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“การลอบสังหาร” ในประวัติศาสตรการเมืองโลก: 
สูทฤษฎีทั่วไปวาดวย “สาเหตุ” ของการลอบสังหารทางการเมือง 

World political history of “assassination”: into the general theory of “the cause” of political assassination 
 

ณัฐกร วทิิตานนท 1 
บทคัดยอ 

 บทความเร่ืองนี้ เปนงานทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ “การลอบสังหาร” เพื่อหาขอสรุป

เชิงทฤษฎีสําหรับใชอธิบาย “สาเหตุ” ของปรากฏการณทํานองนี้ ซึ่งถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรง

ทางการเมืองที่แวดวงวิชาการรัฐศาสตรไทยมองขามมาตลอด 

 จากการศึกษาพบวาสาเหตุสําคัญของการลอบสังหารทางการเมืองมี 3 ขอใหญ ไดแก 1.การแยงชงิ

เพื่อใหไดมาซึง่ “อํานาจ” 2.การทําลงไปเพื่อนําไปสู “ผลประโยชน” และ 3.เหตุผลอ่ืน ๆ เชน ฆาดวยความบา 

หรืออยากจะดัง เปนอาท ิ

คําสําคัญ: ความรุนแรงทางการเมือง ลอบสังหารทางการเมือง ฆาตกรรมทางการเมือง 
 

Abstract 
This paper has been written from literatures about “assassinations” reviewed, in order to 

find out theoretical conclusions of “the cause” of assassinations. Assassination is one of political 

violence which has always been overlooked from Thai political academic. 

From the study found that three important reasons, which lead to political assassination, 

are fighting for “power”, seeking for “benefits” and searching for other satisfactions such as; 

being mentally challenged and wanting to be well-known. 

Keywords: Political Violence, Political Assassination, Political Murder 
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ความนํา 
หากจะกลาวถึงประวัติศาสตรของคําวา “Assassin” วาเกิดข้ึนต้ังแตเมื่อใดนั้น  คงตองเร่ิมตนเลา

ยอนหลังไปประมาณศตวรรษที่ 8 ถึง 14 เนื่องจากขอมูลจํานวนมากอธิบายคอนขางตรงกันคือ คําดังกลาว

บอเกิดอยูในเปอรเซียและซีเรีย การลอบสังหารชวงแรก ๆ เปนการกระทําของพวกสมาชิกกลุม Nizaris 

กลุมชาวมุสลิม ซึ่งใชการฆาแบบจูโจมโดยเจาหนาที่ลับ ขณะที่ผูคนมักมองวา กลุม Nizaris เปนกลุมที่

สังคมไมใหการยอมรับ และไมมีใครคบหา จากทัศนคติเชนนี้เองท่ีไดกลายมาเปนหนึ่งในช่ือของกลุมวา 

“Hashshashin” ที่รากฐานหมายถึง “ผูเสพกัญชา” ทั้ง ๆ ที่ก็ไมปรากฏหลักฐานใดวากลุม Nizaris ไดใช

กัญชากอนจะลงมือสังหารเหยื่อดังที่เขาใจกัน 

ขณะที่ขอมูลขางนอยจะระบุชัดวา คํา ๆ นี้ถือกําเนิดในยุคศตวรรษที่ 11 เพื่อใชอธิบายพฤติกรรม

ของ Hassan-i Sabbah ผูนํากลุมชาวมุสลิมที่กุมอํานาจอยางมากในตะวันออกกลาง ผูเนนปกครองดวย

การใชกําลังความรุนแรง ซึ่งการลอบสังหารก็จัดวาเปนหนึ่งในวิธีการที่ถูกเขานํามาใช เช่ือกันวา

ชาวตะวันตกที่นําคํานี้มาใชเปนคนแรก คือ Benjamin of Tudela ชวงศตวรรษที่ 12 พบจากบันทึกของเขา 

และเมื่อตํานานเร่ืองนี้แพรกระจายออกไป คําวา “Hashshashin” ไดเดินทางผานชาวฝร่ังเศสและ

ชาวอิตาลีจนถูกนํามาใชกวางขวางในยุโรป กระทั่งปรากฏเปนคําภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 16 วา 

“Assassin” และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป สําหรับใชเรียกขาน “นักฆาผูทรยศ” ในหวงเวลานั้น 

ปจจุบัน “การลอบสังหาร” ในภาษาอังกฤษใชคําวา Assassination แตก็ยังมีอีกคําที่มักจะถูกใช
ปะปนกันคือ Murder หรือที่เรียกวา “การฆาตกรรม” ซึ่งก็กินความกวางกวามาก ถาคําหลังครอบคลุมการ

ฆาผูอ่ืนถึงแกความตายท้ังหมด คําแรกคงจํากัดเฉพาะแตการฆา บุคคลสาธารณะ (Public Figure) เปน

แกนแกน พิจารณาตามนิยามที่ปรากฏในเว็บไซตพจนานุกรมออนไลนหลาย ๆ แหลง (ไมวาจะเปน The 

American Heritage Dictionary, WebDictionary, Collin Dictionary เปนตน) 

สําหรับในภาษาไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ไมไดระบุถึงคํา ๆ นี้เอาไวเปนการเฉพาะ 

แตแยกเปน “ลอบ” คําหนึ่ง กับ “สังหาร” อีกคําหนึ่ง กลาวคือ คําวา “ลอบ” หมายถึง “แอบทําโดยไมให

ผูอ่ืนรูเห็น เชน ลอบทําราย ลอบเขาไปในหมูขาศึก” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 995) และคําวา “สังหาร” 

หมายถึง “ฆา, ผลาญชีวิต” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1161) ถาหากนํามารวมกันแลวคงจะหมายความ

อยางงาย ๆ ไดวา “การแอบฆาโดยไมใหใครรู” (หรือไตรตรองไวกอนนั่นเอง) ขณะที่ “ฆาตกรรม” นั้น จะ

หมายถึง “การฆาคน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 272) 

ในทาง “ปรัชญาการเมือง” ยอมรับกันวาการ ฆา เปนคุณสมบัติที่หลีกเล่ียงไมไดของธรรมชาติ

มนุษยและชีวิตทางสังคม (ศิโรตม คลามไพบูลย, ผูแปล, 2552: 4-7) ยิ่งไปกวานั้นคือวิชา “รัฐศาสตรแบบ

จารีต” ยังสนับสนุนความรุนแรงบางชนิดใหมีความชอบธรรม เชน การปฏิวัติ (Revolution) รัฐประหาร 

(Coup) ตอตานระบอบการปกครองที่เลวราย (ศิโรตม คลามไพบูลย, ผูแปล, 2552: 120) 
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สมควรกลาวไวดวยวา “การลอบสังหาร” จัดเปน “ความรุนแรงทางตรง” (Direct Violence) ซึ่ง

จัดเปนรูปแบบหนึ่งของ ความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence) ขางนอย ในแงที่เปน “การกอ

ความรุนแรงโดยปจเจกบุคคล” (Individual Violence) ขณะที่ความรุนแรงทางการเมืองสวนใหญทีเ่ปนทีส่น

อกสนใจในทางวิชาการดานรัฐศาสตรมากกวา มักไดแก “การใชความรุนแรงรวมหมู” (Collective 

Violence) ไมวาจะเปนความรุนแรงโดยรัฐ (State Violence), การฆาลางเผาพันธุ (Genocide), สงคราม

กลางเมือง (Civil War), การกอการจลาจล (Riot) ตลอดจนความรุนแรงโดยกลุมองคกรที่ไมใชรัฐนั่นเอง 2 
 
การลอบสังหารในประวัติศาสตรการเมืองโลก 

แนนอนวาการลอบสังหารนั้นมีมาต้ังแตเมื่อคร้ังอดีตกาล ถือเปนเคร่ืองมือทางการเมืองอันทรงพลัง

ชิ้นหนึ่งตลอดระยะการเดินทางของประวัติศาสตรที่ผานมา สวนจะเกิดข้ึนกับผูใดบางหรือดําเนินไปใน

ลักษณะอยางไรนั้น เพื่อใหเห็นภาพชัดข้ึน ขอแบงการอธิบายประวัติศาสตรโดยยอของการลอบสังหารทาง

การเมืองออกเปน 3 ชวงเวลาใหญ ๆ กลาวคือ 
(1) กอน ค.ศ.1900 
วากันวาในหวง  สมัยโบราณ  (Ancient Age) หรือราว ๆ 500 ปกอนคริสตศักราช แทบจะทุก

บริเวณของโลกตางถูกปกครองโดย “เจา”  หรือดวยระบอบ “ราชาธิปไตย” (Kingship) เปนหลัก (คงมีเพียง

ในบางที่และบางชวงเทานั้นที่ปฏิเสธระบอบนี้) จวบจนถึง ยุคกลาง (Middle Ages) ประมาณ ค .ศ . 500 ถึง 

ค.ศ.1500 อิทธิพลทางความคิดของศาสนาคริสตแผขยายปกคลุมไปทั้งยุโรป ดวยพลังศรัทธาตอศาสนจักร

ทําใหเหลากษัตริยตองหันมาเช่ือฟงคําช้ีนําจากสมเด็จพระสันตะปาปาเปนอยางมาก 

ตอมาเมื่อโลกเร่ิมกาวยางเขาสูยุคสมัยแหงการเปล่ียนแปลงอยางแทจริงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 

อันเปนผลสืบเนื่องจากเงื่อนไขหลายประการ ทั้งอิทธิพลจาก ยุคฟนฟูศิลปะวิทยา (Renaissance) เกิด

การคนพบทาง “วิทยาศาสตร” ใหม ๆ กอปรกับพัฒนาการทางแนวคิด “ประชาธิปไตย” เติบใหญ สงผลให

อํานาจของศาสนาจักรลดนอยลงเร่ือย ๆ อํานาจของกษัตริย และ/หรือ ประชาชนเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ 

ต้ังแตชวงศตวรรษที่ 16-17 ตลอดทั้งจาก การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)  ที่เร่ิมตนข้ึน

ในศตวรรษที่ 18 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขนานใหญ และการคาโลกขยายตัวเร็วมาก 

ยุคสมัยใหม  (Modern Age) จึงเปนชื่อที่นักประวัติศาสตรนํามาใชเมื่อตองการเอยถึงชวงเวลาดังกลาวโดยรวม 

และหากจะกลาวถึงการลอบสังหารหวงอดีตกาล (สมัยโบราณ) คร้ังหนึ่งซึ่งเปนที่รับรูกันมากที่สุด

เห็นจะหนีไมพนกรณีการกลุมรุมแทง จูเลียส ซีซาร (Gaius Julius Caesar, 100 BC–44 BC) โดยมีเพื่อน

รักของเขาคือ มารคุส บรูตุส (Marcus Brutus) เปนตัวต้ังตัวตีสําคัญ แตเหตุการณแรก ๆ เทาที่เคยมี

                                                 
2 อานรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ภูมิทัศนวิชาการวาดวยความรุนแรงทางการเมือง” ของประจักษ กองกีรติ ใน รายงานพิเศษ 

“ความรุนแรง: “ซอน-หา” สังคมไทย,” ฟาเดียวกัน ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2551, หนา 68-76. 
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บันทึกทางประวัติศาสตรมานั้น เห็นจะเปนกรณีของ Gedaliah ผูปกครองราชอาณาจักรจูดาห (586BC) 

และอาจยอนหลังรวมไปถึงกรณีลอบสังหารฟาโรห Amenemhat ที่ 1 แหงอียิปต (1962BC) อีกดวย 

นอกจากนี้ ยังมีจักรพรรดิ ตลอดจนผูมีชื่อเสียงคนอ่ืนของจักรวรรดิโรมัน อยาง Cicero (43BC), 

Pompey (48BC) รวมแลวหลายสิบรายที่ตองมาจบชีวิตจากการถูกลอบฆาจนไมสามารถสาธยายไดหมด 

ซึ่งก็ใชวาจะพบการลอบสังหารผูปกครองแตในอาณาจักรแหงนี้แคนั้น หากแตปรากฏแพรหลายใน

ทุกแหงหน มากบาง นอยบาง ตามบริบทพื้นที่ แตที่แน ๆ นั่นคือ เกิดมหาศาลในยุคสมัยทางประวัติศาสตร

ถัด ๆ มา (ยุคกลาง-ยุคใหม) ไมวาจะเปนในกรีก, จักรวรรดิเปอรเซีย หรือในยุโรปสวนอ่ืน ๆ กรณีที่นาสนใจ

อาทิเชน เจาชาย William ที่ 1 ของฮอลแลนด ผูนําคนแรกที่ถูกลอบสังหารจากการใชอาวุธปน (1584) หรือ

ในรอบไมถึง 200 ปดีนัก (1762-1881) จักรวรรดิรัสเซียตองสูญเสียจักรพรรดิมากถึง 4 พระองค อัน

เนื่องมาจากการถูกลอบปลงพระชนม ฯลฯ 

และแมนในพื้นที่อ่ืนของโลกนอกจากที่เอยถึงขางตน (อเมริกา, แอฟริกา, เอเชีย) ก็ไมมีขอยกเวน 

ซึ่งจะเห็นไดชัดวามีกษัตริยและราชินีจํานวนมากมายตองตกเปนเปาหมายของการถูกลอบปลงพระชนม 

ถึงกระนั้น แมแตกับผูนําทางศาสนาสูงสุดของชาวคริสตนิกายโรมันแคธอริก (Pope) ก็ตองตกเปนเหยือ่ของ

ความรุนแรงทํานองนี้เชนกัน ลาสุดไดเกิดข้ึนกับสมเด็จพระสันตะปาปา John Paul ที่ 2 (1981) 

ขณะที่ชวงศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิ/ราชอาณาจักร (Empire/Kingdom) นอยใหญตองลมสลายลง 

กลายเปนรัฐประชาธิปไตย (Democracy) บาง รัฐเผด็จการ (Dictatorship) บาง ทวานั่นไดนํามาซึ่ง

ตําแหนงทางการเมืองใหม ๆ ซึ่งการเขาสูอํานาจหาใชผูกติดกับ ‘ชาติกําเนิด’ อีกตอไป เชน ประธานาธิบดี 

(President), นายกรัฐมนตรี (Prime Minister), รัฐมนตรี (Minister) ฯลฯ เปนผลใหบุคคลในตําแหนงตาง ๆ 

เหลานี้กลายเปนเปาหมายใหมแทนผูปกครองแบบจารีต ซึ่งมีความถี่มากในประเทศแถบละตินอเมริกา 

ยกตัวอยางกรณีสําคัญ ๆ โดยเรียงตามลําดับเวลาไดดังนี้ 

ค.ศ.1812 Spencer Perceval นายกรัฐมนตรีอังกฤษ คนแรกและคนเดียวที่ตองมาจบชีวิตจาก

การถูกลอบยิง 

ค.ศ.1865 ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln, 1809-1865) ผูนําการเลิก
ทาสในสหรัฐอเมริกา ถูกลอบยิงระหวางนัง่ชมละครบนที่นัง่ชัน้พิเศษ โดยฆาตกรคือนาย จอหน วลิคส บูธ 

(John Wilkes Booth) ชายหนุมหวัรุนแรงที่สนับสนนุการใหมีทาส 

ค.ศ.1875 ประธานาธิบดี Gabriel Garcia Moreno ของเอกวาดอรก็ไดถูกสังหารอยางโหดเหีย้ม 

ค.ศ.1881 ประธานาธิบดี เจมส อับราม การฟลด (James Abram Garfield, 1831-1881) ไดรับ

บาดเจ็บจากการถูกยิงเขาที่หลังหลายนัด ณ สถานีรถไฟ กระทั่งเสียชีวิตในอีก 11 สัปดาหตอมา โดยนาย 

ชารลส จูเลียส กีโต (Charles Julius Guiteau) มือปน อางวาไดตัดสินใจทําลงไปดวยความแคนสวนตัว 

ค.ศ.1894 ประธานาธิบดีฝร่ังเศส Marie Francois Sadi Carnot ถกูแทงเสียชวีิต โดยสมาชิกกลุม

ฝกใฝลัทธิอนาธิปไตยชาวอิตาเลียน 
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ค.ศ.1897 นายกรัฐมนตรีสเปน Antonio Canova Del Castillo ก็ถูกลอบยิงถงึแกความตาย เปน

ฝมือของนักอนาธิปไตยชาวอิตาเลียนเชนกัน 

จากที่ไดยกตัวอยางมา คงพอทําใหสรุปถึงลักษณะอันโดดเดนของการลอบสังหารยุคนี้ไดวา 

1) โลกยุคนี้ตองประสบกับความระสํ่าระสายทางการเมืองในทุกพื้นที่ ปจจัยเกื้อหนุนที่ทําใหการ

ฆาตกรรมทางการเมืองยังคงปรากฏใหเห็นอยูเสมอ เช่ือมโยงกับโครงสรางอํานาจการเมือง เศรษฐกิจ และ

บริบทสังคมชวงนั้น ๆ เปนสําคัญ ไมวาจะเนื่องจากสงครามแยงชิงดินแดน (Territory War), สงครามครู

เสด (The Crusades), ระบบฟวดัล (Feudalism), จักรวรรดินิยม (Imperialism), ลัทธิลาอาณานิคม 

(Colonialism), ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy), สงครามเอกราช (War of 

Independence), แนวคิดสาธารณรัฐนิยม (Republicanism), การปฏิวัติ, สงครามกลางเมือง (Civil War) 

ฯลฯ ทั้งหมดลวนแลวแตมีผลตอปริมาณการลอบสังหารทางการเมืองไมมากก็นอยทั้งส้ิน 

ดาน Franklin L. Ford ต้ังขอสังเกตวาแมนอัตราการฆาตกรรมทางการเมืองในยุคกลางโดย

ภาพรวมคอนขางตํ่า แตหากชวงใดสมัยใดฝายคริสตจักรเขามามีอิทธิพลมาก ความขัดแยงทางศาสนาจะ

ขับดันใหพบเห็นการใชความรุนแรงเพิ่มยิ่งข้ึน ในทางกลับกัน ถาระบบศักดินาเขมแข็ง และการปกครอง

ทองถิ่นแบบเทศบาล (Municipalities) ขยายตัว (หรือมีการกระจายอํานาจ) เมื่อใด ยอมจะทําใหอัตราการ

ฆาตกรรมทางการเมืองลดนอยลงตามไปดวย (Ford, 1987: 105-106) 

2) สวนใหญเกิดจากการกระทําหรือภายใตการสั่งการของ “คนใกลตัว” เปาหมาย ซึ่งดํารงสถานะ

เปน “เจาผูปกครอง” (ในชื่อเรียกขานตาง ๆ กัน ทั้งจักรพรรดิ (Emperor), กษัตริย (King), สุลตาน 

(Sultan), ซาร (Tsar) ฯลฯ) โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคนใน “ครอบครัว” ของตน รวมถึง “เพื่อนรัก” หรือ 

“องครักษ” ดวย 

3) ต้ังแตศตวรรษที่ 1 ถึงศตวรรษที่ 17 รากฐานของการกอการโดยมากมักจะมาจากความมักใหญ

ใฝสูง ตองการชวงชิงราชบัลลังก หรือแสวงหาอํานาจเปนสําคัญ นับเปนเหตุผลทางการเมืองชัดเจน คงจะมี

บางเพียงสวนนอยเทานั้นที่เชื่อไดวาเกี่ยวกับเหตุผลดานศาสนา พอถึงศตวรรษที่ 18 ตอเนื่องศตวรรษที่ 19 

เหตุผลเบ้ืองหลังจึงเร่ิมหลายหลายมากข้ึน ไมวาจะเปนประเด็นดานเชื้อชาติ อุดมการณทางการเมือง (เชน 

ประชาธิปไตย, คอมมิวนิสต (Communism), อนาธิปไตย เปนตน) ความเสมอภาค ฯลฯ ขณะที่แรงจูงใจ

ด้ังเดิมขางตนก็ยังคงมีใหเห็นอยูเปนระยะ ๆ  

4) วิธีการที่ผูสังหารเลือกใช ยังไมหลากหลายมากมายนัก เทาที่พบมาก ๆ ไดแก  

4.1) การทาํรายซ่ึง ๆ หนาดวยมือเปลา โดยใชอาวธุธรรมดา ๆ อยางเชน มีด (Knife 

attack) กระบอง หรือใชอาวธุในการรบ อาทิ ธนู ดาบ กระบ่ี หอก ทวน ฯลฯ 

4.2) การใชกลอุบายหลอกลอใหหลงติดกบั เชน ลอบใสยาพษิในอาหารหรือยาใหทาน 

ฯลฯ เพื่อทาํใหดูราวกับเปนการตายโดยธรรมชาติ 
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และตอมา 4.3) เมื่อปนถือกาํเนิดข้ึนมาบนโลก ปนไดกลายเปนอาวุธลอบสังหารทีม่ี

ประสิทธิภาพมากกวา เนื่องจากสามารถจะทําการสังหารเหยื่อไดจากระยะไกลนั่นเอง 
(2) ระหวาง ค.ศ.1900 ถึง ค.ศ.2000 

 เมื่อผูคนไดกาวเขาสู โลกยุคสมัยใหม (The Modern World) อยางเต็มตัวตลอดหวงกวาหนึ่งรอย

ปมานี้ พรอม ๆ กับการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของการลอบสังหารที่ถูกนําไปใชกันแพรหลาย ทามกลางความ

เปล่ียนแปลงสารพัด ทั้งจากราชอาณาจักรสูสาธารณรัฐ จากเผด็จการสูประชาธิปไตย จากสงครามสู

สันติภาพ ตามมาดวยความขัดแยงหลายมิติ ไมวาจะเปนความไมลงรอยกันเร่ืองดินแดนหรืออุดมการณอัน

เปนตนเหตุของสงครามนอยใหญ, ความสัมพันธระหวางการสรางรัฐชาติกับความลมสลายของ

ราชอาณาจักร, ขบวนการตอตานแนวคิดเสรีนิยมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในหลายประเทศละแวก

ตะวันออกกลาง ฯลฯ 

อธิบายจากตัวอยางจริงในหลายประเทศที่ยังปกครองดวย “ระบอบกษัตริย” กษัตริยยังคงตกเปน

เปาหมายหลักดังเดิม โดยแนวโนมของผูกอการจะเปลี่ยนจากคนในครอบครัวไปเปนนักปฏิวัติแทน กรณีที่

ถูกเอยถึงเสมอ เชน การที่กลุมนักชาตินิยมชาวเซิรบไดลอบยิง อารคดยุคฟรานซ เฟอรดินานด 
(Archduke Franz Ferdinand, 1863-1914) องคมกุฎราชกุมารแหงจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีจน

ส้ินพระชนม เปนตัวกระตุนใหมีการแกแคนตอบโตอาณาจักรเซอรเบียอยางรุนแรง และเปนชนวนเหตุที่

กอใหเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 ในที่สุด, พระเจาซาร Nicholas ที่ 2 จักรพรรดิองคสุดทายของจักรวรรดิ

รัสเซียไดถูกคณะปฏิวัติบอลเชวิก (Bolshevik) นําโดย Vladimir Lenin บังคับใหลงจากตําแหนง เมื่อ ค.ศ.

1917 จากนั้นไดถูกจองจําและสังหารหมูอยางทารุณ พรอมดวยราชวงศหลายพระองคในปถัดมา 

ถึงกระนั้น ภายใต “ระบบประธานาธิบดี” ในสหรัฐอเมริกา เหตุการณยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

กลาวไดวาในศตวรรษที่ 20 นี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายสิบคนเคยถูกพยายามลอบสังหาร และบางคน

ถูกพยายามลอบสังหารหลายคร้ัง 3 โดยประธานาธิบดี 2 คนที่ไมสามารถจะเอาชีวิตรอดจากการลอบ

สังหารไดคือ ประธานาธิบดี วิลเลียม แมคคินลีย (William McKinley, Jr., 1843-1901) ซึ่งถูกยิงในระยะ

เผาขนดวยน้ํามือของพวกเกลียดชังลัทธิอํานาจนิยม ชื่อนาย ลีออน โซลโกสซ (Leon Czolgosz) ขณะที่

กําลังยืนจับมือทักทายกับประชาชนในพิธีเปดงานแสดงสินคา กับประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคนเนดี 

(John F. Kennedy, 1917-1963) เขาไดชื่อวาเปนผูนําคนหนุมหัวกาวหนาที่มีแนวคิดใหม ๆ ในการปฏิรูป

ประเทศมากมาย แตยังไมวายมาถูกซุมยิงจากระยะไกล และเสียชีวิตลงทันทีทันใด ขณะที่นั่งอยูในขบวน

รถเปดประทุนที่กําลังแลนผานใจกลางเมืองเท็กซัส 

กรณีหลังนี้ ถือเปนเหตุการณลอบสังหารที่อ้ือฉาว และอุกอาจที่สุดในประวัติศาสตรโลกหนาใหม

เลยก็วาได ขณะเดียวกันก็มีการต้ังทฤษฎีที่ระบุถึงเบ้ืองหลังและสาเหตุอีกนับไมถวน (เชน เชื่อวาอาจเปน

                                                 
3 See Frederick  M. Kaiser, “Direct Assaults Against Presidents, Presidents-Elect, and Candidates,” 

www.fas.org/sgp/crs/misc/RS20821.pdf 
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ผลจาก “ทฤษฎีสมรูรวมคิด” (Conspiracy Theory) ของขบวนการที่ใหญโตชนิดคาดไมถึง เปนตน) หลาย

อยางที่เกี่ยวของกับการลอบสังหารครั้งนี้ยังลวนแลวแตเปนปริศนามาตราบทุกวันนี้ 

ซึ่งก็หาใชจะมีเพียงสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่ประสบปญหานี้ ประธานาธิบดีของเกือบทุก ๆ ประเทศ

ลวนแลวแตเคยโดนลอบสังหารมาแลว เฉพาะอยางยิ่งกับหลาย ๆ ประเทศในทวีปอเมริกา (ดูตารางที่ 1 

ทายบทความ) ขณะที่กรณีสําคัญที่เคยเกิดข้ึนกับประธานาธิบดีประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากทวีปอเมริกา

อยางเชน ประธานาธิบดีฝร่ังเศส Paul Doumer (1932), ประธานาธิบดีเวียดนามใต Ngo Dinh Diem 

(1963), ประธานาธิบดีเกาหลีใต Park Chung-Hee (1979), ประธานาธิบดีศรีลังกา Ranasinghe 

Premadasa (1993) รวมถึงกรณีประธานาธิบดี อันวาร เอล ซาดัต (Anwar El Sadat, 1918-1981) ของ

อียิปต ซึ่งถูกกลุมมุสลิมหัวรุนแรงถลมยิงชนิดไมยั้ง ขณะกําลังชมขบวนพาเหรดประจําปของกองทัพ เช่ือ

กันวาเปนเพราะเขาไดตัดสินใจดําเนินนโยบายสวนทางกับประเทศในโลกอาหรับดวยการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตกับอิสราเอลเปนชาติแรกนั่นเอง 

นอกจากนี้ การที่หลายประเทศของโลกเลือกใช “ระบบรัฐสภา” (Parliamentary System) นั้นไดทาํ

ใหตําแหนงนายกรัฐมนตรีตกเปนเปาหมายสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา อาทิเชนกรณีนายกรัฐมนตรี 2 คนของ

อินเดียซ่ึงเปนแมลูกกัน คือผูเปนแม อินธิรา คานธี (Indira Gandhi, 1917-1984) ถูกยิงโดยองครักษชาว

ซิกห 2 คนของเธอนั่นเอง สวนผูเปนลูก ราจีฟ คานธี (Rajiv Gandhi, 1944-1991) ก็มาโดนระเบิดพลีชีพ

ของกลุมกบฏชาวทมิฬ, นายกรัฐมนตรี ยิตซัค ราบิน (Yitzhak Rabin, 1922-1995) ของอิสราเอล ผูมี

ทาทีโอนออนตอองคการปลดปลอยปาเลสไตน (PLO) ทั้ง ๆ ที่ชาวอิสราเอลสวนใหญมองวาเปนองคกรกอ

การรายสําคัญ เปนผลใหเขาตองมาจบชีวิตจากการถูกยิงโดยนักศึกษาชาวยิวหัวรุนแรง 

แตที่นาสนใจอยางยิ่งคือที่ประเทศญ่ีปุน ในเวลาไลเล่ียกัน (ชวงตนศตวรรษ ค.ศ.1909-ค.ศ.1936) 

นายกรัฐมนตรีมากถึง 5 คนตองถูกลอบสังหารถึงแกชีวิต 

สวนประเทศอ่ืนที่เกิดการลอบสังหารข้ึนบอยคร้ัง ไดแก รัสเซีย, เยอรมัน, อัฟกานิสถาน, อิหราน, 

จอรแดน, อียิปต, ปาเลสไตน, เลบานอน, บังคลาเทศ, ศรีลังกา, โคลัมเบีย, เอลซัลวาดอร, เฮติ, รวันดา, อัล

จีเรีย, อูกันดา, เอธิโอเปย, อิสราเอล, ตุรกี, ไอรแลนด, โรมาเนีย, สเปน, จอรเจีย เปนตน 

แนนอน เปาหมายของการลอบสังหารใชวาจะมีแตผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหลัก ๆ เทานั้น 

หากแตหลากหลายกวานั้น ไมวาจะเปนผูนํากองทัพ หัวหนาพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกต้ังในตําแหนง

สําคัญ นักการเมืองระดับทองถิ่น นักเคลื่อนไหวทางสังคม ผูนําขบวนการตาง ๆ ฯลฯ 

บุคคลสําคัญดังกลาวขางตนของโลกที่ถูกลอบสังหารจนสิ้นชื่อ เชน นายพล Isoroku Yamamoto 

ผูบัญชาการกองทัพเรือญ่ีปุนระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 ภายใตแผนการของฝายสหรัฐฯ (1943),  นายพล 

อองซาน (Aung San, 1915-1947) ผูนําขบวนการชาตินิยมเพ่ือเอกราชของพมา และเปนบิดาของนาง 

Aung San Suu Kyi ถูกกระหน่ํายิงในที่ประชุมรัฐบาลชั่วคราว พรอมกับคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน เปนไปตาม

การสั่งการของ อูซอ (U Saw) คูแขงทางการเมืองของเขา ผูเคยเปนถึงนายกรัฐมนตรีมาแลว, มหาตมะ 
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คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948) ผูนําชาวอินเดียในการเรียกรองเอกราชคืนจาก

อังกฤษตองมาถูกจอยิงดวยน้ํามือของหนุมนักชาตินิยม ทั้ง ๆ ที่ก็เปนชาวฮินดูเชนเดียวกับเขา, Malcolm X 

คนมุสลิมอเมริกัน นักตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนผิวสี (1965), Martin Luther King, Jr. นักตอสูเพื่อสิทธิ

มนุษยชนชาวอเมริกันผิวดํา (1968), John Lennon ศิลปนเพื่อสันติภาพชาวอังกฤษ (1980), Benigno 

Aquino, Jr. อดีตผูนําฝายคาน สามีของนาง Corazon Aquino ประธานาธิบดีของฟลิปปนส (1983) 

ทวาอีกดานหนึ่ง ผูมีอํานาจจํานวนมากก็สามารถรอดชีวิตจากเงื้อมมือของการลอบสังหารอัน

ลมเหลว หนึ่งในนั้นคือ Adof Hitler ผูนํานาซีเยอรมันที่ตองเผชิญหนากับการถูกลอบสังหารบอยคร้ังที่สุด

ในบรรดาหมูผูนําของโลกคนอ่ืน ๆ คือมากถึงกวา 42 คร้ัง ตลอดระยะเวลา 12 ปที่เขาเรืองอํานาจอยูนัน้ แต

ทวาก็รอดมาไดเสียทุกคร้ัง กอนที่เขาจะเลือกปดฉากชีวิตตัวเองดวยการทําอัตวิบากกรรมขณะเยอรมัน

กําลังจะพายแพสงคราม สะทอนใหเห็นความจริงอีกดานที่วาเอาเขาจริง ๆ การลอบสังหารบุคคลสําคัญก็

ไมใชเร่ืองงายดายเสมอไป 

สรุปไดวาการลอบสังหารนั้นเกิดข้ึนมากมายมหาศาลในหวงศตวรรษนี้จริง และเปนการยากเกิน

กวาที่จะนับไดอยางครบถวนทั้งหมด แตจากการประมวลขอมูลจากหนังสือ Assassinations and 
Executions: An Encyclopedia of Political Violence, 1900 through 2000 ของ Harris M. Lentz ที่ได

รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูนําทางการเมืองในชวงศตวรรษที่ 20 (ครอบคลุมป 1900 ถึงป 2000) ที่พบจุด

จบจากการตกเปนเหย่ือของการลอบสังหาร (รวมทั้งผูนําที่ถูกประหารชีวิต (Execution) โดยเหตุผลทาง

การเมือง เชน ตกเปนอาชญากรสงคราม, กบฏ, นักโทษการเมือง ฯลฯ แตในที่นี้ไมขอนับรวมเขาไว 

เชนเดียวกับกรณีที่สังหารผิดตัว ตลอดจนความพยายามที่ลมเหลวก็ไมถือวาเขาขายนี้ดวยเชนกัน) โดยให

รายละเอียดเกี่ยวกับการลอบสังหารนั้น ๆ (รูปแบบ แรงจูงใจ คนราย และผลกระทบ) พอสังเขป จาก

จํานวนทั้งส้ิน 1,500 คน สามารถจะสรุปออกเปนประเด็น ๆ ไดดังนี้ คือ 

1) การลอบสังหารเกิดข้ึนกับประชากรของประเทศใน ทวีปยุโรป มากที่สุด (32.9%) ตามมาดวย

เอเชีย (25.3%) อเมริกา (25.2%) และแอฟริกา (16.3%) ทวาพบนอยมากในแถบโอเชียเนีย คือมีเพียง 5 

กรณีเทานั้นที่เคยเกิดข้ึน 

2) สถิติบงชี้วาการลอบสังหารพุงข้ึนสูงสุด ต้ังแตชวงทศวรรษที่ 1970 ดําเนินตอเนื่องมาจนถึง

ทศวรรษที่ 1990 (1970s-1980s-1990s) คิดเปนรอยละ 20.2, รอยละ 22.3 และรอยละ 22.3 ตามลําดับ 

3) ผูตกเปนเหยื่อสวนใหญจัดอยูใน กลุมผูนําการเมือง (19.3 %) อยางเชน หัวหนาและ

เลขาธิการพรรคการเมือง แกนนํากลุมลัทธิอุดมการณ คณะผูกอการปฏิวัติรัฐประหาร นักเคล่ือนไหวคน

สําคัญ ฯลฯ โดยกลุมผูดํารงตําแหนงในฝายนิติบัญญัติ (5.6 %) และฝายตุลาการ (2.2 %) ถือเปนกลุมที่

ตกเปนเปาหมายนอยที่สุด 
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4) วิธีการซึ่งถูกนํามาใชและประสบผลสําเร็จที่สุด ไดแก การยิงดวยอาวุธ ปน มากถึงรอยละ 50.6 

สวนวิธีอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการทําราย การวางยา เอามีดแทง หรือใชระเบิด ปรากฏนอยมาก แตก็มีอีกเปน

จํานวนมิใชนอยๆ ที่ไมสามารถจะระบุสาเหตุได (35.6 %) 

5) ผูกอการฯ สวนใหญมาจาก กลุมลัทธิอุดมการณ (32.1%) รวมถึงกลุมกอการราย องคกร

อาชญากรรม ขบวนการแบงแยกดินแดน กลุมคล่ังศาสนา 4 โดยคดีจํานวนมากไมสามารถจับกุมคนรายได 
(39.9%) 

6) จากขอมูลเทาที่หนังสือเลมนี้ไดบันทึกไว แสดงใหเห็นวาความรุนแรงทางการเมืองประเภทนี้

ปรากฏข้ึนในเวที การเมืองระดับทองถ่ิน นอยมาก คือพบแค 61 กรณี หรือคิดเปนรอยละ 4.1 เทานั้น 

อธิบายในรายละเอียดไดดังนี้ 

(6.1) การฆาแกงกนัระดับทองถิ่นสวนใหญเกิดข้ึนใน ทวีปอเมริกา มากที่สุด รวมแลว

รอยละ 40 เลยทีเดียว สวนตัวเลขของยุโรปและเอเชียจะอยูที ่26.2 % และ 23.0 % 

ตามลําดับ 

(6.2) เปาหมายโดยมากมักเปน ผูดํารงตําแหนงในฝายบริหาร (ผูวาการรัฐ 

(Governor), นายกเทศมนตรี (Mayor)) ถึงกวารอยละ 60.7 ในฝายนิติบัญญัติ (สมาชิก

สภาตางๆ) 11.5 % ตลอดจนผูสมัครรับเลือกต้ัง (ในตําแหนงตางๆ ของทัง้สองฝาย

ขางตน) อีกราว 14.8 % 

(6.3) ผูลอบสังหารมีแนวโนมวาเปนตัวแทน กลุมตางๆ ในทองถ่ิน (52.5 %) เชน ฝาย

ซาย / ขวา กลุมกอการราย ฯลฯ มากกวาบุคคลธรรมดา (11.5 %) และที่ระบุไมได (26.2 %) 

7) หนังสือเลมนี้เอยถึงกรณีที่เกิดข้ึนกับ คนไทย 3 กรณีดวยกัน ไดแกกรณี ในหลวงอานันท
มหิดล (Ananda Mahidol) กษัตริยของไทย รัชกาลที่ 8 (King Rama VIII) สวรรคตดวยพระแสงปนอยาง

เปนปริศนา (Mystery) ในหองบรรทมของพระองคเองในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.

2489 (1946) แตทวาในป พ.ศ.2497 (1954) ศาลฎีกาไดสรุปวาพระองคถูกฆาตกรรม (Murder) ขาราช

บริพาร 3 คน ถูกตัดสินใหประหารชีวิตขอหารวมกันฆา (Lentz, 2002: 92) และ นายบุญสนอง บุณโย
ทยาน (Boonsanong Punyodyana) เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย ถูกยิงตายในกรุงเทพฯ 

เมื่อป 2519 (Lentz, 2002: 169) อีกกรณีนั่นคือกรณีของ พลเอกฉลาด หิรัญศิริ (Chalard Hiranyasiri) 

ผูนําการรัฐประหาร 26 มีนาคม 2520 ผูที่ตอมาถูกประหารชีวิตดวยการยิงเปาในป 2520 (1977) เนื่องจาก

                                                 
4 กลุมคลั่งลัทธิอุดมการณขางตนที่มีบทบาทโดดเดน (เก่ียวโยงกับการลอบสังหารมาก) ตัวอยางเชน ขบวนการกองทัพสาธารณรัฐไอริช (Irish 

Republican Army: IRA), องคการปลดปลอยปาเลสไตน (Palestine Liberation Organization: PLO), กลุมกบฏแบงแยกดินแดนแควนบาสก 

(Basque Homeland and Freedom: ETA) ของสเปน, กบฏพยัคฆทมิฬอีแลม (The Liberation Tigers of Tamil Elam: LTTE) กลุมนักรบ    

มูจาฮีดีน (Mujahideen) ตลอดทั้งขบวนการคาเสพติดในโคลัมเบีย และแกงมาเฟยในอิตาลี 
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ความผิดฐานกบฏ (ตามคําส่ังนายกรัฐมนตรีซึ่งอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญขณะนั้น) (Lentz, 2002: 174) 

ทวากรณีหลังไมจัดวาเขาขายเปนการลอบสังหารทางการเมืองแตอยางใด 

บทสรุปเกี่ยวกับการลอบสังหารของยุคนี้ สามารถแจกแจงออกเปนขอ ๆ ดังนี้ 

1) ปจจัยที่กระตุนใหการลอบสังหารยังคงถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง กวางขวาง และฟุมเฟอยยิ่งข้ึน

ในศตวรรษที่ 20 ยอมเปนไปตามบริบทของแตละชวงเวลา เปนตนวาเผด็จการเรืองอํานาจ (1930s), 

สงครามครามโลกคร้ังที่ 2 (1940s) และสงครามเย็น (Cold War) (1950s-1990s) 

อนึ่ง หากจะกลาววาการลอบสังหารสวนใหญในยุคนี้มักเกิดจากการกระทําโดยรัฐก็คงจะไมผิดนัก 

2) การลอบสังหารทางการเมืองจํานวนมิใชนอย ๆ เปนมากกวาเคร่ืองมือของผูปกครองที่ใชในการ

กําจัดฝายตรงขามดังเชนที่ผานมา หากแตยังเปนสัญลักษณในทางการเมืองอีกดวย เชน ลมลางเผด็จการ 

ตอตานทุนนิยม อุทิศแดลัทธิความเชื่อตาง ๆ อาทิ “อนาธิปไตย” (Anarchism) ซึ่งเช่ือวารูปแบบทั้งหมด

ของรัฐบาลตางก็มีลักษณะกดข่ีและไมเปนที่พึงปรารถนาทั้งส้ิน เปนตน ยิ่งไปกวานั้นคือ การลอบสังหารได

ถูกเร่ิมนํามาใชเปนหนึ่งในยุทธวิธีของ “การกอการราย” (Terrorism) อีกดวย 

3) ผูที่ ดํารงตําแหนงเปนประมุขแหงรัฐ (Head of State) หรือหัวหนารัฐบาล (Head of 

Government) จํานวนมากตองมาเสียชีวิต เนื่องจากตกเปนเปาหมายหลักของการลอบสังหารในยุคนี้ 

(ดูตารางที่ 1 ทายบทความ) 

4) วิธีการที่คณะผูลอบสังหารนํามาใชรัดกุม สลับซับซอน และรุนแรงมากยิ่งข้ึน เชน การใชพลซุม

ยิง (Sniping) ดวยอาวุธประสิทธิภาพสูงชนิดตาง ๆ ตลอดทั้งการวางระเบิด (Bombing) ใชระเบิดเวลา 

(Time bomb) ใชระเบิดพลีชีพ (Suicide bomb) วางระเบิดรถยนต (Car bomb) วางระเบิดเคร่ืองบิน 

(Plane bomb) ฯลฯ จึงเปนเร่ืองยากที่จะทําการปองกันได 
(3) หลัง ค.ศ.2000 ถึงปจจุบัน 
หลังจากเขาสูสหัสวรรษใหมแลว โลกก็เผชิญกับปรากฏการณอันหลายหลากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ ไดสงผล

กระเทือนกระทบในแทบทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การ

บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแมกระทั่งกับโรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนยุคที่ผูคนตางพา

กันขนานนามวา โลกาภิวัตน (Globalization) โดยที่กระบวนการเช่ือมโยงสวนตาง ๆ ของโลกเขาเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันเชนนี้ เกิดข้ึนทามกลาง “คานิยม” (Value) หลัก ๆ เหมือนกัน ทั้งการลดกําลังรบ, ความ

เปนประชาธิปไตย (Democratization), สิทธิมนุษยชน (Human Rights), การพิทักษส่ิงแวดลอม 

(Environmental Protection), การจัดการปกครองที่ดี (Good Governance), การกระจายอํานาจ 

(Decentralization), การคาเสรี (Free Trade) เปนอาทิ 5 

                                                 
5 หนังสืออยางนอย ๆ 3 เลมที่ละเลยไมไดเปนอันขาด หากจะกลาวถึง ‘ความเปนไป’ ของโลกในอนาคต คือ Francis Fukuyama, The End of 

History and the Last Man, (New York: Avon Books, 1992); Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge: Harvard 
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 แตไมวาถึงอยางไรก็ตาม ปรากฏการณการลอบสังหารก็หาใชวาจะหมดไปจากโลกการเมืองไม 

ตัวอยางโดดเดนในทศวรรษนี้ (2001-2009) ไลเรียงเปนป ๆ ไป อยางเชน 
ป 2001 พิเรนทรา (Birendra, 1945-2001) กษัตริยเนปาลและราชินี พรอมดวยสมาชิกใน

ราชวงศอีก 7 พระองค (รวมเปน 9 พระองค) ถูกสังหารหมูอยางโหดรายภายในพระราชวัง จากการกระทํา

ดวยความโกรธของ ดิเพนทรา (Dipendra) ลูกชายคนโตของตนเองที่เปนรัชทายาทนั่นเอง ซึ่งเขาก็ได

สังหารตัวเองตายในภายหลัง เหตุการณนี้สงผลโดยตรงใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางการเมืองขนานใหญ

ในเนปาลตามมา จนนําไปสูการยกเลิกระบอบกษัตริยโดยสถาปนาสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย

เนปาลข้ึนแทนในที่สุด 

ป 2004 Akhmad Kadyrov  ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเชชเนีย โดนลอบวางระเบิด

ขณะอยูในสนามฟุตบอล อีกทั้งยังมีขาวออกมาดวยวา Viktor Yushchenko ประธานาธิบดีคนปจจุบันของ

ยูเครน (ขณะนั้นยังเปนฝายตรงขามกับรัฐบาล) ถูกลอบวางยาพิษจากไดออกซิน (Dioxin) ทวาก็รอดมาได 

ป 2007 ในปากีสถาน เบนาซีร บุตโต (Benazir Bhutto, 1953-2007) อดีตนายกรัฐมนตรีและ

ผูนําพรรคฝายคาน ถูกลอบสังหารระหวางการหาเสียงในการเลือกต้ังคร้ังใหม ทราบภายหลังวาเธอนั้นถูก

ยิงกอนที่จะโดนระเบิดแบบฆาตัวตายตามมา ผูเสียชีวิตจากเหตุการณคราวนี้รวมแลวมากกวา 20 คนเลย

ทีเดียว การเสียชีวิตของนางทําใหเกิดเหตุความรุนแรงแทบทั่วทั้งประเทศตามมาอยางไมรูจักจบสิ้น 

 อยางไรก็ตาม นักการเมืองอีกจํานวนมิใชนอยที่สามารถจะรอดพนจากถูกลอบสังหาร บางสกัด

แผนไดกอน บางพยายามแลวแตไมเปนผลสําเร็จ แตคนที่ดวงแข็งที่สุดนั้นไดแกนาย Hamid Karzai 

ประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน ซึ่งถูกลอบสังหารถึง 4 คร้ัง (2002, 2004, 2007, 2008) แตไมตาย 

 กลาวโดยสรุปก็คือ 

1) ฆาตกรรมทางการเมืองในตนสหัสวรรษใหมนี้ ความถี่เกิดข้ึนมากในอิรัก เลบานอน รัสเซีย และ

กลุมประเทศเอเชียใต อยางอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และศรีลังกา 

2) เปนที่ชัดเจนมากวาโดยมากเกี่ยวโยงกับการกอการราย (อาจจะเปนระดับสากล ระดับรัฐบาล

กลาง หรือระดับทองถิ่นก็ได) เพื่อหวังใหเกิดผลบางประการทางการเมือง 
กลุมกอการรายขามชาติหรือกลุมกอการรายที่กําลังเคลื่อนไหวอยูในหลายประเทศ ณ เวลานี้ มักมี

แรงจูงใจเกี่ยวกับการแยกตัวของชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ มากกวาอ่ืนใด นอกจากนี้ แนวโนมการโจมตีไดหนี

จากเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไป เชนจากเดิมเนนที่การลอบสังหารนักการเมืองหรือเจาหนาที่ของ

ทางการก็กลับกลายเปนการประหัตประหารผูคนแบบไมเลือกหนายิ่งข้ึน 

3) การลอบสังหารในชวงไมกี่ปมานี้ ทําใหเห็นถึงการประสานทํางานรวมกันอยางเปนระบบของ

คณะผูกอการ ซึ่งไดวางแผนตระเตรียมการมาเปนอยางดี 

                                                                                                                                                        
University Press, 2000); Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, (New York: Simon 

& Schuster, 1996). 
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สาเหตุของการลอบสังหาร 
 

“Anybody can kill anybody, even the President, remember?” 
ประโยคเดนจากภาพยนตรเร่ือง Best Seller (1987) 

 
จากการศึกษา Paul Elliott พบวาเหตุผลในการลอบสังหารเกี่ยวของกับสองประการสําคัญ คือ 1.

เหยื่อครอบครองอํานาจหรือสัญลักษณบางอยางอยู 2.ผูฆาคาดหวังวาการตายของเหยื่อจะนํามาซ่ึงความ

เปล่ียนแปลงไมมากก็นอย (Elliott, 1999: 8) การลอบสังหารไมไดเกิดจากเหตุผลบา ๆ หรือสัญชาตญาณ

ดิบ แตเกิดจากความเปนเหตุเปนผล (Cause and Effect) ตางหาก เขาเช่ือเชนนั้น 

ในหนังสือของ บรรพต กําเนิดศิริ พอสรุปสาเหตุการลอบสังหารผูนําตามสถิติไวดังนี้ 1.สังหารเพื่อ

แยงชิงอํานาจ 2.สังหารดวยประเด็นทางการเมือง 3.ความขัดแยงทางความคิด 4.โกรธแคนสวนตัว และ   

5.สติวิปลาส ฯลฯ (บรรพต กําเนิดศิริ, 2549: 5) 

สวน J. Bowyer Bell มองวา การลอบสังหารมีเปาหมาย เพื่อ 1.สนองตอบความเพอฝนของตัวเอง 

(to act out his fantasy) 2.ผลประโยชน (for profit) และ 3.จุดประกายใหเกิดความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ 

(spark a revolution) เปนหลัก (Bell, 2005: 23) 

ขณะที่เว็บไซต Wikipedia จําแนกมูลเหตุของการลอบสังหารเอาไวไดแก 1.เหตุผลทางการทหาร 

(Military Doctrine) 2.เคร่ืองมือตอตานรัฐบาล (Tool of Insurgents) 3.ทําเพื่อเงิน และผลประโยชน (For 

Money or Gain) 4.เหตุผลทางเชื้อชาติ (Racist Reasons) 5.ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychology) 

แตทวาจากการประมวลของผูเขียนเอง เชื่อวาสาเหตุหลักสาเหตุสําคัญของการลอบสังหารทาง

การเมืองนั้น นั่นก็คือ (1) การแยงชิงใหไดมาซ่ึง “อํานาจ” (Power) ความตายของฝายกุมอํานาจเดิม 

เทากับเปนการยุติหรือลดทอนกําลังของฝายนั้นลงมา เปดทางใหฝายใหมไดกาวข้ึนไปมีอํานาจบาง ในอดีต

ในยุคที่อํานาจยังอยูที่ปลายกระบอกปน หากผูใดปลิดชีพฝายตรงขามเปนผลสําเร็จ ผูนั้นก็ชอบที่จะ

สถาปนาตัวเองข้ึนแทน แตปจจุบันซึ่งอํานาจไดยายไปอยูในหีบเลือกต้ัง ความตายอาจจะแคเรงใหมีการ

เลือกต้ังเร็ววันข้ึนเทานั้น ซึ่งก็ไมแนเสมอไปวาจะเกิดการเปล่ียนข้ัวทางการเมืองตามมาหรือไม การฆา

เนื่องจาก (กลัว) สูญเสียอํานาจรวมอยูในความขอนี้ดวยเชนกัน 

แตในหลาย ๆ ประเทศที่ใชระบบ “ตัวสํารอง” (Running Mate) เชน สหรัฐอเมริกา, ฝร่ังเศส กับ

บางตําแหนงสําคัญที่มาจากการเลือกต้ัง ไมวาจะเปนประธานาธิบดี, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิก

วุฒิสภา ฯลฯ นั่นคือ หากตัวจริงไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ได จะใหตัวสํารองเขารับหนาที่แทน และอยูใน

ตําแหนงไดตอจากระยะเวลาที่เหลือของตัวจริงจนครบวาระ เหตุผลหลักเพื่อปองกันมิใหมีการเลือกต้ังซอม
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อยางฟุมเฟอยจนเกินไป หลายคนพยายามอธิบายการลอบสังหารลักษณะเชนนี้วาเปน “รัฐประหารเงียบ” 

(The Silent Coup) 

อยางไรก็ตาม การลอบสังหารก็หาใชมีเหตุผลวาดวยการลมลางหรือเปล่ียนผานอํานาจทางการเมือง

เพียงแคนั้น หากแตแฝงไวดวยเหตุผลในดานอ่ืน ๆ อีกดวย เชนใชเปนเคร่ืองมือทางการทหาร ฯลฯ 

ถาใหจัดกลุมเหตุผลอยางกวาง ๆ แลวละก็ เหตุผลในยอหนากอนหนานี้ก็อาจจัดวาเปน (2) การ
ทําลงไปเพื่อนําไปสู “ผลประโยชน” (Interest) ซึ่งในที่นี้กินความกวางขวาง ไลต้ังแตผลประโยชน
แหงชาติ (National Interest) หรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) กระทั่งลงมาถึงผลประโยชน

ของกลุม (Group Interest) หรือผลประโยชนสวนตัว (Self-Interest) เลยทีเดียว 

และก็เปนที่แนชัดวาเหตุผล (3) อ่ืนๆ นอกเหนือจากเหตุผล 2 กลุมใหญขางตน (เชน ฆาดวย

ความบา หรือ อยากจะดัง ฯลฯ) คงเปนเพียงเหตุผลสวนนอยในภาพรวมทั้งหมดเทานั้น 

 
ผลกระทบของการลอบสงัหาร 

การทําความเขาใจถึงผลกระทบของการลอบสังหารยังคอนขางซับซอน ภายหลังการจากไปของ 

Abraham Lincoln ในป 1865 มีคนไดเคยกลาวไววา “การลอบสังหารไมเคยเปล่ียนประวัติศาสตรของโลก

ได” (“Assassination has never changed the history of the world.”) และก็เปนเชนนั้นจริง ๆ กับกรณี

ของประธานาธิบดี Lincoln เนื่องจากไมไดทําใหผลลัพธของสงครามกลางเมืองที่ฝายเหนือมีชัยชนะ

เด็ดขาดตอฝายใตเปล่ียนไปแตอยางใด 

 คําอธิบายขางตนคอนขางแตกตางกับความคิดของ J. Bowyer Bell ผูเห็นวาความตายของผูนํา

ทางการเมือง (Political figure) ยอมสงผลกระทบกระเทือนทางการเมืองอยางแนนอนไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

แมวาผูลงมือฆาจะมีแรงจูงใจเพียงนอยนิดหรือไมมีแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับการเมืองเลยก็ตาม (Bell, 2005: 

23) 

 ทวาหากพิจารณาจากสัจจะแหงประวัติศาสตรที่ผานมาแลว ยืนยันวาการลอบสังหารในแตละคร้ัง ๆ 

(ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ) ไดสงผลสะเทือนถึงความเปนไปทางการเมืองชัดเจน และก็หาใชมีผลตอการเมือง

ภายในเทานั้น หากแตมีผลตอการเมืองระหวางประเทศดวย ซึ่งบางคร้ังก็กลับกลายเปนความเสียหาย

รายแรงตอมวลมนุษยชาติ เปนตนวาการสังหาร Franz Ferdinand เปนตัวกระตุนใหเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 

ตามมา, การสังหาร Aung San นําไปสูสงครามชนกลุมนอยในพมาที่ยังคงดําเนินมาถึงทุกวันนี้ เปนอาทิ 

ขณะเดียวกันความลมเหลวในการลอบสังหาร Hitler เพื่อกอการรัฐประหาร ตามปฏิบัติการวาลคิรี 

(Valkyrie) ก็ไดนําไปสูการจับกุมประชาชนอยางไมเลือกหนาถึงกวา 7,000 คน โดยเกือบ ๆ 5,000 คนใน

จํานวนนี้ตองถูกประหารชีวิต 

 อยางไรก็ดี ในทัศนะของผูเขียนเห็นวาความตายของผูนําทางการเมือง โดยเฉพาะในฝายบริหาร 

จะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงใหญ อยางนอย ๆ 2 ดานตามมาแน ๆ คือ 
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(1) ตัวผูนํา (Leader) 
(2) นโยบายของรัฐ (Policy) 

สวนความเปล่ียนแปลงที่ยิ่งใหญกวา หรือหมายถึงการโคนลมลงทั้งระบบ เพื่อเปล่ียนแปลงสังคม

อยางเบ็ดเสร็จ (ไมวาจะระบอบการปกครอง อุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ 

ความเช่ือทางศาสนา และลักษณะสังคมโดยรวม) หรือที่เรียกรวม ๆ วา “ปฏิวติั” นัน้ เปนการยากยิง่ทีจ่ะอุบัติ

ข้ึนได อันเนื่องมาจากการจากไปของผูนําแตเพียงอยางเดียว 

 
จากการเลือกต้ังถึงการลอบสังหาร 
 ปรากฏการณจริงมากมายช้ีใหเห็นวาการเลือกต้ังกับการลอบสังหารมีความสัมพันธกันแนบแนน 

การลอบสังหารบอยคร้ังเกิดข้ึนในชวงระหวางที่มีการเลือกต้ัง สอดคลองกับแนวคิดของ David C. 

Rapoport และ Leonard Weinberg ที่เห็นวาการลอบสังหารมันเปนทั้ง ‘เหตุ’ และ ‘ผล’ ของการเลือกต้ัง 

หากความตายเกิดข้ึนการเลือกต้ังใหมยอมมาถึง (From Bullets to Ballots) นั่นคือ ‘เหตุ’ สวน ‘ผล’ ก็คือ 

หากผลเลือกต้ังออกมาแลว ความตายอาจจะเกิดข้ึนตามมาดวย (From Ballots to Bullets) (Rapoport 

and Weinberg, 1993: 17-20) 

กลาวโดยสรุป หลายคร้ังการเลือกต้ังกลับเปนตัวกระตุนใหเกิดการลอบสังหาร (หรือความรุนแรง

แบบรวมหมูตาง ๆ) ข้ึนมาเสียเอง ทั้ง ‘กอน’ หรือ ‘หลัง’ การเลือกต้ัง ตางมีความเส่ียงดวยกันทั้งนั้น 

แตไมวาอยางไรก็ตาม ความรุนแรงทางการเมืองในทุก ๆ รูปแบบที่เกิดข้ึนในทุกสังคม ไมเวนแมแต

การลอบสังหาร ก็ลวนแตสงผลกระทบในเชิงทําลาย (ดานลบ) อยางมากมายตอสังคมแหงนั้น และยากที่จะ

หลีกเล่ียง. 
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ตารางที่ 1 การลอบสังหารผูนาํระดับชาติคนสําคัญในศตวรรษที่ 20 6 
 

Country of Leader Year of Assassination Name of Leader Weapon Used 
Afghanistan  1919 Habibullah gun 

Afghanistan  1933 Nadir Shah gun 

Algeria  1992 Boudiaf gun 

Austria  1934 Dollfuss gun 

Bulgaria  1943 Boris III gun 

Burundi  1994 Ntaryamira other 

Congo (Brazzaville) 1977 Ngouabi gun 

Dominican Republic  1911 Caceres gun 

Dominican Republic 1961 Trujillo gun 

Egypt  1981 Sadat gun 

Greece  1913 George I gun 

Guatemala  1957 Castillo Armas gun 

Haiti  1912 Leconte explosive device 

India  1984 Indira Gandhi gun 

Ireland  1922 Collins gun 

Israel  1995 Rabin gun 

Japan  1921 Hara knife 

Japan  1932 Inukai gun 

Jordan  1951 Abdullah gun 

Korea  1979 Park gun 

Lebanon  1989 Moawad explosive device 

Madagascar  1975 Ratsimandrava unknown 

Mexico  1920 Carranza unknown 

Nicaragua  1956 Somoza gun 

Pakistan  1951 Khan gun 

Pakistan  1988 Zia other 

Panama  1955 Remon gun 

Peru  1933 Sanchez Cerro gun 

Poland  1922 Narutowicz gun 

Portugal  1908 Carlos I gun 

Portugal  1918 Paes gun 

Rwanda  1994 Habyarimana other 

Salvador  1913 Araujo gun 

Saudi Arabia  1975 Faisal gun 

Somalia  1969 Shermarke gun 

South Africa  1966 Verwoerd knife 

Spain  1912 Canalejas gun 

Spain  1921 Dato gun 

Sri Lanka  1959 Bandaranaike gun 

Sri Lanka  1993 Premadasa explosive device 

Sweden  1986 Palme gun 

Togo  1963 Olympio gun 

United States  1901 McKinley gun 

United States  1963 Kennedy gun 

Venezuela  1950 Delgado gun 

North Yemen  1977 Al-Hamdi gun 

North Yemen  1978 Al-Ghashmi explosive device 

Yugoslavia  1934 Alexander gun 

                                                 
6 Apply from Benjamin F. Jones and Benjamin A. Olken, “Hit or Miss? The Effect of Assassinations on Institutions and War,” 

(2008), p.38, http://weber.ucsd.edu/~jlbroz/PElunch/JonesOlken2007.pdf 
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