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การศึกษาบทบาททางการเมืองของกองทพัในรฐัสมยัใหม่เป็นประเด็นหลกัที่ได้รบัความสนใจ

ต่อเน่ือง แง่มุมหลกัทีศ่กึษาเปลี่ยนแปลงไปตามโดยแนวโน้มส าคญัและปรากฏการณ์ทางการเมืองทีเ่กิดขึ้น

ในหลายรฐัในแต่ละช่วงเวลา ในทศวรรษที ่1960 และ 1970  รฐั “ก าลงัพฒันา” ในภูมภิาคต่าง ๆ เผชญิกบั

การยึดอ านาจทางการเมืองโดยทหารที่ท าให้ความพยายามสถาปนาระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบมี

ตวัแทนหยุดชะงกั การศกึษาสาเหตุการรฐัประหารและการใช้อ านาจทางการเมืองโดยตรงของทหาร (และ

พนัธมิตรพลเรือน) กลายเป็นประเด็นหลกัในการศึกษาระบบการเมืองนอกตะวนัตก การเปลี่ยนผ่านทาง

การเมืองจากระบอบเผด็จการรูปแบบต่าง ๆ ในในช่วงปลายศตวรรษที 20 เรื่อยมาจนถงึต้นศตวรรษที ่21 

ท าให้ความสนใจของนกัสงัคมศาสตร์มุ่งไปทีก่ารพฒันาประชาธิปไตย แง่มุมหน่ีงทีส่ าคญัยิง่ได้แก่การปรบั

บทบาททีทางของทหารเพื่อให้รบักบัระบบการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตย การท าให้กองทพัอยู่ใต้

การควบคุมก ากบัของพลเรือนถูกจดัเป็นเงื่อนไขส าคญัของการสร้างประชาธิปไตยที่ม ั่นคงย ั่งยืน 

(Consolidation of democracy) กองทพัของหลายรฐัในเอเซียมีบทบาททางการเมืองสูงมากในช่วงเวลา

ต่าง ๆ ต ัง้แต่การสรา้งรฐัสมยัใหม่ การริเริ่มพฒันาเศรษฐกจิ จนถงึการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจากระบอบ

เผด็จการ บทบาทท่าทีของทหารจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเ ร็จหรือล้มเหลวของการสถาปนา

ประชาธปิไตยในรฐัตา่ง ๆ    

ประสบการณ์ของรฐัต่าง ๆ ท าใหเ้ห็นไดว้า่เสน้ทางการเปลีย่นผา่นทางการเมืองและการปรบับทบาท

ทางการเมืองของกองทพัมีความเฉพาะเจาะจงมาก  สามทศวรรษที่ผ่านมาท าให้เห็นได้ว่าข้อเสนอทาง

วิชาการบางประการว่าด้วยผลของการใช้อ านาจทางการเมืองโดยตรงของทหารไม่สอดคล้องก ับ

ปรากฏการณ์ในหลายสงัคม เช่นข้อเสนอของ Samuel Huntington ว่าทหารในฐานะผู้ปกครองจะน าไปสู่

การพฒันาเชิงสถาบนัทีเ่อ้ือต่อประชาธิปไตย ไม่ได้ปรากฏในหลายรฐัแต่บทบาททางการเมืองกลบัลดทอน

ความเป็นเอกภาพเชิงสถาบนัของกองทพัเอง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรมน าไปสู่

สภาพทีไ่ม่เอ้ือต่อการแทรกแซงทางการเมืองและใช้อ านาจทางการเมืองโดยตรงของทหาร  ระบบการเมือง

อ านาจนิยมท ัง้โดยทหารและพลเรือนตา่งก็ถูกส ั่นคลอน กระบวนการเปลีย่นผา่นทางการเมืองจากอ านาจนิยม

ระลอกล่าสุดเริ่มต้นต ัง้แต่ปลายศตวรรษที ่20 การสถาปนาและสรา้งความย ั่งยืนให้ประชาธปิไตยเป็นไปใน

หลายรฐัทีเ่ผชญิปญัหาและความยากล าบากตา่งกนัไป ประสบการณ์ของบางรฐัท าใหเ้ห็นได้วา่การปรบัทีท่าง

ทางการเมืองและความสมัพนัธ์กบัสถาบนัทางการเมืองในระบอบการเมืองที่ผู้น ามาจากการเลือกต ั้งไม่



สามารถจะเกดิขึน้และด าเนินไปเอง แต่ต้องอาศยัการตดัสินใจเชิงนโยบายและเจตนารมย์ทางการเมืองใน

การผลกัดนัการปรบัทีท่างของกองทพัเพื่อรบักบัประชาธิปไตยทีก่ลุ่มพลงัทางสงัคมทีห่ลากหลายมีส่วนร่วม

ในพ้ืนทีท่างการเมืองมากขึน้ 

การสถาปนาการควบคุมกองทพั (ทีเ่คยมีบทบาททางการเมืองสูง รวมท ัง้ใช้อ านาจทางการเมืองเอง

โดยตรง) โดย “พลเรือน” (Civilian control) เป็นความท้าทายหลกัในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่

ประชาธปิไตยของหลายรฐั ประสบการณ์ของแต่ละรฐัในการจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ครองอ านาจทาง

การเมืองทีม่าจากการเลือกต ัง้แตกต่างกนัไป   ลกัษณะของกระบวนการเปลี่ยนผ่านและปรบับทบาท ปจัจยัที่

สนบัสนุนหรือขดัขวางกระบวนการเป็นประเด็นวจิยัหลกัของนกัสงัคมศาสตร์ท ัง้ในระดบักรณีศกึษาและการ

เปรียบเทียบ งานวิจยัในประเด็นดงักล่าวท าให้เห็นองค์ประกอบทีเ่ฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะเป็น

บทบาทและการสนบัสนุน/กดดนัให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มพลงัต่าง ๆ ทางสงัคม บทบาทของผู้น า

ทางการเมืองในการวางแผนและด าเนินการให้เกดิการปรบับทบาทของกองทพัและลกัษณะเชิงสถาบนัของ

กองทพัโดยเฉพาะการแบ่งแยกเป็นกลุ่มภายใน  บางรฐัเผชิญกบัการต่อต้านขดัขวางการเปลี่ยนผ่านโดย

กองทพั และแงมุ่มส าคญัของการโตเ้ถียงหลกัแตกตา่งกนัไปในแตล่ะกรณี 

เมื่อประเมินบทบาททางการเมืองของกองทพัในการเมืองไทยตามเกณฑ์ข้างต้น การปรบับทบาท

ทางการเมืองของทหารเพื่อรบักบัการพฒันาประชาธปิไตยทีย่ ั่งยืน รวมท ัง้การสถาปนากลไกในการควบคุม

กองทพัโดยกระบวนการประชาธปิไตยยงัไมก่้าวหน้ามากนกั และดูจะเผชญิกบัอุปสรรคขวากหนามมากมาย 

การยดึอ านาจทางการเมืองและการพยายามส่งอทิธพิลต่อกระบวนนโนยบายสาธารณะและการตดัสนิใจทาง

การเมืองยงัด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง การรฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 เป็นตวัอย่างทีช่ดัเจน ช่วงเวลาหนึ่ง

ทศวรรษทีผ่่านมา ความขดัแย้งและการเมืองแบบแบ่งข ัว้ที่ส ั่นคลอนแก่นแกนของระบบการเมือง ท าให้ได้

เห็นการใช้ก าลงัทหารจดัการการชุมนุมทางการเมืองทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายหลายครัง้ ผู้น ากองทพั

ก ากบักจิกรรมการเมืองภาครฐั และความสุม่เสีย่งตอ่การยดึอ านาจทางการเมือง 

แนวคิดทฤษฎีและมโนทศัน์หลายประการกลายเป็นเครื่องมือส าคญัในการท าความเข้าใจหรือเป็น

กรอบในการคดิใคร่ครวญเกีย่วกบัการปรบัทีท่างของกองทพัในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองระลอก

น้ี  ความสมัพนัธ์ระหว่างทหารกบันกัการเมืองพลเรือน ประชาสงัคม และพลเมือง เป็น “ตวัแปร” หรือแง่มุม

ส าคญัในการศึกษาบทบาทที่ทางของทหารในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการพฒันา

ประชาธิปไตยในระบบการเมือง ประเด็นส าคญัที่ถูกรวมไว้ในการอธิบายและการออกแบบความสมัพนัธ์

ระหวา่งทหารกบัพลเรือนในระบบการเมืองได้แก ่หลกัการวา่ดว้ยสทิธิอ านาจในการควบคุมกองทพัของผู้น า

พลเรือนทีข่ึน้สูอ่ านาจผา่นกระบวนการเลือกต ัง้ (Civilian Supremacy) เพือ่จะใหก้ารพฒันาประชาธปิไตย

เป็นไปได ้หลกัการดงักลา่วต้องได้รบัการยดึถือและมีผลในทางปฏบิตั ิทา่ทีและการเคลื่อนไหวของกองทพัมี



ผลส าคญัต่อความเป็นไปและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของรฐัต่าง ๆ ต ัง้แต่สหภาพยุโรปถึงรฐัในโลก

อาหรบัและอาฟรกิา 

 แนวคิดว่าด้วยการปฏิรูปภาคความมั่นคง และธรรมภิบาลในภาคความมั่นคง (Security Sector 

Reform/ Security Sector Governance – SSR/SSG) เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจะสนบัสนุน

การพฒันาประชาธิปไตยที่แอบอิงกบัหลกัการเสรีนิยมในรฐันอกตะวนัตก โดยเสนอแนวคิดว่าด้วยการ

ปรบัเปลี่ยน “ภาคความมั่นคง” ของรฐัเพื่อให้สนบัสนุนหรือสอดคล้องกบัการพฒันาประชาธิปไตยและการ

คุม้ครองสทิธเิสรีภาพของพลเมือง มโนทศัน์การปฏรูิปภาคความมั่นคงเชื่อมโยงกบัแนวคดิวา่ด้วยการพฒันา

ประชาธิปไตย และความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ภาพของ “ภาคความมั่นคง” ที่ขยายกว้างขวางขึ้น ไม่ได้

จ ากดัอยู่เพียงองคาพยพของรฐัทีผู่กขาดการใช้อาวุธอย่างกองทพั ต ารวจ หรือหน่วยงานด้านการข่าวเทา่นัน้ 

แต่ยงัหมายรวมถึง สถาบนัทีก่ ากบัดูแลองค์กรถืออาวุธ – รฐับาล รฐัสภา และประชาสงัคม, องค์กร/สถาบนั

ด้านการรกัษากฎหมายและความยุติธรรม – กระบวนการยุติธรรมและการลงโทษ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน, กองก าลงันอกภาครฐั และกลุม่/องค์กรภาคประชาสงัคม การปฏรูิปภาคความมั่นคงเพือ่ให้มี “ธรร

มาภบิาล” (Security Sector Governance – SSG) เป็นปจัจยัส าคญัยิ่งในการประกนัสทิธเิสรีภาพของ

พลเมืองและการสถาปนาประชาธปิไตยในระบบการเมือง 

แม้ว่าธรรมาภิบาลจะกลายเป็นค่านิยมส าคญัในระบบการเมืองระหว่างรฐั การผลกัดนัให้เกิดการ

ปฏรูิปภาคความมั่นคงเพื่อสถาปนาธรรมภบิาลไมใ่ช่เรื่องง่ายในเพราะความไมเ่ทา่เทียมขององค์ประกอบใน

ภาคความมั่นคง กล่าวคือกองทพัในหลายรฐัเข้ายึดกุมอ านาจรฐัและ/หรือใช้อ านาจในการปกครองเอง

โดยตรง การผลกัดนัให้กองทพัปรบัเปลี่ยนไปพรอ้มกบัองค์กรอื่นที่รวมเป็นภาคความมั่นคงในมโนทศัน์น้ี

มองขา้มทีท่างพเิศษของกองทพัในระบบการเมืองและปญัหาเฉพาะของกองทพัในฐานะฐานส าคญัของระบบ

การเมืองเดิม ในประวตัิศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมยั กองทพัมีบทบาทส าคญัในฐานะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่

อ านาจผา่นการรฐัประหารเพือ่เปลี่ยนผูน้ ารฐับาล และการรกัษาอ านาจของผู้ครองอ านาจ การพยายามท าให้

สถาบนัที่ทรงพลงัและครองอ านาจทางการเมืองปรบัเปลี่ยนในทิศทางของธรรมภิบาลไม่ใช่เรื่องง่าย  

นอกจากน้ีองค์ประกอบเชิงบริบทการเมืองไทยในเวลาน้ียงัไม่เอ้ือต่อการปรบัเปลี่ยนบทบาทกองทพั เพราะ

กองทพัยงัแสดงบทบาทในฐานะเครื่องมือจดัการความขดัแย้งระหว่างชนชัน้น าในช่วงการเปลี่ยนผ่านทาง

การเมืองจากรฐัข้าราชการมาสู่ระบบเลือกต ัง้นิยม นอกจากน้ีสถานการณ์ความรุนแรงที่ยืดเยื้อในระบบ

การเมือง ท ัง้ใน 3 จงัหวดัภาคใต้ และความขดัแย้งเชิงโลกทศัน์ทางการเมืองที่น าไปสู่การชุมนุมประท้วง

หลายรอบ โดยกองทพัมีบทบาทน าในการจดัการความขดัแย้งมากขึน้ การคดิถงึกระบวนการควบคุมกองทพั

โดยพลเรือนจงึเป็นไปไดย้ากมากขึน้กวา่เดมิทีย่ากยิง่อยูแ่ลว้ 

จากการส ารวจการตีความและท าความเข้าใจแนวคดิว่าด้วยการปฏรูิปภาคความมั่นคงในบริบททาง

การเมืองทีก่องทพัมีบทบาทและอ านาจสูงกว่าหน่วยงานความมั่นคงอืน่ ประกอบกบัช่วงเวลาทางการเมืองที่



ทุกสถาบนัและองคาพยพของสงัคมต้องปรบัรบักบัการเปลี่ยนผา่นสู่ประชาธปิไตยแบบไมเ่สรี การตืน่ตวัทาง

การเมืองของคนหลายกลุ่ม และช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อผลกัดนัรฐัและสงัคมเพิ่มมากขึน้ ท า

ให้เห็นความจ าเป็นของการคดิใคร่ครวญต่อว่าด้วยบทบาททีท่างกองทพัในสงัคมการเมืองไทย เพื่อจะตอบ

ค าถามว่ากองทพัจะอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมการเมืองทีไ่ม่เอ้ือต่อบทบาททีท่างในฐานะสถาบนัทรง

อิทธิพลและฐานอ านาจทางการเมืองได้อย่างไร แนวคิดและข้อเสนอทางวิชาการที่น าเข้าโดยไม่ต ัง้ค าถาม

อาจไม่เหมาะกบับริบทเฉพาะของไทยหลายแง่มุม การคิดใคร่ครวญถึงการปรบับทบาททางการเมืองของ

กองทพัน่าจะมีส่วนส าคญัในการคลี่คลายการเมืองแบบแบ่งข ัว้ การสถาปนาความย ั่งยืนของประชาธิปไตย 

และการลดการใช้ความรุนแรงในการจดัการกบัความขดัแย้งทางการเมืองในสงัคมไทย 

 


