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บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัช้ินน้ี  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาททางการ
เมืองของ กองทัพไทย และพัฒนาการบทบาททางการเมืองของกองทัพไทย ตั้ งแต่ พ.ศ. 2535-2563             
ดว้ยวิธีการ สัมภาษณ์อดีตนายทหารชั้นผูใ้หญ่ และผูท้รงคุณวุฒิฝ่ายพลเรือน ผลการศึกษาพบว่า พฒันาการ
บทบาททาง การเมืองของกองทัพไทย ซ่ึงเคยอยู่ในภาวะท่ีถดถอยและความนิยมข้ึนอยู่ในระดับสูงสุด       
โดยอิงกบัทศันคติทางสังคมท่ีมีต่อกองทพัในแต่ละช่วงเหตุการณ์ทางการเมือง จึงมีผลต่อสํานึกของผูน้าํ
กองทพัในการกาํหนดท่าทีและการตดัสินใจทางการเมือง  การท่ีกองทพัมีความน่าเช่ือถือทางสังคมมากกว่า
สถาบนัทางการเมืองอ่ืนๆ จึงถูกดึงเขา้มาอยูใ่นแวดวงการเมืองมาตลอด และมีแนวโนม้ว่ากองทพัไทยคงยงั
รักษาและขยายบทบาททางการเมืองของตนเองไวไ้ด ้จนถึงปัจจุบนั  สาํหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
บทบาททางการเมืองของกองทพัไทยตั้งแต่  พ.ศ. 2535-2563ไดแ้ก่ 3 ปัจจยัสําคญั คือ 1) ดา้นรัฐธรรมนูญ    
2) ดา้นความมัน่คง และ 3)ดา้นการมืองภาคประชาชน  ซ่ึงไดเ้อ้ืออาํนวยให้กองทพัไทยปรับเปล่ียนบทบาท
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ได้อย่างกลมกลืน และมีความชอบธรรมในฐานะผูค้วบคุมและกาํหนดกติกาทางการเมืองไทยได้อย่าง
ยาวนาน 
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Abstract 
 The objective of this article was to study the factors affecting the changes in the political role of 
the Royal Thai Armed Forces and the development of the political role of the Royal Thai Armed Forces 
from 1992 to 2020. The study was conducted through interviews with former senior military officers and 
experts in the civil sector. The results revealed that the development of the political role of the Royal Thai 
Armed Forces used to be in a recession and also gained the highest popularity based on social attitudes 
towards the military in different political events, which affected the awareness of the military leaders in 
making political attitudes and decisions. Due to the fact that the military was more socially credible than 
other political institutions, the military had usually been drawn into the political sphere; moreover, it is 
likely that the Royal Thai Armed Forces could maintain and expand its political role so far. The factors 
affecting the changes in the political role of the Royal Thai Armed Forces from 1992 to 2020 consisted of 
1) the factors regarding Thai Constitution, 2) the security factors and 3) the civil politics factors. These 
three factors facilitated the Royal Thai Armed Forces to change the roles harmoniously and gain 
legitimacy as the one who controlled and regulated Thai politics for a long time. 
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บทนํา 
 ภายหลังการส้ินสุดยุคสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาได้ก้าวข้ึนสู่ผูน้ําการเมือง ความมั่นคงและ
เศรษฐกิจโลกเพียงผูเ้ดียว  ในยคุสมยัหน่ึง กองทพัไทยเคยไดรั้บการสนบัสนุนทั้งงบประมาณ การฝึกอบรม 
อาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบรรดาชาติท่ีปกครองแบบระบอบเผด็จการทางทหารในภูมิภาค
ต่างๆ     ทัว่โลกต่างไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็กาํลงัจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตเ้พื่อป้องกนัการแพร่ระบาดลทัธิคอมมิวนิสต์  ทา้ยท่ีสุดยุคสงครามเยน็ได้ส้ินสุดลง  กระแสธาร
ประชาธิปไตยไดไ้หลเขา้สู่กระจายไปยงัทัว่โลกเร่ิมเติบโตอยา่งมัน่คง สหรัฐอเมริกาจึงเร่ิมปรับปรุงนโยบาย
และเง่ือนไขในการรักษาความสัมพนัธ์กบับรรดาประเทศท่ียงัปกครองภายใตร้ะบอบเผด็จการ แต่ยงัคงให้
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ความช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการทหารต่อไป หากการเปล่ียนผา่นระบอบปกครองของประเทศเองไปสู่
การสร้างประชาธิปไตยอยา่งมัน่คงตามทิศทางท่ีสหรัฐอเมริกาตอ้งการ  ดงันั้นบรรดาผูน้าํประเทศเผด็จการ
นิยม จึงเร่ิมโอนอ่อนผ่อนตามยอมให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งและขยายสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทาง  
การเมืองของประชาชนจึงกลายเป็นส่วนสาํคญัให้ประเทศเหล่าน้ี ยอมรับเง่ือนไขใหม่เชิงบงัคบัตอ้งยอมรับ
การปรับเปล่ียนบทบาททางการเมืองของตนเองไปโดยปริยาย 
 ดงันั้นช่วงหลงัยคุสงครามเยน็ตอนตน้ ระหวา่งปี พ.ศ. 2535-2551 ภายหลงัการส้ินสุดอิทธิพลของ
สหภาพโซเวียต เป็นช่วงเวลาท่ี สหรัฐอเมริกาไดร้ะดมสรรพกาํลงัการเขา้ไปจดัระเบียบในกลุ่มประเทศ
ยโุรปตะวนัออก จนประสบความสาํเร็จ แต่ในเวลาถดัมาการเขา้ไปจดัสรรผลประโยชน์ทรัพยากรพลงังาน
ในภูมิภาคตะวนัออกกลางด้วยการทาํสงคราม  ทาํให้พลงัอาํนาจความชอบธรรมของสหรัฐอเมริกาเร่ิม         
เส่ือมทรามลง เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมา จีนได้กลายเป็นขั้ วมหาอํานาจชาติใหม่ข้ึนมาผงาดตีคู่กับ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิค ทาํให้ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเมืองระหวา่งประเทศ (บรรจง ไชยลงักา, 2016, หนา้ 30-32) 
 ดงันั้นเม่ือบริบทภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกไดเ้ปล่ียนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์วิกฤติค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย ในปี พ.ศ. 2540-2541 ไดส่้ง
กระทบเป็นลูกโซ่ลุกลาม มายงัประเทศไทย การเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทพัลว้นมีกลยทุธ์
การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มบริบททางการเมืองไดก้ลมกลืนกบัโจทยท่ี์ทา้ทายข้ึนมาตลอดเวลา นบัตั้งแต่
ภายหลังการส้ินสุดการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ในปี          
พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา ซ่ึงตลอดระยะเวลาเกือบเกา้สิบปี พบขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษข์องความไม่ตั้งมัน่ต่อ
ระบอบประชาธิปไตย ถึงจาํนวนการทาํรัฐประหารมีทั้งหมด 13 คร้ัง เป็นความพยายามก่อการกบฏ 11 คร้ัง 
และการเกิดการเปล่ียนแปลงด้วยพลังการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน จาํนวน 2 คร้ัง (พิชิต        
รัชตพิบุลภพ, 2559, หนา้ 101)  
 ยิ่งไปกว่านั้ นภายหลังเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผูชุ้มนุม ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ส่งผลให้ความชอบธรรมและบทบาททางการเมืองของกองทพับอบชํ้ าอย่างหนัก        
จนบรรดาผูเ้ช่ียวชาญและครํ่ าหวอดทางการเมืองไทยต่างวิเคราะห์และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า 
กองทพัไทยคงไม่กลบัเขา้มามีอิทธิพลและบทบาทช้ีนาํทางการเมืองใดๆ ไดเ้ฉกเช่นอดีตอีกต่อไป ประกอบ
กับการมีรัฐธรรมนูญฉบับ  พ .ศ. 2540 ท่ีมาจากเจตนารมณ์ของประชาชน  มีส่วนทําให้เกิดการสร้าง
ประชาธิปไตยใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน  ในขณะเดียวกนั พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์ผูบ้ญัชาการทหารบกในขณะนั้น 
(2 ตุลาคม 2541) ไดล้าออกจากตาํแหน่งวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแต่งตั้ง เพื่อแสดงเจตจาํนงส่วนตวั ในการ    
ทาํหน้าท่ีตาํแหน่งทางทหารเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สาธารณชนส่วนใหญ่เช่ืออย่างสนิทใจว่ากองทพัได้
ปรับเปล่ียนตวัเองใหอ้ยูภ่ายใตก้ารนาํของรัฐบาลพลเรือนมากข้ึน (Boonprong, 2000, pp. 55-56) 
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 ความผันผวนทางการเมืองและความท่ีไม่มี เสถียรภาพและเปราะบาง คือการท่ีบรรดา              
พรรคการเมืองเร่ิมติดตั้งหมุดทางความคิดทางการเมือง จดัตั้งมวลชนเพื่อเป็นฐานสนบัสนุนการขบัเคล่ือน
ทางการเมืองของตนเอง การใช้อาํนาจทางการเมืองท่ีเกินขอบเขตของฝ่ายบริหาร นําไปสู่การเรียกร้อง     
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบนกัการเมือง จนนาํไปสู่มูลเช้ือแห่งความขดัแยง้ระหว่างประชาชนท่ีมา
จากรากฐานทางความคิดท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีตามมาก็คือการเคล่ือนไหวการเมืองภาคประชาชนเร่ิมเติบโต 
และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ความโปร่งใส ทางการเมืองมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม สํานึกทางการเมืองท่ีมี    
ความเป็นอนุรักษนิ์ยมของชนชั้นกลางมีพลงั กดดนัในระดบัสูงกบัทางการเมืองไทย เป็นการส่งสัญญาณ
เรียกร้องให้กองทพัเขา้มาร่วมรับผิดชอบแกไ้ขปํญหา  เพราะทศันคติของชนชั้นกลางมีความรู้สึกเป็นบวก
ต่อกองทพัมากกว่าการใหค้วามไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีมีต่อนกัการเมือง ดว้ยสถานการณ์ทางการเมืองมีแนวโนม้เป็น
สุญญากาศทางการเมืองหาทางออกไม่ได ้จึงกลายเป็นโอกาสให้กองทพั หวนคืนสู่บทบาททางการเมือง
อย่างเต็มตวัอีกคร้ัง ด้วยการเขา้มาทาํรัฐประหาร  2 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557 โดยได้รับการ
ตอ้นรับยินดีจากชนชั้นกลาง และกลายเป็นพลงัแห่งความชอบธรรมให้กองทัพเขา้มากระชับพื้นท่ีจัด
ระเบียบ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ (สุรชาติ บาํรุงสุข, 2558, หนา้ 117)  
 ลกัษณะพิเศษของสังคมไทยคือการปกครองแบบจารีตประเพณี ท่ีมีองคพ์ระมหากษตัริยท์รงเป็น
พระประมุข เป็นผูป้กครองสูงสุด ไดส้ร้างความเขม้แข็งของราชอาณาจกัรทั้งการปฏิรูประบอบราชการ
บริหารแผ่นดิน การสร้างชาติเป็นปึกแผ่นตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ต่อมาใน
รัชสมยั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงริเร่ิมปลูกฝังให้ราษฎรมีความรู้สึกนึกคิดแนวคิด
ชาตินิยม การนบัถือศาสนาและและการแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นเร่ืองท่ี
ถูกปลูกฝังเช่ือมโยงมาอยา่งชา้นาน แมใ้นเวลาต่อมามีแนวคิดใหม่ๆ เขา้มาในสงัคมไทย ไปยงักลุ่มปัญญาชน  
อาทิ ความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย  ทุนนิยม วตัถุนิยม ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีตอ้งไม่กระทบต่อแนวคิดสถาบนั
หลักทั้ งสามของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดังนั้ นวฒันธรรมทางการเมืองไทย               
จึงมุ่งเนน้ความเป็น ปฏิบติันิยม เนน้ถึงความ เป็นไปได ้สังคมไทยจึงไม่มีลกัษณะไปในทางสุดโต่งทั้งฝ่าย
ซา้ย หรือ ฝ่ายขวาอยา่งรุนแรง แมว้่าบางห้วงเวลาพยายามจะมีการชูความคิดสุดโต่ง แต่ผลลพัทสุ์ดทา้ยของ
การเคล่ือนไหวของกลุ่มแนวคิดดงักล่าวมกัจะ ไม่ไดรั้บการตอบสนองยอมรับคลอ้ยตามเท่าท่ีควร (สุจิต     
บุญบงการ, 2562, หนา้ 186-187)  
 ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จึงมีความเช่ือเสมอว่า กองทพัจะเปล่ียนแปลง
บทบาททางการเมืองของตนเองอยา่งไร แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดกองทพัมีหนา้ท่ีและพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้ง 3 เสาหลกั
อนัถือเป็นพลงัศีลธรรมตามความเช่ือของคนไทยทั้งชาติ ในขณะเดียวกนักองทพัก็ไดรั้บโจทยท์า้ทายใหม่ 
จนนาํไปสู่การปรับเปล่ียนบทบาททางการเมืองของตนเองอยา่งเหมาะสม ซ่ึงตลอดระยะเวลายีสิ่บปีท่ีผา่นมา  
กองทพัมิไดต้อ้งเผชิญกบัภยัคุกคามตามแบบฉบบัสงครามเยน็อีกต่อไปแลว้ หากแต่เป็นภยัรูปแบบใหม่      
ซ่ึงแฝงเขา้มาในลักษณะการก่อการร้าย การลกัลอบนําเขา้แรงงานต่างด้าวมาอย่างผิดกฎหมาย ปัญหา         
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ความเสียหายจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ส่งผลตรงไปยงัการเปล่ียนแปลงบทบาทใหม่ของกองทพั ในฐานะ
เป็นหน่วยงานราชการท่ีมีพร้อมและระบบการบริหารท่ีเขม้แขง็ท่ีสุด ในฐานะการเป็นผูอ้าํนวยการหลกัใน
การแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากมีประสบการณ์การรับมือกบัปัญหาไดม้ากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ  จึงเป็นท่ีมาของ  
การสะสมตน้ทุนการสร้างคะแนนความนิยมและไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดจากสงัคม  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั  
 1. ศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-
2563 
 2. ศึกษาพฒันาการบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2563  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 เม่ือศึกษาถึงแนวคิดบทบาททางการเมืองของกองทัพ ท่ีมีความพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบ
บทบาททางการเมืองของตนเองตามบริบททางสงัคม โดยนกัรัฐศาสตร์ดา้นความมัน่คงอยา่ง Douglas Bland  
เสนอรูปแบบแนวคิดการสร้างความสัมพนัธ์พลเรือน - ทหารอยา่งเป็นปึกแผ่นหรือ  “A Unified Theory of 
Civil-  Military Relations”  โดยผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์เทียบเคียงกบัภูมิรัฐศาสตร์การเมืองไทย ซ่ึงพบว่า
ความสัมพนัธ์พลเรือน - ทหาร จะดาํรงอยู่ได้อย่างมีเอกภาพนั้ นจาํเป็นต้องแบ่งปันจดัสรรอาํนาจและ         
การถ่วงดุลอาํนาจทางการเมืองระหว่างกนั กองทพัจะตอ้งไม่อยูใ่นอาํนาจอยา่งเบด็เสร็จ ซ่ึงจะพบว่าสาเหตุ
ความขดัแยง้ของฝ่ายการเมืองกบัผูน้าํของกองทพันั้น แมบ้างคร้ังความขดัแยง้ไม่ไดเ้ร่ิมตน้มาจากฝ่ายกองทพั 
แต่เป็นฝ่ายการเมืองคือผูก่้อปัญหาเสียเอง จนนาํไปสู่การดึงให้กองทพัออกมาแกไ้ขดว้ยสาเหตุ 4 ประการ 
ดว้ยกนั คือ 1) กองทพัยึดอาํนาจรัฐบาลพลเรือนดว้ยวิธีการรัฐประหาร 2) รัฐบาลพลเรือนจดัการบริหาร
กองทัพอย่างไร้ประสิทธิภาพ  3) กองทัพคดัคา้นการเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐบาลพลเรือน            
4) นักการเมือง รัฐมนตรีหรือพลเรือนในฐานะผูรั้บผิดชอบงานดา้นกองทพัปลอดวิสัยทศัน์ความเขา้ใจใน
การบริหารกิจการภายในกองทพั (Bland, 1999, p.10)  ดงันั้นแนวคิดดงักล่าวถูกผลกัดนัให้ทั้งฝ่ายพลเรือน-
กองทพั ต่างใชพ้ื้นท่ีตรวจสอบถ่วงดุลคานอาํนาจต่อกนั อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มมิติการปฏิสัมพนัธ์ของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองระหวา่งกนัอีกดว้ย 
 ผลงานทางวิชาการอีกช้ินของสุรชาติ บาํรงุสุข ผูเ้ช่ียวชาญและศึกษาเก่ียวกบัความมัน่คงของไทย 
ไดน้าํเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ เพื่ออธิบายทฤษฎีการควบคุมกองทพัของพลเรือน นั้น มีการนาํเสนอ
แนวคิดให้กองทพัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองธรรมาภิบาลดว้ย  โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาเร่ิมนาํ
ร่องเอาแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ มีผลให้บทบาททางการเมืองของกองทัพไม่สามารถหลีกเลียงของ         
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การปรับตวัตามไปด้วย โดยเฉพาะอยู่ในช่วงระยะเปล่ียนผ่านทางการเมืองสู่ความเป็นวิถีแห่งระบอบ
ประชาธิปไตยมากข้ึน ยอ่มเป็นการสร้างความเขม้แขง็ให้กบัระบอบประชาธิปไตยให้มีความมัน่คงมากข้ึน 
ซ่ึงในงานเขียนดงักล่าว ยงัไดแ้บ่งองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภิบาล ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก คือ
การมีส่วนร่วมของภาคสังคมประชาชนในมิติการพฒันา และส่วนท่ีสอง คือบทบาทหน้าท่ีของรัฐในการ
บริหารและการให้บริการ และในส่วนน้ีสามารถแบ่งจาํแนกออกเป็น 5 ขอ้ย่อย ได้แก่  1) รัฐบาลตอ้งมี
ความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมือง 2) รัฐตอ้งยอมรับให้เกิดกระบวนการตรวจสอบได้ 3) รัฐตอ้ง
ปกป้องและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามหลกัสากล 4) รัฐตอ้งส่งเสริมการกระจายอาํนาจการ
บริหารบา้นเมือง  5) การควบคุมกองทพัโดยรัฐบาลพลเรือน ถือเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีตอ้งหา
ตวัแปรหรือมีเง่ือนไขสาํคญั ท่ีทาํใหก้องทพัสามารถยอมรับกติกาภายใตก้ารนาํของรัฐบาลพลเรือนอยา่งเตม็
ใจ และยอมยติุบทบาทหรือลดบทบาททางการเมืองของตวัเองลง (Surachart Bamrungsuk, 2006, pp. 22-26) 
 ในทางตรงขา้ม Ozan O.Varol (2012, p. 300) นักวิชาการสมยัใหม่ท่ีศึกษาถึงมูลฐานและสาเหตุ
ของการรัฐประหารในการยึดอาํนาจและอธิบายถึงความจาํเป็นต่อบทบาททางการเมืองของกองทพัในการ
เขา้มาจดัการความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศเม่ือถึงทางตนั  จึงเสนอทฤษฎี “การทาํรัฐประหารเพื่อ
ประชาธิปไตย” (The Democratic Coup d’état )  ไดเ้จาะจงถึงขอ้อา้งในการทาํรัฐประหารไว ้7 ขอ้ ไดแ้ก่      
1) รัฐบาลท่ีมีรูปแบบปกครองดว้ยระบอบเผดจ็การ 2) ประชาชนยนิยอมและสนบัสนุนใหก้องทพัออกมาทาํ
รัฐประหาร 3) รัฐบาลเผด็จการเมินเฉยต่อคาํเรียกร้องกดดนัจากประชาชนใหพ้น้จากอาํนาจ 4) สังคมในบาง
ประเทศให้ความเช่ือมัน่ต่อกองทพั ซ่ึงมีทุนทางสังคมอยู่ในระดบัสูง 5) กองทพัมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการ
รัฐบาลเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ 6) กองทพัมีบทบาทเขา้มาจดัการเลือกตั้งดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยสุจริต 
ยติุธรรม ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีสั้น และ 7) คณะรัฐประหารตอ้งรีบสร้างกระบวนการถ่ายโอนอาํนาจให้
ราบร่ืนตามระบอบประชาธิปไตย ภายใตก้ติการัฐธรรมนูญ ซ่ึงผูน้าํประเทศตอ้งมาจากการเลือกตั้งและได้
ยอมรับจากในและนอกประเทศ  
 ปัจจุบนัแมว้่าเขา้สู่ยคุศวรรษท่ี 21 แนวโนม้บทบาททางการเมืองของกองทพัไทยจะสวนทางกนั
อย่างส้ินเชิง แมว้่าประวติัศาสตร์ทางการเมืองไทย จะถูกผูกเช่ือมโยงกบับทบาททางการเมืองของกองทพั      
มีอิทธิพลในการสร้างความมัน่คงของชาติ และการรักษาอาํนาจของตนเองไวอ้ย่างต่อเน่ืองและมัน่คง         
การปรับตวักบับริบททางสังคมท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ ซ่ึงมีทั้งพลงัสนบัสนุนหรือแมแ้ต่พลงัต่อตา้น ลว้นมีผลต่อ
การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของกองทพัในการวางตาํแหน่งบทบาทตนเองในพ้ืนท่ีทางการเมืองอยา่งลงตวั 
ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถรับรู้ถึงพฒันาการของกองทพัและการเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมือง 
ตลอดจนเป็นแนวทางเสนอแนะการถอดบทเรียนบทบาททางการเมืองของกองทพัไทยอย่างเหมาะสมใน
อนาคต 
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วธีิดาํเนินการวจิยั 

 งานวิจัยช้ินน้ี  เป็นการวิจัยรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  กลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์ (มีการสัมภาษณ์ 1 คร้ัง) มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบ     
ไปดว้ย 
 1. อดีตนายทหารชั้นสญัญาบตัรระดบัชั้นยศ พลโท-พลเอก จาํนวน 5 ท่าน  ประกอบไปดว้ย   
   1.1 อดีตเจา้กรมเสมียนตรา (พล.อ.)  
   1.2 อดีตผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ กระทรวงกลาโหม (พล.อ.)  
   1.3 อดีตรองเจา้กรมกิจการพลเรือนทหาร (พล.อ.)  
   1.4 อดีตเจา้กรมยทุธการทหารอากาศ  (พล.อ.อ.)  

  1.5 อดีตรองเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ  (พล.ท.)  
 2. ฝ่ายพลเรือน อดีตรัฐมนตรี และนกัวิชาการ จาํนวน 3 ท่าน 
   2.1  อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ  
   2.2 คณบดีคณะดา้นสงัคมศาสตร์ ม.เอกชน   
   2.3 คณบดีคณะดา้นสงัคมศาสตร์ ม.รัฐบาล  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดลาํดบัผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นตวัเลข โดยให้ฝ่ายกองทพัลาํดบัท่ี 1.1-1.5 สมมติแทน
เป็นหมายเลข 1-5 และผูใ้หข้อ้มูลฝ่ายพลเรือน ลาํดบัท่ี 2.1-2.3 สมมติแทนหมายเลข 6-8 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์ดว้ยการตั้งคาํถามปลายเปิดโดยใชว้ิธีการจดบนัทึกเสียง 
การ  บนัทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ โดยไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งแปดท่าน ประกอบดว้ย
ประเด็น คาํถาม 1 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2563     
 เหตุผลสาํคญัท่ีผูว้ิจยัพิจารณาเลือกเวลาการศึกษาในปี พ.ศ. 2535 อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์จลาจล
ทาง การเมืองและนําไปสู่การนองเลือด ท่ีส่งผลให้ภาพพจน์ของกองทพัได้รับชอกชํ้ าเสียหายมากท่ีสุด       
คร้ังหน่ึง ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่  เป็นจุดเร่ิมต้นของสังคมไทยเร่ิมตั้ งค ําถามต่อ                 
ความเหมาะสมต่อ บทบาททางการเมืองของกองทัพไทย ซ่ึงนับช่วงหลังเวลาเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ          
ตามดว้ยวิกฤติเศรษฐกิจค่าเงินบาทในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ไดแ้พร่ระบาดไปทัว่ภูมิภาคเอเชีย ดงันั้น
แวดวงนกัวิชาการตลอดจนบรรดาผูส้นใจการวิเคราะห์การเมืองไทย ต่างมองไปทิศทางเดียวกนัและมัน่ใจวา่
กองทพัไทยไม่มีวนักลบัมามีอิทธิพลและบทบาททางการเมืองไทยไดอี้กต่อไป แต่อยา่งไรก็ตามกองทพัเร่ง
ฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ตวัเองอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบัความขดัแยง้ทางการเมืองไทยในระหว่างกลุ่มนิยมพรรค
การเมือง และผูป้ฏิเสธการผูข้าดอาํนาจของรัฐบาลพลเรือน นาํพาให้กองทพักลบัมาไดรั้บความนิยมจาก
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สังคมไทย และเร่ิมขยายบทบาททางการเมืองอีกคร้ัง ซ่ึงสังคมไทยไดต้ั้งคาํถามและศึกษาลงลึก ไปยงัแง่มุม
ต่างๆ ว่าปัจจยัใดท่ีทาํให้กองทพัเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองในรูปแบบใหม่ และปรับตวัเองอย่างไร
และเหตุใดยงัคงมีพื้นท่ีและบทบาททางการเมืองได้จนถึงปัจจุบันในฐานะผูเ้คยร่วมงานกับ เครือข่าย
ระดบัสูงของผูน้าํเหล่าทพัมาอยา่งยาวนาน   
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงพิจาณาถึงการเลือกสัมภาษณ์อดีตขา้ราชการบาํนาญ ซ่ึงเป็นนายทหารชั้นผูใ้หญ่
ของกองทพัไทยจาํนวน 5 ท่าน เน่ืองจากเคยมีประสบการณ์ในยคุท่ีเปล่ียนผา่นความผนัผวนทางการเมืองใน
ประเทศตวัเอง จึงเห็นบทบาททางการเมืองของกองทพัในช่วงแต่ละยุคมีพฒันาการ หรือเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร  นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดรั้บขอ้มูลจากนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญทั้งในส่วนภาคประชาชนและความมัน่คง 
จาํนวน 3 ท่าน มาอธิบายการเปล่ียนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองไดลึ้กกวา่แหล่งขอ้มูลท่ีมาจากนายทหาร
ระดบัสูงของกองทพั ซ่ึงไม่อาจเปิดเผยขอ้มูลในระดบัเชิงลึกอยา่งตรงไปตรงมาได ้  ยอ่มมองเห็นภาพรวม
บทบาททางการเมืองของกองทพัในลกัษณะการเปรียบเทียบไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
  

ผลการวจิยั    
 1. ปัจจยัต่อการเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย พ.ศ. 2535-2563     
     จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 8 ท่าน ผูว้ิจยัสามารถประมวลหาปัจจยัทางการเมืองท่ี
นําไปสู่การเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองออกเป็น  3 ด้าน คือบทบาททางการเมืองในรัฐธรรมนูญ 
บทบาททางการเมืองในมิติดา้นความมัน่คง และบทบาททางการเมืองกบัดา้นภาคประชาชน ท่ีเปล่ียนแปลง
บทบาททางการเมืองของกองทพัในแง่ซ่ึงยงัดาํรงอาํนาจทางการเมืองเพิ่มข้ึนตามลาํดบัของระยะเวลาท่ีผูว้ิจยั
ได ้ศึกษา และจาํแนกเป็นตารางสรุป สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยต่อการเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทัพไทย  
 
ปัจจัยทางการเมือง ประเด็นท่ีค้นพบจากการสัมภาษณ์  หมายเลขผู้ให้ข้อมูล 
1. ดา้นรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

1) ฉบบั พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 วางบทบาทให ้
กองทัพเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนพัฒนา
ประเทศ   
2) รัฐธรรมนูญฉบับ  พ .ศ . 2560 ให้อ ํานาจและ
บทบาท ทางการเมืองแก่กองทพัเพิ่มข้ึน อาทิ ผบ. 
เหล่าทพั เป็นวฒิุสมาชิกจากการแต่งตั้ง 

1, 4, 6, 7, 8 

2. ดา้นมิติความมัน่คง 1) กองทัพทําหน้ าท่ี ป้องกันความขัดแย้งทาง 2, 3, 4, 5, 8 
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ปัจจัยทางการเมือง ประเด็นท่ีค้นพบจากการสัมภาษณ์  หมายเลขผู้ให้ข้อมูล 
 
 
 

การเมืองภายในประเทศยงัดาํรงอยู ่
2) บทบาทหนา้ท่ีต่อสูก้บัภยัคุกคามใหม่ อาทิ 
ภยัก่อการร้าย,ภยัจากสงัคมออนไลน์ 
3) ธาํรงรักษาสถาบนัพระมหากษตัริย ์

3. ด้ าน ก าร เมื อ งภ าค
ประชาชน 

1) ชนชั้นกลางและกลุ่มอนุรักษนิ์ยมยงัเช่ือมัน่ใน 
บทบาทของกองทพั  
2) กองทัพปรับปรุงภาพลักษณ์และภารกิจด้าน
กิจการพลเรือนตลอดเวลา 
3) กองทพัยงัถูกดึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งเหตุการณ์ความ 
ขดัแยง้ทางการเมือง อาทิ สาํนึกทางการเมืองคน 
รุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิดอ่อนไหวต่อสงัคมไทย 

ทุกคน 

 
  จากตารางท่ี 1 พบว่าปัจจยัท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของกองทพัไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-
2563 ซ่ึงในปัจจยัด้านรัฐธรรมนูญ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมากสายพลเรือนทุกท่านให้ความเห็นต่อรัฐธรรมนูญมี
แนวโน้มออกแบบให้กองทพัอยู่ในอาํนาจทางการเมืองท่ียาวนานข้ึน ในขณะท่ีอดีตขา้ราชการทหารอีก     
สองท่านท่ีสนใจและกลา้กล่าวถึงต่อกองทพัในแง่การให้มุมมองต่อการใช้อาํนาจของกองทพั ในการทาํ
ประโยชน์แก่ประเทศ อย่างไรก็ตาม แต่หากพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ท่ีกองทัพได้รับ           
ความเสียหายในภาพลกัษณ์ขององคก์ร ไม่มีใครคาดคิดว่ากองทพัจะกลบัมามีบทบาททางการเมืองไดอี้ก     
แต่รัฐธรรมนูญไทย นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 เป็นตน้มาไดจ้าํกดับทบาทให้กองทพัทาํหนา้ท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาประเทศ แต่บทบาทดงักล่าวกลายเป็นกระจกสะทอ้นไปยงัประชาชน ไดเ้ห็น
บทบาทในการพฒันามิติใหม่ ในแง่การให้ความช่วยเหลือประชาชนส่งผลให้ภาพพจน์ของกองทพัดีข้ึน
ตามลาํดบั และแมรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2560 มาจากผลพวงของการทาํรัฐประหาร แต่ประชาชนกว่าก่ึง
หน่ึงให้ความเห็นชอบผา่นการทาํประชามติ ส่งผลให้กองทพัมีอาํนาจเพิ่มสูงข้ึนในฐานะผูรั้กษาความสงบ
ภายในประเทศ โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นเกราะกาํบงัแห่งความชอบธรรมในการใชอ้าํนาจของตนเอง  
  ในส่วนบทบาทดา้นความมัน่คง นบัตั้งแต่ส้ินสุดยุคสงครามเยน็ ผูใ้ห้ความเห็นจาก 5 ใน 8 ท่าน     
มีความเห็นว่ากองทพัเปล่ียนแปลงบทบาททางความมัน่คงในมิติท่ีหลากหลายมากข้ึน ภยัคุกคามรูปแบบ
ใหม่ท่ีเขา้มาทา้ทายในประเทศไทย อาทิ ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ภยัความมัน่คงดว้ยการใช้
เครือข่ายโลกออนไลน์ และประเด็นท่ีสถาบนัพระมหากษตริยเ์ป็นพนัธกิจหลกัท่ีกองทพัมีบทบาทพิทกัษ์
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รักษา มิให้ได้รับความกระทบกระเทือนจากยุคสมัยแห่งการเปิดกวา้งการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจมี
ความเห็นการวิพากษ์วิจารณ์อนันําไปสู่ความแตกแยกในสังคมไทย  กองทัพจึงมีบทบาทหน้าท่ีรักษา           
ความสงบเรียบร้อยในสงัคมไทย ภยัคุกคามตามแนวคิดแบบจารีตเก่า ท่ีมีการสูร้บเพ่ือรักษาอธิปไตยจากศตัรู 
ขา้ศึกไดห้มดส้ินไป แต่บทบาทในฐานะผูรั้บผิดชอบความมัน่คงในยุคสมยัใหม่ ไดแ้ผ่ขยายบทบาทให้
กองทพัยงัมีส่วนช้ีนาํในการจดัระเบียบโครงสร้างทางความมัน่คงของประเทศต่อไป  
  การเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองกบัการเมืองภาคประชาชน ท่ีกองทพัไดป้รับตวัไปตาม          
ความผนัผวนของสถานการณ์การเมืองไทย การเมืองภาคประชาชนไดดึ้งกองทพัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
ความขดัแยง้ในสังคมไทย ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านยอมรับต่อบทบาทของกองทพัท่ีพยายามวางตวัเองเป็นกลาง
ทางการเมือง แต่บทสรุปสุดทา้ยของทุกเหตุการณ์ความขดัแยง้และการเคล่ือนไหวทางการเมือง กองทพัจะ
กลายเป็นผูยุ้ติความชุลมุนและวิกฤติทางการเมืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะความคิดแบบสุดโต่งจากฝ่าย
อนุรักษนิ์ยม ท่ีมองกองทพัเป็น “วีรบุรษ” และฝ่ายเสรีนิยม มีทศันะต่อกองทพัในฐานะ “ผูร้้าย” ท่ีเร่ิมลุกลาม
ไปยงัคนรุ่นใหม่ ไดแ้ก่ การปะทะทางแนวคิดอุดมการณ์การเมืองระหว่างวยั ลว้นทาํให้กองทพัตระหนกัถึง
ภาวะท่ีไม่เหมือนเดิมในสงัคมไทยอีกต่อไป  อยา่งไรกต็ามพลงัอนุรักษนิ์ยมและจิตสาํนึกของชนชั้นกลางยงั
เช่ือมัน่และพอใจการเขา้มาแทรกแซงของกองทพั ตลอดระยะเวลาท่ีกองทพัพยายามยุติความบาดหมาง
ระหว่างกนั ในการใชค้วามเช่ียวชาญทกัษะดา้นกิจการพลเรือนในการทาํให้สังคมไทยกลบัมาอยูใ่นสภาวะ
ปกติเหมือนเดิม 
 2. ศึกษาพฒันาการบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2563  
  เพื่อใหเ้ห็นพฒันาการบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย ขอ้มูลการอา้งอิงเก่ียวกบักองทพัไทย 
ผูว้ิจยัเรียบเรียงขอ้มูลการสัมภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูลทั้ง 8 ท่าน  ซ่ึงหากยอ้นดูบทบาททางการเมืองของกองทพั
ไทยตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษ กองทพัไดป้รับเปล่ียนบทบาทของตนเองไปตามสถานการณ์ใน
ฐานะเป็นฝ่ายตั้งรับแรงกดดนัทางการเมือง หรือบางช่วงเวลากลบัมีอาํนาจเต็มในการตดัสินใจเขา้มาขอ้ง
เก่ียวทางการเมือง ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคม  ซ่ึงปรากฏเป็นตารางเปรียบเทียบบทบาททางการเมือง 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 พฒันาการบทบาททางการเมืองของกองทัพไทย  
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ท่ีสําคญั 
2535 
 
 
 

1) พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผบ.ทบ.รับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี จนนําไปสู่การชุมนุม
ประทว้ง 
    ของประชาชน  จํานวนมหาศาล  จนเป็นเหตุให้กองทัพตัดสินใจสลายการชุมนุม   
มีประชาชนเสียชีวิต บาดจบ็มากมาย 
2) ภายหลงัเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองดงักล่าว รัฐบาล นายอานนัท ์ปันยารชุน  
    ออกคาํสัง่ยา้ยนายทหารระดบั ผบ. เหล่าทพั เพื่อรับผดิชอบต่อเหตุการณ์การปราบปราม 
    ผูชุ้มนุมทางการเมืองในเดือน พฤษภาคม 

2538 
 
 

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ยา้ยสลบัตาํแหน่งระดบัสูงของ ผบ. เหล่าทพั อาทิ  
1) พล.อ.ไพบูลย ์เอมพนัธ์ุ รองผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นปลดักระทรวงกลาโหม  
2) พล.อ.ประมณฑ ์ผลาสินธ์ุ เสนาธิการทหาร เป็น ผูบ้ญัชาการทหารบก  
3) พล.อ.วิโรจน ์แสงสนิท รองปลดักระทรวงกลาโหม เป็น ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด  

2540 
 
 
 

1) กองทพับกปรับปรุงคาํขวญัประจาํหน่วย เติมคาํวา่ “ประชาชน” ปิดทา้ยประโยควา่  
    “เพื่อชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และประชาชน” 
2) เปล่ียนแปลงช่ือนามหน่วยทหารเพ่ือลดระยะห่างกบัประชาชน อาทิ กองอาํนวยการ 
    กลางรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ (กรป.กลาง) เปล่ียนเป็นหน่วยบญัชาการทหาร 
    พฒันา 

2541 
 

1) นายชวน หลีกภยั เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท ์ 
    ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษกองทพับก ข้ึนเป็น ผูบ้ญัชาการทหารบก ถือเป็นการแหวกกติกา 
    ธรรมเนียมปฎิบติัในการแต่งตั้งของกองทพั ซ่ึงไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เน่ืองจากไม่เคยมีผู ้
    บญัชาการทหารบกท่านใด มาจากตาํแหน่งประจาํ  
2) พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์ลาออกจากตาํแหน่งวฒิุสมาชิก ท่ีมาจากการแต่งตั้ง เพื่อดาํรง 
    ตาํแหน่งทางทหารอยา่งเดียว  

2542 ยุบหน่วยกองพลรบพิเศษท่ี 2 จ.ลพบุรี เพื่อลด ค่าใช้จ่ายและดาํเนินการดา้นงบประมาณ 
กลาโหม เน่ืองมาจากผลกระทบสืบเน่ืองวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย  

2543 วฒิุสมาชิก มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ส้ินสุด วฒิุสมาชิกสายกองทพัท่ีมาจากการแต่งตั้ง   
2544 นายทกัษิณ ชินวตัร หวัหนา้พรรคไทยรักไทย ชนะการเลือกตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี  
2545 1) นายทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี สัง่ยบุศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนใต ้ 



 
วนัวชิิต บุญโปร่ง และธีรพงษ์ บัวหล้า 
 

  12 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  ปีที ่10 ฉบับที่  1 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ท่ีสําคญั 
    (ศอ.บต.)  เพื่อลดอาํนาจและบทบาทของกองทพั ส่งผลต่อ ปัญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ี 
    ชายแดนใตใ้นเวลาต่อมา    
2) ยา้ย พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์ผบ.ทบ. เป็น ผบ.สส.  

2546 มีคาํสัง่ยา้ย พล.อ.สมทตั อตัตะนนัทน์ ผบ.ทบ. เป็น ผบ.สส. และแต่งตั้ง พล.อ.ชยัสิทธ์ิ  
 ชินวตัร ญาติผูพ้ี่ของนายกรัฐมนตรี ข้ึนเป็น ผบ.ทบ.  

2547 1) รัฐบาลประกาศจดัตั้ง กองอาํนวยการเสริมสร้างสนัติสุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
    (กอ.สสส.จชต.) ใหอ้าํนาจกองทพัเขา้มาอาํนวยการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ี   
2) รัฐบาล แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ ข้ึนเป็น ผบ.ทบ.แทน พล.อ.ชยัสิทธ์ิ  
    ชินวตัร ท่ีขยบัไปเป็น ผบ.สส.  

2548 ทกัษิณ ชินวตัร ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี 2 และแต่งตั้ง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  
เป็น ผบ.ทบ. เป็นนายทหารมุสลิม มีภารกิจแกปั้ญหาความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต ้ 

2549 1) กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ออกมาชุมนุมต่อตา้นรัฐบาล นายทกัษิณ   
    ชินวตัร ลาออกจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  
2) รัฐบาล นายทกัษิณ ชินวตัร ฟ้ืนฟูศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนใต ้(ศอ.บต.)  
    ข้ึนมาอีกคร้ัง 
3) พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. ทาํการรัฐประหาร รัฐบาล นายทกัษิณ ชินวตัร และ 
    ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540  

2551 1) รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ออก พ.ร.บ.กลาโหม เพื่อป้องกันการแทรกแซงการ
แต่งตั้งโยกยา้ยนายทหารระดบัสูงจากฝ่ายการเมือง และจดัตั้งกองอาํนวยการรักษาความ 
    มัน่คงภายในภาค 4 (ส่วนหนา้) ข้ึน ท่ี จ.ยะลา  
2) พล.อ.อนุพงษ ์เผา่จินดา ผบ.ทบ.รับบทอาสาเป็นผูเ้จรจา พรรคการเมืองต่างๆ ใหร่้วม 
    สนบัสนุนนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ภายในพื้นท่ีกรมทหารราบท่ี 1  
    รักษาพระองคฯ์ 

2553 กองทพัมีบทบาทในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินต่อการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเส้ือแดง   
ในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 

2556 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นาํมวลชนออกมาประทว้งขบัไล่ รัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 
เร่ืองการนิรโทษกรรมทางการเมือง และเรียกร้องกดดนัใหก้องทพัออกมายดึอาํนาจ 

2557 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ทาํการรัฐประหาร เป็นหวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรีในเวลาถดัมา (พ.ศ. 2557-2562) 



 

C H A P T E R  1 
 

  13 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลัยบูรพา 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ท่ีสําคญั 
2559 
 

รัฐบาลแต่งตั้ งคณะผูแ้ทนพิเศษรัฐบาล ซ่ึงเกือบทั้ งหมดมาจากนายทหารระดับสูงของ
กองทพั ทาํหนา้ท่ีติดตามและให้คาํแนะนาํแก่หน่วยงานราชการในจงัหวดัชายแดนใต ้และ
เพิ่มบทบาทของกองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในใหมี้ความอาํนาจมากข้ึน 

2561 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กองทพัมีบทบาททางการจดัการและบริหาร
แผนยทุธศาสตร์ ดา้นความมัน่คงเป็นหลกั 

2562 1) รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2560 กาํหนดใหว้ฒิุสมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยกาํหนด 
    สดัส่วนท่ีนัง่ ผบ.เหล่าทพั+ตาํรวจ โดยตาํแหน่ง จาํนวน 6 ท่ีนัง่ และ วฒิุสมาชิกมีสิทธ์ิ 
    เลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกบัสภาผูแ้ทนราษฎร  
2) ภายหลงัการเลือกตั้งวนัท่ี 22 มีนาคม พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดรั้บการเสนอช่ือเป็น 
    นายกรัฐมนตรี จากคะแนนเสียงพรรคร่วมรัฐบาลท่ีมีพรรคพลงัประชารัฐเป็นแกนนํา 
และวฒิุสมาชิก 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากบทความ การเปรียบเทียบทางการเมืองของกองทพัไทยและกองทพัอินโดนีเซียตั้งแต่ 
พ.ศ.2535-2563 (วนัวิชิต บุญโปร่ง, 2564, ไม่ระบุเลขท่ีหนา้) 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่การพฒันาการบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา
สาํคญัท่ี นาํไปสู่การเห็นความเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทพัโดยยึดอิงไปตามสถานการณีท่ี
กองทพัตอ้งเผชิญ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาสาํคญั ไดแ้ก่  
 1) พ.ศ. 2535-2544 ในช่วงทศวรรษดงักล่าว กองทพัไดรั้บผลกระทบกระเทือนในภาพลกัษณ์    
มากท่ีสุด อันเน่ืองมาจากการตัดสินใจการสลายการชุมนุมผูเ้รียกร้องประชาธิปไตยด้วยความรุนแรง            
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็นเหตุใหก้องทพัถูกกดดนัใหล้ดบทบาททางการเมืองชัว่คราว ประกอบกบั
ฝ่ายการเมืองเร่ิมรุกไล่พื้นท่ีในการเขา้มาจดัระเบียบการสลบัตาํแหน่งการแต่งตั้งโยกยา้ยนายทหารระดบัสูง 
ซ่ึงฝ่ายการเมืองเช่ือว่ายงัเหลือนายทหารยคุนั้นไดว้างทายาทและยงัคงอิทธิพลในกองทพัอยู ่เพื่อตดัเง่ือนไข
ในการทาํรัฐประหาร ประกอบกบัวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียท่ีโจมตีค่าเงินบาทส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไทย
แบบมหภาคทรุดซวนเซจนไดรั้บความเสียหายในวงกวา้ง  
 กองทพัจึงจาํเป็นตอ้งตดังบประมาณ และยุบหน่วยงานในกองทพัลง แต่ในขณะเดียวกนัวิกฤติ
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน กลบัเป็นโอกาสใหก้องทพัเร่งฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ สร้างความใกลชิ้ดกบัสาธารณชน รวมถึง
การแสดงบทบาทความเป็นทหารอาชีพออกมาอย่างต่อเน่ือง ท่ีสําคญัท่ีสุดรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540         
ได้สร้างสํานึกการต่ืนตัวการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ความคึกคักของกระแสนิยม
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  14 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  ปีที ่10 ฉบับที่  1 

ประชาธิปไตย  ส่งผลใหบ้ทบาททางการเมืองของกองทพัในช่วงเวลาขณะนั้นเสมือนอยูใ่นท่ีตั้งและไม่ไดมี้
บทบาททางการเมืองโดดเด่นเหมือนเดิมอีก    
 2) 2545-2554 สําหรับช่วงเวลานั้น คร่ึงทศวรรษแรกเป็นช่วงฝ่ายการเมืองของรัฐบาลพลเรือน    
อยูใ่นช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ คือการใชโ้อกาสการเขา้ไปแทรกแซงเปล่ียนตาํแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก
แทบทุกปี ซ่ึงถือเป็นตาํแหน่งข้าราชการท่ีทรงอาํนาจมากท่ีสุดในการเมืองไทย การยกเลิกหน่วยงาน           
ความมัน่คงอยา่งศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนใต ้(ศอ.บต.)  จึงดูเหมือนรัฐบาลตอ้งการริบอาํนาจ
จากฝ่ายกองทพั แต่ภายหลงัเกิดปัญหาภยัคุกคามใหม่คือ ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้และ
การดาํเนิน นโยบายดา้นความมัน่คงท่ีผิดพลาดของรัฐบาลจึงตดัสินใจฟ้ืนฟู ศอ.บต. และดึงกองทพัในการ
เขา้มามีบทบาทแกปั้ญหาความมัน่คงในพ้ืนท่ีดงักล่าวอีก ซ่ึงสวนทางกบัความนิยมของรัฐบาลของ ทกัษิณ  
ชินวตัร ท่ีกาํลงัเส่ือมทรามลง และเกิดกลุ่มขบวนการชุมนุมขบัไล่รัฐบาลและมีแนวโน้มท่ีกลุ่มผูชุ้มนุม 
สนบัสนุนรัฐบาลจะใชก้าํลงัระหวา่งกนั สุดทา้ยการรัฐประหารเกิดข้ึนในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549   
 หลงัจากนั้นกองทพัก็ฟ้ืนฟูบทบาทและอาํนาจทางการเมืองของตนเองเพ่ือไม่ให้ฝ่ายการเมือง      
เขา้มายุ่ง ย่ามกบัองคก์รในกองทพัอีก อาทิ พ.ร.บ. กลาโหม พ.ศ. 2551 เพื่อสกดัอาํนาจฝ่ายการเมืองเขา้มา
แทรกแซงการแต่งตั้งนายทหารระดบัสูง  หรือบทบาทการเขา้ไปจดัการรวบรวมเสียงสนบัสนุนจากบรรดา
พรรคการเมือง เพื่อจดัตั้งรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หรือแมแ้ต่การทาํหนา้ท่ีฝ่ายอาํนวยการหลกัในการ
ตดัสินใจคล่ีคลายการเขา้ยึดพื้นท่ีเพื่อสลายการชุมนุมของกลุ่มต่อตา้นรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ ในปี พ.ศ. 2553       
ซ่ึงนับจากจุดนั้นเป็นตน้มา บทบาทของกองทพักลายเป็นการขยายความขดัแยง้ของกลุ่มเคล่ือนไหวทาง
การเมืองท่ีมีแนวคิดต่อตา้นอิทธิพลของกองทพั กบักลุ่มพลงัอนุรักษนิ์ยมท่ีใหก้ารสนบัสนุนเคียงขา้งกองทพั
ยงัคงดาํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนั    
 3) 2555-2563 การชูแนวคิดการนิรโทษกรรมทางการเมือง กลายเป็นขอ้อา้งท่ีทาํให้กลุ่มอนุรักษ์
นิยมสามารถรวมตวัการประทว้งจาํนวนมหาศาลออกมากดดนัขบัไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษ ์ชินวตัร ซ่ึงมา
จากการเลือกตั้ง สภาวะของบา้นเมืองในช่วงเวลานั้นเขา้สู่บรรยากาศแห่งการเผชิญหน้าและแกปั้ญหาดว้ย
การใชค้วามรุนแรง ระหว่างกลุ่มต่อตา้น-สนบัสนุนรัฐบาล ในท่ีสุดความขดัแยง้ดงักล่าวกลายเป็นขอ้อา้งใน
การทาํรัฐประหาร ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนนาํไปสู่การจดัตั้งรัฐบาลของคณะรัฐประหาร โดยมี
พลเอกประยุทธ จนัทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหารดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และอยูบ่ริหารประเทศ
เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2557-2562)  
 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว ไดมี้การร่างรัฐธรรมนูญท่ีมีเน้ือหาให ้กองทพัยงัคงมีบทบาททางการเมือง
ในฐานะผูป้ระคบัประคองประเทศในรูปแบบการใชอ้าํนาจผ่านรัฐธรรมนูญ อาทิ บทบาทของกองทพัใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือ วุฒิสมาชิกทั้ งหมดท่ีมาจากการแต่งตั้ง โดยกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะให้
ตาํแหน่งผูบ้ญัชาการทหาร-ตาํรวจ สามารถดาํรงตาํแหน่งวุฒิสมาชิกโดยอตัโนมติั พร้อมกบัการใชอ้าํนาจ
วุฒิสมาชิกสามารถร่วมลงเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีพร้อมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรท่ีมาจากการเลือกตั้ง
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ได้อีกด้วย ซ่ึงในท่ีสุดผลผลิตของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ได้แสดงออกฤทธานุภาพแห่งอาํนาจ
รัฐธรรมนูญ ในการใหห้วัหนา้คณะรัฐประหารถูกเลือกกลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคาํรบหน่ึง ภายหลงัการ
เลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมา 
 จะเห็นไดว้่าตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษกองทพัไทย ไดป้รับตวัไปตามปัจจยัท่ีมาจากฝ่าย
การเมือง บรรยากาศและภูมิทศัน์ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา มีส่วนสําคญัเป็นอยา่งมากในการกาํหนด
ท่าทีของทิศทางผูน้าํกองทพัจะตดัสินใจแสดงบทบาททางการเมืองของตนเอง ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
หรือกดทบัต่อบทบาททางการเมืองของตนเอง อยา่งไรก็ตาม กองทพัไม่เคยหันหลงัต่อการมีบทบาทในการ
เมืองไทยตราบใดท่ีสถานการณ์ทางการเมืองยงัตอ้งการดึงกองทพัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของตวัผูเ้ล่นหลกัใน
ฐานะผูแ้กปั้ญหาการเมืองไทยแบบชัว่คร้ังชัว่คราว แต่มิไดคิ้ดไตร่ตรองหาแนวทางการวางระบบให้กองทพั
ทาํหนา้ท่ีความเป็นกองทพัอาชีพในทิศทางท่ีเหมาะสม 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 กล่าวโดยสรุป การเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2563 
พบว่า กองทพัอยู่ท่ามกลางกบัความผนัผวนทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัทาง การเมือง และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของตนเอง และบริบทสังคมโลกท่ีมีแนวโนม้เปล่ียนโฉมใหม่ไปสู่ยคุท่ีคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
หลักการความเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงในกรณีของกองทัพไทยแสดงให้เห็นว่าได้ปรับตัวอยู่ในกระแส
ประชาธิปไตยโดยท่ีตนเองไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจบทบาททางการเมืองใดๆ แมว้่าบางห้วงเวลากองทพัถูก
ตาํหนิต่อการใชค้วามรุนแรงต่อกิจกรรมการชุมนุมทางการเมือง หรือการทาํรัฐประหารถึง 2 คร้ังในช่วง
เกือบ 3 ทศวรรษ แต่ส่ิงท่ีกองทพัยงัยดึเหน่ียวบทบาททางการเมืองของตนเองไวไ้ด ้มาจากการใชอ้าํนาจทาง
การเมืองท่ีไม่เหมาะสมของฝ่ายการเมืองไม่ไดพ้ิสูจน์ให้ประชาชนรู้สึกเป็นท่ีพึ่งพาและฝากความเช่ือมัน่ได ้ 
จึงเป็นเง่ือนไขใหก้องทพัเขา้มาเติมบทบาททางการเมืองของตนเองใหมี้ความมัน่คงยิง่ข้ึน 
 ตามขอ้เสนอแนวคิดของความสัมพนัธ์พลเรือน-ทหารของ Doulas Bland ท่ีสนบัสนุนให้อาํนาจ
ของฝ่ายพลเรือนและกองทพั ตอ้งถ่วงดุลต่อกนั ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาในบทบาทของความชอบธรรมระหวา่งกนั
การจะป้องกนัไม่ให้มีการรัฐประหาร ทั้งพลเรือนและกองทพั หากมองพิจารณาอยา่งผิวเผินต่อบทบาททาง
การเมืองของกองทพัไทย จะมองเห็นภาพของการใชอ้าํนาจนาํ ในฐานะผูจ้ดัระเบียบความมัน่คงของรัฐใน
ทุกมิติ แต่อย่างไรก็ตามกองทพัรับรู้ถึงกระแสการก่อตวัของความไม่พอใจต่อบทบาททางการเมืองของ
กองทัพ  จากกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองผูเ้รียกร้องประชาธิปไตยท่ีเร่ิมก่อตัวการแสดงสัญลักษณ์             
การต่อตา้นเพิ่มข้ึนตามลาํดบั และกระแสการกดดนัการเลือกตั้ง  กองทพัจึงพยายามถ่ายโอนอาํนาจผ่าน
กลไกการใชรั้ฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองและนักการเมืองเครือข่าย ท่ีสนับสนุนกองทพัทาํหน้าท่ีทดแทน
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และบริหารประเทศให้กลบัสู่ภาวะการเมืองท่ีเป็นปกติ โดยท่ีกองทพัยงัคงมีบทบาทชกัใย หรือช้ีนาํอยู่ขา้ง
หลงัอยา่งไม่เปล่ียนแปลง 
 สาํหรับแนวคิดการสร้างระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของ Surachart Bamrungsuk  หาก
มองเฉพาะภายหลงัเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนถึงช่วงก่อนการทาํรัฐประหาร พ.ศ. 2549 
แนวคิดของ Surachart ตอบโจทยก์บักองทพัไทยในช่วงเวลาดงักล่าว  ซ่ึงกองทพัไทยไดพ้ยายามแสดงจุดยนื
ความเป็นแบบอย่างของทหารอาชีพ ยอมรับการตดัสินใจนโยบายหรือคาํสั่งจากรัฐบาลพลเรือนอย่างไม่มี
ขอ้แม ้แต่การทาํรัฐประหาร ในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 และ วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ไดท้าํให้
กระบวนการตรวจสอบ หรือการพฒันาระบบธรรมาภิบาลในกองทพัตอ้งชะงกั อนัเน่ืองมาจากหน่วยงาน 
หรือองคท่ี์ตรวจสอบไม่ไดมี้อาํนาจท่ีเขา้ถึงการตรวจสอบท่ีแทจ้ริง หรือกระทาํการใดๆ กบักองทพัอย่าง
ตรงไปตรงมาได ้อย่างไรก็ตาม การไม่ฝืนกระแสสังคมท่ีจะปกครองประเทศในระยะยาว ทาํให้อดีตผูน้าํ
กองทัพได้ถอดเคร่ืองแบบ  เข้ามาเป็นผูน้ํารัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ งทั่วไปในปี  พ .ศ. 2562 มาจาก
รัฐธรรมนูญท่ีฝ่ายคณะรัฐประหารไดส้ร้างขอ้กฎเกณฑ์ท่ีไดเ้ปรียบให้มีอาํนาจต่อไป ในแง่เปิดพื้นท่ีให้มี
กระบวนการตรวจสอบอนัโปร่งใสดงัเช่นแนวคิดของ Surachart กองทพัไทยยงัห่างไกลในแง่การยอมรับ
การถูกตรวจสอบจากสงัคมอยา่งเขม้ขน้ ทาํไดเ้พียงแต่การลดกระแสความไม่พอใจจากสงัคม กดดนัใหมี้การ
ตรวจสอบเป็นบางกรณีท่ีสงัคมเรียกร้องเท่านั้น 
 ในขณะท่ีบทบาททางการเมืองของกองทัพไทย สัมพันธ์สอดคล้องตามขอ้เสนอของ Ozan 
O.Varol ท่ีมองเร่ืองการทาํรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยจะสอดคลอ้งเฉพาะการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 
อนัเน่ือง มาจากรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้ นใช้อาํนาจในทางท่ีผิด (Abuse of Power)  ท่ีทาํให้ประชาชน      
ส่วนใหญ่ เร่ิมปฏิเสธการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือน เพิ่มข้ึนตามลาํดบั จนนาํไปสู่การทาํรัฐประหาร
เพื่อยุติ ความวุ่นวายทางการเมืองท่ีกาํลงัตามมา  ซ่ึงคณะรัฐประหารชุดดงักล่าวไดจ้ดัตั้งรัฐบาลและอยู่ใน
อาํนาจในระยะเวลาท่ีสั้น และดาํเนินการจดัการเลือกตั้งและการถ่ายโอนอาํนาจใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
ตรงตาม ทฤษฎีของ Varol ทุกประการ แต่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ทาํใหข้องเสนอของ Varol อาจถูก
ตีความ เพี้ ยนไปจากเดิม เน่ืองจากผูน้าํกองทพัเล็งเห็นว่าการถ่ายโอนอาํนาจท่ีใช้เวลาสั้ นเกินไป เฉกเช่น     
การรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ไม่ไดท้าํให้ความขดัแยง้ทางการเมืองส้ินสุดลงไป กองทพัจึงไม่มัน่ใจหากการ
ถ่ายโอนอาํนาจโดยท่ีฝ่ายตนเองไม่ได้มีบทบาทกาํกับต่อการส่งมอบอาํนาจจะเต็มไปด้วยความราบร่ืน        
แมอ้าจไม่ใช่วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง แต่กองทพัมีเป้าหมายรักษาความสงบสุขภายในประเทศเป็นหลกั 
การทาํรัฐประหารเพ่ือประชาธิปไตย หากกองทพัมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบันโยบายรัฐ จะถูกตั้งคาํถาม
สงัคมถึงความชอบธรรมการดาํรงอยูใ่นอาํนาจของกองทพัทนัที  อยา่งไม่จบส้ิน 
 เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทพัไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2563 
ตามมุมมองของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่าน ช้ีให้เห็นถึงสาเหตุปัจจยัท่ีกองทพัเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมือง
ใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสังคม จากเดิมท่ีใชอ้าํนาจเผด็จการแบบสุดโต่งเหมือนในอดีต อาทิ รัฐธรรมนูญ
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ท่ีมอบหมายให้กองทพัมีบทบาททางการเมืองเพื่อรักษาความสงบสุขภายใน รับบทบาทดา้นความมัน่คงท่ี
ยงัคงสถานะวิชาชีพใหก้องทพัยงัทรงอิทธิพลต่อภารกิจต่อสูก้บัภยัคุกคามรูปแบบใหม่  หรือแมแ้ต่ปัจจยัดา้น
การเมืองในภาคประชาชน  การเติบโตในทางการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน อนัเน่ืองมาจาก
มุมมองทางความคิดระหว่างวยัท่ีเห็นต่างกนั ซ่ึงกองทพัไทยคอยคุมเชิง และพยายามรักษาบรรทดัฐานทาง
สังคม  ตามจารีตของสังคมไทย  ประกอบกับความผูกพันของพลังกลุ่มอนุ รักษ์นิยมกับสถาบัน
พระมหากษตัริย ์ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้กลายเป็นพลงับวกท่ีทาํให้กองทพัไทยยงัโลดแล่นในเวที
การเมืองไทย  
 ในขณะท่ีพฒันาการทางการเมืองของกองทพัไทยในมุมมองของผูท้รงคุณวุฒิทั้ งหมด มองว่า
กองทพัไม่สามารถหนีจากวงัวนทางการเมืองของตนเอง ดงัเช่นประวติัศาสตร์ทางการเมืองไทยท่ีมกัดึง
กองทพัไป เก่ียวขอ้งกบัการเมืองไทยอยู่เสมอ ดงันั้นพฒันาการบทบททางการเมืองจึงมีการปรับเปล่ียน
ตนเองให ้สอดคลอ้งกบัความชอบธรรมกบับริบทและความตอ้งการทางสังคม ดว้ยวิธีการนาํรัฐธรรมนูญมา
เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง เพื่อใหก้องทพัยงัดาํรงบทบาทช้ีนาํทางการเมืองอยา่งเหนียวแน่นต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 งานศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทัพไทย ควรถอดบทเรียน
ความสําเร็จ หรือข้อจาํกัดออกมาสรุปเป็นรูปแบบการศึกษาแบบแต่ละช่วงเวลา (Timeline) ในแต่ละ
เหตุการณ์ท่ีกองทพัเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบทางการเมืองจะสามารถสรุปภาพถึงพฒันาการของ
กองทพัในแต่ละช่วงไดอ้ย่างชดัเจน  ควรนาํขอ้เสนอจากภาคประชาสังคม ต่อการมีส่วนร่วมเพื่อนาํเสนอ
แนวทางการพฒันากองทพัสู่ความเป็นทหารอาชีพ ในสถานะท่ีเหมาะสมกบับริบททางการเมืองไทยต่อไป   
 ข้อเสนอในการทําวจิัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรทาํวิจยัเปรียบเทียบพฒันาการของกองทพัในชาติสมาชิกอาเซียนเชิงเปรียบเทียบ ท่ีมีบริบท  
ทางสงัคมท่ีแตกต่างและใกลเ้คียงกนั ในการคน้หาปัจจยัท่ีกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองของ  
กองทพั 
 2. ควรศึกษาการพฒันาบทบาทของกองทพัสู่ความเป็นกองทพัอาชีพ ภายใตก้ติกาของระบอบ  
ประชาธิปไตย โดยศึกษาประยุกตจ์ากกองทพัชาติตวัอย่างท่ีมีพฒันาการทางการเมืองท่ีมีความมัน่คง และ 
สงัคมประเทศนั้นๆ ใหก้ารยอมรับ   
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