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การเมืองไทยในยุคดิจติัล 

กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์1 

 

 การเมืองไทย (Thai Politic) ในยุคดิจิตัล  ยุคแห่งการแพร่กระจายข้อมูลอย่างไร้ขีดจ ากัด จะพบว่า

ข้อมูลในระบบดิจิตัลนั้นมีทั้งเชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้ จึงท าให้ต้อง พรบ.คอมพิวเตอร์ มาควบคุมการกระท า

ผิดกฎหมายในระบบดิจิตัล  จะพบว่าการเมืองไทยในปัจจุบันอาศัยระบบดิจิตัลเป็นเครื่องมือตั้งแต่การรณรงค์

หาเสียง การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของรัฐบาล การนัดกันเพ่ือการชุมนุมทางการเมือง การเผยแพร่

ข้อมูลทางการเมืองในทุกรูปแบบทั้งผิดและถูกในเวลาเดียวกัน การใส่ข้อมูลเท็จเพ่ือท าลายกันในทางการเมือง 

ท าให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถแยกความจริงกับความเท็จออกจากกันได้ จึงอาจเป็นที่มาของความวุ่นวายทาง

การเมืองได้ในที่สุด 

 

แนวคิดการเมือง 
 ความหมายของการเมืองมีดังนี้ (จรูญ สุภาพ, 2514 : 2) 
 โทมัส ฮ็อบ (Thomas Hobb)  กล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้เถลิงอ านาจ ผู้เข้มแข็งผู้
แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะเถลิงอ านาจมาปกครองคนจ านวนมากได้  
 เพลโต (Plato) กล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องของความยุติธรรม  ความยุติธรรมนั้นคือความสุขของคนใน
รัฐ ซึ่งความสุขนั้นจะเกิดข้ึนได้ถ้ามีผู้ปกครองที่เป็นราชาปราชญ์ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
 ณรงค์ สินสวัสดิ์ (2539 : 3) กล่าวไว้ว่า การเมืองเป็นการต่อสู้ช่วงชิง การรักษาไว้และการใช้อ านาจ
ทางการเมือง หรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์รัฐาธิปัตย์กับผู้ใต้ปกครอง  
 เพนนอคและสมิธ (Pennock and Smith 1964 : 9)  กล่าวไว้ว่า การเมือง หมายถึง ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ
อ านาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอ านาจเด็ดขาดครอบคลุมในสังคมนั้นๆ เพ่ือรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  รวมถึงการมีอ านาจในการท าให้จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคม
ได้บังเกิดผลขึ้นมา และมีอ านาจในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคม 
 สรุปได้ว่า  การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์  ผลประโยชน์ก็คืออ านาจที่ต้องน ามาบริหาร
จัดการรัฐ  ดังนั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอ านาจ การใช้อ านาจ ของผู้ปกครองในการออก
กฎระเบียบ การจัดสรรปันส่วนให้สังคมเกิดความสุขอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 
ดิจิตัล 
 ยุคดิจิตัล (Digital)  ยุคสื่อสารไร้พรมแดน(Globralization) เริ่มตั้งแต่การมีระบบดินเตอร์เน็ต เริ่ม
ติดต่อสื่อสารกันผ่านอีเมลล์ ต่อมาพัฒนาเป็นการสื่อสารผ่านการแช็ทกับกลุ่มเพ่ือนในโลกอินเตอร์เน็ต (Social 
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network) ต่อมาพัฒนาเป็นระบบการเก็บข้อมูลและสามารถแบ่งปันข้อมูลกับคนอ่ืนๆได้ในระบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) ในปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย์ โดยใช้ชื่อยุคนี้ว่าเป็นยุค 
Machine-to-Machine กล่าวคือ เราสามารถเปิด-ปิด หรือสั่งงานอ่ืนๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านแอ
พลิเคชั่นโดยไม่ต้องเดินไปกดสวิตช์  มีแอพถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน มีแอพต่างๆ บริการบนสมาร์ทโฟนมากมาย 
ในทางธุรกิจท าให้คนด าเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น ในทางการเมืองข้อดีก็คือไม่สามารถปกปิดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
สถาบันการเมืองกับประชาชนได้ ข้อเสียการสร้างข่าวเท็จ (Fake news) ได้ง่ายเช่นกัน  (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ออนไลน์ : 2551) 
 
การเมืองไทย 
 การเมืองไทย (Thai Politic) เป็นการเมืองที่ยึดหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมายาวนานถึง 88 ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่
ระบอบประชาธิปไตย โดยคณะปฏิวัติที่มีชื่อว่า “คณะราษฎร์” ประกอบด้วยคณะทหารและข้าราชการพล
เรือน น ามาซึ่งการมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 และเป็นครั้งแรกที่
พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญถึง 20 ฉบับ ฉบับปัจจุบันคือ ฉบับ พ.ศ.
2560 
 การเมืองไทยเริ่มการเป็นระบอบประชาธิปไตยครั้งแรกด้วยข้ออ้างความต้องการของประชาชน ทั้งที่
ประชาชนในอดีตรักและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมาก และไม่มีความสนใจทางการเมือง
เท่าที่ควรอันเนื่องจากระบบการศึกษา  ระบบการสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง ชาวชนบทในอดีต
รับฟังข่าวสารทางวิทยุทรานซิสเตอร์  ไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ได้อย่างปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศยึดอาชีพเกษตรกรรม  ท าให้ความสนใจเกี่ยวกับการเมืองน้อยมาก จึงสันนิษฐานได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
การปกครองครั้งแรกไม่ใช่ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ผลที่ตามมาคือประเทศไทยเกิด
การท ารัฐประหาร (ยึดอ านาจ) โดยผู้ที่คุมกองก าลังและอาวุธคือทหารอยู่เนืองๆ และได้มีการฉีกรัฐธรรมนูญ
ทุกครั้งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ว่าได้ 
 การเมืองภาคประชาชนเกิดขึ้นครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ.2516 นิสิต นักศึกษา และประชาชนรวมตัวกันเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติ
ขจร และคณะ ท าให้จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีต้องยอมประกาศลาออกจากต าแหน่ง เนื่องจาก
รัฐบาลขาดความชอบธรรมจากการใช้ก าลังอาวุธเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง  หลังจากนั้นได้แต่งตั้ง นายสัญญา 
ธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
จึงเป็นเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองของไทยที่มีความหมายมากต่อการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย       
(นรนิติ เศรษฐบุตร, ออนไลน์ : 2560) 

 14 ตุลาคม 2516 วันมหาวิปโยคมิได้ท าให้รัฐประหารหมดไปได้ พล ร.อ.สงัด  ชะลออยู่ ผู้บัญชาการ
ทหารเรือและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ฉายาที่นักข่าวตั้งคือ “จอว์สใหญ่” ท่านเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ  ไดเ้ข้า
ยึดอ านาจในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หลังจากเกิดความวุ่นวาย “ขวาพิฆาตซ้าย” คนไทยฆ่ากันเอง 
อย่างน่าสลดหดหู่ การเข้ายึดอ านาจในครั้งนี้ท าให้ความวุ่นวายต่างๆสงบลงได้ชั่วขณะ หลังจากนายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ไดใ้ช้นโยบาย “ขวาจัด” จึงท าให้บ้านเมืองยังคงวุ่นวายต่อไปอีก 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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ท าให้ พล. ร.อ. สงัด อยู่ต้องลุกขึ้นปฏิวัติยึดอ านาจอีกครั้งและก็เช่นเดียวกับการยึดอ านาจครั้งแรก พล.ร.อ.
สงัดไม่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเอง แต่ได้แต่งตั้ง พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ขึ้นด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และคราวนี้ถือเป็นโชคดีของประเทศ เมื่อ พล.อ.เกรียงศักดิ์ได้คลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ จน
ประเทศไทยกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง (ไทยรัฐออนไลน์ : 2560) 

 พฤษภาทมิฬ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เหตุการณ์นองเลือดครั้งส าคัญของประวัติศาสตร์การ
เมืองไทย การท ารัฐประหารรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 และได้ก่อตั้ง
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ขึ้น โดยการน าของ พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ และ พล.อ. สุ
จินดา คราประยูร เป็นรองหัวหน้าคณะรัฐประหาร  โดยที่พล.อ. สุจินดา คราประยูร ขึ้นสู่ต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535  เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคสามัคคี
ธรรมได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งมีนาย ณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคและเป็นผู้ที่ต้อง
ได้รับการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่นายณรงค์ วงศ์วรรณ  ถูกสหรัฐอเมริกาข้ึนบัญชีด าห้ามเข้าประเทศ 
จึงไม่สามารถเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ พรรคพันธมิตรทั้ง 5 พรรคคือ พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย 
พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร จึงสนับสนุนให้ พล.อ. สุจินดา คราประยูร ขึ้นด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   ดังนั้นในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2535 พล.อ. สุจินดา คราประยูร ได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ทันทีที่เข้าด ารงต าแหน่งได้เกิดกระแสคัดค้านอย่าง
รุนแรงจนลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วจากกลุ่มนักศึกษา กลุ่ มประชาชน และกลุ่มเคลื่อนไหวทาง
การเมืองต่างๆ จนในที่สุดกลายมาเป็นประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
พล.ต. จ าลอง ศรีเมือง น ากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนจากท้องสนามหลวงมุ่งสู่รัฐสภา น าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง
ระหว่างฝ่ายประท้วงกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาควบคุมสถานการณ์ เกิดการต่อสู้ปะทะกันอย่างยืดเยื้อ
ยาวนานเป็นระยะเวลา 4 วัน 4 คืน ประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายจ านวนมาก พล.ต. จ าลอง ศรีเมือง รวมทั้ง
นิสิตนักศึกษาและประชาชนนับพันคนถูกจับกุมในเหตุการณ์นองเลือดครั้งนี้ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า 
‘เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ’  ต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬสงบลงได้ด้วยพระ
บารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ น า พล.อ. สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี 
และ พล.ต. จ าลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้าฯ รับพระราชกระแสรับสั่งพร้อมกัน ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เพ่ือ
แก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่ก าลังเลวร้าย (สิทธิที่จะพระราชทานค าแนะน าตักเตือน  พระมหากษัตริย์ทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะให้ค าแนะน าตักเตือนในบางเรื่องบางกรณีแก่รัฐบาล  รัฐสภา  ศาล) และวันที่ 24 พฤษภาคม 2535 
พล.อ. สุจินดา คราประยูร ประกาศลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ รักษาการใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงวันที่ 10มิถุนายน 2535 เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อานันท์ 
ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี (The Standard, online : 2020) 
 การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย พล.อ.สนธิ  บุญรัตกลิน สาเหตุเกิดการชุมนุมครั้งใหญ่
ของประชาชนเพ่ือขับไล่รัฐบาลทักษิณในวันที่ 4 มีนาคม 2549 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีการใช้แนวคิด
การชุมนุมว่า “การชุมนุมกู้ชาติ” ช่วงเวลานั้นยังมีชนวนเหตุส าคัญคือ ครอบครัวชินวัตรได้ขายหุ้นบริษัทใน
เครือชินคอร์ปให้ เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ บริษัทเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีจาก
กฎหมายที่เพ่ิงออกและมีผลบังคับก่อนการขายหุ้นไม่นาน และลุกลามไปในหลายประเด็น (กรุงเทพธุรกิจ 23 
ม.ค. 2549) รวมทั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้สนับสนุนรัฐบาลและต่อต้านรัฐบาลลุกลามบานปรายน ามาสู่การ
ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ในที่สุด ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครแข่งขัน  พรรคของรัฐบาล

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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จึงพบข้อจ ากัดของการเลือกตั้งคือรัฐธรรมนูญก าหนดการเลือกตั้งผู้สมัครต้องมีคู่แข่ง  หากไม่มีคู่แข่งจะนับ
คะแนน Vote no กับคะแนนที่ผู้สมัครได้ว่าใครชนะ จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวพรรคใหม่ซึ่งเป็นพรรคเล็กๆใน
แต่ละจังหวัดอย่างมีนัยยส าคัญทางการเมือง  เมื่อการเลือกตั้งที่รัฐบาลเดิมคือ พล.ต.ท. ทักษิณ  ชิณวัตร เป็นผู้
ชนะ เหตุการณ์ชุมนุมและเหตุการณ์ทางการเมืองยังไม่สงบ  ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่น าไปสู่ความขัดแย้งมาก
ยิ่งขึ้น  เช่น ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดงานอุทยานการเรียนรู้ ดิจิตอล 
ทีเคปาร์ค เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า ชั้น 8 ได้มีผู้สนับสนุนและต่อต้านนายกรัฐมนตรีที่ไปรออยู่เกิดปะทะคารมกัน  
อันเป็นเหตุให้หน่วยรักษาความปลอดภัยและชายฉกรรจ์ในชุดสีเข้มไม่ทราบสังกัดเข้าไปท าร้ายร่างกาย
ประชาชนฝ่ายต่อต้านจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง  และในที่สุดกลุ่มผู้ต่อต้านนายกฯ ได้ถูกต ารวจจับข้อหา
รบกวนความสงบเนื่องจากเป็นต้นเหตุให้เกิดเสียงเอะอะร าคาญในที่สาธารณะ ก่อเกิดความไม่สงบระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชนเรื่อยมา  น ามาซึ่งรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ในที่สุด และได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมา 
 รัฐประหารครั้งหลังสุด 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคน
ปัจจุบัน หลังการรัฐประหาร ปี 2549 เมื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเสร็จเรียบร้อยลงประชามติ รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ.2550 และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งปี พ.ศ.2551 พรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้ง  
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนายสมัคร สันทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาพรรคพลังประชาชนถูกศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค สภาผู้แทนจึงเสนอนายกคนใหม่เป็นนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ จากปี พ.ศ.2551 – 
2554  มีการชุมนุมจากฝ่ายที่เรียกตัวเองว่า “นปช.” เพ่ือขับไล่นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เกิดการเผายาง
รถยนต์ใจกลางเมืองย่านราชประสงค์ เซ็นทรัลเวิร์ล  มีการชุมนุมปิดล้มไม่ให้เกิดการประชุมอาเซียนที่พัทยา 
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและต่อเนื่อง  ปี พ.ศ. 2554 นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ประกาศยุบสภา  
น ามาซึ่งการเลือกตั้งครั้งใหม่  และพรรคเพ่ือไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชิณวัตร ก็ชนะอย่างท่วมท้นและเป็น
นายกหญิงคนแรกของประเทศไทย  ประเทศไทยกลับสู่บรรยากาศประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นายกมาจากการ
เลือกตั้ง  แต่เหตุใดจึงต้องมีรัฐประหารในปี พ.ศ.2557 อีกครั้ ง การชุมนุมขับไล่รัฐบาลเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมี
รัฐสภามีการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมนักการเมืองที่มีโทษทางอาญา  คือการคอรัปชั่นและก่อการจราจลใน
การชุมนุมทางการเมือง ท าให้ประชาชนจ านวนมากไม่พอใจ กอร์ปกับโครงการรับจ าน าข้าวที่เกิดปัญหาหนัก 
ขาดงบประมาณการจ่ายค่าจ าน าข้าวแก่ชาวนา เกิดการคอรัปชั่นในโครงการอย่างมาก ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อประเทศอย่างมหาศาล นายกหญิงยิ่งลักษณ์  ชิณวัตร ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 แต่
การชุมนุมของประชาชนไม่สงบไปด้วย ประชาชนยังคงชุมและเกิดความสูญเสียกันอยู่เนืองๆ จากเหตุการณ์
แทรกซ้อนมีการวางระเบิด มีการกราดยิง  เมื่อประชาชนเกิดความแตกแยกจนไม่สามารถยุติได้  

ปิดฉากส าหรับปัญหาความวุ่นวายบ้านเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง การแบ่งแยก แบ่งฝ่าย เมื่อ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ขี่ม้าขาว น าคณะผบ.เหล่าทัพ ประกอบด้วย "บิ๊กเข้" พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒ
นาศัย ผบ.ทร. "บิ๊กจิน" พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. "บิ๊กอู๋" พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และ"บิ๊กตี๋" 
พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รอง ผบ.สส. (ตัวแทน) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. ออกมาท าการยึดอ านาจ 
"รัฐประหาร" ในนาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แบบนิ่มนวล ไร้การสูญเสีย ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้อง
ของเหล่าประชา...ถือเป็นวิธีการที่แยบยล ของการสลายขั้ว ลดความขัดแย้ง หาทางออกประเทศ โดยที่ทุกฝ่าย
ไม่เสียเลือดเนื้อแม้แต่คนเดียว เพื่อน าความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติ หยุดความบ้าคลั่งของนักการเมือง ที่ต่าง
ท าเพียงเพ่ือแสวงหาอ านาจ ผลประโยชน์ให้กับตัวเอง ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ ในการสร้างความสามัคคีให้กับ
ประชาชน ขจัดความแตกแยกให้กลับสู่ความเป็นปึกแผ่น (ไทยรัฐออนไลน์ : 2557) 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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บทสรุป 
 จากสถานการณ์การเมืองไทยที่เป็นวัฏจักรวังวลของการรัฐประหารที่เกิดจากการเรียกร้องของ
ประชาชน  จะพบวิวัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่างกัน กล่าวคือการที่นักศึกษารวมตัวกันใน
วันที่ 14 ตุลาคม 2516 วันมหาวิปโยค  การรับข้อมูลหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่าได้รับจากอาจารย์เป็นหลัก  
รวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงเฉพาะผู้ที่มีความรู้เท่านั้น  พอมาถึงพฤษภาทมิฬ เริ่มมีการรับรู้มากข้ึนใน
กลุ่มชนที่เรียกว่าชนชั้นกลาง การชุมนุมจึงมิได้เริ่มจากนักศึกษาแต่เริ่มจากประชาชนในเมืองหลวง  เราเรียก
ม็อบครั้งนี้ว่าม็อบมือถือ  ส่วนในการรัฐประหารปี 2549 เป็นการชุมนุมที่เรียกว่าการกู้ชาติ  เกิดจากการรับ
ข้อมูลข่าวสารมากข้ึนของประชาชน ไม่ว่าระบบข่าวสารมวลชน อินเตอร์เน็ต ยุคสื่อสารไร้พรมแดน ดังนั้นเมื่อ
รัฐบาลกระท าในสิ่งมิชอบทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เช่นการขายสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม
แก่สิงคโปร์ และออกกฎหมายมารองรับการไม่เสียภาษี ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้จึงท าให้เกิดการชุมนุม
ขับไล่รัฐบาลน ามาสู่การรัฐประหารที่ประชาชนสนับสนุนคณะรัฐประหาร การรัฐประหารในปี พ.ศ.2557 จะ
พบอีกมิติหนึ่งคือการรวมกลุ่มสังคมโซเชียล  ให้ข้อมูล นัดหมายกันผ่านสังคมโซเชียล อีกทั้งนักการเมืองก็ใช้
ระบบดิจิตัลเป็นเครื่องมือเช่นกัน  ท าให้เกิดความแตกแยกในสังชนิดต่อไม่ติด เนื่องจากการรับข้อมูลคนละด้าน 
มีการสร้างข่าวปลอมเพ่ือโน้มน้าวให้คนเชื่อและมาอยู่กลุ่มตน ซึ่งในอดีตเรียกสงครามจิตวิทยา แต่ในอดีตจะ
รวมกลุ่มกันได้ยากเพราะสื่อไม่รวดเร็ว  แต่ปัจจุบันการรวมตัวเป็นไปด้วยความรวดเร็วฉับไวท าให้เกิดการ
รวมตัวได้ง่าย อีกทั้งการเสพสื่อแบบไร้การวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะกลายเป็นความเชื่อแบบรับข้อมูลด้าน
เดียว ก็จะท าให้สังคมยิ่งร้าวฉาน เมื่อความแตกแยกทวีความรุนแรงประชาชนเริ่มท าร้ายกันโดยไม่สนใจ
กฎหมายจึงน ามาซึ่งรัฐประหารปี 2557 และปัจจุบันสังคมยังเดินหน้าสร้างความแตกแยกยิ่งกว่าในยุคเหลือง -
แดง เนื่องจากเหลืองแดงยังมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี  ไม่ว่าพ่อแม่จะเหลืองหรือลูกก็รับข้อมูลจากพ่อแม่ 
ก็จะเป็นเหมือนกัน  แต่ปัจจุบันถูกวาทกรรม “คนสูงวัยไร้คุณค่าและถ่วงความเจริญ” คนสองวัยในบ้าน
เดียวกันมีความขัดแย้งกันในทุกหัวระแหง  วัฒนธรรมไทยที่สวยงามก าลังถูกท าลายโดยอาศัยจุดอ่อนของคน
ไทย  เชื่อง่ายขาดการไตร่ตรอง และด้วยการขาดความไตร่ตรองนี้จะท าให้นักการเมืองทุกยุคทุกสมัยใช้
ประชาชนเป็นเครื่องด้วยการใส่ข้อมูลถี่ๆ ซ้ าๆ ผ่านระบบดิจิตัลที่เข้าถึงได้ทุกคน  ทุกที่  ทุกเวลา  ดังนั้นหาก
จะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับได้ต้องรู้เท่าทันระบบดิจิตัล  ใช้ระบบดิจิตัลเป็นเครื่องมือในการรายงาน
ผลงาน พร้อมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายต้องอยู่บนความถูกต้อง ชอบธรรม เพราะข่าวสารในยุคดิจิตัลปิด
กั้นไม่ไดอี้กต่อไป 
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