หรือบา้นเลขท่ี 10 
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ถนนดาวน์น่ิง (10 Downing Street) ของสหราชอา ณาจกัร 

อุปมาเปรียบไดก้บัศูนยก์ลางของอาํนาจท่ีมีการกาํหนดอยา่งชดัเจน  

 แต่คาํอธิบายน้ีไม่เหมาะสมอยา่งยิง่กบับริบทของประเทศไทยในปัจจุบนั 

 ในความเป็นจริง มีกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มท่ีมีผลต่อราชวงศไ์ทย   

บ่อยคร้ังท่ีมีการทบัซ้อนกนัและมีการจดัวาระการแข่งขนั 

ตลอดจนการแบ่งแยกท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานาน 

 รวมไปถึงความสัมพนัธ์ท่ีหว ัน่ไหวในเร่ืองมุมมองความคิดเห็น 

การแบ่งศูนยก์ลางของอิทธิพลจะมุ่งเนน้ไปท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ   

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะองคมนตรี 

 

หากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงต่อตา้นการรัฐประหารเม่ือปี 2006 

ตามท่ีแหล่งข่าวหลายแห่งกล่าวไว ้พระองคก์็จะทรงไม่สามารถหรือ 

ทรงไม่เตม็พระทยัท่ีจะควบคุมคนอ่ืนๆในสาํนกัพระราชวงัท่ีสนบัสนุนการรัฐประหารได ้ ตามท่ี 

ขอ้มูลลบัทางการทูต wikileaks หลายช้ินช้ีใหเ้ห็นวา่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

และพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรี 

เป็นผูเ้คล่ือนไหวคนสาํคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึน  

น่ีเป็นบางส่วนของสาํนกัพระราชวงัท่ีสนบัสนุนการเคล่ือนไหวของผูป้ระทว้งกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อป

ระชาธิปไตย (PAD) 

การเคล่ือนไหวพยายามจะขดัขวางและลม้ลา้งรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งซ่ึงนาํโดยผูส้นบัสนุนของพนัตาํรว

จโททกัษิณ ชิณวตัรในปี 2008  

 

 ในขณะท่ีบางคนแยง้วา่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงถูกกดดนัจากกลุ่มรัฐประหารเพื่อลงพระนามรับรองในการทาํรัฐประหารดงักล่าว 

แต่ไม่ใช่กรณีเดียวกบัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  เม่ือพระองคฯ์ 

เสด็จพระราชดาํเนินไปร่วมงานศพของผูป้ระทว้งพนัธมิตรท่ีเสียชิวติในการปะทะกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

ประการท่ี 3 การใชก้ฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพอยา่งไม่จาํเป็น 

ส่งผลเสียต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

กฎหมายดงักล่าวค่อนขา้งท่ีจะลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่อยา่งนอ้ยในช่วงทศวรรษท่ี 
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1990และช่วงตน้ของทศวรรษท่ี2000  มีเพียงบางกรณีเท่านั้นท่ีเกิดข้ึน  

ราชวงศข์องยุโรปไดรั้บประโยชน์จากผลโพล 

(poll)ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสถาบนักษตัริยข์องพวกเขา 

แต่สาํหรับประเทศไทยดว้ยกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพทาํใหก้ารทาํโพลเป็นไปไม่ได ้

ทั้งกฎหมายฉบบัน้ียงัเป็นการกีดกนัสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ากการแสดงความคิดเห็นและการวพิากษว์จิาร

ณ์ 

ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้อาจจะช่วยทาํใหส้ถาบนัพระมหากษตัริยด์าํรงอยูไ่ดอ้ยา่งถูกทาํนองคลองธรรมในส

ภาพแวดลอ้มท่ีประชาธิปไตยกาํลงัเบ่งบาน ตามเน้ือความของกฎหมายฉบบัน้ี 

กฎหมายจะปกป้องพระมหากษตัริย ์พระราชินี ผูสื้บทอดราชบลัลงัก ์และผูส้าํเร็จราชการแผน่ดิน 

แต่ในทางปฏิบติัดูเหมือนวา่จะปกป้องสมาชิกอ่ืนๆ ของราชวงศส์กุลน้ีเช่นเดียวกนั  

ผูเ้สนอกฎหมายไดพ้ยายามท่ีจะขยายการคุม้ครองตามกฎหมายใหถึ้งแมก้ระทัง่สมาชิกของคณะองค

มนตรี  ทุกคนสามารถทาํให้ขอ้กล่าวหากลายเป็นอาวธุท่ีแสนสะดวกเพื่อใชต่้อตา้นฝ่ายตรงขา้ม 

ส่วนตวัของกฎหมายเองก็มีความคลุมเครือในแง่ไม่ค่อยดีและศาลก็ไดตี้ความไวอ้ยา่งกวา้งๆ  

ตามกฎหมายท่ีตั้งข้ึนในส่วนการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติของประมวลกฎหมายอาญา สิทธิขั้นพื้นฐาน 

เช่น ผูถู้กกล่าวหามกัจะถูกปฏิเสธไม่ใหไ้ดรั้บการประกนัตวั ท่ีร้ายแรงท่ีสุด 

เป็นคาํตดัสินโทษท่ีหนกัและมีจาํนวนคดีท่ีคาดไม่ถึง คาํตดัสินจาํคุก สูงสุดคือ 15 ปี 

ซ่ึงนบัวา่เป็นโทษสูงท่ีสุดของทุกๆ แห่งในโลกในศตวรรษท่ีผา่นมา  ระหวา่งปี 1992 และ 2004  

จาํนวนคดีเฉล่ียอยูท่ี่ 5 คดีต่อปี แต่ในปี  2010 ไดพุ้ง่สูงข้ึนถึง 478 คดี โดยผูท่ี้เสนอใหป้รับแกก้ฎหมายน้ี 

ถูกบงัคบัใหโ้ดนเนรเทศ ทรมานร่างกาย และถูกขู่วา่จะมีอนัตรายถึงชีวติ 

สุดทา้ยน้ึยงัคงมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเปล่ียนรูปภูมิทศัน์ทางการเมืองในขณะท่ีสถาบนัพระมหากษตัริยย์งัคงดาํรงอ

ยู ่ การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัท่ามกลางบรรยากาศสลวัของรัชสมยัปัจจุบนั คือ 

การพฒันาจิตสาํนึกทางดา้นการเมืองการปกครองใหลึ้กซ้ึงและแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยทัว่ทั้งปร

ะเทศ เครือข่ายกษตัริยเ์ขา้ถึงการก่อรัฐประหารเม่ือปี 2006  เช่นเดียวกนักบัการรัฐประหารท่ีผา่นๆ มาในอดีด 

คือ การรัฐประหารไดรั้บการรับรองจากสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

ผูก่้อรัฐประหารใหเ้หตุผลแสดงความบริสุทธ์ิวา่ 

การทาํรัฐประหารนั้นทาํเพื่อสาธารณชนโดยอา้งเร่ืองการทุจริตของนกัการเมืองและภยัคุกคามต่อสถาบนัพร

ะมหากษตัริย ์ หลงัจากนั้นก็จะมีการนิรโทษกรรม และในท่ีสุดการทาํรัฐประหารก็จะถูกลืมเลือนไป  

 แต่ประชาชนกลุ่มใหม่ผูต้ระหนกัถึงความสาํคญัทางการเมืองกลบัไม่เคยลืมการทาํรัฐประหาร  

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช. หรือ "เส้ือแดง") 
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ยงัคงมีการจดัระเบียบเพื่อท่ีจะนาํผลกระทบท่ีเกิดจากการทาํรัฐประหารออกไป 

โดยสร้างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน 

นาํประโยคท่ีระบุถึงการนิรโทษกรรมออกไปและดาํเนินคดีผูท้าํรัฐประหาร 

และพิจารณาการดาํเนินการทางกฎหมายหรือการพิจารณาคดีท่ีมาจากการทาํรัฐประหาร 

การเคล่ือนไหวดงักล่าวนาํไปสู่ปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่การต่ืนตวั หรือ ตาท่ีเปิดข้ึน )ตาสวา่ง)  

ดว้ยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการพดูปากต่อปากของผูป้ระทว้ง 

ปรากกฎการณ์ตาสวา่งทาํให้สายตาของพวกเขาเพง่มองไปท่ีบทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

และการเขา้มามีส่วนร่วมในการวพิากษว์จิารณ์ทางการเมืองและประวติัศาสตร์ของสถาบนัอยา่งเตม็ท่ี  

 มีการแสดงออกโดยใชภ้าษาแบบรหสัเฉพาะเพื่อท่ีจะหลบเล่ียงการจบักุม 

การขบัเคล่ือนในคร้ังน้ีไม่มีภาพลวงอีกต่อไป 

จึงเห็นความพยายามซํ้ าแลว้ซํ้าอีกของสาํนกัพระราชวงัเพื่อป้องกนัอาํนาจของกษตัริยท่ี์เป็นท่ีนิยมผา่นศาลยุ

ติธรรม คณะองคมนตรีและสมาชิกบางองคข์องราชวงศ ์

แทนท่ีจะลืมการเสด็จพระราชดาํเนินไปเป็นประธานในงานศพของผูชุ้มนุมกลุ่มพนัธมิตรในเดือนตุลาคม 

2008 เหตุการณ์น้ีกลบัเป็นส่ิงท่ีขุ่นเคืองสาํหรับกลุ่มผูชุ้มนุมเส้ือแดง และตั้งวนันั้นใหเ้ป็นอนุสรณ์วา่เป็น 

"วนัตาสวา่งแห่งชาติ" 

การออกมาเลือกขา้งอยา่งเปิดเผยของราชวงศไ์ดถ้อดถอนความพยายามท่ีจะส่ือใหเ้ห็นวา่สาํนกัพระราชวงัเป็

นกลางซ่ึงความรู้สึกดา้นลบของกลุ่มผูชุ้มนุมเส้ือแดงยิง่สูงข้ึนเม่ือสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ลือกท่ีจะไม่แทรก

แซงเม่ือผูชุ้มนุมเส้ือแดงถูกฆ่าตายโดยกองกาํลงัของรัฐบาลเม่ือเดือนพฤษภาคม 2010 เหนือกวา่ส่ิงอ่ืนใด 

การตดัสินใจในการร่วมงานศพของกลุ่มพนัธมิตรในปี 2008และไม่ไปร่วมงานศพของกลุ่ม นปช.ในปี 2010 

ถือวา่เป็นจุดจบของสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทยซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทราบกนัดี  

การเขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของสาํนกัพระราชวงัในการทาํรัฐประหาร 

การปรากฎตวัแบบเลือกขา้งของสมาชิกราชวงศใ์นเร่ืองความขดัแยง้ทางการเมือง  

การใชก้ฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพตามอาํเภอใจ 

หรือแมก้ระทัง่การตระหนกัถึงเร่ืองความมัง่คัง่ของราชบลัลงัก ์

ไดท้าํใหค้วามชอบธรรมของสถาบนัพระมหากษตัริยน์ั้นลดลงและเป็นภยัอยา่งใหญ่หลวงต่อสถาบนัพระม

หากษตัริยใ์นอนาคต 

 

แต่ความลม้เหลวท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในรัชสมยัของรัชกาลท่ี 9 

อาจจะเป็นการท่ีสาํนกัพระราชวงัไม่สามารถท่ีจะนาํเสนอแผนของการสืบราชสันตติวงศใ์นแง่บวก 

แทนท่ีจะทรงสละราชสมบติั ตามท่ีพระองคไ์ดเ้คยพิจารณาไวใ้นช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 
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จากการท่ีทรงเฝ้าสังเกตการเปล่ียนแปลงดว้ยพระองคเ์อง 

พระองคท์รงตดัสินพระทยัท่ีจะยงัคงอยูใ่นพระราชบลัลงักต่์อไป ในปี 1972 

ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ ทรงดาํรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโ

อรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร แต่เน่ืองจากพระพลานามยัของรัชกาลท่ี 9 

ท่ีแยล่งในช่วงเวลาสิบปีท่ีผา่นมา ความพยายามท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ของเจา้ฟ้าชายนั้นกลบัลม้เหลว 

อีกทั้งความขดัแยง้ในสาํนกัพระราชวงัก็เพิ่มข้ึน แผนการสืบต่อราชสันตติวงศอี์กแผนหน่ึงจึงปรากฎข้ึน  

ดว้ยท่ีผา่นมาในความทรงจาํของประเทศไทยยงัไม่เคยมีการขดัแยง้ในเร่ืองการสืบราชสันตติวงศ ์ 

จึงทาํใหมี้ช่องวา่งท่ีปรับเปล่ียนไดท้างกฎหมายมากพอสาํหรับการจดัการเร่ืองน้ี 

ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัคณะองคมนตรีท่ีอาจจะเขา้มาจดัการในขั้นตอนการเปล่ียนผา่นสู่่รัชกาลถดัไ

ป0F1 

กรณีตวัอยา่ง 

ถา้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯไม่ไดท้รงเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าว 

สถานะทางกฎหมายของคณะองคมนตรีและประธานองคมนตรีก็จะมีความคลุมเครือ 

และอาจจะถูกตีความไดว้า่พลเอกเปรมจะกลายเป็นผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคห์ากเสด็จสวรรคต 

และการเป็นผูส้าํเร็จราชการแผน่ดินเขาอาจจะสามารถปรับปรุงกฎหมายการสืบราชสันตติวงศปี์ 1924 

ไดเ้ป็นคร้ังแรก 

ในลกัษณะท่ีช่วยใหค้ณะองคมนตรีสามารถท่ีจะกาํหนดพระนามผูสื้บราชสันตติวงศท่ี์ต่างออกไปได ้

ซ่ีงมีขอ้สันนิษฐานวา่ จะเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หรืออาจจะส่งช่ือผูสื้บราชสันตติวงศไ์ปยงัรัฐสภาเพื่อการพิจารณาล่าชา้ 

ในช่วงท่ีอยูร่ะหวา่งการไวทุ้กขซ่ึ์งไม่ไดมี้การกาํหนดช่วงเวลาไวอ้ยา่งแน่นอน  หรือถา้ทั้งหมดลม้เหลว 

การทาํรัฐประหารอาจจะอยูใ่นลาํดบัต่อไป 

โดยอา้งเหตุผลเพื่อความถูกตอ้งวา่เป็นการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติและการคุม้ครองสถาบนัพระมหาก

ษตัริย ์

การรัฐประหารอาจจะยกเลิกรัฐสภาและอนุญาตใหก้องทพัมีสิทธ์ิท่ีจะเสนอพระนามผูท่ี้จะสืบราชบลัลงัก ์

หรืออยา่งนอ้ยก็ใหส้ามารถชะลอกระบวนการดงักล่าวได ้ หรืออาจจะเป็นไปไดว้า่สมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถจะทรงจดัวางพระองคเ์องใหเ้ป็นผูส้าํเร็จราชการแผน่ดินแทนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อ

ยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่ีทรงพระประชวร 

และยงัทรงอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

เสด็จสวรรคตไปแลว้  

                                                           
1 Michael J. Montesano, “Contextualizing the Pattaya Summit Debacle: Four April Days, Four Thai 
Pathologies,” Contemporary Southeast Asia, vol. 31, no. 2 (2009), p. 233. 
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ไม่มีแผนการใดเลยท่ีท่ีจะทาํใหส้ถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความชอบธรรมมากข้ึน  

มีเพียงแผนการเดียวเท่านั้นท่ีมีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จ 

ซ่ึงก็เป็นไปตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ ดว้ย นัน่ก็คือ 

การท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมราชกุมาร เสด็จข้ึนครองราชยเ์ป็นกษตัริยใ์นลาํดบัถดัไป 

และทรงปรับปรุงพฤติกรรมของพระองค ์และใชโ้อกาสน้ีเพื่อท่ีจะร้ือเครือข่ายกษตัริย ์(monarchy network) 

และกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 

ตลอดจนครองราชยต์ามระบอบการปกครองโดยกษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญ 

เหมือนกบัท่ีอ่ืนๆในโลกปัจจุบนั 

ส่วนแผนการอ่ืนๆจะนาํไปสู่ความหายนะไม่วา่จะเป็นความพยายามของคณะองคมนตรีท่ีจะเปล่ียนแปลงกา

รตดัสินพระทยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ซ่ึงอาจจะป็นการลา้งความชอบธรรมของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นอนาคต โดยการเคล่ือนไหวใดๆ 

ท่ีจะทาํใหพ้ลเอกเปรม หรือ สมเด็จพระราชินี เป็นผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์

ซ่ึงนัน่อาจจะทาํใหต้อ้งเผชิญหนา้กบัการต่อตา้นอยา่งรุนแรงและอาจนาํไปสู่จุดจบของสถาบนัพระมหากษตั

ริยท์ ั้งหมด 

  สุดทา้ยน้ี 

การดาํรงอยูข่องสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทยนั้นข้ึนอยูก่บัคาํถามเร่ืองความชอบธรรมตามกฎหมาย 

รัชกาลในปัจจุบนัไดมี้การปลูกฝังชุดค่านิยมและความสนใจซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูต่รงกนัขา้มกนักบัอาํนาจอธิปไต

ยของประชาชน 

และกา้วต่างไปจากระบอบการปกครองโดยกษตัริยใ์นระบอบประชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญของทัว่โลก  

ส่ิงน้ีไดล้ดทอนอาํนาจรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งอยา่งต่อเน่ือง 

และไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสายตาท่ีคบัแคบผา่นทางการแถลงการณ์และการกระทาํต่างๆ  

ส่ิงน้ีสนบัสนุนและรับรองการโค่นลม้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

ส่ิงน้ีอนุญาตใหก้ฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพท่ีถูกกีดกนัใหย้งัคงใชไ้ดอ้ยู ่

และส่ิงน้ีอยูอ่ยา่งใกลชิ้ดมากเกินไปกบัการจดัวาระอยา่งสุดขั้วของกลุ่มผูจ้งรักภกัดีในราชวงศแ์บบสุดโต่ง 

ส่ิงน้ีสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัพระมหากษตัริยใ์นรัชกาลปัจจุบนัโดยมีการเปรียบเทียบกบัผูสื้บราชสันตติวงศว์่

าไม่สามารถท่ีจะประสบความสาํเร็จตามอยา่งได ้ ในท่ีสุด ดว้ยการเตรียมตวัท่ีไม่พร้อม 

ทาํใหเ้กิดแมก้ระทัง่คาํถามเก่ียวกบัการสืบราชสันตติวงศท่ี์กาํลงัมีภยัเพราะเตม็ไปดว้ยทางเลือกอ่ืนท่ีลว้นล่อ

ใจแต่อนัตราย   สรุปไดว้า่ 

ส่ิงน้ีลม้เหลวท่ีจะนาํสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ปสู่เส้นทางท่ีดาํเนินควบคู่ไปกบัค่านิยมแห่งประชาธิปไตย 

ในประเทศไทยท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย รัชสมยัน้ี 
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กาํลงัจะส่งมอบสถาบนัหน่ึงซ่ึงกาํลงัอ่อนแรงและแบ่งพรรคแบ่งพวกใหเ้ป็นมรดกแก่ผูสื้บทอด พร้อมๆ 

กบัหนทางท่ีไม่ชดัเจนวา่จะดาํเนินการกบัส่ิงน้ีต่อไปอยา่งไร 

 

แปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยโดย ณฐัฐิญา รัตนบณัฑิตย ์

 


	อนาคตของสถาบันกษัตริย์นั้นอย่างน้อยจะถูกกำหนดโดยจุดแข็งและจุดอ่อนของรัชกาลปัจจุบัน ตลอดจนเส้นทางในการสืบสันตติวงศ์ นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันที่ๆ ซึ่งพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นก...
	ในช่วงทศวรรษ 1960 กลุ่มผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์ ด้วยความร่วมมือกับกองทัพไทย ประสบความสำเร็จในการรักษาสถานภาพฐานการเงินของราชวงศ์ ตลอดจนการสร้างความเคารพนับถือให้กับสถาบันพระมหากษัตรย์  ในปี 1973 และ 1992 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเข้ามาเพื่อยุติ...
	ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นานับประการทั่วประเทศที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนของพสกนิกรในท้องที่ทุรกันดาร ทำให้พระองค์ถูกมองว...
	แต่เมื่อเดือนกันยายน ปี 2006 ฝ่ายทหารได้ปฏิวัติ ทำรัฐประหาร เพื่อขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางของ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน   ผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นของการเลือกโดยสำนักพระราชวังในช่วงเ...
	สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงสั่งสมมาตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ จะถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองได้อย่างไรภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปี? คำตอบจะเป็นสิ่งที่บอกเราได้มากถึงอนาคตของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย  แม้ว่าจะไม่พิจารณาในประเ...
	การเปิดเผยของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการตรวจสอบของสาธารณชน(มักเกี่ยวข้องกับการพูด) มีส่วนทำให้สถาบันมีความเข้มแข็งขึ้น  สภาองคมนตรีและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้าถึงนักวิชาการในระดับหนึ่ง และสำนักพระราชวั...
	แต่ถ้าจะมองเกี่ยวกับความสมดุลของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะของสถาบันแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีหลายเหตุผลที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลง  ประการแรก คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จากบุคคลบุคคลหนึ่งได้กลายมาเป็นจุดศูนย์...
	ในขณะที่ผู้สังเกตการณ์หลายคนมักจะอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยราวกับว่า  ป็นสถาบันที่มีความเป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใช้ "สำนักพระราชวัง" เป็นเครื่องมือในลักษณะเดียวกันกับ ทำเนียบขาว หรือ White House  ของสหรัฐอเมริกา หรือบ้านเลขที่ 10 ถน...
	ในความเป็นจริง มีกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มที่มีผลต่อราชวงศ์ไทย   บ่อยครั้งที่มีการทับซ้อนกันและมีการจัดวาระการแข่งขัน ตลอดจนการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน  รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่หวั่นไหวในเรื่องมุมมองความคิดเห็น การแบ่งศูนย์กลางของอิทธิพลจะมุ่งเ...
	หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงต่อต้านการรัฐประหารเมื่อปี 2006 ตามที่แหล่งข่าวหลายแห่งกล่าวไว้ พระองค์ก็จะทรงไม่สามารถหรือ ทรงไม่เต็มพระทัยที่จะควบคุมคนอื่นๆในสำนักพระราชวังที่สนับสนุนการรัฐประหารได้  ตามที่ ข้อมูลลับทางการทูต wikile...
	ในขณะที่บางคนแย้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงถูกกดดันจากกลุ่มรัฐประหารเพื่อลงพระนามรับรองในการทำรัฐประหารดังกล่าว แต่ไม่ใช่กรณีเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เมื่อพระองค์ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานศพของผู้ประท...
	ประการที่ 3 การใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างไม่จำเป็น ส่งผลเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  กฎหมายดังกล่าวค่อนข้างที่จะลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่อย่างน้อยในช่วงทศวรรษที่ 1990และช่วงต้นของทศวรรษที่2000  มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่เกิดขึ้น  รา...
	ผู้เสนอกฎหมายได้พยายามที่จะขยายการคุ้มครองตามกฎหมายให้ถึงแม้กระทั่งสมาชิกของคณะองคมนตรี  ทุกคนสามารถทำให้ข้อกล่าวหากลายเป็นอาวุธที่แสนสะดวกเพื่อใช้ต่อต้านฝ่ายตรงข้าม ส่วนตัวของกฎหมายเองก็มีความคลุมเครือในแง่ไม่ค่อยดีและศาลก็ได้ตีความไว้อย่างกว้างๆ  ตา...
	สุดท้ายนึ้ยังคงมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เปลี่ยนรูปภูมิทัศน์ทางการเมืองในขณะที่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงดำรงอยู่  การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดท่ามกลางบรรยากาศสลัวของรัชสมัยปัจจุบัน คือ การพัฒนาจิตสำนึกทางด้านการเมืองการปกครองให้ลึกซึ้งและแพร่หลายในหมู่ประชาชน...
	แต่ประชาชนกลุ่มใหม่ผู้ตระหนักถึงความสำคัญทางการเมืองกลับไม่เคยลืมการทำรัฐประหาร  แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช. หรือ "เสื้อแดง") ยังคงมีการจัดระเบียบเพื่อที่จะนำผลกระทบที่เกิดจากการทำรัฐประหารออกไป โดยสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความ...
	มีการแสดงออกโดยใช้ภาษาแบบรหัสเฉพาะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการจับกุม การขับเคลื่อนในครั้งนี้ไม่มีภาพลวงอีกต่อไป จึงเห็นความพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกของสำนักพระราชวังเพื่อป้องกันอำนาจของกษัตริย์ที่เป็นที่นิยมผ่านศาลยุติธรรม คณะองคมนตรีและสมาชิกบางองค์ของราชวงศ์ แ...
	แต่ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 อาจจะเป็นการที่สำนักพระราชวังไม่สามารถที่จะนำเสนอแผนของการสืบราชสันตติวงศ์ในแง่บวก แทนที่จะทรงสละราชสมบัติ ตามที่พระองค์ได้เคยพิจารณาไว้ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 จากการที่ทรงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปล...
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