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(Coups D’état in Thailand) 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง การรัฐประหารในการเมืองไทยคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์การเกิดการรัฐประหาร
ในการเมืองไทย  ตลอดจนพลวตั ลักษณะ และการดํารงอยู่  ตลอดจนการค้นหาคาํตอบว่า  
การรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยแต่ละคร้ังมีรูปแบบ ลกัษณะ และพฒันาการอยา่งไร โดยมี
ผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมทางการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการรัฐประหาร  พบว่า 
วฒันธรรมการเมืองแบบอาํนาจนิยมและอิสระนิยมเป็นปัจจยัให้เกิดการรัฐประหาร ซ่ึงคนไทย 
ส่วนใหญ่มีวฒันธรรมทางการเมืองแบบอาํนาจนิยม จึงไม่มีการต่อตา้นด้วยพลงัมวลชนท่ีเป็น
รูปธรรม  แต่ถ้าหากการรัฐประหารนั้ นกลุ่มทหารผู ้ยึดอาํนาจจะสถาปนาเป็นอาํนาจรัฐเอง 
วฒันธรรมทางการเมืองแบบอิสระนิยมก็จะเกิดข้ึนในสังคมไทย จะมีการเรียกร้องให้เขา้สู่การ
เลือกตั้ง และเม่ือถึงช่วงหน่ึงเสรีภาพมากเกินไปก็จะนาํไปสู่ความยุ่งเหยิงทางการเมืองและเป็น
หนา้ต่างแห่งโอกาสในการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของการเมืองไทยเสมอมา 

2. พลวตัของการรัฐประหารในการเมืองไทย พบว่า การรัฐประหารมีความเป็นพลวตั
แบ่งออกเป็นยุคต่างๆ คือ การรัฐประหารยุคการเมืองของขา้ราชการ (ชนชั้นนาํ) การรัฐประหาร 
ยุคเผด็จการทหาร  การรัฐประหารยุคเสรีประชาชน  การรัฐประหารยุคพลงัขวา  การรัฐประหาร 
ยคุประชาธิปไตยคร่ึงใบ  สู่ยคุประชาธิปไตยแบบเปิดและประชาธิปไตยของชนชั้นกลาง และการ
รัฐประหารยุคปฏิรูปการเมืองหลงัรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  ซ่ึงแต่ละยุคมีรูปแบบการรัฐประหาร 
ท่ีแตกต่างกนัตามเง่ือนไขของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
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3. ลกัษณะของการรัฐประหารในการเมืองไทย พบวา่ การรัฐประหารแต่ละคร้ังมีความ
แตกต่างกนัไปตามเง่ือนไขของเหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุค  แต่ในภาพรวมแลว้ลกัษณะท่ี
ร่วมกนัของการรัฐประหารในประเทศไทย คือ การแย่งชิงอาํนาจของชนชั้นนาํไทย ใชก้าํลงัทาง
ทหารเขา้ยดึสถานท่ีสาํคญัเชิงสัญลกัษณ์  เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเขา้สู่อาํนาจทางการเมือง ผูน้าํทางทหาร
ไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  เป็นเคร่ืองมือควบคุมรัฐสภา  ปราศจากการต่อตา้นท่ีรุนแรง
จากประชาชน  การรัฐประหารเพ่ือสร้างหลกัการประชาธิปไตยแบบไทยๆ และการรัฐประหาร
เกิดข้ึนตามหนา้ต่างแห่งโอกาส 

4. การดาํรงอยู่ของการรัฐประหารในการเมืองไทย พบว่า การรัฐประหารท่ีสามารถ
ดาํรงอยูไ่ดใ้นการเมืองไทย  เน่ืองมาจากปัจจยัทางการเมือง ทั้งท่ีเป็นปัจจยัแบบเก่าและปัจจยัใหม่ 
ท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไขของการพฒันาทางการเมืองไทย 

การวจิยัคร้ังน้ีไดค้น้พบประเดน็สาํคญัท่ีโดดเด่น คือ การรัฐประหารในประเทศไทยมีพลวตั
และลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตามเง่ือนไขของสังคมต่างยุคนั้ นๆ และปัจจัยท่ีทาํให้การ
รัฐประหารดาํรงอยูไ่ดมี้ปัจจยัใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามยคุสมยั จึงทาํให้การรัฐประหารสามารถดาํรงอยู่
ไดจ้นถึงปัจจุบนั 
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Abstract 
 

 

In this dissertation, using qualitative research methods, the researcher 

analyzes the phenomenon of coups d’état as an integral part of the Thai 

political system.   

The researcher’s objectives are to analyze (1) the influence of Thai 

political culture on coups d’état; (2) the dynamics of coups d’état in Thai 

politics; (3) the characteristics of Thai coups d’état; and (4) the occurrence of 

coups d’état in Thailand.   

Findings are as follows:  

The fact that coups d’état have occurred and can still take place in 

Thai politics stems from a salient factor in Thai political culture, subsidiary 

factors notwithstanding. The salient factor is the acceptability of coups d’état 

in the eyes of the citizenry in modern times as rooted in a culture of 

authoritarianism and liberalism.  

In addition, the researcher also found that actual coups d’état showed 

differential dynamics as responsive to variable economic, social, and political 

condition at different periods in modern Thai history.  Typologically, coups 

d’état occurred seriatim in the political period of the dominance of civil 

officials (leading groups); the period of military dictatorship; the period of 

liberalism responsive to the citizenry; the period of the rightists; the period of 

semi-democracy leading to a period of overt democracy and democracy 

dominated by the middle class; and the period of political reform after the 

Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) had been 

promulgated.  

However, coups d’état in the Thai political system share a common 

characteristics, viz., the struggle for power by leading political groups.  

A further political stage is constituted by the effort to attract the masses to 

participate in politics. Therefore, factors conducive to the launching of coups 
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d’état contain both traditional and modern elements, both of which have 

been responsive to the political, economic and social development of the 

Kingdom of Thailand (Thailand) in the period between the change in 

government in 1932 up until the present time (2014).  

The major findings of this research investigation are that coups d’état 

in Thailand are dynamic since responsive to variable political, economic, and 

social conditions at different periods. Factors encouraging the launching of 

coups d’état were earlier a traditional rationale as distinguished from more 

modern factors rooted in political development.  More importantly is the 

factor of the power projected by mass participation in politics on the part of 

the citizenry.  Mass participation has been generated by specific conditions, 

supporting factors, and especially resistance to the launching of coups d’état 

in the Thai political system. 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ช่ือเร่ือง : การรัฐประหารในการเมืองไทย 
 
Topic : Coups D’état in Thailand 
 

 
 

การวิจยัเร่ือง “การรัฐประหารในการเมืองไทย” คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การรัฐประหาร 
ท่ีเกิดข้ึนในระบบการเมืองไทย  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการรัฐประหาร   2) เพ่ือศึกษาพลวตัของการรัฐประหารในการเมืองไทย  
3) เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะของการรัฐประหารในการเมืองไทย   4) เพ่ือวิเคราะห์การดาํรงอยูข่องการ
รัฐประหารในการเมืองไทย  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยวิธีการดงัต่อไปน้ี  1) ศึกษาเอกสาร (documentary research) ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือ ตาํรา 
วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  รายงานการวิจยั  ตลอดจนขอ้มูลในเวบ็ไซต์ต่างๆ โดยเก็บรวบรวมจาก
เอกสารในเชิงขอ้มูลประวติัศาสตร์การเมืองไทย เพ่ือศึกษาเก่ียวกับบริบททางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ ทั้งเพ่ือวิเคราะห์ถึงการเกิดข้ึนทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการรัฐประหาร และวฒันธรรม
ทางการเมืองไทยท่ีส่งผลต่อการรัฐประหาร  2) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ผูท้รง 
คุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัการเมืองการปกครองไทย คือ ศาสตราจารย ์ดร. สมบติั  
ธาํรงธัญวงศ,์ นายสุริยใส  กตะศิลา และ นางสาววาสนา  นาน่วม   3) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ  
จะนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะห์เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในขอ้มูล  ผูศึ้กษาจะทาํการสรุปด้วยการ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพ่ือแสดงใหเ้ห็น
ถึงความสมัพนัธ์ของขอ้เทจ็จริงจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามา 

 สรุปผลการวจิยั 

1. วฒันธรรมทางการเมืองไทยทีม่ีอทิธิพลต่อการรัฐประหาร 

จากการศึกษาวิเคราะห์วฒันธรรมทางการเมืองของไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการรัฐประหาร
ในการเมืองไทย พบวา่ วฒันธรรมทางการเมืองไทยมีการผสมผสานในรูปแบบต่างๆ อยูต่ลอดเวลา
มีความเป็นพลวตัและยอ้นแยง้ในตวัเองสูง บางกรณีคนไทยจะมีลกัษณะเป็นเสรีชน รักอิสระ 
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ไม่ชอบให้ใครใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาวิถีชีวิตของตนเอง ซ่ึงน่าจะสอดคลอ้งกบัหลกัปัจเจกบุคคล
นิยม (individualism) ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงจะส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย หรือวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participant political culture)  
ได้เป็นอย่างดี  แต่อย่างไรก็ตามโดยลักษณะพ้ืนฐานของคนไทยแล้วมกัจะใช้เสรีภาพจนเกิน
ขอบเขตซ่ึงเม่ืออิสระ เสรีภาพทางการเมืองของไทยเกิดข้ึนอย่างเต็มท่ีแลว้ คนไทยยงัถูกครอบงาํ
ดว้ยวฒันธรรมแบบอุปถมัภท่ี์ตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือเก้ือกลูจากผูมี้อาํนาจเหนือกวา่เพ่ือใหไ้ด้
คุณประโยชน์แก่ตนเอง จึงเกิดการยอมรับอาํนาจ เม่ือลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนในระบบการเมืองก็จะ 
ทาํให้ตกเป็นเคร่ืองมือของชนชั้นนาํท่ีแย่งชิงอาํนาจกนัโดยใช้ชนชั้นล่างเป็นเคร่ืองมือผ่านทาง
ระบบอุปถมัภ ์ ทา้ยท่ีสุดกน็าํไปสู่ความยุง่เหยงิทางการเมือง  ความเป็นวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
อาํนาจนิยมท่ีแฝงอยู่ในตวัของคนไทยก็จะแสดงออก ดว้ยตอ้งการให้เหตุการณ์ทางการเมืองไทย
กลบัเขา้สู่ความสงบ  คนไทยจะเรียกร้องให้กลุ่มคนท่ีมีอาํนาจทางการเมืองออกมาแกไ้ขปัญหา 
ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม  คนไทยสามารถยอมรับได้แมจ้ะถูกจาํกัดสิทธิ เสรีภาพลง  ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (subject political culture) ท่ีประชาชนยอมรับ
อาํนาจของผูน้าํแต่ไม่เขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง  แต่ถา้หากอาํนาจนั้นถูกนาํมาใชค้วบคุมคนไทย 
มากจนเกินขอบเขตท่ีรับได้ความรู้สึกท่ีเป็นเสรีชนจะเกิดข้ึนมาต่อต้านอาํนาจนั้นอีกคร้ังหน่ึง  
จึงกล่าวไดว้า่วฒันธรรมทางการเมืองของไทยจะเคล่ือนไหวไปมาระหวา่งวฒันธรรมทางการเมือง
แบบอาํนาจนิยม และวฒันธรรมทางการเมืองแบบเสรีนิยม เห็นได้ชัดเจนว่าการรัฐประหารท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีผ่านมาประชาชนไม่ไดอ้อกมาต่อตา้น  จนสามารถก่อรูปเป็นพลงัไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม  ตรงกนัขา้มเม่ือใดก็ตามท่ีรัฐบาลพลเรือนท่ีมาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่สามารถรักษาความชอบธรรมทางการเมืองได ้ เช่น  มีการทุจริตคอรัปชัน่ใน 
วงราชการอย่างกวา้งขวาง  มีการเล่นพรรคเล่นพวกจนละเลยกฎหมายบา้นเมือง  มีการใชอ้าํนาจ
ทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตวัเองและพวกพอ้ง  จนระบบการเมืองเกิดความอ่อนแอ  จะเกิด
การออกมาชุมชุมต่อตา้นจนเป็นพลงัมวลชนเพ่ือต่อตา้นอาํนาจรัฐ เม่ืออาํนาจรัฐพยายามรักษา
สถานะเดิม (status quo) ดว้ยวิธีการต่างๆ จนนาํไปสู่ความวุ่นวายทางการเมือง  เกิดการจลาจล 
จนนาํไปสู่เง่ือนไขท่ีทหารตอ้งออกมาแทรกแซงทางการเมืองโดยการรัฐประหาร ซ่ึงเป็นการกระทาํ
ท่ีขัดแยง้กับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คนไทยกลับช่ืนชมอาํนาจของทหาร
มากกวา่ท่ีจะรวมกนัต่อสู้กบัอาํนาจเผด็จการนั้น  เช่น  ในการรัฐประหารเม่ือปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 
2557  ในขณะเดียวกนัจะเห็นไดว้่ามีหลายกรณีท่ีประชาชนออกมาต่อตา้นอาํนาจทหารท่ีพยายาม 
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จะสืบทอดอาํนาจทางการเมืองจนนําไปสู่ความรุนแรง  เช่น  เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามภายใต้การเมืองปัจจุบันการเข้ามาแทรกแซงของกองทัพจึงต้องเป็นไปอย่าง
ระมดัระวงัเพ่ือไม่ให้วฒันธรรมทางการเมืองแบบเสรีนิยมของคนไทยเกิดข้ึนมาเหนือวฒันธรรม
อาํนาจนิยม  

จากเหตุผลการเขา้แทรกแซงอาํนาจของทหารไทยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ดว้ยเพราะ
วฒันธรรมทางการเมืองของชนชั้นนาํไทยทั้งทหารและพลเรือนเป็นแบบอาํนาจนิยม เม่ือพิจารณา
เห็นวา่การเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยไม่สามารถดาํเนินต่อไปได ้ เกิดความวุน่วาย 
เป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ  ทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม  ทาํให้ทหารมีแนวโนม้ท่ีจะ
ใช้อาํนาจเขา้มาจดัการกับสภาวะเช่นนั้น โดยไม่มีความเช่ือเร่ืองการแก้ไขปัญหาทางการเมือง 
ตามกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  นั่นคือ ไม่เช่ือว่าระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยตามแนวทางของตะวนัตกคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสังคมการ
เมืองไทย 

ดังนั้ น การดํารงอยู่ของการรัฐประหารในระบบการเมืองไทยสามารถสรุปได้ว่า
วฒันธรรมทางการเมืองของไทยเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ นัน่ก็คือ คนไทยไม่วา่จะ
ชนชั้นใดก็ตามมีวฒันธรรมทางการเมืองร่วมกันอยู่อย่างหน่ึงคือ วฒันธรรมอาํนาจนิยม และ
วฒันธรรมทางการเมืองแบบอิสระนิยมท่ีผสมระบบอุปถมัภ ์ ทั้งสองวฒันธรรมทางการเมืองน้ีมีอยู่
ในตวัคนไทยทุกชนชั้น  แมจ้ะมีการศึกษาและมีสภาพทางเศรษฐกิจดีแลว้ก็ตาม ทาํให้กลุ่มท่ีมี
อาํนาจทางการเมืองนาํวฒันธรรมทางการเมืองท่ีแนบติดอยูก่บัคนไทยไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพอ้ง กล่าวไดว้่า  คาํว่าอาํนาจนิยมน้ีไม่ไดผู้กติดเพียงอาํนาจท่ีเป็นท่ีอิงกบัการ
ลงโทษแต่เป็นอาํนาจท่ีสามารถใหคุ้ณประโยชน์ได ้ ประเดน็น้ีทาํใหค้นไทยมุ่งท่ีจะแสวงหาอาํนาจ
เอง หรือเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของอาํนาจ หรือไม่ก็เป็นผูรั้บการอุปถมัภ์จากผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกว่า 
เม่ือเกิดแนวคิดเช่นน้ีย่อมนําไปสู่การยอมรับความไม่เท่าเทียม  ความไม่เสมอภาค โดยไม่มี 
ขอ้โตแ้ยง้  ซ่ึงก่อนท่ีประชาชนจะต่ืนตวัทางการเมืองอาํนาจท่ีถูกนาํมาใชใ้นการแก่งแยง่กนัเองของ
ชนชั้นนาํ คือ อาํนาจของกองทพัและระบบราชการ  แต่หลงัจากท่ีระบบการเมืองไทยพฒันามากข้ึน
ประชาชนต่ืนตวัทางการเมืองมากข้ึน  อาํนาจท่ีถูกนาํมาใชคื้ออาํนาจทางเศรษฐกิจหรืออาํนาจทาง
การเงินเป็นเคร่ืองมือ โดยกลุ่มท่ีใชคื้อกลุ่มนกัธุรกิจการเมือง ส่งผลให้ประชาชนส่วนมากยอมรับ
อาํนาจน้ีอยา่งกวา้งขวางผา่นชยัชนะจากการเลือกตั้ง โดยมีนกัการเมืองใหก้ารอุปถมัภผ์า่นนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐ  เม่ือเสรีนิยมเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองนกัการเมืองและผูเ้ก่ียวขอ้งแสวงหาประโยชน์
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จากการเมืองเป็นลาํดบัๆ ไป จนเกิดการกินรวบอาํนาจการเมือง ผลก็คือกลุ่มอาํนาจฝ่ายตรงขา้ม
ยอมรับไม่ไดป้ลุกระดมประชาชนอีกฝ่ายให้ต่อตา้นโดยการปลุกเร้าวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
อิสระนิยมท่ีมีอยูใ่นตวัคนไทยใหอ้อกมาสู้เพ่ือปลดแอกออกจากอาํนาจของนกัการเมือง จนเกิดการ
ชุมนุมอย่างกวา้งขวาง และนําไปสู่วิกฤติการณ์ทางการเมืองท่ีบางคร้ังไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้ 
หลายคร้ังมีการจลาจลทางการเมือง หลายคร้ังเกิดความรุนแรงนาํไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น 
เม่ือเขา้สู่วกิฤตการณ์เช่นน้ีวฒันธรรมแบบอาํนาจนิยมจะถูกปลุกข้ึนมาอีกคร้ังโดยมีการเรียกร้องให้
ทหารออกมาเพ่ือปกป้องประชาชนและประเทศชาติ โอกาสแบบน้ีทหารท่ีถูกกล่อมเกลาด้วย
วฒันธรรมอาํนาจนิยมตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนทหารแลว้ จะเขา้มาแทรกแซงทางการเมืองทนัทีเม่ือ
โอกาสเปิด และจะนาํไปสู่ชยัชนะของกลุ่มท่ีมีกองทพัและอาวธุในท่ีสุด ส่วนประชาชนก็จะยอมรับ
อาํนาจนั้นเพราะคนไทยมีความเช่ือในความสงบอยูแ่ลว้ และจะยอมรับอาํนาจของผูท่ี้สามารถรักษา
ความสงบได้  แต่ประชาชนจะเฝ้าดูการใช้อาํนาจของกองทัพอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆ  
เม่ือกองทพัใชอ้าํนาจจนเกิดไปท่ีประชาชนจะสามารถยอมรับได ้ วฒันธรรมแบบเสรีนิยมจะถูก
ปลุกเร้าดว้ยกลุ่มนกัการเมืองอีกคร้ังเพ่ือนาํประเทศกลบัสู่ระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีการเลือกตั้ง 
เช่นน้ีจึงทาํให้การรัฐประหารสามารถดาํรงอยู่ไดใ้นระบบการเมืองไทยอย่างยาวนานและมีความ
สมํ่าเสมอเทียบเท่ากบักระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้า่วฒันธรรมทางการเมืองของไทยผา่นการสะสม
กล่อมเกลา เรียนรู้มาตั้งแต่สมยัโบราณจนเกิดเป็นแบบแผน ทศันคติ ความเช่ือทางการเมืองท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของคนไทย และไม่สามารถแยกแยะไดอ้ยา่งชดัเจนวา่วฒันธรรมทางการเมืองไทย
แทท่ี้จริงเป็นแบบใด และความไม่สมดุลของวฒันธรรมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมกัจะเกิดปัญหา
ข้ึนกบัระบบการเมืองไทยอยูอ่ยา่งเสมอมา  ท่ีสาํคญัคือวฒันธรรมทางการเมืองไทยไม่ใช่มีลกัษณะ
เป็นแบบใดแบบหน่ึงแต่เป็นลกัษณะของการผสมในทุกรูปแบบ  ข้ึนอยูก่บัวา่จะปรากฏในชนชั้นใด 
และตามบริบททางการเมืองในขณะนั้นดว้ย  จึงทาํให้เห็นว่าวฒันธรรมทางการเมืองของไทยท่ีมี 
ทั้งวฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบ (parochial political culture) วฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ไพร่ฟ้า (subject political culture) และวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participant political 
culture) และมีทั้งลกัษณะท่ีเป็นอาํนาจนิยม และประชาธิปไตยผสมกนัไปในทุกชนชั้นของสังคม 
ไม่ไดแ้ยกกนัโดยเด็ดขาด  ดงันั้นเม่ือเกิดการรัฐประหารข้ึนสังคมไทยจึงเห็นว่าเป็นเร่ืองปกติท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดใ้นสงัคมการเมืองไทย 
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2. พลวตัของการรัฐประหารในการเมืองไทย 

จากการศึกษาวิเคราะห์พลวตัของการรัฐประหารในการเมืองไทย พบว่า พลวตัการ
รัฐประหารในสังคมการเมืองไทยมีความเคล่ือนไหวเป็นยุคท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การรัฐประหารยุคการเมืองของขา้ราชการ (ชนชั้นนาํ) ซ่ึงเป็นยุคท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก
การปฏิวติัเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองในปี พ.ศ.2475 จนถึง พ.ศ.2500 ซ่ึงเป็นยคุท่ีเป็นการ
แย่งชิงอาํนาจทางการเมืองระหว่างชนชั้นนาํในระบบราชการและระบบการเมืองไทย  ทั้งทหาร
และขา้ราชการพลเรือน  การแยง่ชิงอาํนาจนั้นอาจเกิดข้ึนในรูปของความขดัแยง้ทางอุดมการณ์หรือ
แนวคิดทางการเมือง  ผลประโยชน์ของกลุ่ม  ผลประโยชน์ส่วนตัว  ความขดัแยง้ในกลุ่มเอง  
ความขดัแยง้ในเชิงนโยบายโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มอาํนาจเก่ากบั
กลุ่มอาํนาจใหม่ทางการเมือง (กลุ่มนิยมเจา้กบักลุ่มแนวคิดใหม่) ความขดัแยง้ระหวา่งนกัการเมือง
กบัทหาร เป็นตน้  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าในยุคน้ีประชาชนจึงไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ 
ประเมินทางการเมืองในเร่ืองการรัฐประหารแต่อยา่งใด 

2.2 การรัฐประหารยคุเผดจ็การทหาร เป็นยคุท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2500 ท่ีมีการรัฐประหาร
โค่นลม้อาํนาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยจอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต์ โดยยุคน้ีเสมือนว่า  
จอมพล ป. พยายามท่ีจะพฒันาระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน โดยการจดัให้มีการ
เลือกตั้ ง แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับในความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นยุคท่ีมีประชาชนเข้ามา
เรียกร้อง (input) เขา้สู่ระบบการเมืองจนนาํไปสู่การรัฐประหาร พ.ศ.2500 ทั้ง 2 คร้ัง และทาํให้
ทหารอยู่ในอาํนาจทางการเมืองอย่างยาวนาน ท่ีสําคัญจอมพล สฤษด์ิยงัมีความโดดเด่นทาง
การเมืองในยคุน้ี โดยไดน้าํแนวคิดทางการเมืองท่ีตนเองศรัทธามาบริหารราชการแผน่ดินท่ีเรียกวา่
ระบบ “พอ่ขนุอุปถมัภแ์บบเผดจ็การ” ท่ีเป็นการสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆ ข้ึนมา 

2.3 การรัฐประหารยคุเสรีประชาชน  เป็นยคุท่ีขบวนการภาคประชาชนเติบโต อนัเป็น
ผลมาจากการพฒันาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ยุคจอมพล สฤษด์ิ ทาํให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย
ขยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง  แน่นอนว่าโครงสร้างทางสังคมย่อมท่ีจะเปล่ียนแปลงด้วย กล่าวคือ  
ไดเ้กิดการรวมกลุ่มต่างๆ ข้ึน เพ่ือขบัเคล่ือนตามประโยชน์ของกลุ่มตน โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลยัต่างๆ ซ่ึงปรากฏการณ์เช่นน้ีย่อมส่งผลต่อการกล่อมเกลา  
การสร้างจิตสํานึกทางการเมืองดว้ย  ดงันั้น การขบัเคล่ือนกระบวนการทางการเมืองจึงมีความ
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หลากหลาย และเขม้แข็งสามารถเรียกร้องให้รัฐบาลยอมรับไดใ้นหลายๆ ประเด็น  ขณะเดียวกนั
พลังอนัเข้มแข็งเช่นน้ีหากรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองได้ย่อมนํามาซ่ึงความตรึงเครียดทาง
การเมือง โดยเฉพาะการเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนนาํไปสู่การรัฐประหารข้ึนอีกคร้ังใน
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 ในยุคท่ีประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองมากข้ึน และระบบเศรษฐกิจ สังคม 
กเ็ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

2.4 การรัฐประหารยุคพลงัขวา เกิดข้ึนหลงัจากนายธานินทร์  กรัยวิเชียร ไดข้ึ้นดาํรง
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และรัฐบาลนายธานินทร์ไดน้าํนโยบาย 
ขวาสุดโต่งมาใชใ้นการบริหารราชการแผน่ดิน  ซ่ึงเป็นการหยดุย ั้งกระบวนการพฒันาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยลง  ทั้งสถาบนัทางการเมือง  กลไกทางการเมือง  และกระบวนการทาง 
การเมือง มีการจาํกัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนอย่างเขม้งวด มีการใช้นโยบาย
ปราบปรามภยัคอมมิวนิสตอ์ยา่งเขม้งวด จนนาํไปสู่การรัฐประหารในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2520 

2 .5  การรัฐประหารยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบสู่ยุคประชาธิปไตยแบบเปิดและ
ประชาธิปไตยของชนชั้นกลาง เป็นยุคท่ีเกิดข้ึนหลงัการรัฐประหารของพลเรือเอก สงดั  ชลออยู ่ 
ท่ียึดอาํนาจของนายธานินทร์  กรัยวิเชียร  หลงัจากนั้นพลเอก เกรียงศกัด์ิ  ชมะนันท ์และพลเอก 
เปรม  ติณสูลานนท ์ ไดด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามลาํดบั  การบริหารราชการแผน่ดินในยคุน้ี
ไดผ้่อนปรนทางการเมืองให้มีบรรยากาศของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน  แต่ก็ยงั 
มีบางอยา่งท่ียงัมีลกัษณะไม่เป็นประชาธิปไตยดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้  และในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2531 
มีการเลือกตั้งทัว่ไป  ผลปรากฏวา่พรรคชาติไทยไดเ้สียงขา้งมาก  ทาํใหพ้ลเอก ชาติชาย  ชุณหะวณั 
ไดด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  แต่อยา่งไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอก ชาติชาย
ไดเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ต่อสังคม  โดยเฉพาะการคอร์รัปชัน่ และการเกิดความขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาล
กบักองทพั จนนาํไปสู่การรัฐประหารอีกคร้ังในยุคท่ีมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตย 

2.6 การรัฐประหารยคุปฏิรูปการเมืองหลงัรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 การเมืองไทยนบัตั้งแต่
หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ทหารไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในการนาํการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเขา้มาสู่สังคมไทย  แต่อยา่งไรก็ตาม บทบาททหารกบัการเมืองยงัมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งแยกไม่ออก  เห็นไดจ้ากการท่ีทหารเขา้มาแทรกแซงทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ท่ีสาํคญัคือ
การยึดอาํนาจอย่างสมํ่าเสมอทั้งท่ีสําเร็จและไม่สําเร็จ  มีผลทาํให้ขาดความต่อเน่ืองในการพฒันา
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การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการเมืองขาดเสถียรภาพ จนนาํไปสู่การปฏิรูปการเมืองและ
ไดรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงนบัว่าเป็นฉบบัปฏิรูปทาํให้การเมือง 
มีเสถียรภาพ และเป็นการจดัความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกบัทหาร จึงทาํให้ช่วงน้ีการ
เมืองไทยพฒันายิ่งข้ึนมีสถาบนัทางการเมืองท่ีเขม้แขง็  ประชาชนมีความต่ืนตวัทางการเมืองและ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสูง อย่างไรก็ตามแม้ว่าบรรยากาศทางการเมืองจะมีความเป็น
ประชาธิปไตยแต่ภายหลงัจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดเ้กิดการรัฐประหารข้ึนถึง 2 คร้ัง ในปี พ.ศ. 
2549 และ 2557 การรัฐประหารในยุคน้ีเกิดข้ึนท่ามกลางบรรยากาศของการปฏิรูปการเมือง 
ประชาชนมีบทบาทและมีพลังทางการเมืองท่ีสูง  จึงทาํให้การรัฐประหารในยุคน้ีกระทาํการ 
ดว้ยความระมดัระวงัและรอจนเกิดหนา้ต่างแห่งโอกาสท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ทั้งสองคร้ังเกิดในช่วง
ท่ีรัฐบาลพลเรือนตกอยูใ่นสภาพท่ีอ่อนแอถูกโจมตีจากนกัการเมืองฝ่ายคา้นและภาคประชาสังคม
จนเกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างกวา้งขวาง โดยจะเห็นได้ว่าการรัฐประหารทั้ งสองคร้ัง 
แม้ว่ารัฐบาลพลเรือนจะได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างสูงตามระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยก็ตาม  แต่รัฐบาลถูกวิพากษว์ิจารณ์จากสังคมหลายประการ เช่น การทุจริตคอรัปชัน่
เชิงนโยบายของรัฐ  ความโปร่งใสในการบริหารราชการแผน่ดิน  การแทรกแซงหน่วยงานราชการ 
องคก์รอิสระ  การไม่รับฟังเสียงประชาชน  เป็นตน้  นาํไปสู่การชุมนุมประทว้งรัฐบาลจากภาค
ประชาชนจาํนวนมากและยืดเยื้อของประชาชนทั้งฝ่ายท่ีต่อตา้นและฝ่ายท่ีสนับสนุนรัฐบาลจน
หลายคร้ังนาํไปสู่ความรุนแรงทั้งในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น จนนาํไปสู่โอกาสท่ีทหารเขา้มา
แทรกแซงทางการเมืองโดยการก่อรัฐประหารข้ึน แต่การรัฐประหารในยคุน้ีจะพบวา่ปรากฏการณ์
หลงัรัฐประหารท่ีเห็นไดช้ดัคือมีทั้งฝ่ายสนบัสนุนและฝ่ายท่ีต่อตา้นคณะรัฐประหารอย่างเปิดเผย 
และหลายรูปแบบมากกว่าคร้ังอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา และท่ีสําคญัเม่ือทหารเขา้สู่อาํนาจรัฐแลว้จะเห็นว่า 
ทั้งสองคร้ังเป็นบทเรียนซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ คณะรัฐประหารในปี พ.ศ.2549 ไดรั้บบทเรียนของ
ทหารกบัการเมืองตั้งแต่การรัฐประหารเม่ือปี พ.ศ.2534 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ.2535 
จึงทาํใหค้ณะทหารในยคุน้ีไม่ถืออาํนาจไวน้านและไม่ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเอง  แต่เป็นการ
หานายกรัฐมนตรีคนนอกและรีบจดัการเลือกตั้งคืนอาํนาจใหป้ระชาชน ทาํใหก้ารรัฐประหารคร้ังน้ี
ถูกมองว่าไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริงและเป็นการรัฐประหารท่ีเสียของ ดงันั้นในการ
รัฐประหารปี พ.ศ.2557 คณะรัฐประหารจึงครองอาํนาจอยา่งระมดัระวงัโดยหวัหนา้คณะรัฐประหาร
เขา้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเพ่ือคุมนโยบายรัฐดว้ยตนเอง  อีกทั้งไม่รีบเร่งคืนอาํนาจเร็วเกินไป 
แต่ใช้วิธีการปฏิรูปประเทศโดยมีการประกาศแนวทาง (Road Map) ท่ีชดัเจน นั่นคือคณะ
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รัฐประหารไดน้าํประสบการณ์จากการรัฐประหารคร้ังก่อนๆ มาเป็นบทเรียนในการควบคุมอาํนาจ
รัฐภายหลงัรัฐประหารแลว้ 

จากท่ีกล่าวมาจึงเห็นไดว้่าพลวตัของการรัฐประหารในประเทศไทยไดเ้คล่ือนไหวไป
ตามการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นเน้ือเดียวกนั และในแต่ละ
ช่วงเวลาของการรัฐประหารยงัมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของประเภทท่ีทาํรัฐประหาร  
ทั้ งเป็นการรัฐประหารเพ่ือสถาปนาอาํนาจทหารให้มั่นคงข้ึน รัฐประหารเพ่ือล้มล้างระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งมีส่วนจดัตั้งข้ึน หรือมีส่วนควบคุมการทาํงานของ
รัฐบาล รัฐประหารเพ่ือการเปล่ียนผา่นสังคมการเมืองไทยถูกทาํให้มีความเป็นเสรีนิยม (liberali -
zation) และ/หรือมีความเป็นประชาธิปไตย (democratization) มากข้ึน ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในการ
รัฐประหารแต่ละคร้ัง  แต่อยา่งไรกต็ามยงัมีขอ้น่าสงัเกตวา่สาเหตุของการรัฐประหารท่ีผา่นมาตั้งแต่
ยุคหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475) จนถึงการรัฐประการคร้ังล่าสุด (2557) ยงัพบว่า 
หลายสาเหตุสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุจิต  บุญบงการ ท่ีศึกษาไวต้ั้งแต่ปี 2521 ซ่ึงพบว่าปัจจยั 
ท่ีทาํให้ทหารเขา้มาแทรกแซงทางการเมือง มี 3 ประการคือ ประการแรก ส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้ทหาร
เขา้มาทาํการรัฐประหาร โดยเฉพาะผลประโยชน์ของกลุ่ม (corporate interest) ประการท่ีสอง 
โอกาสหรือสภาพแวดลอ้มท่ีทหารเขา้ทาํรัฐประหาร โดยเฉพาะความไร้ประสิทธิภาพและการ
ลดลงของความชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือน ประการท่ีสาม ความเขม้แขง็ของฝ่ายทหาร  โดยจะ
เน้นถึงองค์ประกอบภายในของทหารท่ีจะช่วยให้ทหารมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดโดย
เปรียบเทียบกบัองค์การฝ่ายพลเรือน  แมว้่าในการรัฐประหารจะผ่านยุคผ่านสมยัท่ีแตกต่างกัน  
และมีบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีแตกต่างกนั  แต่ยงัพบว่าสาเหตุต่างๆ ท่ีสุจิตได้
ศึกษาไวน้ั้นไดถู้กนาํมาเป็นขอ้อา้งในการรัฐประหารคร้ังหลงัจากท่ีสุจิตไดศึ้กษามาอีกดว้ย 

3. ลกัษณะของการรัฐประหารในการเมืองไทย 

จากการศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะของการรัฐประหารในการเมืองไทย พบวา่ ลกัษณะของ
การรัฐประหารในการเมืองไทยมีความแตกต่างกนัออกไปตามแต่บริบทของสภาพสังคมในแต่ละ
ยคุสมยั แต่อยา่งไรกต็ามสามารถสรุปภาพรวมของลกัษณะการรัฐประหารในประเทศไทยไดด้งัน้ี 

3.1 การแยง่ชิงอาํนาจของชนชั้นนาํไทย กล่าวไดว้า่การยดึอาํนาจทางการเมืองในประเทศ 
ไทยโดยการรัฐประหารนั้นเป็นการต่อสู้เพ่ือแย่งชิงอาํนาจรัฐระหว่างชนชั้นนาํทางการเมืองไทย
ทั้งส้ิน กล่าวคือในระยะแรกของการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ.2475 ประชาชนของ
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ประเทศไทยยงัอยูใ่นสภาวะท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง วิถีการผลิตยงัเป็น
แบบดั้งเดิมในภาคการเกษตรท่ีรายไดย้งัไม่สูงมาก  สภาพการณ์เช่นน้ีมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจ 
ทางของระบบการเมืองใหม่ท่ีถูกสถาปนาข้ึนทาํใหป้ระชาชนไม่สามารถเขา้ถึงความรู้ และช่องทาง
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้ผลก็คืออาํนาจทางการเมืองถูกผ่องถ่ายมาท่ีชนชั้นนาํทั้งทหาร
และพลเรือน ท่ีองคค์วามรู้และมีอาํนาจของระบบราชการ การแสวงหาอาํนาจทางการเมืองจึงเป็น
เร่ืองของชนชั้นนาํท่ีสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงอาํนาจรัฐได ้โดยเฉพาะผูน้าํระดบัสูงของกองทพัท่ี
ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ และมีกองกาํลงัและอาวุธอยู่ในการควบคุม และถึงแม้ว่าการ
เมืองไทยจะพฒันาจนมีสถาบนัทางการเมืองท่ีเขม้แขง็และประชาชนเขา้มามีบทบาททางการเมือง
มากข้ึนก็ตาม  ชนชั้นนาํไทยยงัเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองไทยสูงและไดมี้การจดัตั้งมวลชน
เขา้มาสนบัสนุนกลุ่มตนโดยผ่านกลไกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ  ดงันั้น เม่ือเกิดการต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุ่มต่างๆ จนนาํไปสู่ความตรึงเครียดจนไม่สามารถหาทางออกไดก้ารตดัสินใจโดยใช้
ข้ึน การต่อสู้ทางการเมืองท่ีไม่สามารถสร้างกลไกท่ีมีเสถียรภาพจึงจบลงดว้ยการใชค้วามไดเ้ปรียบ
ของกลุ่มทุก ๆ ดา้น ทั้งกองกาํลงั และอาวุธ เช่นน้ีแลว้กองทพัจึงไดรั้บชยัชนะอยูเ่สมอในทางการ
เมืองไทย  

การแย่งชิงอาํนาจดงักล่าวเป็นการใช้กาํลงั ซ่ึงหากกล่าวว่าการเมืองคือการแสวงหา 
ให้ไดมี้ซ่ึงอาํนาจแลว้  หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองย่อมตอ้งเป็นการไดม้าโดยการเลือกตั้งจาก
ประชาชนตามระบอบการปกครองใหม่ท่ีเกิดข้ึน  แต่การรัฐประหารเป็นการเปล่ียนแปลงผูถื้อ
อาํนาจรัฐดว้ยการใชก้าํลงัทางทหารมากกวา่กระบวนการเลือกตั้งจากประชาชน นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่
การเมืองไทยยงัไม่สามารถสถาปนาความเขม้แข็งให้กบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อย่างแทจ้ริง ทาํให้กองทพัท่ีเป็นองค์กรทางการเมืองหน่ึงซ่ึงมีความไดเ้ปรียบกว่ากลุ่มการเมือง 
อ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นองคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือรักษาความมัน่คงของชาติจึงทาํให้มีทั้งกองกาํลงัและ
อาวุธ  ดงันั้นเม่ือตอ้งเปล่ียนแปลงอาํนาจท่ีไม่สามารถดาํเนินผา่นกลไกของระบอบประชาธิปไตย
ได ้กองทพัจึงใชศ้กัยภาพท่ีมีเขา้แทรกแซงการเมืองทนัทีท่ีมีโอกาส 

การรัฐประหารเป็นการกระทาํท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วม จะเห็นไดว้่าการรัฐประหาร 
แต่ละคร้ังท่ีกล่าวมานั้นประชาชนไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนรับรู้ หรือผลกัดนัแต่เป็นการกระทาํ 
โดยกลุ่มชนชั้นนาํทางการเมืองทั้งส้ิน ท่ีแย่งชิง รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ และอาํนาจของกลุ่มตน 
สืบเน่ืองมาตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 นัน่เป็นความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง
ระบบการเมืองการปกครองท่ีริเร่ิมโดยฝ่ายชนชั้นนําทางการเมือง  ในขณะท่ีประชาชนยงัไม่มี
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ความรู้ ความเขา้ใจในรูปแบบการปกครองแบบอ่ืนเลย  นอกเหนือจากส่ิงท่ีเป็นอยู่แลว้  ดงันั้น 
การรัฐประหารหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองแลว้จึงเป็นการกระทาํโดยชนชั้นนาํทาง
การเมืองท่ีฝ่ายประชาชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมหรือเรียกร้องแต่อย่างใด เวน้แต่การรัฐประหาร 
ยุคปฏิรูปการเมืองหลงัรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ท่ีประชาชนอาจเป็นปัจจยัท่ีสร้างเง่ือนไขให้ทหาร
ออกมายดึอาํนาจ แต่ไม่ใช่เป็นการท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก่อการรัฐประหาร 

ดงัน้ีจะเห็นไดว้่าอาํนาจทางการเมืองไทยไม่ถูกถ่ายโอนมายงัประชาชนอย่างแทจ้ริง  
แต่เป็นการแย่งชิง และครอบครองโดยชนชั้นนําท่ีมีศักยภาพทางการเมืองในด้านต่างๆ เช่น  
กองกาํลงั อาวุธ ทุน ความรู้ ชาติตระกูล ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแต่ทาํให้ประชาชนห่างไกลอาํนาจรัฐ
ยิง่ข้ึน  

3.2 กําลังทางทหารเข้ายึดสถานท่ีสําคัญเชิงสัญลักษณ์ กล่าวได้ว่า การยึดอาํนาจ 
หลายคร้ังท่ีมีกองทพั  ตอ้งนาํกองกาํลงัและอาวุธออกมาจากท่ีตั้งเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ในการควบคุม
อาํนาจทางการปกครองบา้นเมือง ท่ีสาํคญักองทพัและอาวุธเป็นเคร่ืองมือเดียวท่ีทหารมีเหนือกว่า
พลงัของสถาบนัในระบอบประชาธิปไตย โดยการยึดสถานท่ีสาํคญัทางยทุธศาสตร์การเมือง อาทิ 
ทาํเนียบรัฐบาล สถานีวทิยโุทรทศัน์ สถานท่ีราชการ เป็นตน้ 

3.3 เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเขา้สู่อาํนาจทางการเมือง กล่าวคือ จากการศึกษาการรัฐประหาร 
ท่ีผ่านมา ระบบการเมืองไทยไดพ้ยายามท่ีจะสถาปนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะ
นาํไปสู่การเคล่ือนอาํนาจจากคนๆ หน่ึง คณะใดคณะหน่ึงไปสู่ประชาชน  แต่ทวา่ความเคยชินของ
ผูท่ี้เคยครอบครองอาํนาจการเมืองก็คือทหารและขา้ราชการ  กลบัไม่สามารถเขา้สู่อาํนาจด้วย
วถีิทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได ้ เป็นเหตุใหมี้การนาํทรัพยากรท่ีกลุ่มตนเองมีความไดเ้ปรียบ 
อาทิ กองกาํลงั อาวธุ  มาเป็นเคร่ืองมือในการเขา้สู่อาํนาจทางการเมือง โดยการยดึอาํนาจจากรัฐบาล
ท่ีมาจากกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย หรือทาํการรัฐประหารนัน่เอง ซ่ึงทาํใหผู้น้าํกองทพั
เขา้แทรกแซง และควบคุมอาํนาจทางการเมืองไดโ้ดยผา่นการรัฐประหาร และสามารถเอาชนะกลุ่ม
การเมืองอ่ืนไดท้ั้งพรรคการเมือง สภาผูแ้ทนราษฎร ไปจนถึงประชาชน 

โดยขอ้อา้งในการรัฐประหารส่วนใหญ่เม่ือศึกษาจากแถลงการณ์ต่างๆ แลว้จะพบว่า 
ขอ้อา้งหลกัๆ ซ่ึงนาํไปสู่สาเหตุของการรัฐประหารมีดงัต่อไปน้ี  เพ่ือรักษาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (2476, 2519)  มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ (2490, 2494, 2534)  รัฐธรรมนูญไม่เหมาะสม 
(2494, 2520)  รักษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละมีการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ (2501, 2519, 
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2534, 2549)  ภยัคอมมิวนิสต ์(2494, 2501, 2514, 2519)  เศรษฐกิจตกตํ่าสินคา้ราคาสูง (2490) 
รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ (2490, 2500, 2520) เกิดความวุน่วายในบา้นเมืองประชาชนแตกแยก (2500, 
2501, 2520, 2557) สมาชิกรัฐสภาก่อความวุน่วาย  ขา้ราชการการเมืองรังแกขา้ราชการประจาํ (2490, 
2501, 2519, 2534) ปกป้องรักษาผลประโยชน์และศกัด์ิศรีของทหาร (2491, 2534) เสถียรภาพและ
ความมัน่คง (2476) อยา่งไรก็ตาม สาเหตุหน่ึงท่ีทหารไม่เคยนาํมาเป็นขอ้อา้งในการรัฐประหารเลย 
กคื็อความขดัแยง้กนัเองในกองทพัระหวา่งทหารสายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกยคุทุกสมยั 

3.4 ผูน้าํทางทหารไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  กล่าวไดว้า่การรัฐประหารหลาย
คร้ังท่ีผ่านมาท่ีมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากระบบรัฐสภา  แต่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา 
ของสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยงันาํมาซ่ึงความขดัแยง้ แตกแยกทั้งในรัฐสภาและใน
สังคม  รวมทั้งในคณะรัฐบาลเอง ทาํให้กองทพัท่ีถูกกล่อมเกลาแนวคิดมาจากโรงเรียนทหารท่ีตอ้ง
ปกป้อง คุม้ครอง และแกไ้ขปัญหาของประเทศเห็นวา่ระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่สามารถนาํมาซ่ึง
ความเจริญของบา้นเมืองได ้จึงทาํให้กองทพัไม่ศรัทธาต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
จึงลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ  สถาบนัทาง
การเมือง  กระบวนการ และกลไกท่ีเก่ียวขอ้งลง  ท่ีสาํคญัคือการจาํกดัสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคทางการเมืองของภาคประชาชน โดยใช้กฎหมายซ่ึงออกโดยคณะรัฐประหารแทนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มีคณะรัฐประหารหรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งทาํหนา้ท่ีแทนสถาบนับริหาร และมีรัฐสภา
ท่ีมาจากการแต่งตั้งทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  เป็นตน้ 

เม่ือลม้ลา้งระบอบประชาธิปไตยแลว้  กองทพัจะบญัญติัรัฐธรรมนูญใหม่สาํหรับใชเ้ป็น
เคร่ืองมือ ให้เป็นประโยชน์แก่คณะของตน โดยเน้ือหาสาระหลกัท่ีบัญญติัใหม่นั้นมักจะเป็น
ประโยชน์แก่คณะของตนเองและพวกพอ้ง  จึงนับไดว้่า รัฐธรรมนูญจึงเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้
เพ่ือดาํรงอยู ่ สืบทอด กีดกนัคู่ต่อสู้ และใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองมากท่ีสุด 

3.5 เป็นเคร่ืองมือควบคุมรัฐสภา   การรัฐประหารหรือบางกรณีเป็นการยดึอาํนาจตนเอง 
กล่าวคือ การรัฐประหารในประเทศไทย หลายคร้ังท่ีรัฐบาลไม่สามารถควบคุมรัฐสภาหรือ
ผูแ้ทนราษฎรได ้ รัฐบาลทหารมกัจะเลือกใชว้ิธีการรัฐประหารตนเอง เพ่ือกลบัไปสู่การเร่ิมตน้ใหม่
หรือการควบคุมอาํนาจใหม่  
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3.6 ปราศจากการต่อตา้นท่ีรุนแรงจากประชาชน  กล่าวไดว้่าหลงัจากการเปล่ียนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ.2475 เป็นการดาํเนินการโดยชนชั้นนําของไทยทั้ งทหารและพลเรือน  
จึงทาํให้เวทีการเมืองไทยเป็นการต่อสู้กนัของกลุ่มชนชั้นนาํ  เป็นเหตุให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งเตม็ท่ี ไม่วา่จะเป็นการปกครอง หรือการยดึอาํนาจ  ดงันั้น การรัฐประหารทุกคร้ัง
จึงเป็นเร่ืองของการยึดอาํนาจระหว่างชนชั้นนําทางการเมืองไทย ทาํให้ไม่มีการต่อต้านจาก
ประชาชนอย่างขนานใหญ่  แม้ว่าจะมีความพยายามต่อต้านจากกลุ่มท่ีสูญเสียอาํนาจ ชนชั้น
ปัญญาชน นักวิชาการ ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไปก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถก่อตวัอย่างเป็น
รูปธรรมจนนาํไปสู่พลงัอนัเขม้แขง็อยา่งเพียงพอในการทา้ทายอาํนาจของกองทพัท่ีทาํรัฐประหาร
ได ้

3.7 การรัฐประหารเพ่ือสร้างหลกัการประชาธิปไตยแบบไทย ๆ กล่าวคือ เม่ือกองทพั 
ไม่มีความศรัทธาว่าระบอบประชาธิปไตยตะวนัตกจะสามารถแก้ไขปัญหาราชการแผ่นดินได ้ 
จึงหันมาสร้างแนวความคิดท่ีจะยึดอาํนาจเพ่ือสร้างหลกัการใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยแบบเฉพาะ
ของไทย  ไดแ้ก่  การรัฐประหารปี พ.ศ.2490 ซ่ึงโค่นลม้รัฐบาลฝ่ายพลเรือนปีกซา้ยของคณะราษฎร
และขบวนการเสรีไทยภายใตก้ารนาํของนายปรีดี  พนมยงค ์ การรัฐประหารปี พ.ศ.2500 ซ่ึงลม้ลา้ง
กลุ่มทหาร-ตาํรวจ ภายใตก้ารนาํของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กบัพลตาํรวจเอก เผ่า  ศรียานนท ์ 
การรัฐประหารปี พ.ศ.2501 ซ่ึงมีจอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ เป็นอตัตาธิปไตย การรัฐประหารปี พ.ศ. 
2519 ซ่ึงปราบปรามขบวนการนักศึกษาและประชาชนท่ีต้องการเปล่ียนแปลงสังคมและการ
รัฐประหารปี พ.ศ.2549 ซ่ึงเป็นการหยดุระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เพ่ือยบัย ั้งกลุ่มธุรกิจใหญ่
ท่ีจะเขา้สู่อาํนาจทางการเมืองของรัฐบาลท่ีมีนายกรัฐมนตรี ดร. ทกัษิณ  ชินวตัร แห่งพรรคไทยรัก
ไทย เป็นตวัแทน และการรัฐประหาร พ.ศ.2557 เป็นการรัฐประหารท่ีกองทพัเขา้สู่อาํนาจทาง
การเมืองอีกคร้ัง เพ่ือสร้างหลกัการและแนวคิดการปกครองแบบไทยข้ึนมาโดยยึดถือผูน้ําท่ีมี
คุณธรรมเหนือนกัการเมือง 

จึงเห็นไดว้่าการรัฐประหารทั้ง 6 คร้ังเป็นการท่ีกลุ่มผูย้ึดอาํนาจพยายามท่ีจะสถาปนา
ระบอบการเมืองท่ีตนเองมีความเช่ือมัน่ว่าจะส่งผลดีต่อประเทศชาติและกลุ่มตนเองให้เกิดข้ึน  
ในขณะเดียวกนัก็เป็นการลม้ลา้งระบอบการปกครองท่ีกลุ่มของตนเองเห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพ 
ในการแกไ้ขปัญหาบา้นเมือง 
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3.8 การรัฐประหารเกิดข้ึนตามหนา้ต่างแห่งโอกาส กล่าวคือ ตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 มาถึงปัจจุบนั (2558)  มีการยึดอาํนาจท่ีสามารถทาํแลว้ประสบความสําเร็จ 
ถึง 13 คร้ัง ซ่ึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึนไดง่้ายเน่ืองมาจากว่า อิทธิพลความคิดทางการเมืองแบบเก่ายงัมีอยู่
มากในหมู่ผูน้าํทางการเมืองไทย โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความพร้อมท่ีจะทาํการรัฐประหารก็คือ กองทพั 
นั่นเอง ท่ีมีทั้ งกองกาํลงั อาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่าองค์กรอ่ืนๆ ประกอบกับสภาพสังคมท่ียงั 
ไม่สามารถพฒันาความพร้อมสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดก้็เป็นอีกประเด็น
หน่ึงท่ีทาํใหก้ารรัฐประหารเกิดข้ึนไดง่้าย เม่ือเกิดหนา้ต่างแห่งโอกาสข้ึน 

จากท่ีกล่าวถึงลกัษณะของการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ลกัษณะร่วมของการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยบางลกัษณะอาจจะมีร่วมกนัทั้งหมด
ทุกคร้ัง แต่บางลกัษณะอาจจะเป็นลกัษณะเด่นท่ีเกิดข้ึนเฉพาะไม่ก่ีคร้ัง  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่แมจ้ะไม่ใช่
ลกัษณะร่วมทั้งหมดทุกคร้ังแต่เป็นลกัษณะท่ีมีนยัยะสาํคญัท่ีควรนาํมากล่าวไว ้

4. การดาํรงอยู่ของการรัฐประหารในการเมืองไทย 

จากการศึกษาวิเคราะห์การดาํรงอยู่ของการรัฐประหารในการเมืองไทย พบว่า การ
รัฐประหารท่ีดาํรงอยู่ในสังคมการเมืองไทยนบัตั้งแต่หลงัเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง 
พ.ศ.2475 เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั (2559) เป็นเวลากว่า 84 ปี มีการรัฐประหารท่ีประสบความ 
สําเร็จมาแลว้ 13 คร้ัง เฉล่ียแลว้ 6 ปี ต่อ 1 คร้ัง และยงัมีคร้ังท่ีไม่ประสบความสําเร็จอีก ซ่ึงนบัว่า
เป็นสถิติท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงการปกครองของไทยเป็นการ 
นาํประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่กลบัมีปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเป็น 
ส่ิงขดัแยง้กบัระบอบการเมืองใหม่เกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ  แมว้่าการเมืองไทยจะพฒันาปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แลว้ก็ตาม  ทั้งดา้นโครงสร้างและกระบวนการ  
แต่ก็ไม่อาจหยุดย ั้งการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากการศึกษามาขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดจ้าก
แนวคิดของนกัวิชาการต่างๆ จึงทาํให้สามารถสรุปไดว้่าการดาํรงอยู่ของการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึน 
ในการเมืองไทยมีสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ความอ่อนแอหรือความลม้เหลวของรัฐบาลพลเรือน ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นไดว้่า
การรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังเกิดจากความลม้เหลวของรัฐบาลพลเรือนท่ีมีอาํนาจขณะนั้น 
ในการบริหารประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  รวมถึงการสูญเสียความชอบธรรม 
ในการบริหารราชการอนัเน่ืองมาจากการทุจริตคอรัปชัน่ ความไม่โปร่งใส ความเส่ือมโทรมทาง
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ศีลธรรมจริยธรรมของนักการเมือง  ประชาชนแตกแยกทางความคิด  รัฐบาลไม่สามารถควบคุม
สภาได ้ ปัญหาเหล่าน้ีมกัจะเกิดข้ึนในการเมืองไทยและเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ทหารใช้เป็นขอ้อา้ง 
ในการเขา้แทรกแซงทางการเมือง และทาํใหก้ารรัฐประหารเกิดข้ึนในสังคมไทยเป็นประจาํ ซ่ึงการ
รัฐประหารท่ีเกิดจากปัจจยัน้ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2476, 2490, 2494, 2500, 2501, 2514, 2519, 2520, 
2534, 2549 และ 2557 สอดคลอ้งกบัคาํให้สัมภาษณ์ของ พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน โดย
หนงัสือพิมพไ์ทยโพสตอ์อนไลน์ (2559, ออนไลน์) ว่า “ทหารก็ไม่อยากปฏิวติั แต่หากจะไม่ให้
ทหารทาํรัฐประหาร ฝ่ายรัฐบาลตอ้งเป็นรัฐบาลท่ีดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนรักศรัทธาไม่มีการ
โกงกินคอรัปชนั ทาํให้ประชาชนมีการศึกษา มีความเป็นอยู่ท่ีดี ทหารไม่คิดหรอก คือประชาชน
ตอ้งรักรัฐบาล ถา้ประชาชนรักรัฐบาล ทหารท่ีไหนจะกลา้มาปฏิวติั วนัน้ีปัญหาหลกัท่ีทาํให้มีการ
ปฏิวติัรัฐประหารท่ีผ่านมาก็คือปัญหารัฐบาล ทุกคร้ังท่ีเขาสามารถปฏิวติัรัฐประหารไดก้็เพราะ
รัฐบาลอ่อนแอจึงทาํได ้ ดงันั้น หากจะไม่ให้มีการรัฐประหารอีกเลย ก็คือรัฐบาลท่ีเขาปกครอง
ประเทศ ประชาชนตอ้งรัก ไม่มีการคอรัปชนัก็จะไม่มีทางปฏิวติัไดเ้ลย ผมยืนยนัถา้ประชาชนเอา 
ทหารกไ็ม่กลา้ปฏิวติั ถูกประหารชีวติเปล่าๆ”  

4.2 รัฐบาลใชอ้าํนาจเกินขอบเขตจนนาํไปสู่วิกฤติความชอบธรรม (legitimacy) ซ่ึงเป็น
สาเหตุท่ีนําไปสู่การไม่รับฟังเสียงในรัฐสภาหรือท่ีเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาจนสภาไม่สามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจของฝ่ายบริหารได ้การแทรกแซงองคก์รอิสระ การแทรกแซงฝ่ายประจาํ
ของขา้ราชการการเมือง การแทรกแซงภายในขององค์กรทหาร แทรกแซงประเพณีปฏิบติัของ
ทหาร ซ่ึงการรัฐประหารท่ีเกิดจากปัจจยัน้ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2534, 2549 และ 2557 

4.3 ความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมืองของมวลชน กล่าวคือ การเมืองไทยในยุค
สมยัท่ีมีความต่ืนตวัทางการเมืองของภาคประชาชนสูงข้ึน และเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน สังคมมีความซับซ้อนมากข้ึนนาํไปสู่ความตอ้งการท่ีหลากหลาย
มากข้ึนของกลุ่มต่างๆ จึงเกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองเพ่ือดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองตาม
อุดมการณ์ท่ีตนยึดถือ ทาํให้เกิดการรวมกนัเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์และสนบัสนุนหรือต่อตา้น
รัฐบาล  ผลท่ีตามมาก็คือเกิดเง่ือนไขการชุมนุมของมวลชน ซ่ึงบางกรณีเกิดความรุนแรงและยืดยื้อ
ในการชุมนุม เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน ซ่ึงการ
รัฐประหารท่ีเกิดจากปัจจยัน้ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2500, 2549 และ 2557 ไม่วา่จะเกิดความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การมีอาวุธท่ีมีอานุภาพร้ายแรงในท่ีชุมนุม การปาระเบิด ยิงปืนเขา้ใส่กลุ่ม 
ผูชุ้มนุม รวมทั้งเกิดการจลาจลทางการเมืองมีการวางเพลิง และการทาํลายทรัพยสิ์น อาคาร สถานท่ี
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ของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมทั้งในต่างจงัหวดั การมี 
ชายชุดดาํท่ีมีอาวุธร้ายแรงรวมอยู่กบักลุ่มผูชุ้มนุม  เป็นตน้  ซ่ึงหลายกรณีนาํไปสู่การสูญเสียชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์นอยา่งรุนแรง 

4.4 ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีรุนแรงและการขาดความสามคัคีของประชาชนจนส่ง 
ผลกระทบต่อความมัน่คงของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ กล่าวคือ  สถาบนัพระมหากษตัริยข์องไทย 
มีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน  เป็นศูนยร์วมของชาติ ก็คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์
การรัฐประหารหลายคร้ังท่ีสถาบนัถูกยกเป็นขอ้อา้งในทางการเมืองและการก่อการรัฐประหาร  
ทั้งในทางตรงและทางออ้ม  นอกจากน้ีแลว้คู่ขดัแยง้ทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดไดมี้การนาํสถาบนั 
เขา้มาเก่ียวขอ้งในการเรียกร้องทางการเมืองอีกดว้ย  ซ่ึงการรัฐประหารท่ีเกิดจากปัจจยัน้ีเกิดข้ึนในปี 
พ.ศ.2501, 2514, 2519, 2534, 2549 และ 2557 

4.5 การแทรกแซงองค์กรทหาร ซ่ึงองค์กรทหารเป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งท่ีสุด 
ในประเทศท่ีมีทั้งกองกาํลงัและอาวุธ  ดงันั้นบ่อยคร้ังท่ีองคก์รทหารถูกแทรกแซงทั้งในรูปแบบ 
ของการแต่งตั้ง โยกยา้ย  การหยามหม่ินเกียรติยศศกัด์ิศรี  การแทรกแซงผลประโยชน์ของกองทพั 
การรัฐประหารท่ีเกิดจากปัจจยัน้ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2490, 2491, 2520, 2534 

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้่าปัจจยัขา้งตน้นั้น เป็นส่ิงท่ีทาํให้การรัฐประหารดาํรงอยู่
ไดใ้นการเมืองไทยอย่างยาวนานและสมํ่าเสมอ นับตั้งแต่หลงัจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
การปกครองใน ปี พ.ศ.2475 เป็นตน้มา  แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจยัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้  
ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีการรัฐประหารในยคุแรกๆ ถูกนาํมากล่าวอา้ง กคื็อ ภยัจากลทัธิคอมมิวนิสต ์ไดแ้ก่ 
การรัฐประหารในปี พ.ศ.2476, 2494, 2501, 2514  และปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่น
ขณะนั้นท่ีคณะผูป้กครองไม่สามารถควบคุมการเมืองไดต้ามรัฐธรรมนูญ ไดแ้ก่ การรัฐประหาร 
ในปี พ.ศ.2494 และ 2514  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัใหม่ๆ ท่ีทาํให้การรัฐประหารสามารถดาํรงอยูไ่ด้
ท่ามกลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยในยุคแรกๆ ไม่ได้มาก็คือ การ
แทรกแซงหน่วยงานราชการ ขา้ราชการประจาํ และองคก์รอิสระของฝ่ายรัฐบาลพลเรือน ประชาชน
แตกความสามัคคี โดยมีต้นเหตุมาจากรัฐบาลพลเรือน เกิดเผด็จการรัฐสภา รัฐบาลพลเรือน 
มีพฤติกรรมการฉ้อราษฎร์บงัหลวง  การบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใส  มีมวลชน
จาํนวนมากชุมนุมทางการเมืองอยา่งยืดเยื้อและมีความไม่สงบเกิดข้ึนในระหว่างการชุมนุม ซ่ึงจะ
เห็นได้ว่าหากพิจารณาแล้วปัจจัยเหล่าน้ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีความต่ืนตัวทางการเมืองของภาค
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ประชาชนสูง และมีการปฏิรูปการเมืองแลว้โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ซ่ึงทาํให้การเมืองไทยมีการพฒันาท่ีสูงข้ึนทั้งในดา้นสถาบนัทางการเมืองไดเ้กิดองคก์ารทาง
การเมืองใหม่ๆ ข้ึนมา  เช่น  องคก์รอิสระต่างๆ สถาบนัทางการเมืองท่ีมีอยูเ่ดิมมีความกา้วหนา้และ
เข้มแข็งมากข้ึน ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนได้เกิดการต่ืนตัวทางการเมือง 
ของประชาชนมากข้ึนในทุกๆ ระดบั ทาํให้ประชาชนสนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง 
กวา้งขวางข้ึน ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participant political 
culture) ดา้นกระบวนการทางการเมืองไดเ้กิดกระบวนการทางการเมืองท่ีพฒันามากข้ึนทั้งในส่วน
ของกระบวนการเลือกตั้ ง  กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง  กระบวนการออกกฎหมาย  
กระบวนการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ  ดา้นการคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนท่ีไดมี้การ
ใหค้วามคุม้ครองมากข้ึน  เป็นตน้  

จึงเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีทาํให้การรัฐประหารดาํรงอยู่ไดใ้นสังคมไทยหลายปัจจยัเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนมาใหม่ตามการพฒันาทางการเมืองของไทย แต่กลับกลายเป็นเง่ือนไขท่ีนําไปสู่การ
รัฐประหารไดอี้ก ท่ีเห็นไดช้ดัคือ ประการแรก การทุจริตคอรัปชัน่เชิงนโยบายซ่ึงเป็นวิธีการกระทาํ
ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีความแนบเนียนไปกบันโยบายของ
รัฐบาลจนนาํไปสู่การขาดความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน   ประการท่ีสอง เผด็จการ
รัฐสภา กล่าวคือ ปัญหาการบริหารประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมา คือ รัฐบาลเป็นแบบ 
พรรคผสมบ่อยคร้ังนาํมาซ่ึงความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลจนเกิดการปฏิรูปการเมืองให้รัฐบาล 
มีความเขม้แข็งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 แต่ผลท่ีเกิดข้ึนคือรัฐบาลเขม้แข็งมากเกินไปจนกลไก
ตรวจสอบท่ีมีไม่สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ งความเขม้แข็งน้ีทาํให้รัฐบาล 
เขา้แทรกแซงหน่วยงานราชการและองคก์รอิสระต่างๆ  ประการท่ีสาม  เง่ือนไขของมวลชนอนัเกิด
จากความต่ืนตวัทางการเมืองของภาคประชาชนอยา่งกวา้งขวางนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในรูปแบบการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนจาํนวนมากและระยะเวลานานบ่อยคร้ังเกิดความ
รุนแรงทางการเมืองข้ึนและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองจนประชาชนมีลกัษณะของการ 
ขาดความสามคัคี  ซ่ึงจากท่ีกล่าวมานั้นเป็นปัญหาของการเมืองยุคใหม่และกลายเป็นปัจจยัใหม่ 
ของการเขา้แทรกแซงทางการเมืองของทหารในยคุปัจจุบนั  ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่หากการเมืองไทย
ไม่สามารถสร้างความเป็นพลเมือง (citizen) ท่ีสมบูรณ์ใหเ้ป็นหลกัในการพฒันาการเมืองได ้แมจ้ะ
มีการพฒันาการเมืองดา้นอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถหยดุย ั้งการรัฐประหารในการเมืองไทยไดเ้ลย  รวมถึง
ต้องจัดความสัมพนัธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนให้มีความสมดุล ซ่ึงต้องไม่เป็นการท่ีรัฐบาล 
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พลเรือนจะกาํจดัทหารหรือนาํเขา้มาเป็นเคร่ืองมือ ประเดน็น้ีจะเห็นไดจ้ากการรัฐประหารหลายคร้ัง
ท่ีรัฐบาลพลเรือนพยายามกาํจดัทหารออกจากเวทีทางการเมือง และหลายคร้ังรัฐบาลพลเรือน
พยายามเข้าไปแทรกแซงโดยการใช้อ ํานาจทางการเมืองเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากทหาร 
มากเกินไปจนทาํให้ทหารแตกแยกเป็นกลุ่ม ดังนั้ น รัฐบาลพลเรือนต้องสร้างความสมดุลใน
ความสมัพนัธ์ใหเ้กิดข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

1.1 จากการศึกษาวฒันธรรมทางการเมืองของไทย พบวา่ เป็นการผสมระหวา่งวฒันธรรม 
ทางการเมืองหลกัสาํคญัคือ วฒันธรรมทางการเมืองอิสระนิยมและอาํนาจนิยม ดงันั้นในการพฒันา
การเมืองเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปด้วยความราบร่ืนต้องพัฒนา
วฒันธรรมทางการเมืองไทยให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยใช้
กระบวนการพฒันาทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาอยา่งจริงจงัและแทจ้ริง 

1.2 การรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในการเมืองไทยนั้น พบวา่ มีเง่ือนไขผลกัดนัหลายประการ
ท่ีเกิดจากข้อบกพร่องของกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทยเอง ดังนั้ น 
หากตอ้งการจะป้องกนัการรัฐประหารในการเมืองไทยจะตอ้งพฒันาการเมืองในระบอบประชา- 
ธิปไตยให้เขม้แข็งอย่างแทจ้ริง และส่งเสริมการศึกษาทางการเมืองให้กบั 3 กลุ่มหลกัของสังคม 
คือ นกัการเมือง  ประชาชน  และกองทพั อยา่งจริงจงั  โดยตั้งทศันคติวา่การศึกษาการเมืองเป็นการ
สร้างสงัคมและพฒันาการเมือง แมจ้ะไม่ใช่วชิาชีพกต็าม 

2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 

การรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในการเมืองไทยยงัมีประเด็นท่ีควรศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือให้ได้
คาํตอบในดา้นอ่ืนๆ อีก โดยมีประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

2.1 รูปแบบการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 
อยา่งไร โดยเฉพาะในยคุของประชาธิปไตยสมยัใหม่ 

2.2 การรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยถือไดว้่าเป็นรัฐประหารท่ีทาํลายประชา- 
ธิปไตยเสมอไปหรือไม่ อยา่งไร 
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2.3 การศึกษารัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศมีประเด็น
ท่ีเหมือนกนั ต่างกนั หรือไม่ อยา่งไร 

2.4 ศึกษาเปรียบเทียบเง่ือนไขในการรัฐประหารในยคุต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือสร้าง
ตวัแบบในการป้องกนัการแทรกแซงทางการเมืองของกองทพัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 


