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เพื่ อ นร ว มงานคนหนึ่ ง ของผมในสํ านั ก ท า พระจั น ทร เ ล า ให ฟ  ง ถึ ง ภาพอัน ติ ด
ตรึงตา เมื่อเขาพานพบพลเอกอาทิตย กําลังเอกขึ้นและลงจากเครื่องบิน ณ จังหวัดแหงหนึ่ง
ในภาคอีสานโดยปราศจากหนวยรักษาความปลอดภัยและโดยเกือบจะไมมีผูติดตาม อาการแหง
การเยื้องยางของอดีตขุนศึกผูนี้เปนไปเยี่ยงสามัญชนผูซึ่งไมมีภัยตองระแวง ภาพที่เห็นชาง
แตกตางจากชวงป 2525-2529 เมื่อพลเอกอาทิตยดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก ในครั้ง
กระนั้น ไมวาพลเอกอาทิตยจะยางกรายไปที่ใด ลวนแลวแตหอมลอมดวยหนวยรักษาความ
ปลอดภัยและผูติดตามชุดใหญทั้งสิ้น ประดุจวาหากปราศจากผูคนที่หอมลอมเหลานี้เสียแลว
จะหาความปลอดภัยแหงชีวิตมิได แตบัดนี้แมจะปราศจากหนวยรักษาความปลอดภัย ความ
ปลอดภัยแหงชีวิตและทรัพยสินกลับมีอยูโดยมิจําตองรักษา บางทีแลวหนวยรักษาความปลอดภัย
และคณะผูติดตามเปนเพียงเครื่องประดับที่แสดงถึงความมีอํานาจ เมื่อสิ้นอํานาจ พัสตราภรณ
เหลานี้ก็สูญสิ้นตามไปดวย
ในยามที่เรืองอํานาจ สําเนียงการจํานรรจาของพลเอกอาทิตยมิแตกตางจากการ
เปลงประกาศิต เมื่อพลเอกอาทิตยมีความขัดแยงกับนักการเมือง บรรดากลไกในกองทัพที่ถูกใช
ไปในการตอบโตนักการเมืองเหลานั้นอยางเปนระบบ เมื่อพลเอกอาทิตยมีความขัดแยงกับรัฐบาล
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ก็กลไกในกองทัพอีกเชนกันที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลเปรม
ผมยังจําไดดีวา เมื่อรัฐบาลเปรมตัดสินใจลดคาเงินบาทครั้งสําคัญในเดือนพฤศจิกายน 2527
พลเอกอาทิตยไดปรากฏตัวทางโทรทัศนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2527 แสดงทัศนะคัดคานและ
โจมตีการลดคาเงินบาทในครั้งนั้น การณปรากฏตอมาวา การลดคาเงินบาทครั้งนั้นเปนการ
ปรับนโยบายเศรษฐกิจครั้งสําคัญที่เกื้อกูลตอการขยายตัวของการสงออก และตอการฟนตัวจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเวลาตอมา อาการเสมือนหนึ่งการขมขูรัฐบาลนี้เองทําใหพลเอกอาทิตย
ต อ งหลุ ด จากตํ าแหน ง ผู  บั ญ ชาการทหารบกก อ นเวลาอั น ควร ทั้ ง นี้ ด  ว ยนํ้ ามื อ ของบุ รุ ษ ที่
หนังสือพิมพตั้งสมญานามวา `นักฆาแหงลุมนํ้าเจาพระยา'
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พลันที่พลเอกอาทิตยสิ้นอํานาจ พลเอกอาทิตยก็กลายสภาพเปนบุรุษที่กองทัพ
ไมยอมรับในเวลาตอมา วลีที่วา `กองทัพไมยอมรับ' เปรียบประดุจคําพิพากษาที่ลงทัณฑผูตองหา
ทางการเมือง ความไมยอมรับของกองทัพแปรมาเปนประเด็นความขัดแยงทางการเมือง เมื่อ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แตงตั้งใหพลเอกอาทิตยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
กลาโหม และความขัดแย ง นี้ เ องเปน สาเหตุป ระการหนึ่งของการรั ฐ ประหารเมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2534 ซึ่งมีนัยวา พลเอกชาติชายเปนบุรุษที่กองทัพไมยอมรับดวย
`ความไมยอมรับของกองทัพ' กลายเปนวลีที่ไดยินดวยความถี่มากขึ้นเมื่อพลเอก
สุนทร คงสมพงษ ประธานสภา รสช. พยายามผลักดันใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ขึ้นเปนนายก
รัฐมนตรี แตก็หาสําเร็จไม เพราะพลเอกชวลิตกลายเปนบุรุษที่กองทัพไมยอมรับ ขอที่นาสังเกต
ก็คือ ผูนําฝายทหารบางคนในปจจุบันเคยมีพฤติกรรม `เปนปเปนขลุย' กับพลเอกอาทิตย และ
หลายตอหลายคนเติบใหญในกองทัพในยุคสมัยที่พลเอกชวลิตดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก
ทั้งพลเอกอาทิตยและพลเอกชวลิตตางเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพ เมื่อทานทั้งสองดํ ารง
ตํ าแหน ง สู ง สุ ด ในกองทั พ กลไกของกองทั พ พากั น โหมกระหนํ่ านั ก การเมื อ งที่ มี วิ ว าทะกั บ
พลเอกอาทิตย ทหารพรานรายลอมบาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อผูเฒาแหงซอยสวนพลู
มีวิวาทะกับพลเอกชวลิต และดวยเหตุที่มีการใชวาจาจาบจวงพลเอกชวลิตและพลเอกสุนทร
ผูนําฝายทหารชุดปจจุบัน จึงไดกดดันใหพลเอกชาติชายปลด ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ออกจาก
คณะรัฐมนตรี ไมนาเชื่อเลยวา พลันที่พลเอกอาทิตยและพลเอกชวลิตสิ้นอํานาจในกองทัพ บุรุษ
ทั้งสองจะกลายสภาพเปนผูที่กองทัพไมยอมรับ
แทที่จริงแลว กองทัพไมเคยสํ ารวจความเห็นของกําลังพลวามีความชอบหรือ
ไมชอบผูหนึ่งผูใด วลีที่วา `กองทัพไมยอมรับ' หากจะกลาวใหถูกตองแลว ตองกลาววา `ผูนํา
กองทัพไมยอมรับ' แตดวยจารีตการปกครองในกองทัพที่ทหารตองมีระเบียบวินัย เมื่อผูนํากองทัพ
ไมยอมรับผูหนึ่งผูใด ผูใตบังคับบัญชาก็ตองไมยอมรับผูนั้นดวย
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวา นายกรัฐมนตรีจักตอง
เปนผูที่กองทัพยอมรับ หากนายกรัฐมนตรีไมเปนที่ยอมรับของกองทัพ เสถียรภาพของรัฐบาล
ยอมสั่นคลอนและมักจะจบลงดวยการรัฐประหาร ผูนําฝายทหารหลายตอหลายคนขึ้นมามีอํานาจ
ดวยการรัฐประหาร ในยามที่เรืองอํานาจ มักจะมีพฤติกรรมอันสอถึงอหังการแหงอํานาจ บางคน
ลาจากเวที ก ารเมือ งด วยความสมัครใจและจบชีวิตดวยความสงบสุข แตหลายคนถูกบังคับ
ใหลงจากเวทีการเมืองดวยความอัปยศยิ่ง
พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลังการ
ทํารัฐประหารโคนรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476 แตเมื่อเห็นวา
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สมควรแกเวลา ก็ลงจากเวทีการเมืองอยางสงาผาเผย เชนเดียวกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ที่ขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีดวยการผลักดันของกลุมทหารยังเติรกและการสนับสนุนจากสภาผูแทน
ราษฎร เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็ลงจากเกาอี้นายกรัฐมนตรีโดยปราศจากความดางพรอย
ในกรณีตรงกันขาม จอมพล ป. พิบูลสงครามขึ้นมามีอํานาจจากการรัฐประหาร
และสิ้นอํานาจดวยการถูกรัฐประหาร อํานาจเผด็จการอันไดมาจากการรัฐประหาร แมจะเกื้อหนุน
ใหอยูในตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดเปนเวลายาวนาน แตอหังการแหงอํานาจกอใหเกิดความฉอฉล
อยางมหันต หลังการรัฐประหารโคนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ไมรีรอที่จะ
เปดโปงการฉอราษฎรบังหลวงในรัฐบาลชุดนั้น แตจอมพลสฤษดิ์ก็ตองสูญเสียชื่อเสียงจากการ
ถูกทางราชการยึดทรัพย โดยที่ผูนํารัฐบาลถนอม-ประภาสดําเนินอยูในมรรควิถีเดียวกัน ขอที่
นาสังเกตยิ่งก็คือ ทั้งจอมพล ป. พิบูลสงครามและจอมพลถนอม กิตติขจร ตางหาทางยึดอํานาจ
เผด็จการดวยการรัฐประหารตนเอง แตทั้งสองตางถูกบังคับใหลงจากเวทีการเมืองในภายหลัง
ในทํานองเดียวกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ซึ่งขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวยการ
รั ฐ ประหาร และด ว ยการสนับสนุนของกลุมทหารยังเติรก แตก็ตองถูกรัฐประหารเงียบเมื่อ
กลุมทหารยังเติรกถอนการสนับสนุนในเวลาตอมา ผูคนในสังคมไทยยังจําไดดีถึงการแสดงความ
อหังการแหงอํานาจของกลุมทหารยังเติรกในยามเรืองอํานาจ ผูนํา จปร.7 ไมเพียงแตจะมีอํานาจ
ขามหัว จปร.5 ไดเทานั้น หากทวายังมีอํานาจบางสวนในการโยกยายตําแหนงในกองทัพได
อีกดวย แตแลวกลุมทหารยังเติรกก็พลาดทา `นักฆาแหงลุมนํ้าเจาพระยา' เมื่อประสบความลม
เหลวในการทํารัฐประหารถึงสองครั้งสองครา ผูนํากลุมทหารยังเติรกตองออกจากราชการ บางคน
ตองเผชิญกับชีวิตอันทุกขเข็ญในยามตกงาน
ลักษณะอันยั่งยืนของอํานาจ ก็คือ ความไมจิรังแหงอํานาจ แตนาแปลกในขอ
ที่วา แมผูคนจะรับรูถึงความไมจิรังยั่งยืนของอํ านาจ แตก็มีผูคนจํานวนไมนอยที่ไขวควาหา
อํานาจ และแสวงทรัพยศฤงคารจากการใชอํานาจ ดวยเหตุที่อํานาจเปนบอเกิดแหงทรัพยนี้เอง
ที่ทํ าใหอํ านาจเปนสิ่งหอมหวนและดึงดูดใจ ขุนศึกไทยจํ านวนไมนอยทั้งในอดีตและปจจุบัน
ที่ตกอยูในกับดักแหงอํานาจ บางคนมิอาจถอนตัวจากกับดักนั้น และถูกกับดักแหงอํานาจทําลาย
ชื่อเสียงและเกียรติยศของตนเองและวงศตระกูลเสียจนเกือบหมดสิ้น แตก็ยังมีขุนศึกษาจํานวน
มากหลายที่รักษาพรหมจรรยแหงทหารอาชีพไวโดยครบถวน และโดยไมไขวควาหาอํานาจเพื่อ
เปนฐานแหงการไดมาซึ่งทรัพยศฤงคารสวนบุคคล ขุนศึกอาชีพเหลานี้มักจะจบชีวิตทหารดวย
ความสงบสุข ตรงกันขามกับขุนศึกการเมืองที่มักจะจบชีวิตในกับดักแหงอํานาจ
ในอดีตกาล สถานที่อันควรแกการเปนหลุมฝงศพของขุนศึกษา ก็คือ สนามรบ
แตสังคมมนุษยไดพัฒนามาจนถึงระดับที่สามารถระงับขอพิพาทและความขัดแยงระหวางชาติ
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และระหวางเผาพันธุโดยสันติวิธีได ความจําเปนในการทําสงครามไดลดลงไปเปนอันมาก สนาม
รบมิใชหลุมฝงศพของขุนศึกสวนใหญอีกตอไป แตสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆก็คือ นับรบซึ่ง
จัดตั้งขึ้นและไดรับการติดอาวุธเพื่อปกปองแผนดินแมกลับใชอาวุธนั้นในการยึดกุมอํานาจรัฐเพื่อ
ประโยชนสวนบุคคล หลุมฝงศพของขุนศึกเหลานี้ก็คือ วังวนแหงอํานาจ

