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           เพื่อนรวมงานคนหนึ่งของผมในสํ านักทาพระจันทรเลาใหฟงถึงภาพอนัติด 
ตรึงตา เมื่อเขาพานพบพลเอกอาทิตย กํ าลังเอกขึ้นและลงจากเครื่องบิน ณ จังหวัดแหงหนึ่ง 
ในภาคอีสานโดยปราศจากหนวยรักษาความปลอดภัยและโดยเกือบจะไมมีผูติดตาม อาการแหง
การเยื้องยางของอดีตขุนศึกผู นี้เปนไปเยี่ยงสามัญชนผูซึ่งไมมีภัยตองระแวง ภาพที่เห็นชาง 
แตกตางจากชวงป 2525-2529 เมื่อพลเอกอาทิตยดํ ารงตํ าแหนงผูบัญชาการทหารบก ในครั้ง
กระนั้น ไมวาพลเอกอาทิตยจะยางกรายไปที่ใด ลวนแลวแตหอมลอมดวยหนวยรักษาความ 
ปลอดภัยและผูติดตามชุดใหญทั้งสิ้น ประดุจวาหากปราศจากผูคนที่หอมลอมเหลานี้เสียแลว  
จะหาความปลอดภัยแหงชีวิตมิได แตบัดนี้แมจะปราศจากหนวยรักษาความปลอดภัย ความ 
ปลอดภัยแหงชีวิตและทรัพยสินกลับมีอยูโดยมิจํ าตองรักษา บางทีแลวหนวยรักษาความปลอดภัย
และคณะผูติดตามเปนเพียงเครื่องประดับที่แสดงถึงความมีอํ านาจ เมื่อส้ินอํ านาจ พัสตราภรณ
เหลานี้ก็สูญสิ้นตามไปดวย

           ในยามที่เรืองอํ านาจ สํ าเนียงการจํ านรรจาของพลเอกอาทิตยมิแตกตางจากการ
เปลงประกาศิต เมื่อพลเอกอาทิตยมีความขัดแยงกับนักการเมือง บรรดากลไกในกองทัพที่ถูกใช 
ไปในการตอบโตนักการเมืองเหลานั้นอยางเปนระบบ เมื่อพลเอกอาทิตยมีความขัดแยงกับรัฐบาล
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ก็กลไกในกองทัพอีกเชนกันที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลเปรม  
ผมยังจํ าไดดีวา เมื่อรัฐบาลเปรมตัดสินใจลดคาเงินบาทครั้งสํ าคัญในเดือนพฤศจิกายน 2527  
พลเอกอาทิตยไดปรากฏตัวทางโทรทัศนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2527 แสดงทัศนะคัดคานและ 
โจมตีการลดคาเงินบาทในครั้งนั้น การณปรากฏตอมาวา การลดคาเงินบาทครั้งนั้นเปนการ 
ปรับนโยบายเศรษฐกิจคร้ังสํ าคัญที่เกื้อกูลตอการขยายตัวของการสงออก และตอการฟนตัวจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเวลาตอมา อาการเสมือนหนึ่งการขมขูรัฐบาลนี้เองทํ าใหพลเอกอาทิตย
ต องหลุดจากตํ าแหนงผู บัญชาการทหารบกกอนเวลาอันควร ทั้งนี้ด วยนํ้ ามือของบุรุษที่ 
หนังสือพิมพต้ังสมญานามวา `นักฆาแหงลุมนํ้ าเจาพระยา'
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           พลันที่พลเอกอาทิตยส้ินอํ านาจ พลเอกอาทิตยก็กลายสภาพเปนบุรุษที่กองทัพ 
ไมยอมรับในเวลาตอมา  วลีที่วา `กองทัพไมยอมรับ' เปรียบประดุจคํ าพิพากษาที่ลงทัณฑผูตองหา
ทางการเมือง ความไมยอมรับของกองทัพแปรมาเปนประเด็นความขัดแยงทางการเมือง เมื่อ 
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แตงตั้งใหพลเอกอาทิตยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
กลาโหม  และความขัดแยงนี้เองเปนสาเหตุประการหนึ่งของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2534 ซึ่งมีนัยวา  พลเอกชาติชายเปนบุรุษที่กองทัพไมยอมรับดวย
           `ความไมยอมรับของกองทัพ' กลายเปนวลีที่ไดยินดวยความถี่มากขึ้นเมื่อพลเอก
สุนทร คงสมพงษ  ประธานสภา รสช. พยายามผลักดันใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ข้ึนเปนนายก 
รัฐมนตรี แตก็หาสํ าเร็จไม เพราะพลเอกชวลิตกลายเปนบุรุษที่กองทัพไมยอมรับ ขอที่นาสังเกต 
ก็คือ  ผูนํ าฝายทหารบางคนในปจจุบันเคยมีพฤติกรรม `เปนปเปนขลุย' กับพลเอกอาทิตย  และ
หลายตอหลายคนเติบใหญในกองทัพในยุคสมัยที่พลเอกชวลิตดํ ารงตํ าแหนงผูบัญชาการทหารบก 
ทั้งพลเอกอาทิตยและพลเอกชวลิตตางเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพ เมื่อทานทั้งสองดํ ารง
ตํ าแหนงสูงสุดในกองทัพ กลไกของกองทัพพากันโหมกระหนํ่ านักการเมืองที่มีวิวาทะกับ 
พลเอกอาทิตย  ทหารพรานรายลอมบาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  เมื่อผูเฒาแหงซอยสวนพลู 
มีวิวาทะกับพลเอกชวลิต และดวยเหตุที่มีการใชวาจาจาบจวงพลเอกชวลิตและพลเอกสุนทร  
ผูนํ าฝายทหารชุดปจจุบัน  จึงไดกดดันใหพลเอกชาติชายปลด ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง  ออกจาก 
คณะรัฐมนตรี ไมนาเชื่อเลยวา พลันที่พลเอกอาทิตยและพลเอกชวลิตสิ้นอํ านาจในกองทัพ บุรุษ 
ทั้งสองจะกลายสภาพเปนผูที่กองทัพไมยอมรับ

แทที่จริงแลว กองทัพไมเคยสํ ารวจความเห็นของกํ าลังพลวามีความชอบหรือ 
ไมชอบผูหนึ่งผูใด  วลีที่วา `กองทัพไมยอมรับ'  หากจะกลาวใหถูกตองแลว  ตองกลาววา `ผูนํ า 
กองทัพไมยอมรับ' แตดวยจารีตการปกครองในกองทัพที่ทหารตองมีระเบียบวินัย เมื่อผูนํ ากองทัพ
ไมยอมรับผูหนึ่งผูใด  ผูใตบังคับบัญชาก็ตองไมยอมรับผูนั้นดวย

           ในประวัติศาสตรการเมืองไทย  เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวา นายกรัฐมนตรีจักตอง
เปนผูที่กองทัพยอมรับ หากนายกรัฐมนตรีไมเปนที่ยอมรับของกองทัพ เสถียรภาพของรัฐบาล 
ยอมส่ันคลอนและมักจะจบลงดวยการรัฐประหาร ผูนํ าฝายทหารหลายตอหลายคนขึ้นมามีอํ านาจ
ดวยการรัฐประหาร ในยามที่เรืองอํ านาจ มักจะมีพฤติกรรมอันสอถึงอหังการแหงอํ านาจ บางคน 
ลาจากเวทีการเมืองดวยความสมัครใจและจบชีวิตดวยความสงบสุข แตหลายคนถูกบังคับ 
ใหลงจากเวทีการเมืองดวยความอัปยศยิ่ง

           พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลังการ
ทํ ารัฐประหารโคนรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476 แตเมื่อเห็นวา  
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สมควรแกเวลา ก็ลงจากเวทีการเมืองอยางสงาผาเผย เชนเดียวกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท  
ที่ข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีดวยการผลักดันของกลุมทหารยังเติรกและการสนับสนุนจากสภาผูแทน
ราษฎร  เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็ลงจากเกาอี้นายกรัฐมนตรีโดยปราศจากความดางพรอย

           ในกรณีตรงกันขาม จอมพล ป. พิบูลสงครามขึ้นมามีอํ านาจจากการรัฐประหาร
และสิ้นอํ านาจดวยการถูกรัฐประหาร อํ านาจเผด็จการอันไดมาจากการรัฐประหาร แมจะเกื้อหนุน
ใหอยูในตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดเปนเวลายาวนาน แตอหังการแหงอํ านาจกอใหเกิดความฉอฉล
อยางมหันต  หลังการรัฐประหารโคนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ไมรีรอที่จะ 
เปดโปงการฉอราษฎรบังหลวงในรัฐบาลชุดนั้น แตจอมพลสฤษดิ์ก็ตองสูญเสียชื่อเสียงจากการ 
ถูกทางราชการยึดทรัพย โดยที่ผูนํ ารัฐบาลถนอม-ประภาสดํ าเนินอยูในมรรควิถีเดียวกัน ขอที่ 
นาสังเกตยิ่งก็คือ  ทั้งจอมพล ป. พิบูลสงครามและจอมพลถนอม กิตติขจร  ตางหาทางยึดอํ านาจ
เผด็จการดวยการรัฐประหารตนเอง แตทั้งสองตางถูกบังคับใหลงจากเวทีการเมืองในภายหลัง  
ในทํ านองเดียวกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ซึ่งขึ้นมาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีดวยการ 
รัฐประหาร และดวยการสนับสนุนของกลุมทหารยังเติรก แตก็ตองถูกรัฐประหารเงียบเมื่อ 
กลุมทหารยังเติรกถอนการสนับสนุนในเวลาตอมา ผูคนในสังคมไทยยังจํ าไดดีถึงการแสดงความ
อหังการแหงอํ านาจของกลุมทหารยังเติรกในยามเรืองอํ านาจ  ผูนํ า จปร.7 ไมเพียงแตจะมีอํ านาจ
ขามหัว จปร.5 ไดเทานั้น  หากทวายังมีอํ านาจบางสวนในการโยกยายตํ าแหนงในกองทัพได 
อีกดวย  แตแลวกลุมทหารยังเติรกก็พลาดทา `นักฆาแหงลุมนํ้ าเจาพระยา' เมื่อประสบความลม
เหลวในการทํ ารัฐประหารถึงสองครั้งสองครา ผูนํ ากลุมทหารยังเติรกตองออกจากราชการ บางคน
ตองเผชิญกับชีวิตอันทุกขเข็ญในยามตกงาน

ลักษณะอันยั่งยืนของอํ านาจ ก็คือ ความไมจิรังแหงอํ านาจ แตนาแปลกในขอ 
ที่วา แมผูคนจะรับรูถึงความไมจิรังยั่งยืนของอํ านาจ แตก็มีผูคนจํ านวนไมนอยที่ไขวควาหา 
อํ านาจ และแสวงทรัพยศฤงคารจากการใชอํ านาจ ดวยเหตุที่อํ านาจเปนบอเกิดแหงทรัพยนี้เอง 
ที่ทํ าใหอํ านาจเปนสิ่งหอมหวนและดึงดูดใจ ขุนศึกไทยจํ านวนไมนอยทั้งในอดีตและปจจุบัน 
ที่ตกอยูในกับดักแหงอํ านาจ บางคนมิอาจถอนตัวจากกับดักนั้น และถูกกับดักแหงอํ านาจทํ าลาย
ชื่อเสียงและเกียรติยศของตนเองและวงศตระกูลเสียจนเกือบหมดสิ้น แตก็ยังมีขุนศึกษาจํ านวน
มากหลายที่รักษาพรหมจรรยแหงทหารอาชีพไวโดยครบถวน และโดยไมไขวควาหาอํ านาจเพื่อ 
เปนฐานแหงการไดมาซึ่งทรัพยศฤงคารสวนบุคคล ขุนศึกอาชีพเหลานี้มักจะจบชีวิตทหารดวย
ความสงบสุข  ตรงกันขามกับขุนศึกการเมืองที่มักจะจบชีวิตในกับดักแหงอํ านาจ

           ในอดีตกาล สถานที่อันควรแกการเปนหลุมฝงศพของขุนศึกษา ก็คือ สนามรบ  
แตสังคมมนุษยไดพัฒนามาจนถึงระดับที่สามารถระงับขอพิพาทและความขัดแยงระหวางชาติ 
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และระหวางเผาพันธุโดยสันติวิธีได ความจํ าเปนในการทํ าสงครามไดลดลงไปเปนอันมาก สนาม 
รบมิใชหลุมฝงศพของขุนศึกสวนใหญอีกตอไป แตส่ิงที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆก็คือ นับรบซ่ึง 
จัดตั้งขึ้นและไดรับการติดอาวุธเพื่อปกปองแผนดินแมกลับใชอาวุธนั้นในการยึดกุมอํ านาจรัฐเพื่อ
ประโยชนสวนบุคคล  หลุมฝงศพของขุนศึกเหลานี้ก็คือ  วังวนแหงอํ านาจ


