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ทหารกบัการเมืองไทย  (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)* 

ผศ. ณฏัฐพล บุณยพิพฒัน์0

* 

บทนํา 

 ประชาธิปไตยท่ีพยายามจะสถาปนามากว่า 80 กว่าปีนั้น เป็นท่ียอมรับกนัว่ายงัไม่เป็นท่ี

พอใจของคนไทยไม่วา่จะเป็นชนชั้นนาํหรือประชาชนทัว่ไป กล่าวคือ ทุกคนต่างเห็นวา่เท่าท่ีผา่น

มา ประชาธิปไตยยงัอาจไม่มีอยา่งแทจ้ริงในประเทศไทย ดงันั้น จึงมีการกล่าวหรืออธิบายกนัอยา่ง

กวา้งขวางว่าเพราะเหตุใดประชาธิปไตยจึงยงัไม่เกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนเพียงบางส่วนเท่านั้ นใน

สังคมไทย ซ่ึงคาํอธิบายเหล่าน้ีเร่ิมตั้งแต่การไม่มีการศึกษาหรือคุณภาพของประชาชน การท่ีพรรค

การเมืองและการเลือกตั้งไม่สามารถสร้างให้เกิดตวัแทนท่ีแทจ้ริงของประชาชนได้ จนถึงการยึด

อาํนาจของทหารท่ีทาํลายกระบวนการประชาธิปไตย เป็นตน้ แน่นอนคาํอธิบายเหล่าน้ียอ่มมีความ

จริงอยู่ในระดบัหน่ึง สําหรับในบทความน้ีให้ความสําคญักบัการศึกษาในเร่ืองของการแทรกแซง

ทางการเมืองของทหารไทยในช่วงระหวา่งปี (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบนั)จะไดว้ิเคราะห์ในรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 

การแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย : ภาวการณ์แห่งการก้าวหน้า-ถอยหลงั 

 ประเทศดอ้ยพฒันาและประเทศกาํลงัพฒันาโดยทัว่ไปมกัประสบปัญหาทางการเมืองท่ี

สาํคญั ๆ สองประการ คือ ปัญหาการสร้างเสถียรภาพใหก้บัคณะรัฐบาลให้มีความมัน่คง และปัญหา

การปลูกฝังและพฒันาประชาธิปไตยให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชน ซ่ึงในการแก้ปัญหาเหล่าน้ี

ประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาต้องประสบกับความยุ่งยาก ทั้ งในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากการท่ีคณะทหารไดเ้ขา้มามีบทบาททางการเมือง

โดยการใชอ้าํนาจ และการท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ ประเทศเหล่าน้ีมกัจะขาดสถาบนัทางการเมืองท่ีจะ

มีบทบาทถ่วงดุลหรือคานอาํนาจองคก์รทหาร (Mirris Janowitz, 1964, p. 29) 

 สําหรับประเทศไทย การเปล่ียนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 ทาํให้เกิดช่องว่างทาง

อาํนาจการเมืองข้ึน (power vacuum) ซ่ึงไม่สามารถแทนท่ีได้โดยสถาบันอ่ืน ๆ ทางสังคมไทย 

ช่องว่างอนัน้ีจึงถูกแทนท่ีโดยทหาร ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีมีพัฒนาการเป็นอย่างสูงในด้านองค์การ 

                                                        
* บทความทางวิชาการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยั หวัขอ้  ทหารกบัการเมืองไทย ( พ.ศ. 2475 

– ปัจจุบนั) ของผูเ้ขียน 
* ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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(organization) และเป็นปึกแผ่น สถาบนัอ่ืน ๆ เช่น พรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี

เขม้แข็งพอท่ีจะแข่งกบัองค์การทหารนั้นไม่มี ดงันั้น เม่ือเกิดความระสํ่ าระสายทางการเมืองข้ึน 

ทหารก็ย่อมเขา้มามีบทบาทอนัคลา้ยกบักฎการไหลของนํ้ าท่ีจะเขา้ไปแทรกช่องวา่ง ทหารจึงเป็น

องค์การเดียวท่ีพอจะรักษาเสถียรภาพไว้ได้ ผลของสภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นับตั้ งแต่

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั คณะทหารไดเ้ขา้แทรกแซงทางการเมืองหลายต่อ

หลายคร้ัง ทั้ งน้ีโดยไม่นับรัฐบาลหอยของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ท่ีอยู่ภายใต้การพิทักษ์ของ     

คณะทหาร และรัฐบาลพลเรือนของนายอานันท์ ปันยารชุน หรือแมน้กระทัง่รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ   

เวชชาชีวะ ก็อาจอยูใ่นภาพดงัท่ีวา่ จากลกัษณะดงักล่าว ชยัอนนัต ์สมุทวณิช ถึงกบัสร้างแบบแผน 

(pattern) ของระบบการเมืองไทยวา่ตกอยูภ่ายใต ้“วงจรอุบาทว”์ 

 

ภาพท่ี 1 วงจรอุบาทว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Chai-anan Samudavanija, 1981, p. 1 

 

 ผลจากแบบแผนทางการเมืองท่ีถูกแทรกแซงโดยคณะทหารก่อให้เกิดผลกระทบท่ีสําคญั

ต่อองคป์ระกอบทางการเมือง (political elements) และกระบวนการทางการเมือง (political process) 

ต่าง ๆ กล่าวคือ ก่อให้เกิดความเส่ือมและความชะงกังนัในสถาบนัพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญ และ

กระบวนการเลือกตั้ ง อนัจะส่งอิทธิพลเชิงลบไปถึงกระบวนการพัฒนาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอีกดว้ย 

 โดยทัว่ไปแล้ว รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงนอกจากจะ

กาํหนดอาํนาจและความสัมพนัธ์ทางอาํนาจของสภานิติบญัญติั บริหาร และตุลาการไวเ้พื่อเป็นหลกั

ในการปกครองประเทศแล้ว รัฐธรรมนูญยงัได้สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตและธรรมเนียมปฏิบติัของ

 รัฐประหาร 

วกิฤตการณ์ รัฐธรรมนูญ 

ช่วงระยะเวลาแห่งความสงบ 
พรรคการเมือง 

สภานิติบญัญติั การเลือกตั้ง 
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ประชาชนในประเทศนั้นอีกดว้ย ดงันั้น จากขอบเขตความกวา้งขวางของรัฐธรรมนูญท่ีไดก้าํหนด

กรอบปฏิบัติทางการเมือง รัฐธรรมนูญจึงอาจนับว่าเป็นองค์ประกอบสําคญัองค์ประกอบการ

รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 สําหรับประเทศไทย การมีรัฐธรรมนูญ 19 ฉบบั นบัตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 ไดบ้่งช้ีใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ในดา้นการจดับทบาทและความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ 

 เหตุการณ์ทาํนองน้ีไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นหนแรก แต่เกิดข้ึนมาหลายคร้ังแลว้ เพียงแต่มี

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป ผลคือก่อใหเ้กิด “การยกเลิก” รัฐธรรมนูญโดยการรัฐประหาร จากการ

เปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญโดยวิธีการยกเลิก แต่ไม่เน้น “การแกไ้ข” ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังก่อให้เกิดการ

ทาํลาย “กติกาทางการเมือง” และท่ีสําคญัคือก่อให้เกิดสภาวะการไร้บรรทดัฐานทางการเมืองของ

ประชาชน รัฐธรรมนูญขาดความศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงก่อให้เกิดผลตามมา คือ การละเมิดกติกาทางการเมือง

โดยการรัฐประหารมาตลอด  สนใจโปรดดูงานของ นรนิติ  เศรษฐบุตร (2558) 

 ความเส่ือมเสียของกติกาทางการเมืองก่อให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหาร

อนัทาํให้สถาบนัหลกัของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยคือพรรคการเมือง (political party) เกิด

ความอ่อนแอ ไม่สามารถจะพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้พรรคการเมืองขาด “ความเป็น

สถาบนัทางการเมือง” (political institutionalization) (Samuel P. Huntington, 1961, pp. 12-24) ขาด

การยอมรับจากประชาชน พรรคการเมืองถูกมองวา่เป็นการรวมกลุ่มกนัข้ึนมาเพื่อผลประโยชน์ของ

บุคคล ขาดอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่มีระเบียบวนิยั แตกแยก ระสํ่าระสาย 

 เม่ือพรรคการเมืองขาดการยอมรับจากประชาชนก็ยอ่มทาํใหก้ระบวนการเลือกตั้งแทนท่ีจะ

เป็นการระดมมติมหาชนเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครอง กลบักลายเป็นกระบวนการหา

ประโยชน์ของนกัการเมือง ดงันั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยวา่การท่ีคนไปเลือกตั้ง โดยเฉพาะในชนบท

เป็นเพราะถูกระดม ถูกชกัจูง (mobilized participation) ให้เขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง (สุจิต บุญ

บงการ และ พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้, 2527, น. 242) มากกวา่จะไปเลือกเพราะมีจิตสาํนึกทางการเมือง 

 การขาดความศรัทธาของประชาชนต่อพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งน้ี ทาํให้

สมาชิกสภาผูแ้ทนท่ีเขา้ไปทาํหนา้ท่ีนิติบญัญติัไม่ไดถู้กควบคุมและสอดส่องดูแลจากประชาชน มี

การรับเงินทอง เปล่ียนการสังกดัพรรคกนัอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผลประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ

และเม่ือประกอบกับการท่ีแต่เดิมคณะทหารได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกเกินกว่า

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนวุฒิสมาชิกทั้งหมด ซ่ึงวุฒิสมาชิกน้ีมีอาํนาจเท่าเทียมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร ลกัษณะการขาดความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และเม่ือประกอบกบัการท่ี

วฒิุสมาชิกมาจากฝ่ายทหารมากกวา่คร่ึง ทาํใหก้ารดาํเนินการของรัฐสภาเตม็ไปดว้ยความยากลาํบาก 

มีความขดัแยง้กนัทั้งในหมู่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเอง และระหว่างสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกบั

วุฒิสมาชิก ทาํให้รัฐสภาไทยโดยทัว่ไป ๆ ไป ไม่ได้แตกต่างไปจากรัฐสภาของประเทศท่ีกาํลัง
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พฒันาอ่ืน ๆ เท่าใด คือ มีอาํนาจในการตดัสินใจไม่มากนัก และไม่เป็นสถาบนัท่ีทรงพลงัในทาง

การเมือง (สุจิต บุญบงการ, 2526, น 1-4) มีแต่ความวุ่นวายและขดัแยง้กันในผลประโยชน์ส่วน

บุคคล และเม่ือเกิดความวุ่นวายมากข้ึน คณะทหารก็ถือเป็นขอ้อา้งเขา้แทรกแซงทางการเมืองใน

ท่ีสุด 

 จากลกัษณะของ “วงจรอุบาทว”์ ท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพฒันาประชาธิปไตย

และระบบการเมืองแบบรัฐสภา และส่ิงท่ีควรจะตระหนักมากท่ีสุดคือว่า ถ้าลักษณะของวงจร

อุบาทวเ์กิดข้ึนมากเท่าใด ก็อาจจะทาํให้ประชาชนมีความรู้สึกวา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงธรรมดาสําหรับ

การเมืองไทย ซ่ึงถา้ประชาชนเกิดทศันคติเช่นนั้นแล้ว ก็เป็นการยากยิ่งท่ีจะหวงัว่าเราจะสามารถ

พฒันาระบอบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึน 

 จะเห็นได้ว่าการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของทหารบ่อยคร้ัง เป็นสาเหตุท่ีสําคัญอีก

ประการหน่ึงท่ีทาํให้การพฒันาประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเช่ืองช้า การครอบงาํทางการเมืองของ

ผูน้ําทหารทาํให้พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยขาดความต่อเน่ือง ตอ้งถูกยุบเลิกเป็นระยะ ๆ ทาํให้การพฒันา

สถาบนัเหล่าน้ีประสบกบัความชะงกังนั นอกจากนั้น ยงัมีผลให้ประชาชนขาดความคุน้เคยกบัการ

ปกครองโดยพรรคการเมือง เม่ือประชาชนขาดความคุน้เคยกบัสถาบนัเหล่าน้ี ทาํให้พรรคการเมือง

ก็ดี สภาผูแ้ทนราษฎรก็ดี ไม่สามารถสร้างความชอบธรรมทางการเมืองใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 แมน้วา่ผูน้าํทหารมกัอา้งความไม่รับผิดชอบและความเห็นแก่ตวั  ความแตกแยก  การขาด

ความสามารถทางการบริหารในภาวะวิกฤตของผูน้าํพรรคการเมืองเป็นสาเหตุสําคญัของการเขา้ยึด

อาํนาจ แต่ก็ได้มีหลกัฐานยืนยนัว่าผูน้าํทหารหลายคนในอดีตก็ได้ใช้อาํนาจทางการเมืองตกัตวง

ผลประโยชน์ใส่ตนและกลุ่มอย่างมากมาย เท่ากบัแสดงว่าการเขา้ยึดอาํนาจทางการเมืองของผูน้าํ

ทหารในอดีตนั้น มีแรงกระตุน้มาจากผลประโยชน์ส่วนตวัเช่นกนั ดงันั้น พรรคการเมืองและสภา

ผูแ้ทนราษฎรจึงเป็นสถาบนัคู่แข่งกบัผูน้าํทหาร ยิ่งสถาบนัเหล่าน้ีเขม้แข็งมากข้ึนเท่าใด ยิ่งทาํให้

ผูน้าํทหารมีโอกาสน้อยลงในการเขา้มาครอบงาํและผูกขาดการเมืองของประเทศเท่านั้น จึงไม่ใช่

เป็นเร่ืองน่าประหลาดใจท่ีผูน้าํทหารเหล่าน้ีไม่คอยเต็มใจนกัท่ีจะเห็นพรรคการเมืองมีบทบาททาง

การเมืองเขม้แขง็ข้ึน (กนลา สุขพานิช, 2529, น. 870) 

 เม่ือสถาบนัหลกั ๆ ของระบอบประชาธิปไตย ไม่ไดมี้บทบาทอยา่งต่อเน่ืองในการบริหาร

ประเทศ ย่อมเป็นผลให้มีความลําบากในการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง (Political 

Legitimacy) ความชอบธรรมเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างมากต่อความราบร่ืนในการทาํงานของสถาบนัทาง

การเมืองเหล่านั้น ความชอบธรรมของสถาบนัทางการเมืองนั้นหมายความวา่ ประชาชนมีความเช่ือ

วา่สถาบนันั้น ๆ มีความถูกตอ้ง ซ่ึงมีผลใหป้ระชาชนใหก้ารสนบัสนุนสถาบนันั้น สาํหรับสถาบนัท่ี

เกิดใหม่ท่ีประชาชนยงัไม่มีความคุน้เคยนั้น จาํตอ้งใช้เวลาพอสมควรท่ีจะให้ประชาชนเกิดความ
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ศรัทธาและเช่ือมัน่ และเห็นวา่สถาบนันั้นมีความถูกตอ้งชอบธรรมในการปกครองประเทศ แต่เม่ือ

พรรคการเมืองก็ดี สภาผูแ้ทนราษฎรก็ดี ไม่มีโอกาสท่ีจะสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนอย่าง

ต่อเน่ืองเช่นน้ี ทาํใหค้วามชอบธรรมของสถาบนัเหล่าน้ียงัคงมีอยูน่อ้ย (โปรดดูตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการกบฏ ปฏิบติั รัฐประหารในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2475 – ปัจจุบนั 

 

ลาํดบั เหตุการณ์ วนัท่ี ผูก่้อการ ในรัฐบาล มูลเหต ุ หมายเหต ุ

1 การเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 

24 มิ.ย. 75 คณะราษฎร รัชกาลท่ี 7 ตอ้งมีการปกครองแบบใหม่

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมืองและอิทธิพลภายนอก 

ใชรั้ฐธรรมนูญฉบบั

แรกเม่ือ 24 มิ.ย. 

2475 

2 รัฐประหาร 19 มิ.ย. 76 พ.อ.พระยาพหลพลพยหุเสนา พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ไม่พอใจคณะรัฐบาลท่ีบริหาร

ราชการแผน่ดินไม่ถูกตอ้ง 

 

3 กบฏบวรเดช 11 ต.ค. 76 พล.อ.พระองคเ์จา้บวรเดช พ.อ.พระยาพหลพลพยหุเสนา ไม่พอพระทยัในโครงการดา้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลซ่ึงมีหลวง

ประดิษฐม์นูธรรมเป็นผูเ้สนอท่ี

เป็นภยัต่อพระราชวงศ ์

 

4 กบฏนายสิบ 3 ส.ค. 78 ส.อ.สวสัด์ิ มหะหมดั พ.อ.พระยาพหลพลพยหุเสนา ร.7 ทรงสละราชสมบติั จึงก่อการ

กบฎเพ่ือจะอญัเชิญ ร.7 กลบัมา

ครองราชย ์

 

5 กบฎพระยาทรงสุรเดช ปี 2482 

(วนัท่ีไม่ชดัเจน) 

พ.อ.พระยาทรงสุรเดช พ.อ.พระยาพหลพลพยหุเสนา ไม่พอใจรัฐบาลเผด็จการจึงมี

พฤติกรรมเป็นปฏิปักษต์่อรัฐบาล 

 

6 รัฐประหาร (2490) 6 พ.ย. 90 พล.ท.ผิน ชุณหะวณั  

และกลุ่มนายทหารบก 

พล.ร.ต.ถวลัย ์ธาํรงนาวาสวสัด์ิ เพ่ือขจดัและทาํลายฐานการเมือง

ของพรรคเสรีไทยท่ีมีหลวง

ประดิษฐม์นูธรรมเป็นหวัหนา้

และสืบเน่ืองมาจากกรณีสวรรคต

นาํเอารัฐธรรมนูญ

ตุ่มแดงออกมาใช ้

คือ รัฐธรรมนูญการ

ปกครอง พ.ศ. 2490 
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ลาํดบั เหตุการณ์ วนัท่ี ผูก่้อการ ในรัฐบาล มูลเหต ุ หมายเหต ุ

ของ ร. 8 

7 รัฐประหาร (2491) 8 เม.ย. 91 คณะนายทหารบก นายควง อภยัวงศ ์ เพ่ือโอนอาํนาจการบริหาร

ราชการแผน่ดินกลบัมาอยูก่บั 

จอมพล ป. 

 

8 กบฏเสนาะการ 1 ต.ค. 91 พล.ต.สมบูรณ์ สรานุชิต จอมพล ป. ไม่พอใจต่อความไม่ยติุธรรมใน

วงราชการ 

 

9 กบฏวงัหลวง 23 ก.พ. 94 นายปรีดี พนมยงค ์และ 

กลุ่มทหารเรือ 

จอมพล ป. ไม่พอใจการปกครองท่ีไม่เป็น

ธรรม 

 

10 กบฏแมนฮตัตนั 29 มิ.ย. 94 กลุ่มทหารเรือ นาํโดย 

พล.ร.ต.ทหาร ขาํหิรัญ 

จอมพล ป. ตอ้งการใหรั้ฐบาลเปล่ียนแปลง 

ครม. และผูน้าํประเทศเน่ืองจาก

รัฐบาลจอมพล ป. มีการ

คอร์รัปชัน่มาก 

 

11 รัฐประหาร 2494 หลงัจากกบฏ 

แมนฮตัตนั  

5 เดือน 

จอมพล ป. จอมพล ป. ปัญหาความยุง่ยากในรัฐสภา

เก่ียวกบัการบริหารประเทศ

ภายใตรั้ฐธรรมนูญ ปี 2492  ซ่ึง

ยดึหลกัการแยกขา้ราชการประจาํ

ออกจากการเมืองในรัฐสภา แต่

รัฐบาลของคณะรัฐประหารไม่มี

พรรคการเมือง 

 

12 รัฐประหาร 2500 16 ก.ย. 2500 จอมพล สฤษด์ิฯ จอมพล ป. การคอร์รัปชัน่ของรัฐบาล ประกาศใช ้
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ลาํดบั เหตุการณ์ วนัท่ี ผูก่้อการ ในรัฐบาล มูลเหต ุ หมายเหต ุ

รัฐธรรมนูญ 2475 

แกไ้ขปี 2495 

13 รัฐประหาร 2501 20 ต.ค. 2501 จอมพล สฤษด์ิฯ จอมพล ถนอมฯ คอร์รัปชัน่และความขดัแยง้

ระหวา่ง ส.ส. และ รมต. 

ประกาศยกเลิก กม. 

และสถาบนั

การเมือง บริหาร

ประเทศใตก้ฎ

อยัการศึก ประกาศ

รัฐธรรมนูญ 

14 รัฐประหาร 2514 17 พ.ย. 2514 จอมพล ถนอมฯ จอมพล ถนอมฯ และกลุ่ม ทาํรัฐประการตนเองเน่ืองจาก

ตอ้งการจาํกดัเสรีภาพของ

ประชาชน 

ประกาศ

รัฐธรรมนูญ ปี 2511 

15 รัฐประหาร 2519 

(ปฏิรูปการปกครอง) 

6 ต.ค. 2519 พล.ร.อ.สงดั ชลออยู ่ 

และคณะ (คณะปฏิรูปการ

ปกครอง) 

ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช เหตุการณ์ประทว้งการกลบัมา

ของจอมพลถนอมฯ การชุมนุม

ของนกัศึกษา 

ประกาศยบุสภา 

และยกเลิก

รัฐธรรมนูญ 2517 

16 กบฎ 26 มี.ค. 2520 26 มี.ค. 2520 พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ นายธานินทร์ กรัยวเิชียร ไม่พอใจท่ีถูกคณะปฏิรูปฯ ปลด

จากราชการในปี 19 และรัฐบาล 

ปกครองประเทศในลกัษณะขวา

จดัเกินไป 

 

17 รัฐประหาร 2520 20 ต.ค. 2520 พล.ร.อ.สงดั ชลออยู ่ นายธานินทร์ กรัยวเิชียร เน่ืองจากประเทศไทยทรุดทั้งทาง

เศรษฐกิจและสถานการณ์

ประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ 2520 
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ลาํดบั เหตุการณ์ วนัท่ี ผูก่้อการ ในรัฐบาล มูลเหต ุ หมายเหต ุ

ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ จนกระทัง่ 21 ธ.ค. 

21 จึงประกาศ

รัฐธรรมนูญ 2521 

18 กบฎ 1 เม.ย. 24 31 มี.ค. 24 ถึง  

3 เม.ย. 24 

พล.อ.สณัห์ จิตรปฏิมา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์ อาํนาจการเมืองยงัอยูใ่นการ

ครอบงาํของคณะปฏิรูปฯ 

เพียงแต่เปล่ียนผูน้าํใหม่ 

 

19 กบฎ 9 ก.ย. 28 9 ก.ย. 28 พล.อ.เสริม ณ นคร 

(โดยมี พ.อ.มนูญ รูปขจร อยู่

เบ้ืองหลงั) 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์ ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ  

20 รัฐประหาร 2534 

(รสช.) 

23 ก.พ. 34 พล.อ.สุนทร คงสมพงษ ์และ 

กลุ่มนายทหาร จปร. รุ่นท่ี 5 

พล.อ.ชาติชาย ชุณหวณั เศรษฐกิจตกตํ่าและรัฐบาลมี

พฤติกรรมแสวงประโยชน์ในการ

ทาํงานจนไดช่ื้อวา่บุฟเฟ่ต ์คา

บิเนท 

 

21 รัฐประหาร 2549 

(คมช.) 

19 ก.ย. 49 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน พตท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร แกว้กิฤตการณ์ทางการเมืองและ

ความแตกแยกของคนในสงัคม

ระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ 

 

22 รัฐประหาร 2557 

(คสช.) 

22 พ.ค. 2557 พล.อ. ประยทุธ์  จนัทร์โอชา น.ส. ยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร แกไ้ขความขดัแยง้ทางการเมือง

ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ และทาํให้

บา้นเมืองเขา้สู่ภาวะปกติ 

 

ท่ีมา: ปัญญา สิงห์ศกัดา, 2545, น. 19-23)  (ปรับปรุงโดย ผูเ้ขียน) 
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ข้อสังเกตเชิงทฤษฎ ี

 จากทั้ งหมดท่ีกล่าวมา การวิเคราะห์บทบาทของทหารในทางการเมืองท่ีมีผลต่อการ

พัฒนาการทางการเมือง จะเห็นว่าการแทรกแซงทางการเมืองด้วยกําลังของทหาร ทําให้

กระบวนการพฒันารูปแบบหรือขั้นตอนของประชาธิปไตยขาดลง เช่น การยุบสภา การยกเลิก

รัฐธรรมนูญ การงดการเลือกตั้ง การไม่อนุญาตให้มีพรรคการเมือง หรือห้ามทาํกิจกรรมทางการ

เมือง  ลิดรอนสิทธิ  เสรีภาพ ในการแสดงออกของประชาชน เป็นตน้ ซ่ึงทหารจะตอ้งยอมรับวา่เป็น

ผูท้าํให้กระบวนการประชาธิปไตยไม่มัน่คงและต่อเน่ืองจริง ซ่ึงความจริงน้ีนบัเป็นเหตุผลสําคญัท่ี

ถูกนําข้ึนมาสนับสนุนในการอธิบายถึงความล้มเหลวของประชาธิปไตยของไทย กล่าวคือ 

ประชาธิปไตยตอ้งลม้ลุกคลุกคลานก็เพราะทหารเขา้มาขดัขวางการเติบโตของประชาธิปไตย แต่

ความจริงอีกประการหน่ึงเก่ียวกับทหารคือ บทบาทของกองทพัสามารถท่ีจะเป็นไปได้ทั้ งสอง

แนวทาง นัน่คือ นาํมาซ่ึงประชาธิปไตย (ดงันโยบายและบทบาทตามคาํสั่งท่ี 66/2523) หรือนาํมาซ่ึง

เผด็จการ ดงันั้นการจะสรุปเพียงว่าการแทรกแซงทางการเมืองของทหารเป็นปัญหาและอุปสรรค

ของประชาธิปไตย จึงเป็นการสรุปท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริงเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น ส่ิงท่ีทา้ทายวา่ 

ก็คือทหารจะมีบทบาททางการเมืองไดอ้ยา่งไรบา้งในอนัท่ีจะช่วยสร้างและพฒันาประชาธิปไตยทั้ง

ในมิติรูปแบบและมิติเป้าหมาย การท่ีเราไม่สามารถมีคาํตอบให้กบัคาํถามน้ีต่างหากท่ีอาจนบัวา่เป็น

ปัญหาและอุปสรรคต่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (สนใจงานทางรัฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของ

ทหารกบัการเมืองโปรดดู กนลา สุขพานิช และวฒิุชยั มูลศิลป์ (2523), พฒันาการของทหารไทยจาก

อดีตถึงปัจจุบนั ดู สุชาติ บาํรุงสุข (2541) และการปรับโครงสร้างกองทพัใหส้อดรับกบัยคุปัจจุบนั ดู 

ธนพล บุณโยปียฎมัภ ์(2545) 

 แมว้่าจะเกิดกระแสสังคมคดัคา้นการเขา้มาแทรกแซงทางการเมืองโดยตรงของกลุ่มผูน้าํ

ทหารและขา้ราชการจนนาํไปสู่สาเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

และนําไปสู่แนวคิดในการปฏิรูปปรบปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท่ีอาจมีผลให้มีการจัดรูปแบบ

โครงสร้างทางการเมืองใหม่ในแนวทางการปฏิรูปมากข้ึนกวา่ยคุสมยัท่ีผา่นมา แต่ในขอ้เท็จจริงของ

บริบทการเมืองไทย ปัญหาการเมืองสาํคญั ๆ ยงัคงอยู ่และมีการเปล่ียนแปลงกลุ่มผูป้กครองจากฝ่าย

ทหาร ขา้ราชการ มาเป็นกลุ่มผูน้าํจากภาคธุรกิจในสัดส่วนท่ีมากข้ึน เพราะกลไกในการเขา้สู่อาํนาจ

ทางการเมืองไดเ้ปล่ียนจากการใชก้ลไกระบบราชการมาสู่กลไกระบบการเลือกตั้ง และกลุ่มทุนจาก

ภาคธุรกิจมีความไดเ้ปรียบชนชั้นนาํกลุ่มอ่ืนในสังคมเน่ืองจากการมีเงินทุนมากจนสามารถเอาชนะ

การเลือกตั้งไดม้ากนัน่เอง  นอกจากน้ียงัรวมถึงการใช้นโยบายในเชิงประชานิยม แต่อยา่งไรก็ดี ก็

อาจถูกถ่วงดุลไดจ้ากระบอบอาํมาตยาธิปไตย  ในกรณีรัฐประหาร  19 ก.ย. 49  และรัฐประหาร 22 

พ.ค. 2557 
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 ท่ีสําคญัท่ีสุดจึงยงัเป็นปัญหาการขาดความชอบธรรมทางการเมืองของกลุ่มผูน้าํท่ีมีอาํนาจ

ทางการเมือง ทั้งจากกระบวนการเขา้สู่อาํนาจและกระบวนการในการใชแ้ละรักษาอาํนาจ กลุ่มชน

ชั้นนาํจากภาคธุรกิจยงัมีพฤติกรรม ส่อไปในทางแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อพวกพอ้ง 

ไม่แตกต่างไปจากกลุ่มผูป้กครองท่ีมาจากผูน้าํทหารและขา้ราชการ เพียงแต่พฤติกรรมมีลกัษณะ

ซบัซอ้นและเป็นกระบวนการมากข้ึน รวมทั้งมีลกัษณะผสานผลประโยชน์ร่วมอยา่งใกลชิ้ดระหวา่ง

กลุ่มชนชั้นนาํ 3 ฝ่าย คือ ทหาร และขา้ราชการ นกัธุรกิจ และนกัการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง

ทั้งหลาย พฤติกรรมคอรัปชัน่ท่ีเด่นชดัในปัจจุบนัของกลุ่มชนชั้นนาํเหล่าน้ี นอกจากการใช้อาํนาจ

โดยไม่สุจริตและคอรัปชั่นเก่ียวกบัเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยงัเกิดการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย 

(policy corruption) ท่ี เก่ียวโยงไปยงักิจกรรมของภาคเศรษฐกิจและขยายวงกวา้งออกไปตาม

ขอบเขตการขยายตวัของเศรษฐกิจดว้ย 

 จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคสําคัญของประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเข้า

แทรกแซงทางการเมืองของทหารขา้งตน้ จะเห็นวา่ปัญหาน้ีมีความสาํคญัในตวัของมนัเอง อยา่งไรก็

ดี สําหรับคนบางคนหรือบางกลุ่มก็อาจจะมองและให้ความสําคญักบัปัญหาและอุปสรรคท่ีต่างกนั 

ยิง่ไปกวา่นั้นหมู่ชนชั้นนาํหรือประชาชนกนัเองก็อาจจะให้ความสําคญักบัปัญหาและอุปสรรคของ

ประชาธิปไตยท่ี ต่างกันได้ ความแตกต่างในการให้นํ้ าหนักกับปัญหาและอุปสรรคของ

ประชาธิปไตยของคนเหล่าน้ีมีสาเหตุสําคญัประการหน่ึงคือ การมีความคิดหรือความเขา้ใจเก่ียวกบั

ประชาธิปไตยท่ีต่างกนั (เกษียร เตชะพีระ, 2537, น. 14-15) 

 ความแตกต่างในความคิดของบุคคลต่าง ๆ ในเร่ืองประชาธิปไตยน้ีเองจึงเป็นรากฐานของ

ปัญหาและอุปสรรคของประชาธิปไตยท่ีสําคัญยิ่ง ทั้ งน้ี เพราะคนแต่ละคนก็ล้วนแต่จะยึด

ประชาธิปไตยของตนเท่านั้น ส่วนประชาธิปไตยของผูอ่ื้นก็มองวา่ไม่เป็นประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง 

ความขดัแยง้และสับสนเก่ียวกับความหมายของประชาธิปไตยน้ีเอง จึงทาํให้การสร้างและการ

พฒันาประชาธิปไตยปราศจากทิศทางท่ีแน่ชัด และผลท่ีตามมาคือการไปยึดติดกับรูปแบบหรือ

กระบวนการของประชาธิปไตยคือรัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง 

 และถ้าหากจะกล่าวให้ชัดเจนอาจจะกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยท่ีพยายามจะสร้างกันมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 นั้น ไม่มีผลประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนมากนกัตามหลกัการท่ีพึง

จะเป็นของประชาธิปไตย ตรงกนัขา้มผลจากประชาธิปไตยท่ีเห็นชดัมากกว่า คือ การท่ีชนชั้นนาํ

เป็นส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์จากการมีประชาธิปไตยหรือภาวะท่ีไร้ประชาธิปไตย เช่น การเกิด

รัฐประหาร อีกทั้งประชาธิปไตยท่ีมีกนัเป็นเร่ืองท่ีชนชั้นนาํกลุ่มต่าง ๆ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้

ทางอาํนาจและผลประโยชน์เป็นส่วนมาก จากปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงเช่นน้ีจึงทาํใหป้ระชาธิปไตยท่ี

พยายามจะสร้างกนัมานั้นถูกมองหรือเขา้ใจวา่เป็นเร่ืองของชนชั้นนาํ ขณะท่ีประชาชนถูกนาํข้ึนมา
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อา้งวา่เป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์หรือเป็นใหญ่ แต่จริง ๆ แลว้ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นเลย ภายใตส้ภาพการณ์

เช่นน้ีจึงทาํใหค้นจาํนวนมากกลบัไปตั้งขอ้สงสัยถึงความหมายของประชาธิปไตยกนัใหม่ 

 

บทสรุป : ประชาธิปไตยของไทยกบัความมืดมดิหรือแสงสว่างทีป่ลายถํา้ 

 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ปัญหาและอุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีแทจ้ริงจึงอยูท่ี่

ความไม่สามารถท่ีจะทาํใหมิ้ติของเป้าหมายหรือหลกัการของประชาธิปไตยเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงและ

มัน่คง ในบางช่วงเป้าหมายของประชาธิปไตยอาจจะเกิดข้ึนบา้งแลว้ก็หายไป ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึง

ทาํให้ประชาธิปไตยของไทยติดอยูก่บัรูปแบบหรือกระบวนการของประชาธิปไตยเป็นสําคญั ดงัจะ

เห็นไดจ้ากมีการพยายามแกไ้ขรูปแบบ โครงสร้างหรือลกัษณะของสถาบนัทางการเมืองเหล่าน้ีอยู่

เสมอ และในการแก้ไขรูปแบบของประชาธิปไตยเหล่าน้ีแต่ละคร้ัง มักจะเปิดโอกาสให้กลุ่ม

การเมืองบางกลุ่มเท่านั้นท่ีไดป้ระโยชน์มากกวา่อีกกลุ่มหน่ึง จึงทาํใหก้ารร่างหรือแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นการแกไ้ขเพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์ของชนชั้นนาํ

ต่าง ๆ เป็นสําคญั โดยไม่ไดใ้หผ้ลประโยชน์ของประชาชนเป็นบรรทดัฐานในการแกไ้ขส่ิงเหล่านั้น 

แน่นอนทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขแต่ละกลุ่มมกัจะอา้งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาเหตุหลกัของ

การแกไ้ขเสมอ ขณะท่ีความเป็นจริงไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นเลย 

 อยา่งไรก็ดี อนัท่ีจริงแลว้ ยงัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคญั ๆ อีกมาก แต่มิไดน้าํมาเขียนใน

บทความน้ี อาทิ การขาดความมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแทจ้ริงของประชาชน ปัญหาเก่ียวกบั

รัฐธรรมนูญ การผูกขาดทางการเมืองของชนชั้นนาํ ภาวะการขาดผูน้าํท่ีดี ปัญหาเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

การขาดแคลนปัญญาชน การก่อการร้าย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมาจากปัจจยัภายนอกประเทศ 

ฯลฯ ท่ีผูเ้ขียนมีความมุ่งหวงัท่ีจะทาํการศึกษาต่อไปในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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