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1.
เมื่อมีการยึดอํานาจ 19 กันยายน 2549 ในนามของ คปค. (คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีชื่อภาษาอังกฤษในตอนแรกวา The
Council for Democratic Reform under Constitution Monarchy หรือ CDRM ตอมาไดตัดคําวา
Monarchy ออก) ไมเพียงแตนักการเมืองนักการทหาร นักสังเกตการณไทยและเทศ จะ “งงงวยประหลาดใจ” เทานั้น ในหมูน ักวิชาการอาจารยผูสอนหนังสือดานรัฐศาสตร
หรือสังคมศาสตรทั่วไป ทั้งไทยและเทศ ก็ตกอยูในภาวะ “ตีบตัน” ทางวิชาการไมนอย
เพราะในชวงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิง่ หลังเหตุการณ “พฤษภาเลือด”
(ไมใชทมิฬ) 2535 การได นรม. ที่มาจากการเลือกตั้ง การไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ก็ทําใหเราทั้งหลายทั้งปวง คาดคิดกันวาประเทศไทยไดกาวขามพนการเมืองใน “ระบอบทหาร”
ไปแลว ไทยมี “ประชาธิปไตย” ที่กาวหนาที่สุดในอุษาคเนย เลยหนาฟลิปปนสดวยซ้าํ ไป
ทั้งนี้โดยไมจําเปนจะตองพูดถึงพมาที่ ทหารครองเมืองมายาวนานและ “ลาหลัง”
สุดๆของภูมิภาคและอาเซียน
2.
นักวิชาการดานไทย/อุษาคเนยศึกษาทานหนึ่ง ถึงกับกลาววาตํารับตําราฝรั่งวาดวยทหารกับการเมือง
ไทยแทบไมมีเลย และอุทานเปนการสวนตัวผานอีเมลมาวา I did check a few books on Thai
politics in the past some years. NONE of them talk about the military! WOW..things have
changed so quickly, and suddenly changes back. นักวิชาการเทศสวนใหญไดหนั ไป “เลน”
กับพลังหรือประเด็นใหมๆ ที่เกิดขึ้น เชน “โลกาภิวัตน” “เศรษฐีใหม ” “กลุมทุน”
“บรรษัทขามชาติ” หรือไมกน็ ิเวศวิทยาและการกอการรายอยาง “แมน้ําโขง” และ/หรือ “3-4
จังหวัดภาคใต”
สวนในแงตํารับตําราในภาษาไทยเอง ดูเหมือนเลมหนักแนนลาสุด ก็คอื “ทหารกับการเมือง:
วิเคราะหเปรียบเทียบ” โดยมีกนลา สุขพานิช และวุฒิชยั มูลศิลป เปนบรรณาธิการ 2523
ซึ่งก็เกาแกถึง 1 ชั่วอายุคนไปแลว (คือเขียนโดยผูที่อาจกลายเปน “ปูยาตายาย” ของนิสิตนักศึกษาใน
ปจจุบัน)
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3.
วาไปโดยสถิติตัวเลข การ “แทรกแซง” ของทหารในการเมืองไทย ดูเกือบจะเปนเรื่อง “ปกติ”
เสียยิ่งกวาการมีกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆดวยซ้ําไป ไมวาจะเปนเรื่องของ “การเลือกตั้ง”
“การเปลี่ยนรัฐบาล” (โดยไมตองใชกําลังอาวุธบังคับ) หากจะคํานวณจากป 2475 ถึงปจจุบัน (2550)
ปรากฏการณที่เรียกวา “กบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร ปฏิรูป” (ทั้ง “ซ้ํา” และ “ซอน”
ซึ่งหมายความโดยรวมวาเปนความเปลี่ยนแปลง “ระบอบการปกครอง” หรือเปลี่ยนแปลง “รัฐบาล”
โดยใชกองทัพและอาวุธในการยึดอํานาจ) นั้น มีถึง 23 ครั้ง คิดโดยเฉลี่ยแลว ก็คือ ประมาณ 3
ปกวาตอ 1 ครั้ง อันเปนผลทําใหมีรัฐธรรมนูญ (และ/หรือธรรมนูญ) ถึง17 ฉบับ ซึ่งก็เทากับวาใช 4
ปกวาตอ 1 ฉบับ นับไดวาอาจเปนสถิติระดับสูงสุดของโลกก็วาได
4.
โดยทั่วไปผูคนมักคิดวาทหารกับการเมืองเปนเรื่อง “ปกติและเกาแก” มีมานมนานคูก ับสังคมไทย
(ตั้งแตสมัยสุโขทัยและอยุธยา เพราะพระมหากษัตริยก็เปนทหาร ขุนนาง ไพรฟาขาแผนดิน (ชาย)
ก็เปนทหาร) แตในแงของวิชาการทางรัฐศาสตร/ประวัติศาสตรแลว ทหารกับการเมืองอยางที่เราพบ
เห็นในปจจุบนั เปน “ปรากฏการณใหม” ที่มาหลังการปรากฏตัวของ “รัฐชาติ” (nation-state)
ดวยซ้ําไป
คําวา “ระบอบทหาร” หรือ militarism ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษ 1860s หรือ 150 ปมานี้เอง
ผูที่คิดคํานี้ขึ้นมาสําหรับปรากฏการณใหมนี้ ก็คือ Proudhon (1809-1865)
เขาเปนนักทฤษฏีทางสังคมฝรั่งเศส คนเขียนตํารา What is Property? เจาของวลีทองที่วา
“ทรัพยสินคือโจรกรรม” และเปนศัตรูของ Karl Marx ดังนั้น คําวา militarism ก็เกิดทีหลังคําวา
liberalism, socialism, หรือ communism
นี่เปนปรากฏการณของโลกสมัยใหม (modern time) ที่จะตองมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร มีการคิดสิ่งประดิษฐที่ทนั สมัย เรือ กลไฟ (อเมริกาเปนตนคิด ค.ศ.
1807) รถไฟ (อังกฤษตนคิด ค.ศ. 1829) โทรเลข (อเมริกา 1837) ปน (ไรเฟล ฝรั่งเศส 1850, ปน
โคลทรีวอลเวอร อเมริกา 1851, ปนกล อเมริกา 1861) เหล็กกลา (เยอรมนี 1857) ลวดหนาม (
อเมริกา 1874) โทรศัพท (อเมริกา 1876) รถใชน้ํามันเบนซิล (เยอรมนี 1887) เรือดําน้าํ (อเมริกา
1891) (เครื่องยนตดเี ซล 1895) เครื่องบิน (อเมริกา 1903) รถถัง (อังกฤษ 1914) และอาวุธ
ยุทโธปกรณอกี มากมาย เชน กับระเบิด ไปจนกระทั่งสารเคมี สารพิษ และระเบิดปรมาณู
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และที่สําคัญ คือ มีบรรษัทคาอาวุธและผลิตอาวุธเกิดขึ้นในโลกอุตสาหกรรม กลายเปนสิ่งที่เรียกวา
military industry เปนทุนนิยมขนาดใหญ มีผลประโยชนเหลือคณานับ และมีอิทธิพลสูงมากใน
เศรษฐกิจและการเมืองของโลกตะวันตก แตก็จะไมมีในโลกเกษตรกรรม หรือโลกที่สาม เพราะ
ความรูเทคโนโลยี เงินทุนมีไมถึง ทําให “ระบอบทหาร” ของโลกเกษตรกรรมและโลกที่สาม (อยาง
ไทย) ตองพึ่งพาจากภายนอกสูง ไมวาจะเปนการสั่งซื้อหรือรับบริจาคก็ตาม)
ควบคูไปกับวิวัฒนาการดังกลาว ระบอบทหารสมัยใหมเกิดขึ้นได และจะตางกับ “ทหาร” ในสมัย
โบราณ (รวมทั้งของสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี/ตนรัตนโกสินทร) ก็ คือตองมี “กองทัพประจํา” มีการ
เกณฑทหาร มี “อาชีพทหาร” มี สถาบันหรือ “โรงเรียนทหาร” โดยเฉพาะที่จะทําหนาที่เลา เรียน
ฝกฝน ควบคุม “ระบอบ” ใหมและถืออาวุธสมัยใหมนโี้ ดยตรง
5.
ระบอบทหาร หรือ militarism จึงเริ่มตนขึน้ ใน “โลกเกา” ของยุโรปตะวันตก แลวแพรไปทั่วยัง
“โลกใหม” ในลาตินอเมริกา ขึ้นถึงจุดสุดยอดในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังจะเห็นไดจาก
“ระบอบทหาร” ในรูปลักษณของ “นาซี-ฟาสซีสม” ของเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุน
(ที่ปฏิเสธไมไดวา ไมไดสงผลมายังไทยในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ที่จะสืบทอดตอโดยจอมพลอีกหลายคน เชน ผิน-สฤษดิ์-ถนอม ฯลฯ)
ระบอบทหาร หรือ militarism นี้ จะแพรตอ ไปอีกทั่วประเทศตางๆในเอเชียและอัฟริกา
ซึ่งไดเอกราชในสมัยหลังสงคราม และหลังการสิ้นสุดของลัทธิอาณานิคม
และก็ขึ้นถึงจุดสุดยอดในชวงระหวางทศวรรษ 1950s-1970s หรือ 40ป ที่ผานมา
ที่ในดานหนึ่งเปนสมัยของการแขงขันของ 2 คายมหาอํานาจสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต
อีกดานหนึ่งเปน “ยุคทอง” ของ military industry บรรษัทที่ผลิตและคาอาวุธยุทโธปกรณ
6.
ทีนี้หันมาดูประเทศไทยของเรา วาอยูในบริบทสากลนี้อยางไร ในฐานะของประเทศเอกราช (หรือ
กึ่งเอกราช) ทางการเมือง สยาม/ไทย ก็เขาสู “ระบอบทหาร”
กอนหนาหลายๆประเทศในเอเชียและอัฟริกา สยาม/ไทยสามารถสราง “การทหารสมัยใหม”
ที่รวมทั้งการมีกองทัพประจํา มีอาวุธยุทธปกรณ (ที่ซื้อมาหรือไดรับบริจาคมา) มีโรงเรียนทหาร มี
อาชีพทหาร และ “สถาบัน” ทหารมาไดกวา 100 ปแลว
พ.ศ. 2430/1887
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รัชกาลที่ 5 สถาปนา “คาเด็ตสกูล” ซึ่งตอมาจะวิวัฒนาการและเปลี่ยนชือ่ เรื่อยมาเปน
“โรงเรียนทหารสราญรมย” เปน “โรงเรียนนายรอยทหารบก” และเปน
“โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” ในที่สดุ และก็มกี องทัพ ประจํา ที่จะกลายมาเปนกองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ อยางที่เห็นในปจจุบัน
พ.ศ. 2448/1905
มี พ.ร.บ. เกณฑทหารเปนครั้งแรก มี “กองทัพประจํา” (standing army) อยางประเทศของโลก
สมัยใหม
7.
ทหารสัญญาบัตร (ทั้งหมดเปนชาย) คือ ทหารอาชีพที่ถูกฝกฝนเลาเรียนใหเปน “อาชีพ” โดยเฉพาะ
เหลานี้ ไดพัฒนากลายเปน “ระบอบใหม” หรือ “สถาบันใหม” อยางรวดเร็ว
และภายในระยะเวลาเพียง 24 ป หรือ 1 ชั่วอายุคน ก็เขามาเกี่ยวพัน “แทรกแซง” ทางการเมือง
กลายเปน “คูแขง” กับ “ระบอบเกา” หรือ “สถาบันกษัตริย/สมบูรณาญาสิทธิราช”
ดังจะเปนไดจากกรณีที่เราเรียกกันวา “กบฏ ร.ศ. 130”
ซึ่งเปนความพยายามของนายทหารหนุมรุนใหม ทีว่ างแผนยึดอํานาจจากราชสํานักของรัชกาลที่ 6
“กบฏ ร.ศ. 130” (บางแหงจะเรียกวา “กบฎหมอเหล็ง”) เกิดขึ้นเมื่อป 2454 หรือ 96 ปมาแลว
และนี่อาจจะเปนกลุมทหารที่มีอายุนอยทีส่ ุดและยศต่ําสุดในประวัติศาสตรของไทย ก็วาได
เพราะหัวหนา คือ ขุนทวยหาญพิทักษ (เหล็ง ศรีจันทร) มีอายุเพียง 28 ป มียศเปนรอยเอก
มีบรรดาศักดิ์เปนขุน สวนนายทหารอื่นๆที่ถูกจับไดเกือบ 100 คนนั้น และทั้งหมดเปนชาย
ก็มีอายุทั้งต่ํากวา 20 ป และสูงกวานัน้ เพียงเล็กนอย
ทหารเหลานี้ “ยึดอํานาจทําไม” คําตอบก็คือตองการเปลี่ยนระบอบการปกครอง จาก
“สมบูรณาญาสิทธิราช” หรือ absolute monarchy ใหเปน limited monarchy หรือ
“สถาบันกษัตริยที่มีพระราชอํานาจโดยจํากัด” ความบันดาลใจรูปแบบหรือ “โมเด็ล”
ของกลุมนี้นาจะเปน “ญี่ปุน” ที่ประสบความสําเร็จจากการปฏิรูปเมจิ
8.
ความพยายามของ “กบฎ ร.ศ. 130” มาประสบความสําเร็จในการยึดอํานาจ 24 มิถุนายน 2475 หรือ
อีก 21 ปตอมาโดย “คณะราษฎร” (ทั้งหมดก็เปนชาย) ทีก่ ็นําโดยนายทหารบกอีกเชนกัน มีหวั หนา
คือ พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) ที่ถือวาอาวุโสสุด
4

กลาวไดวาอายุ ยศ และบรรดาศักดิ์ ขยับสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง จาก 20 เปน 30 และจาก “ขุน” เปน
“หลวง” ซึ่งนาจะสะทอนความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึน้ ในสังคมไทยยุคนัน้
การแขงขันชวงชิงกันระหวาง “ระบอบเกา” กับ “ระบอบใหม” ที่คละเคลากันอยูกับ
“ระบอบกษัตริย” “ระบอบทหาร” และ “ระบอบรัฐธรรมนูญ/ประชาธิปไตย”
อายุและยศของนายทหารทีท่ ําการ “ยึดอํานาจ” นี้ นาจะเปรียบเทียบกันแตละรุนได อยางเชนในรุน
ตอมาของ “คณะรัฐประหาร 2490” ที่นําโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ และมีนายทหารระดับรองลงไป
เปนผูรวมมือ เชนพันเอกเผา ศรียานนท พันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต ก็มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณเกือบ 40
ป และเปนระดับ “พันเอก”
ครั้นมาถึงรุน “คณะปฏิวัต”ิ 2501 ก็เขยิบอายุและยศสูงขึ้น เปนเกือบ 50 ป และเปนระดับ “นายพล”
(โดยมีหัวหนาคณะเปน “จอมพล” ไปแลว) นับไดวาชุดนี้มียศสูงสุดก็วาได และหากจะเทียบกับรุน
ลาสุด คือ 2549 นี้ จะเห็นไดวาสวนใหญมอี ายุเกือบ 60 ปแลว และมียศในระดับ
“พลเอกและพลโท” หากจะใชอายุเปนเกณฑชุด คปค. ก็นาจะมี “อายุสูงสุด” ในประวัติศาสตรไทย
เสนทางเดินของนายทหารทีเ่ ขามายึดอํานาจหรือพยายามยึดอํานาจทางการเมืองในรอบเกือบ 100 ป
ดูจะมาจากอายุและยศต่ําสุดในรุนของ ร.ศ. 130 หรือ พ.ศ. 2454
จนถึงรุนที่อายุและยศโดยเฉลี่ยสูงสุดในป 2549 ของ คปค.
9.
ทีนี้หันกลับไปดู “คณะราษฏร” ซึ่งประสบ “ความสําเร็จ” ในการยึดอํานาจ “จํากัด”
บทบาทของสถาบันกษัตริย และนี่กเ็ ปนความแตกตางจากการยึดอํานาจโดยทัว่ ๆไปของทหาร
คือเปนการยึดอํานาจเพื่อเปลีย่ นแปลง “การปกครอง” มากกวาเปนการยึดอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลง
“รัฐบาล” ดังนัน้ จึงมีการใชศพั ทเรียกการยึดอํานาจครั้งนี้ วา “ปฏิวัต”ิ
(แมจะมีนกั วิชาการจํานวนไมนอย เชื่อวาไทยยังไมเคยมี “ปฏิวัติ” ในความหมายของ revolution
แตอยางใด ไทยมีแต coup แตจะเรียกตางๆนานาในภาษาไทยวา “ปฏิวตั ิ รัฐประหาร และปฏิรูป”)
แตสิ่งที่ “คณะราษฏร” ทํา “ไมสําเร็จ” คือการสถาปนา “ระบอบรัฐธรรมนูญ” และ “ประชาธิปไตย”
ดังนั้นเมื่อเกิดการแตกขัว้ ระหวางปกซายและขวาของ “คณะราษฏร”
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10.
และในการ “รัฐประหาร 2490” หรืออีก 15 ปตอมา ก็นํามาซึ่ง “ระบอบทหาร” 2490-2500
อยางแทจริงและยาวนานจนฝงรากในแผนดินไทย สิ้นสุดยุคของ “คณะราษฏร”
และจะสงตอไปยังยุคอันยาวนานของ “ระบอบทหาร” ของ “คณะปฏิวตั ิ” (จอมพลสฤษดิ์-ถนอมประภาส) 2501-2516
ภาพลักษณของการเมืองไทย กลายเปนสิ่งที่นักวิชาการเรียกวา “วัฏจักรของความชั่วราย” (vicious
cycle) ที่มี “ปฏวัติ รัฐประหาร ปฏิรูป” ซ้ําแลวซ้ําเลา ฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญ ยกเลิกการเลือกตั้ง/พรรค
การเมือง “แชแข็ง” สิทธิเสรีภาพและพัฒนาการทางการเมือง ตองรางรัฐธรรมนูญขึ้นครั้งแลวครั้ง
เลา และใชทั้งเวลาและงบประมาณแผนดินมหาศาลสุดคณานับ
11.
อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาตั้งเปนขอสังเกต ก็คอื “ระบอบทหาร” ดูจะตองยอมรับในความเปน
“ชั่วคราว” ของตนโดยลักษณะและธรรมชาติของตัวเอง ไมมีการยึดอํานาจครั้งไหนของทหาร
ที่จะบอกวาจะอยู “ตลอดไป” หรือตองการที่จะสถาปนาตนใหเปน “ระบบหรือระบอบ”
ทางการเมืองอยาง “ถาวร” ไมเหมือนกับ “ระบอบกษัตริย” “ระบอบรัฐธรรมนูญ”
“ระบอบประชาธิปไตย” หรือ “ระบอบสังคมนิยม” ที่มีขออางและ “วาทกรรม” ของความเปน
“ถาวร”
แตความเปน “ชั่วคราว” ของ “ระบอบทหาร” นี้ ก็ดูเหมือนวาจะเกือบ “ถาวร” หรือสามารถ “ผลิต
ซ้ํา” ไดอยางนาพิศวง และนีก่ ็คือการที่ทหารหรือผูรวมมือตองสราง “วาทกรรม” หรือ “คําอธิบาย”
(ที่อาจถือไดวา เปนขออาง แรงจูงใจ สิทธิธรรม หรือประชาสัมพันธ) ที่ดานหนึ่งเสนอวา
ก.
อธิบายวา “ทหารนํามาซึ่งความทันสมัย” หมายความ military เทากับ modernization ขออางนี้
โดยมากจะเปนการเสนอของนักวิชาการ “ชายเปนสวนใหญ” ที่เปนผูรวมมือทั้งโดยรูต ัวและไม
รูตัว) หรือขออางที่วา ทหารเปนเครื่องประกัน “เสถียรภาพ” และ “ความมั่นคง” ประเภท security
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and stability หรือ law and order ดังที่เราเห็นในพมาหรือในกรณีของ รสช. ขออางหลังนี้โดยมากจะ
เปนการเสนอของฝายทหาร (ชาย) เอง เชนการอางภัยจากภายนอก ไมวา จะเปนลัทธิ “แปลกปลอม”
หรือตางชาติที่เปนศัตรูทั้งที่เปนจริง หรือทีเ่ ปนอยูในจินตนาการ เราจะเห็นคําอธิบายทั้งสองแบบนี้
ในงานเขียนของนักวิชาการทั้งไทยและเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษ 1960s 1970s ซึ่ง
บุคคลเหลานี้บางคน ก็ยังมีบทบาทอยูในปจจุบัน และไดผลิตผูรวมงานรุนใหมๆ (สวนใหญกย็ ังเปน
ชายอยู แมจะเริ่มมีหญิง) มาชวยทุนแรงอีกดวย
ข.
หรือ อธิบายวา “ระบอบทหาร” เหมาะกับสังคมไทย เพราะมี “คู” มาเปนเวลายาวนาน
ตั้งแตสมัยสุโขทัยและอยุธยา (เพราะพระมหากษัตริยก็เปนทหาร ขุนนาง ไพรฟาขาแผนดิน (ชาย)
ก็เปนทหารกันทุกคน ดังทีก่ ลาวมาแลว ) และยังเขากับระบบ “อุปถัมภ” ของไทย เปนอยางดี
ในอีกดานหนึง่ ก็สรางวาทกรรมที่วา “ระบอบประชาธิปไตย” หรือ “ระบอบรัฐธรรมนูญ” เปน
“เทศ” ที่ผานๆมา “ใจรอน” หรือ “ชิงสุกกอนหาม” (เชนในกรณีของ “คณะราษฎร” หรือแมแตกรณี
หลังสุดของ “รัฐประหาร/ปฏิรูป 2549” ก็มีการกลาวโทษรัฐธรรมนูญ 2540 ที่เปนประชาธิปไตย
“มากเกินไป” ทําใหเรา “หลงระเริง”) ดัง ถาจะตองเปน “ประชาธิปไตย” เอามาก็ตองทําใหเปน
“ไทย” เสียกอน เปน“ประชาธิปไตยไทย” ซึ่งก็แปลวาตองใชระยะเวลาตามที่ “ผูใหญ ผูรู ผูมีบารมี”
จะเห็นสมควร จะเปน 1 ป หรือ 12 ป หรือไมมีกําหนดเวลาแนนอนก็ตาม) และนี่ก็เปนภารกิจหนึ่ง
ของทหาร
12.
อยางไรก็ตาม “ทหารสมัยใหม” ที่เรารูจักกันนั้น ในแงการศึกษาเลาเรียนของทหาร ประสบการณ
ชีวิตของทหาร ก็เปนเรื่องของยุทธศาสตร การรบ การสงคราม ตลอดจนเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ
ดังนั้นในการ “แทรกแซง” ทางการเมือง ทหารจึงทําเองโดยลําพังตนไมได ถาเราพิจารณา
ประวัติศาสตรในรอบเกือบ 100 ปที่ผานมา ก็จะเห็นวาทหารจะตองมี “ผูรวมมือ/รวมคิด”
ซึ่งนาสนใจมากวาสวนใหญมักจะเปน “นักกฎหมาย” หรือ “นักนิติศาสตร” (ชายอีกนั่นแหละ)
ตัวอยางเชน ในกรณีของทหาร “กบฎ ร.ศ. 130” พ.ศ. 2454 ก็มีผูรวมมือที่เปน “ทนายความ”
แมแตการประชุมวางแผนยึดอํานาจ ก็ทํากันที่สํานักงานทนายความ “อนุกูลคดีกิจสถาน”
ขางวังบูรพาฯ ในกรณีของ “คณะราษฏร” ก็มีนักกฎหมายอยางนายปรีดี พนมยงคเปน “มันสมอง”
ที่มีอุดมการรวมกัน
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และหากเราจะศึกษาของการยึดอํานาจทุกครั้ง การรางรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ก็จะมี “ผูรวมมือ”
เหลานี้เปนสําคัญ บางครั้งบุคคลเหลานี้ ก็มีสถานะเทาเทียมกับทหาร เปนการประสานงานของนัก
กฎหมาย/นักรัฐศาสตร (บรรดาอํามาตยาธิปไตยทั้งหลายทั้งปวง) นัน่ เอง
แตในบางครั้ง “นัก” ที่ไมใช “ทหาร” เหลานี้ ก็เปนแตเพียง “ลูกมือ” ดังนั้นในระยะหลังๆ
สถานะของ “มันสมอง” ก็จะกลายเปนเพียง “เนติบริกร/รัฐศาสตรบริการ” อยางที่เห็นดาษดื่นใน
ปจจุบัน อันเปนยุคหลังๆของปลาย “1 ศตวรรษทหารกับการเมืองไทย” (ชายอีกเชนกัน)
13.
ขอสังเกตประเด็นสุดทาย ก็คือ “ระบอบทหาร” เทากับ “ระบอบเผด็จการ” เสมอไปหรือไม ?
คําตอบก็คือ “ไมใช “ แต ทวา โดยปกติ “ระบอบทหาร” ก็มักจะถูกนําไปใชสําหรับเสริมสราง
“ระบอบเผด็จการ” หรือไมก็การรักษา “สถานภาพเดิม” (status quo)
ดังที่เราจะเห็นไดในกรณีที่สดุ โตงของเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
(รวมทั้งพมาในปจจุบัน) หรือในประเทศหลายประเทศในลาตินอเมริกา (ตัวอยางที่ชดั เจนก็คือ ชิลี
และอารเจนตินา) รวมทั้งสเปน
แตเราก็ปฏิเสธไมไดวา ในขณะเดียวกันระบอบทหาร
ก็สามารถเดินไปในแนวทางที่เปนประชาธิปไตยไดเชนกัน เชน ในกรณีของทหารโปรตุเกส
หรือกรณีของทหารไทยในสมัยของ “กบฏ ร.ศ. 130” กับทหารผูกอการ “2475”
หรือไมยิ่งไปกวานัน้ “ทหาร” ก็อาจนำความเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงมาสูสังคมในรูปของการ
“ปฏิวัติ” หรือ revolution แบบถอนรากถอนโคน เชนกองทัพ (และทหารจรยุทธ)
ของจีนคอมมิวนิสต หรือ กองทัพของเวียดนาม
14.
ในปจจุบัน ทหารไทยอาจจะมิไดอางหรือมีความบันดาลใจอยางในรุน ร.ศ. 130 หรือปฏิวัติ 2475
อีกตอไป และปรากฏการณใหมของ “การสถาปนาพระราชอํานาจนํา”
ขึ้นในรัชกาลปจจุบันในชวงทศวรรษ 1960s หรือ 40 ปที่ผานมา และที่สําคัญที่สุดหลังเหตุการณ 14
ตุลา 2516 รวมทั้งวาทกรรมในป 2549 ของการ “ถวายคืนพระราชอํานาจ” และการเสนอใชมาตรา
7 ของรํฐธรรมนูญ 2540 อันเปนผลพวงของ “ปรากฏการณสนธิ/สนธิ” ก็ทําให
“ระบอบและสถาบันทหาร” ตอง “อาง” และ “อิง” กับสถาบันกษัตริยเปนสําคัญ
ดังนั้น อาจสรุปไดจากการยึดอํานาจครั้งแลวครั้งเลาเรื่อยมา นับตั้งแตการรัฐประหาร 2490
ตลอดจนการยึดอํานาจที่ประสบความสําเร็จในการรัฐประหาร 2500 (ของจอมพลสฤษดิ์), การ
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และในทางกลับกันทหารที่ไมสามารถ “อาง” และ “อิง” สถาบันกษัตริยได ไมสามารถจะสราง
“วาทกรรม” วาตนเองเปนทหาร “ของชาติและของพระมหากษัตริย”
ก็ไมประสบความสําเร็จในการยึดอํานาจ ดังในกรณีของความพยายามใน การกบฏ 2520, การกบฏ
1 เมษา 2524 (ของทหารกลุมยังเติรก และพลเอกสันต จิตรปฏิมา), และการกบฏ 2528
และนีก่ ็คือมิตใิ หมของการเมืองไทยที่แบงไดเปน 3 เสาของพลังใหญๆ ดังนี้ คือ (1) พลังของ
สถาบันกษัตริยและเครือขาย (2) พลังของอมาตยาธิปไตยอันมีทหารเปนผูนํา และ (3) พลังใหมๆ
นอกระบบราชการ ที่เกิดขึน้ จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนับแตทศวรรษ 1960s ที่
สลับซับซอน มีแขนงและสาขาตางๆคณานับ ที่จะอยูกับเรา ตอสูขับเคี่ยวกันและกันในรูปแบบ
ตางๆนานา
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