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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา (1) วิ ก ฤตการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทางการ
เมืองไทยที่เป็นเหตุในการทารัฐประหาร (2) การอ้างความชอบธรรมในการทารัฐประหาร
(3) บทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาจากการวิ เ คราะห์ เอกสาร รายงาน งานวิ จั ย ต่ า งๆ หนั ง สื อ
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 จนรวมไปถึงเหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองที่สามารถให้ข้อมูลสาคัญได้เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่
ได้นามารวบรวมวิเคราะห์ แล้ว ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลพยายามเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ทาให้หลายฝ่า ยไม่เห็นด้วยจึงเป็นเหตุให้มีการชุมนุม
ประท้วงกดดันรัฐบาลจนนาไปสู่ความวุ่นวาย รุนแรงทางสังคมจนในที่สุดทหารก็ออกมา
ทารัฐประหาร โดยทหารได้ใช้เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมาอ้างความชอบธรรม
ในการทารัฐประหารประกอบกับทางรัฐบาลขาดความชอบธรรมทางการเมืองจึงส่งผลให้
การท ารั ฐ ประหารเกิ ด ความชอบธรรมมากขึ้ น นอกจากนี้ บ ทบาทของทหารในช่ ว ง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยที่
ทหารอาศั ยเหตุก ารณ์แ ละบริบ ทที่ เกิ ดขึ้ นในสังคมปรั บเปลี่ย นบทบาทของตนเองจน
สามารถก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองด้วยการทารัฐประหารได้
คาสาคัญ: ความขัดแย้งทางการเมือง; ความชอบธรรม; รัฐประหาร
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Abstract
This study explores (1) the political conflicts in Thailand
contributing to the military coup; (2) claims on the legitimacy of the coup
and; (3) the roles of the military during the political crises. Adopting a
qualitative approach, the author analysed documents, reports, research,
books, newspapers and other publications concerning the political crises
between 2010 and 2014. Furthermore, political figures were interviewed to
obtain important data. They were analysed using descriptive statistics.
Findings revealed that the political conflicts arose from the government's
attempt to propose an Amnesty Bill, which provoked public controversy.
Such disapproval brought about anti-government protests and when these
slid into chaos, it prompted the military to stage a coup. The reason
behind the coup was political conflict. Moreover, the government's lack of
political legitimacy made the coup even more justified. With regards to the
military's role during the political crises, it was redefined according to the
political situations and contexts. This adjustment gave rise to the military's
right for political intervention.
Keywords: Political Conflicts; Legitimacy; Military Coup
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บทนา
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2556 - 2557 ของ
ไทยได้ ท าให้ ท หารสามารถก้ า วเข้ า มาแทรกแซงทางการเมื อ ง โดยวิ ก ฤตการณ์ ท าง
การเมืองได้ส่งผลไปให้ทหารทาการรัฐประหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า
คณะ นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้ออกประกาศในการทารัฐประหารครั้งนี้ว่า (คณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ ,
2557) “ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้น ที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล
และพื้นที่ต่าง ๆของประเทศในหลายพื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับ
บาดเจ็ บ และเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า วมี
แนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าว
กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับห้วง
ที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชอบธรรมกั บ ทุ ก พวก ทุ ก ฝ่ า ย คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ซึ่ ง
ประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ
สานักงานตารวจแห่งชาติจึงมีความจาเป็นต้องเข้าควบคุมอานาจในการปกครองประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 เป็นต้นไป”
สาเหตุปัจจัยที่ทาให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ้างถึงความชอบ
ธรรมที่ต้องทาการรัฐประหารเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ได้
เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 โดย
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข (กปปส). การประท้ ว งมี ส าเหตุ จ ากร่ า ง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ซึ่งเป็นการนิรโทษกรรมความผิดของนักการเมืองย้อนหลัง
ไปถึ งปี 2547 โดยถู ก หลายฝ่ า ยคั ด ค้ าน ฝ่า ยหนึ่ งมี สุเ ทพ เทือ กสุ บรรณและพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นผู้นา และอีกฝ่ายหนึ่งคือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
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(นปช.) และคนเสื้อแดงบางส่วน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเรื่องร่างพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมฯ นั้นเริ่มจะปานปลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ที่เกิดขึ้นได้นาไปสู่ความ
รุนแรงและนอกจากนี้การประท้วงที่ยืดเยื้อก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย จนในท้ายที่สุดทหารได้ก้าวเข้ามาทาการรัฐประหารเพื่อยุติปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น
จากสาเหตุหลักๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรัฐประหารของ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการทาการรัฐประหารปี 2557 และสภาพเหตุการณ์ทั่วไป
ทางการเมืองในห้วงระยะเวลานั้น เหมือนกับการเกิดรัฐประหารยึดอานาจทางการเมือง
แทบทุกครั้งที่กองทัพมักจะอ้างเงื่อนไขและสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมเป็นเหตุผลในการแทรกแซงทางการเมื องของสถาบันทหาร ดังนั้นผู้วิจัยมีความ
สนใจที่ ต้ อ งการศึ ก ษาเรื่ อ งความขั ด แย้ งทางการเมื อ งกั บ รั ฐ ประหาร ปี พ.ศ. 2557
โดยมุ่งศึกษาถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่นาไปสู่ความรุนแรงและเกิดความเสียหายใน
สั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ ขณะนั้ น ที่ เ ป็ น เหตุ ท าให้ ท หารใช้ ส ร้ า งความชอบธรรมในการท า
รัฐประหาร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เป็นเหตุในการทา

รัฐประหาร
2) เพื่อศึกษาการอ้างความชอบธรรมในการทารัฐประหาร
3) เพื่อศึกษาบทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการหลักในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
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Research) และดาเนินการนาเสนอเสนอการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive
Research) โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน งานวิจัยต่างๆ หนังสือ หนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553
จนรวมไปถึงเหตุการณ์รัฐประหารที่ผ่านมาและการสัมภาษณ์เป็นแบบเจาะลึก (In-depth
Interview) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ให้ข้อมูลสาคัญได้เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์พิสูจน์ตามสมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหารปี พ.ศ. 2557
จะเห็นได้ว่า หลังจากรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ
ไทยไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งทางการเมืองยังคงมีอยู่เมื่อพรรคพลั ง
ประชาชนถูกยุบและทาให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตาแหน่งนายรัฐมนตรีภายหลัง
การพ้นจากตาแหน่งของนายสมชาย ได้มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ผลปรากฏว่านาย
อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะได้ รั บ เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี การด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ได้มีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น
- กลุ่ ม แนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ งชาติ (นปช.) ได้ ชุม นุ ม
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากผู้ชุมนุมมีข้อสงสัยว่ากองทัพไทยอยู่
เบื้องหลังการยุบพรรคพลังประชาชน กลุ่ม นปช.ได้ประกาศมีรวมตัวชุมนุมกดดันรัฐบาล
ครั้งใหญ่ ทางรัฐบาลได้มีการเจรจาและขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมจนในวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2553 ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่เวทีสะพานผ่านฟ้าฯและถนนราชดาเนิน มีการใช้
แก๊สน้าตาและกระสุนยางในการเข้าเคลียร์พื้นที่ของฝ่ายรัฐบาล เหตุการณ์ขอคืนพื้นที่
ของทางรัฐบาลทาให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตทางด้านทหาร ตารวจก็มีบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเช่นกัน
- หลังจากเหตุก ารณ์ ขอคืน พื้น ที่ ในเดื อนเมษายนกลุ่ มผู้ ชุม นุม ก็ ยังคงชุม นุ ม
กดดันรัฐบาลอภิสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันอีกครั้งของกลุ่มผู้
ชุ ม นุ ม กั บ ทางเจ้ า หน้ า ที่ เมื่ อ ทางรั ฐ บาลได้ แ สดงทางที ที่ จ ะท าการปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ ร าช
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ประสงค์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยทางรัฐบาลเรียกการปิดล้อมครั้งนี้ว่า "กระชับ
พื้นที่" โดยระบุว่าขั้นตอนเริ่มจากเบาไปหาหนักและจะมีการใช้อาวุธกระสุนจริงมีการ
ปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารเหตุการณ์โกหลาหลวุ่นวายมีเสียงปืนและ
เสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเหตุการณ์กระชับพื้นที่ของทางรัฐบาลได้เริ่มขึ้นตั้งแต่
วันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จากการที่เจ้าหน้าที่ทหารได้ทาการกระชับพื้นที่
ของผู้ชุมนุมจนในที่สุดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ฝ่ายแกนนา นปช. ได้ตัดสินใจ
ประกาศยุติการชุมนุมโดยแกนนาได้ขึ้นเวทีปราศรัยและพร้อมที่จะเดินทางไปมอบตัวที่สา
นั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ จากเหตุ ก ารณ์ ส ลายชุ ม ทางการเมื อ งเมื่ อ เดื อ นเมษายนถึ ง
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีผู้เสียชีวิตรวม 94 รายซึ่งนับเป็นอีกเหตุการณ์ทางการเมืองหนึ่ง
ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมาก
หลังจากเหตุการณ์สลายการชุมุนมปี พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศ
ยุบสภาและได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้ ง
รัฐบาลโดยมี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วนที่ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ได้เสนอมานั้นเป็นนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีการทาโรดแมปและ
การเสนอร่างกฎหมายปรองดองสมานฉันท์กับกฎหมายนิรโทษกรรม
- ความขัดแย้งทางการเมืองได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อรัฐบาลได้ทาการเสนอร่าง พ.ร.บ.
นิ ร โทษกรรมเข้ า สู่ ก ารประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ท าให้ ห ลายฝ่ า ยไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ร่ า ง
กฎหมายดังกล่าวเนื่องจากเคลือบแคลงว่าร่างกฎหมายเหล่านั้นออกมาเพื่อช่วยเหลือ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีให้กลับเข้าประเทศตามที่ พ.ต.ท. ทักษิณ
ต้องการ ทาให้เกิดการชุมนุมคัดค้านที่นาโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณซึ่งมีประชาชนแสดง
พลังคัดค้านอย่างเต็มที่จนทางฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าการชุมนุมจะบานปลายจึงได้พยายาม
ถอนร่าง พ.รบ. นิรโทษกรรม
- ถึ ง แม้ ว่ า ร่ า ง พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรมจะไม่ ผ่ า นมติ เ ห็ น ชอบจากวุ ฒิ ส ภาแต่
นายสุเทพไม่ได้ยุติการชุมนุมแต่อย่างใดพร้อมทั้งได้จัดตั้ง "คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (กปปส.)" ขึ้นมาเพื่อยกระดับการชุมนุมไปสู่การขับไล่รัฐบาลให้พ้นจากการ
บริหารประเทศ จนนายกยิ่งลักษณ์ได้ประกาศยุบสภาพร้อมทั้งกาหนดวันเลือกตั้งในวันที่
2 กุ ม ภาพั นธ์ พ.ศ. 2557 แต่ ถึ งอย่ า งนั้ น นายสุ เทพได้ ย กระดั บ การชุ ม นุ ม อีก ครั้ งคื อ
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ใช้ยุทธศาสตร์ Shutdown กรุงเทพฯ หรือ “ปิดกรุงเทพฯ” ระหว่างวันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2557 ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อรณรงค์กดดันให้รัฐบาลรักษาการ ยิ่งลักษณ์
ลาออกจากตาแหน่ง ทั้งยังเสนอให้ดาเนินการปฏิรูปการเมืองในทุกระดับก่อนที่จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
- ความขัดแย้งทางการเมืองยิ่งทวีปความรุนแรงมากขึ้น เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 ของ กกต. ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคาร้องดังกล่าวให้
ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดว่าการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่ง
ผลคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็นโมฆะ
เนื่องจากไม่สามารถทาการเลือกตั้งได้ทั่วประเทศเพราะโดยขัดขวางจากกลุ่มผู้ชุมนุม
ประกอบกับในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รักษาการนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้อานาจในทางมิชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย
นาย ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกฯ
ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองระสับระส่าย
- จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ระสับระส่ายรวมถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน
สังคมเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดนกลุ่มผู้ไม่หวังดีทาร้ายไม่ว่าจะเป็นการระเบิดใส่กลุ่มผู้
ชุมนุมหรือการปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีจนทาให้เกิดความสูญเสีย จน
ท้ายที่สุดในวันที่ 20 พฤกษาคม พ.ศ. 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้ประกาศกฎ
อัยการศึกเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมทั้งเป็นคนกลาง
ไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยวันที่ 21 พฤกษาคม ได้เรียกตัวแทนแต่ละ
ฝ่ายของคู่ขัดแย้งเข้าไปเจรจาหาทางออก
- ในวันที่ 22 พฤกษาคม พ.ศ. 2557 พล.อ. ประยุทธ์ ได้เรียกตั วแทนของคู่
ขัดแย้งไปเจรจราปรึกษาทางออกอีกครั้ง ผลของการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ต่างฝ่าย
ต่างยึดมั่นในแนวทางของกลุ่มตนเอง ซึ่งผลของการเจรจาที่ล้มเหลวทาให้ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา ตัดสิ นใจยึดอ านาจทาการรัฐ ประหาร โดยคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)
เหตุ การณ์ ความขั ดแย้ งทางการเมื องที่ เกิ ดขึ้ นจะเห็ นได้ ว่ าความขั ดแย้ งทาง
การเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2553 จะแตกต่างกับความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2557
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ตรงที่ว่ามีการชุมนุมกันเกิดขึ้นแต่การชุมนุมในปี พ.ศ. 2553 คลี่คลายสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อ
ประกอบกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ยังคงมีความชอบธรรมมากพอที่จะบริหารประเทศซึ่ง
แตกต่างจากรัฐบาลของน.ส. ยิ่งลักษณ์ นอกจากนี้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีแค่ความ
ขัดแย้งทางการเมืองเพียงอย่ างเดียวแต่ต้องมีปั จจัยอื่นประกอบด้วย ซึ่งสามารถอธิบาย
ประเด็นสาคัญได้ดังนี้
ภาพที่ 1 : แสดงความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุในการอ้าง
ความชอบธรรมในการทารัฐประหาร

จากแผนภาพสามารถอธิบายประเด็นสาคัญของวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เป็นเหตุในการทารัฐประหารได้ดังนี้
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บริบททางการเมือง
ถ้ามองเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557
จะเห็ น ได้ ว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ความขั ด แย้ งทางการเมื อ งเกิ ด จากร่ า ง พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรม
ที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการกับกลุ่มที่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซึ่งความแตกต่างกันในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ (goal oriented) มักจะเป็นสาเหตุที่นามาซึ่งความขัดแย้ง ตามแนวคิด
ความขัดแย้งของ Lewin Coser Kewin และ Elies Boulding (อ้างถึงในเมธา สุด
บรรทัด , 2513) ได้ก ล่า วไว้ดั งนั้น จะเห็ นได้ว่า การที่ท างรั ฐบาลต้อ งการให้เ กิด การ
ปรองดองทางการเมือง ทางรัฐบาลของน.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงได้มีการเสนอร่าง
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เพื่อที่ต้องการนิรโทษกรรมทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้น แต่ในทาง
กลับกัน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่ทางรัฐบาลได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อต้องการให้เกิดการ
ปรองดองกลับเป็นการเริ่มความขัดแย้งให้เกิดขึ้น เกิดการคัดค้านการเสนอร่าง พ.ร.บ. นิร
โทษกรรม โดยได้มีการจัดการชุมนุมคัดค้านซึ่งนาโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณสส.พรรค
ประชาธิปั ต ย์ใ นขณะนั้น ได้มี ก ารจั ดปราศรั ยชุ มนุ ม คัด ค้ าน พ.ร.บ. นิ ร โทษกรรม จน
กลายเป็นการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้น เกิดการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวไม่ว่า
จะเป็น กลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มภาคธุรกิจ หรือแม้แต่กลุ่มทางการเมืองอย่าง นปช. ก็ไม่
เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยการออกมาคัดค้านของหลายๆ ฝ่ายนั้นเพราะ พ.ร.บ. นิร
โทษกรรมร่างขึ้นมาก็เพื่อนิรโทษกรรมให้กับบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554
(สถาบันพระปกเกล้า, มปป.) ซึ่งอาจจะเป็นการช่วยนักการเมืองที่มีคดีความในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้รับการลงโทษจึงทาให้หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับพ.ร.บ. ดังกล่าว เลยส่งผลให้
หลายฝ่ายต่างก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้ องคัดค้านเพื่อเป็นการกดดันทางฝ่ายรัฐบาลที่
พยายามจะออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ซึ่งการชุมนุมคัดค้านกดดันรัฐบาลไม่เอา พ.ร.บ. นิร
โทษกรรม ได้สัมฤทธิ์ผลทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าจะไม่นาเรื่อง พ.ร.บ. นิรโทษ
กรรมมาเสนอในรัฐสภาอีกพร้อมทั้ง ทางด้านวุฒิสภาเองก็ได้มีการลงมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรมฉบับนี้ ถึงแม้ว่าร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมจะไม่ถูกนามาพูดอีกแล้วแต่ทางกลุ่ม
ผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ยุติการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใดแต่ได้ยกระดับการชุมนุมจากการ
คัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม มาเป็นการโค่นล้มระบอบทักษิณพร้อมทั้งปฏิรูปประเทศ
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ซึ่งการยกระดับการชุมนุมทาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการบริบททางการเมืองได้ปรับ
ไปเป็นบริบททางความคิดแทน
บริบททางความคิด
ความขั ดแย้ งทางการเมือ งไม่ ใช่ แ ค่ เ รื่ องของการเมื องเพี ย งอย่ า งเดีย วยั งได้
ปรั บ เปลี่ ย นไปเป็ น ความขั ด แย้ ง ทางด้ า นความคิ ด ดั ง เช่ น แนวคิ ด ความขั ดแย้ ง ที่
อร่ามศรี ศิริพันธ์ (2525: 54) ได้อธิบายถึงความขัดแย้งในด้านความคิดว่า เนื่องจากคนมี
ความคิ ด เป็ น ของตั ว เองซึ่ ง อาจได้ จ ากการศึ ก ษาหรื อ ประสบการณ์ มี ค วามเชื่ อ มั่ น
อุดมการณ์ที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงยากหรือง่ายต่างกันออกไป แต่ละฝ่ายพร้อมที่จะ
พิสูจน์เพื่อที่จะชนะอีกฝ่าย ซึ่งบริบททางความคิดที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่มีอุดมการณ์
(ideology) ทัศนคติ (attitude) ร่วมกัน หลังจากการยกระดับการชุมนุมเป็นการโค่นล้ม
ระบอบทักษิณและปฏิรูปประเทศของกลุ่มผู้ชุมนุม บริบททางการเมืองได้เปลี่ยนไปสู่
บริบททางความคิดเป็นความขัดแย้งกันของแนวความคิดโดยที่ฝ่ายผู้ชุมนุมมีความคิดที่ว่า
ทางรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์นั้นเป็นรัฐบาลนอมินีของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร เป็นด้วยเพราะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นน้องสาว
ของ พ.ต.ท. ทั กษิ ณ ชิน วัต ร รวมไปถึ งนโยบายประชานิย มที่ไ ม่ต่ า งกั นกั บ ในสมั ย ที่
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงทาให้กลุ่มผู้ชุมนุมเชื่อว่าระบอบ
ทักษิณจะนามาซึ่งความล้มเหลวในการบริหารประเทศ จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่นอย่างที่
เคยเกิดขึ้นมาในสมัยที่ พ.ต.ท. ทักษิณ เป็นนายกในขณะนั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีกลุ่มผู้ที่
สนับสนุนทางรัฐบาลอย่างเช่น กลุ่มคนเสื้อแดง ที่ได้ทาการชุมนุมออกมาสนับสนุนทาง
รัฐบาล จึงกลายเป็นว่าเกิดความขัดแย้งกันที่แนวความคิดที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่
ต้องการโค่นระบอบทักษิณ ปฏิรูปประเทศกับกลุ่มที่สนับสนุนทางรัฐบาล ซึ่งความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลทาให้เกิดการแตกแยกทางสังคม ซึ่งก็จะคล้ายกับการรัฐประหารในปี
พ.ศ. 2549 ที่มีความชัดถึงความเป็น "ขั้วการเมือง" (สุรชาติ บารุงสุข, 2551 : 11) อย่าง
ชัดเจน ขั้วการเมืองนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นเรื่อง เอา-ไม่เอาทักษิณ จึ งทาให้ความ
ขัดแย้งทางการเมืองกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคม
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บริบททางสังคม
ในบริบททางสังคมความขั ดแย้งทางการเมืองที่เกิ ดขึ้นได้ลุกลามไปถึงความ
ขัดแย้งทางสังคม ซึ่งเปิดทางให้ทหารสามารถเข้ามาทารัฐประหารได้ จากแนวคิดการ
แทรกแซงทางการเมืองของ Samuel Finer (อ้างใน กนลา สุขพานิช และสุจิต บุญบงการ,
2529 : 23) การที่ทหารจะเข้ามามีบทบาทการเมือง คือ การที่สังคมต้องเผชิญกับภาวะ
วิก ฤติ อัน เกิ ด จากความขั ด แย้ งและความไร้เ สถี ย รภาพทางการเมือ งที่ ร้า ยแรง ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากพ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่มี ผู้คน
ออกมารวมตัวคัดค้านจนกลายไปสู่การชุมนุมใหญ่มีการเดินขบวนกดดันรัฐบาลรวมไปถึง
การยกระดับการชุมนุมเป็นการโค่นล้มระบอบทักษิณและปฏิรูปประเทศสถานการณ์
เหล่านั้นได้ส่งผลให้เกิดการปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุม มีการโจมตีกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็น
การปะทะกั น ที่ส นามราชมั งคลากีฬ าสถาน หรือ เกิด เหตุ ร ะเบิ ดบริเ วณหน้า บิ๊ก ซีร าช
ประสงค์ใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ตรงแยกราชประสงค์ แม้แต่มีการยิงระเบิดเอ็ม 79
ใส่ผู้ชุมนุมพร้อมทั้งการกราดยิงถล่มพื้นที่ชุมนุม กปปส. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็
ตามที สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทาให้เกิดความรุนแรงในสังคม กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เกิดความวุ่นวายในสังคม เกิดความระสับระส่ายเกิดขึ้น ความขัดแย้งเริ่มจะลุกลามบาน
ปลาย จนในท้ายที่สุดทางกองทัพได้แถลงการณ์แสดงจุดยืนของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ผู้บัญชากองทัพบก ต่อสถานการณ์ทางการเมือง ที่ได้ แสดงถึงการที่ทหารจะเข้ามา
แทรกแซงทางการเมืองคือ หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจนมีแนวโน้ม ถึงขั้นจะเกิ ด
จลาจล กองทัพอาจมีความจาเป็นต้องใช้กาลังทหารเข้าคลี่คลายสถานการณ์ หากมีผู้หนึ่ง
ผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลหรือกองกาลังติดอาวุธตอบโต้กองทัพหรือทาร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์
อีกจะถูก เจ้า หน้า ที่ใ ช้มาตรการทางกฎหมายปราบปรามอย่า งเด็ ดขาดและอาจจะไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ ซึ่งการออกแถลงการณ์รวมทั้งการเกิดความรุนแรงขึ้น
ภายในสังคมที่ส่งผลให้เกิดความไม่มีเถียรภาพและความมั่นคงในสังคมเลยนามาสู่การที่
ทหารต้องออกมาจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
นอกจากจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เป็นสาเหตุหลักในการ
ท ารั ฐ ประหารแล้ ว การจะท ารั ฐ ประหารได้ ก็ ต้ อ งมี ค วามชอบธรรม ซึ่ งการที่ จ ะอ้ า ง
ความชอบธรรมในการทารัฐ ประหารต้องมีปัจจัย ที่มาเอื้ อต่อการอ้างความชอบธรรม
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เพื่อที่จะทาให้เกิดความชอบธรรมที่มากพอในการที่จะทาการรัฐประหาร ซึ่งปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการอ้างความชอบธรรม คือ
ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือน
การที่ทหารจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้นั้น ประสิทธิภาพและความชอบ
ธรรมของรัฐบาลก็มีส่วนที่จะทาให้ทหารเข้ามาแทรกแซง กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลขาดทั้ง
ประสิทธิภาพและความชอบธรรม สถานการณ์แบบนี้คือเงื่อไขที่ดีที่สุดของกองทัพที่จะเข้า
มาแทรกแซงทางการเมือง (สุรชาติ บารุงสุข, 2541: 199 – 205) ดังนั้นการที่รัฐบาลขาด
ความชอบธรรมจึงเป็น ปัจ จัย หนึ่ งที่ ช่ว ยเอื้อให้ท หารใช้อ้ างความชอบธรรมในการท า
รัฐประหาร ซึ่งในคณะรัฐบาลโดยตัวเฉพาะอย่างยิ่งนส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายรัฐมนตรีที่
มีปัญหาเรื่องการขาดความชอบธรรม เนื่องจากได้ที่มีการตัดสินคดีความการโยกย้าย นาย
ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช. ไปดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ว่าเป็นการเข้า
ไปก้าวก่าย แทรกแซง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ทาให้เกิด
ความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นกับรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวคือ การที่รัฐบาลพล
เรือนเกิดใช้ตาแหน่งหน้าที่และอานาจในทางมิชอบธรรมในการโยกย้ายตาแหน่งเพื่อ
ต้องการให้พวกพ้องของตนเองมาดารงตาแหน่งแทนส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ
ในตัวรัฐบาลพร้อมกันนั้นความน่าเชื่อถือของทางรัฐบาลที่มีต่อประชาชนก็ได้เสื่อมถอยลง
จึงทาให้รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมมากพอในการบริหารประเทศเลยส่งผลให้เอื้อต่อการที่
ทหารจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองเพราะทหาร "ไม่ชอบ" นักการเมือง ซึ่งทหารมัก
มองว่านักการเมืองทาทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตน ไม่ทาอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประเทศ เมื่อนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศอย่างไม่มีความชอบ
ธรรม ทหารที่ถูกบ่มสอนว่าทหารเป็น "ผู้รับใช้ของรัฐไม่ใช่ผู้รับใช้ของรัฐบาล" (สุรชาติ
บารุงสุข, 2558: 81) จึงไม่รับฟังคาสั่งจากนักการเมืองสกปรก ซึ่งทาให้ทหารพร้อมที่จะ
เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองด้วยการทารัฐประหาร
คุณลักษณะของผู้นา
จากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นนาไปสู่ความรุนแรงทางสังคม ผู้คนใน
สังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย เงื่อนไขทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้เสมือนกับเปิด “หน้าต่างแห่ง
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โอกาส” ให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง โดยทหารจะพยายามในการทตัวเป็น
ปรากฎการณ์ ที่เ รี ยกว่ า “อัศ วิ นม้ า ขาว” เข้า มาปราบคอร์ รั ปชั่ น หรื อ เป็ น “วี รบุ รุ ษ ”
เสมือนเข้ามาปราบยุคเข็ญจากการกระทาของรัฐบาลพลเรือน (สุรชาติ บารุงสุข, 2558:
96) ในกรณีแบบนี้จะเห็นได้จากการก้าวเข้ามาทาการรัฐประหารของ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชาที่ทหารเสมือนเข้ามาเป็นวีรบุรุษในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดความชอบธรรมทางการเมืองของ Max Weber ที่ได้มีการกล่าวถึงการอ้าง
ความชอบธรรมเชิงบารมี (Charismatic) เป็นลักษณะของบารมี ความเป็นวีรบุรุษของ
ผู้นา (Merquior,1980) ซึ่งทาให้การรัฐประหารของ พล.อ. ประยุทธ์ดูเสมือนกับเข้ามา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกลายเป็นวีรบุรษุ ที่เข้ามาจัดการความขัดแย้งวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคม
ประกอบกับคุณลักษณะส่วนตัวของ พล.อ. ประยุทธ์ เช่น ภาวะผู้นาสูง ท่าทางแข็งกร้าว
ขึงขัง จริงจัง หนักแน่น เป็นต้น ที่ทาให้ พล.อ. ประยุทธ์มีความน่าเชื่อถือพร้อมกันนั้น
คุณลัก ษณะผู้ นาที่เ ป็นปัจ จัยที่ เอื้อต่ อการอ้างความชอบธรรม เมื่อมี การเปรียบเทีย บ
คุณลักษณะของผู้นาระหว่าง นายกยิ่งลักษณ์ กับ พล.อ. ประยุทธ์ คุณลักษณะของผู้นา
ของพล.อ.ประยุทธ์ ดูจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านายกยิ่งลักษณ์ อาจจะด้วยท่าทีที่แข็ง
กร้าวจริงจังและการที่ไม่มีการถูกกล่าวหาว่าใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งก็ส่งให้การก้าว
เข้ามาทาการรัฐประหารของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชามีความชอบธรรมมากพอที่จะทา
การรัฐประหารโดยที่ประชาชนไม่ออกมาคัดค้าน
ยังรวมไปถึงบทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งการศึกษาได้
แสดงให้เห็นบทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองว่าทหารแสดงบทบาท
อย่างไรในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง จากแนวคิดการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
ซึ่งแนวคิดนี้ได้กล่าวถึงประเภทของทหารที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองซึ่งแบ่งได้เป็น 3
ประเภท คือ 1. คณะทหารมีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (Moderators) 2. คณะทหารที่มี
บทบาทเป็นผู้พิทักษ์ (Guardians) และ3. คณะทหารที่มีบทบาทเป็นผู้ปกครอง (Rulers)
(สถาบันพระปกเกล้า, 2547: 16 – 17) สามารถอธิบายบทบาทของทหารได้ดังนี้
1) คณะทหารมีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (Moderators)
จากการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่นาไปสู่ความขัดแย้งพร้อมทั้งยังเกิดความ
รุนแรงเกิดขึ้นภายในสังคมทาให้ทหารได้แสดงบทบาทออกมาก่อนหน้านั้นทหารพยายาม
วางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเพื่อที่ จะไม่ถูกคาครหาว่าเข้ามาแทรกแซง
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ทางการเมืองแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมทหารได้แสดงบทบาทโดยเป็น
คนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งทหารได้มาเป็นคนกลางในการเรียกคู่
ขัดแย้งทางการเมืองมาร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกั บทางออกของปัญหาทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นโดยการเข้ามาเป็นคนกลางของทหารนั้นทหารได้มีการเรียกตัวแทนของ
แต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมหารือพร้อมทั้งเสนอแนวทางของแต่ละฝ่ายพร้อมทั้งมีการรับฟังความ
คิดเห็นของแต่ละฝ่ายเพื่อนาไปสู่การยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อที่ต้องการให้สังคมและ
ประเทศชาติกลับมามีเสถียรภาพและความมั่นคง ซึ่งการก้าวเข้ามาเป็นคนกลางในการ
ไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทาให้สถานการณ์ทางการเมืองที่มีแต่ความตึงเครียดและเกิด
การปะทะกันนั้นผ่อนคลายขึ้น
2) คณะทหารที่มีบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ (Guardians)
หลังจากที่ทหารได้เข้าไปเป็น คนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในการเจรจาหาทางออกของปัญหาต่างก็ไม่ได้ข้อสรุป แต่ละฝ่ายก็ต่างยึดแนวทาง
ของตัวเองจึงทาให้ทหารได้ ทาการยึดอานาจและรัฐประหาร บทบาทของทหารจึงได้
เปลี่ยนมาเป็นบทบาทของผู้พิทักษ์แทนเนื่องจากทหารเล็งเห็นว่าความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นไม่
สามารถหาข้อยุติได้ต่างฝ่ายต่างยึดในแนวคิดของฝ่ายตนเองซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติ
เกิดความไม่มีเสถียรภาพและขาดความมั่นคง ทหารจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก
การเป็นบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยมาเป็นบทบาทของผู้พิทักษ์ โดยทหารได้ล้มล้างอานาจ
รัฐบาลชุดเดิมและมี การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยจะเห็นได้จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ได้ทาการรัฐประหารรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรโดยใช้ชื่อว่า คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามายึดอานาจพร้อมทั้งได้เข้ามาจัดการบริหารประเทศโดยทา
การปฏิรูปประเทศและวางกรอบแนวทางการปฏิรูปเอาไว้
3) คณะทหารที่มีบทบาทเป็นผู้ปกครอง (Rulers)
เมื่อคณะทหารได้ทาการยึดอานาจล้มล้างรัฐบาลชุดเดิมแล้วจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
แล้วนั้น บทบาททหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองก็ได้เปลี่ยนบทบาทอีกครั้ง โดย
ทหารมีบทบาทเป็นผู้ปกครองมีการควบคุมเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเมื่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศ การบริหารประเทศของทาง
รัฐบาลที่ถูกจัดตั้งโดย คสช.นั้นได้จากัดในด้านสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนได้มีการ "ปรับทัศนคติ" หรือการเรียกตัวไปพูดคุยปรับมุมมองทางการเมือง
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ไม่ ว่า จะเป็ นนั ก การเมือ ง หรือ กลุ่ มนิ สิต นัก ศึก ษา นั กกิ จ กรรม ที่ ออกมาแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองก็จะถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติตามแบบที่ทางรัฐบาลได้กล่าวอ้าง ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ถูกจากัดมากกว่าตอนที่มีรัฐบาลมาจากพลเรือน
เมื่ อ พิ จ ารณาบทบาทของทหารตั้ งแต่ เ ป็ น ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย จนมาถึ งบทบาทของ
ผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าทหารพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์
ทางการเมืองที่กาลังเกิดขึ้นโดยที่ทหารเรียนรู้ที่จะก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเข้ามามีบทบาททางการเมืองจากการเริ่มเป็นคนกลางทางการเมือง
และต่อด้วยการทาการยึดอานาจทางการเมืองล้มล้างรัฐบาลพลเรือนและเข้ามาควบคุม
อานาจโดยเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
การรัฐประหาร 22 พฤกษาคม พ.ศ. 2557 เป็นความขัดแย้งที่ต่องเนื่องกัน อาจกล่าวได้
ว่าความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2553 เป็นแค่การบ่มเพราะความขัดแย้งทาง
การเมื อ งและเมื่ อ ความขั ด แย้ งทางการเมื อ งด าเนิ น มาถึ งจุ ด climax ที่ ทุ ก อย่ า งทาง
การเมืองถึงทางตัน ทหารจึงเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองด้วยการทารัฐประหาร

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นเหตุในการทารัฐประหาร
ในครั้งนี้ ได้ศึกษาจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความ
สอดคล้องตามที่ได้วางสมมุติฐานเอาไว้ โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ในการรั ฐประหารที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทาง
การเมือง กล่าวคือ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ทางรัฐบาลได้
พยายามที่ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น
เพื่อสร้างความปรองดองแต่การร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมกลับทาให้หลายฝ่ายเกิดความไม่
เห็นด้วยและได้ร่วมตัวกันเพื่อที่จะคัดค้าน พ.ร.บ. ดังกล่าวโดยได้มีการรวมตัวกันชุมนุม
ประท้วงกดดันทางรัฐบาลจนในที่สุดร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมก็มีอันตกไปแต่การชุมนุมที่
เริ่มจากการคัดค้านนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นการชุมนุมโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่ งความขัดแย้ง
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ทางการเมืองได้ลุกลามมากขึ้น มีการร่วมตัวกันประท้วงไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม กปปส. หรือ
กลุ่มคนเสื้อแดง ต่างก็ออกมาชุมนุมซึ่งได้กลายเป็นความขัดแย้งทางแนวความคิดที่ต่าง
ฝ่ายต่างยึดติดกับความคิดของกลุ่มตนเองจึงกลายเป็นว่าเกิดการแบ่งแยกทางความคิด
เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้ส่งผลให้ขัดแย้งนั้นขยายเป็นวงกว้างขึ้น
พร้ อ มทั้ ง เกิ ด การปะทะกั น ระหว่ า งผู้ ชุม นุ ม หรื อ ผู้ ชุม นุ ม กั บ ทางรั ฐ บาลตลอดจนเกิ ด
เหตุการณ์ทาร้ายผู้ชุมนุม จนนาไปสู่ความรุนแรง ความวุ่นวายทางสังคมซึ่งส่งผลให้ทหาร
ออกมาทาการรัฐประหาร นอกจากเหตุความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่ทหารใช้อ้าง
ในการทารัฐประหารแล้ว การขาดความชอบธรรมของรัฐบาลกับบทบาทของทหารก็เป็นที่
สิ่งช่วยเอื้อให้การทารัฐประหารของทหารเกิดความชอบธรรมขึ้น กล่าวคือ เหตุความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่นาไปสู่ความรุนแรงจนในที่สุ ดทหารก็ได้ออกมาทาการยึด
อานาจโดยได้ใช้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากล่าวอ้างในการก้าวเข้ามาทาการ
รัฐประหารซึ่งสามารถอ้างในความชอบธรรมที่จะกระทาการรัฐประหารได้ประจวบเหมาะ
กับการที่ทางรัฐบาลพลเรือนขาดความชอบธรรมและพร้อมกับบทบาทของทหารที่แสดง
ตัวออกมาในช่วงเกิ ดวิ กฤตการณ์ท างการเมือ งจึงส่ งผลเอื้อต่อ การท ารัฐประหารให้ มี
ความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งบทบาทของทหารในช่วงที่เกิดเหตุความขัดแย้งทางการเมืองก็มีส่วนสาคัญที่
ส่งผลให้ทหารสามารถเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้ บทบาทของทหารได้ปรับเปลี่ยน
ไปตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยที่การเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเริ่มจากการ
เสนอร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมจนนาไปสู่ความรุนแรงและวุ่นวายทางสังคม และประกอบ
กับปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างความชอบธรรมที่ที่รัฐบาลพลเรือนขาดความชอบธรรมพอดีจึง
ทาให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้ ทหารได้เข้ามาทาการแทรกแซงอย่างเป็น
ลาดับขั้นตอนโดยดาเนินบทบาทจากการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่เข้ามาเป็นคนกลางในเปิดโต๊ะ
การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งซึ่งท่าทีของทหารที่เริ่มจากการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนั้น
อาจสืบเนื่องมากจากทหารเองก็ระมัดระวังในการเข้าไปแทรกแซงโดยที่วิกฤตการทาง
การเมืองยังไม่สุกงอมก็ทาให้ทหารดูท่าทีเสียก่อน จนกระทั่งการเมืองมาถึงทางตันไม่มี
ทางออกมีเสียงเรียกร้องให้ทหารเข้ามาหยุดวิกฤต นั้นจึงส่งผลให้ทหารได้ก้าวเข้ามาโดย
เริ่มจากการเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยซึ่งจะแตกต่างกับการเข้ามาแทรกแซงของทหาร
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ในอดีตที่ทหารจะไม่มีท่าที ที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยเพราะถ้าทหารจะเข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองทหารก็จะเข้ามาทาการยึดอานาจเลย
เมื่อการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสาเร็จปัญหาไม่สามารถหาทางยุติได้ ทหารจึงได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้พิทักษ์เพราะทหารได้เล็งเห็นแล้วว่าสภาพความรุนแรงและ
ความวุ่ น วายที่ เ กิด ขึ้ น ในสั งคมประกอบกั บ รั ฐบาลขาดความชอบธรรมและการเมื อ ง
เดินทางมาสู่ทางตันทหารจึงทารัฐประหารเพื่อจะยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะแตกต่าง
จากเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2553 ที่มีการะปะทะกันเกิดขึ้นแต่ทหารไม่ทารัฐประหาร
เพราะในช่วงเวลานั้นรัฐบาลประชาธิปัตย์ยังคงมีความชอบธรรมอยู่ประกอบกับการเมือง
ยังไม่ได้ดาเนินมาถึงทางตันจึงทาให้ในเหตุการณ์ปี 2553 ไม่มีการทารัฐประหารและเมื่อ
ทหารได้สวมบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ท าการยึดอานาจทหารก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองมาเป็นผู้ปกครองโดยที่ทหารได้พิจารณาแล้วว่าการที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองให้
ได้ทหารต้องเป็นผู้ปกครองเองเพื่อให้แนวทางการปฏิรูปที่วางแผนไว้บรรลุผล อาจกล่าว
ได้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นทาให้ทหารได้เปลี่ยนบทบาทไปและทหารมีการ
เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองเป็นลาดับขั้นตอนซึ่งแตกต่างจากการเข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองในอดีต โดยที่ทหารอาศัยเหตุการณ์และบริบทที่เกิดในสังคมปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจนสามารถก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้
นอกจากนี้ การทารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็คล้ายกับ
การทารัฐประหารในอดีตแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะการทารัฐประหารครั้งนี้มีสิ่งที่
แตกต่างจากการรัฐประหารครั้งก่อนคือ บทบาททหาร ทหารได้ปรับเปลี่ยนการเข้ามา
แทรกแซงทางการเมืองโดยใช้ความชอบธรรมในการทารัฐประหาร 2557 ทหารได้เข้ามา
แทรกแซงทางการเมื อ งโดยค่ อ ยปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งจะแตกต่างกับการรัฐประหารในครั้งก่อน ที่ถ้าเกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นทหารจะเข้ามาทาการรัฐประหารโดยทันทีไม่ได้มี
การปรับเปลี่ยนบทบาทดั่งเช่นกับการรัฐประหารในครั้งนี้ที่ทหารได้เข้ามาแทรกแซงทาง
การเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้พิทักษ์
จนผลสุดท้ายทหารก็เข้ามาเป็นผู้ปกครอง
ดังนั้ นสามารถสรุ ป ได้ว่ า รูป แบบการก้ า วเข้ า มาท ารัฐ ประหารเมื่ อ วัน ที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไม่ได้ต่างไปจากการทารัฐประหารในครั้งก่อนแต่ก็ไม่ได้เหมือนกัน
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ทั้งหมด ซึ่งรูปแบบการทารัฐประหารมีความแตกต่างกันในบทบาทของทหารโดยการ
รัฐประหารในครั้งนี้ทหารได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจนมีความชอบธรรมมากพอ
ทหารถึงที่จะเข้ามายึดอานาจทารัฐประหาร

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 พบว่า
เมื่อเกิดความวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น ทหารจะเป็นตัว
แสดงที่สาคัญในการก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจน
ขยายเป็นวงกว้างทาให้เกิดความรุนแรงและความไร้เสถียรภาพความไม่มั่นคงในสังคมจึง
ทาให้ทหารสามารอ้างความชอบธรรมในการทารัฐประหารได้
ดังนั้นเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขไม่ให้กองทัพใช้ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมา
สร้างเงื่อนไขความชอบธรรมที่จะเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน
ควรมีการจัดการที่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสี
นั้น อาจจะทาได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะทาไม่ได้เลยเสียทีเดี ยวควรจัดมีการประชุมปรองดอง
ปรึ ก ษาหารื อ เสนอแนวทางออกให้ กั บ ปั ญ หาความขั ด แย้ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ค วรปลู ก ฝั ง
ความคิดหรือเพิ่มความเกลียดชังซึ่งกันและกัน เพียงแต่ต้องมีการเจรจาหรือมีการประชุม
เสวนาหาทางออกที่ ท าให้ เ กิ ด ผลดี แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ย อย่ า งเช่ น การมี แ นวความคิ ด ที่ จ ะจั ด
แผนการปรองดองซึ่งในการจัดการการปรองดองนั้น ควรเลือกบุคคลที่เข้ามาดูแลหรือ
วางแผนที่เป็นกลาง ควรเป็นบุคคลที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับ และที่สาคัญการปรองดองจะ
เกิดขึ้นได้ ทุกฝ่ายต้องยอมรับการปรองดองพร้อมทั้งเปิดใจให้กว้างพอสมควร และไม่ควร
ที่จะยึดติดกับกับความขัดแย้งเดิมๆ เพราะถ้ายังคงยึดติดและไม่เปิดใจให้กว้างพอ การที่
จะให้เกิดความปรองดองได้นั้นก็คงยาก
ด้านสถาบันการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง ส่วนหนึ่งของปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิด ขึ้นจนเป็นเหตุให้ทหารอ้า งความชอบธรรมในการรั ฐประหารได้ นั้นก็คื อ
สถาบันการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง ซึ่งด้านการเมืองควรที่จะมีการปลูกฝั่ง
จิตสานึกของนักการเมืองว่าไม่ควรทุจริตคอรัปชั่น ทางรัฐบาลควรที่เข้าไปทางานบริหาร
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ประเทศให้เกิดประสิทธิภาพแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมให้สมกับที่เป็นตัวแทนประชาชนที่
เลือกเข้าไปให้ทางานบริหารประเทศมิใช่เข้าไปเพื่อที่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง รัฐบาลควรดูแลข้าราชการประจาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนดเท่านั้น
ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายหรือแต่งตั้งโยกย้ายพวกของตนเข้าดารงตาแหน่งแทน ซึ่งการเกิด
คอรัปชั่นหรือการโยกย้ายตาแหน่งโดยมิชอบของทางรัฐบาลจะส่งผลให้ทางรัฐบาลเกิด
ความเปราะบางเกิดขึ้นกับทางรัฐบาล เมื่อรัฐบาลเกิดปัญหาขาดความไม่ชอบธรรมสิ่ง
เหล่านี้จะสามารถทาให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้ นอกจากนี้ควรพัฒนา
สถาบันการเมืองให้เข้มแข็ง มีสถาบันพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่าง
แท้จริง มีอุดมการณ์และนโยบายที่เหมาะสมไม่ สุดขั้วข้างหนึ่งข้างใดอันจะทาให้เกิดการ
ขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นมาได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2560 พยายามที่จะทาให้พรรค
การเมืองมีความเป็นประชาธิปไตย โดยมีความพยายามขยายฐานสมาชิกให้สมาชิกมีส่วนร่วม
มีบทบาทในเรื่องของการคัดสรรผู้รับสมัครการเลือกตั้ง การเพิ่มบทบาทในการให้เงินสมาชิก
พรรคเพื่อที่จะให้พรรคปลอดพ้นจากกลุ่มทุนใหญ่ หรือการเสนอนโยบายของพรรคการเมือง
ต้องชี้แจงวงเงิน ที่มาของเงิน และความคุ้มค่าของนโยบายเพื่อป้องกันนโยบายที่อาจจะนา
ความเสี ยหายมาสู่รั ฐได้ดังเช่นนโยบายประชานิยมในอดี ต ดั งนั้นพรรคการเมืองจะเป็ น
ประชาธิ ปไตยได้ หรือไม่นั้ นรัฐธรรมนูญก็มีส่ วนส าคัญที่จะทาให้สถาบันการเมือง พรรค
การเมืองเข้มแข็งเพราะรากฐานของพรรคการเมืองของไทยนั้นวางรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ
มาโดยตลอด
ด้านสถาบั นกองทั พ เป็นสถาบันที่ สาคั ญสถาบั นหนึ่ งของประเทศไทยเพราะ
กองทัพเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมีฐานะเป็นผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์ รักษาความสงบเรียบร้อย
พร้อมทั้งมีบทบาททางการเมืองมาตั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งแนวทาง
ในการป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองหรือรัฐประหารในอนาคต มีอยู่ 2
แนวทางเลือก แนวทางเลือกแรก ควรมีการปฏิรูปกองทัพ การที่จะทาให้ทหารไม่เข้ามา
แทรกแซงทางการเมือง การปฏิรูปกองทัพเป็นแนวทางที่สาคัญอย่างมากที่จะทาให้กองทัพ
พัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่ที่ทางกองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาล เป็น
ทหารอาชีพอย่างแท้จริงโดยที่สร้างความเป็นทหารอาชีพซึ่งควรดาเนินการปรับลดขนาด
กองทัพ กาลังพล ให้มีขนาดพอเหมาะ แล้วควรปลูกฝังแนวความคิดการเป็นทหารอาชีพ
ให้กับทางกองทัพซึ่งการปลูกฝังความคิดทหารอาชีพควรเริ่มจากอธิบายความเข้าใจในเรื่อง
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ของบทบาทหน้ าที่ของทหารที่มี หน้าที่ ในการปกป้ องประเทศให้พ้ นจากภัยคุ กคามนอก
ประเทศ แนวทางเลือกที่สอง การใช้ระบบผสม กล่าวคือฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารต้องเดิน
ไปด้วยกัน โดยที่วางบทบาททหารให้มีบทบาทที่สมดุลกับการเมือง การเมืองไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ ยวกั บทหารมากจนเกิ นไปและไม่ ได้ ปล่ อยให้ ทหารมี บทบาทมากจนสามารถเข้ ามา
แทรกแซงทางการเมืองได้ ทั้ง 2 แนวทางเลือกนี้อาจถูกวิพากษ์ในเรื่องการเป็นประชาธิปไตย
แท้กับการเป็นประชาธิปไตยครึ่งหนึ่ง ซึ่งทางเลือกแรกเคยใช้มาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะจัดตั้ง
การเป็นทหารอาชีพได้ ทางเลือกที่สองเคยเกิดขึ้นในยุคของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ดังนั้น
ทางเลือกแรกและทางเลือกที่ สองก็ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ ขึ้นอยู่ กับความเข็ มแข็ งหรือความ
อ่อนแอของแต่ละทางเลือกว่า ณ ตอนนั้นกองทัพมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
ด้านสื่อมวลชน สื่อการเมือง และสื่อบุคคล ในปัจจุบันสื่อ หรือ social network
ล้วนแต่มีบทบาทในการผลิตซ้าหรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ความขัดแย้งเกิดขึ้น จากการ
เผยแพร่ hate speech หรือ harmful information โดยเฉพาะสื่อการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ทางการเมื องของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแนวทางที่ไม่ ให้สื่ อผลิ ตซ้าหรื อ
กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงที่จะนาไปสู่ความขัดแย้งคือให้มีการควบคุมสื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นความรุนแรงโดยให้สื่อนาเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ อย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ สื่อควรมีการวางตัวเป็นกลาง ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กลุ่มอิทธิพลใด เพราะถ้าสื่อเป็น
กลาง วิชาชีพสื่อก็จะควบคุมคุณภาพของการนาเสนอข่าวสาร แต่ถ้าสื่อไม่เป็นกลางก็จะถูก
ฝ่ายรัฐ อานาจนิยมจะหาทางเข้ามาควบคุมสื่อเนื่องจากสื่อไม่สามารถควบคุมตัวสื่อเองได้
เพราะสื่อตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มการเมือง เพราะฉะนั้น สื่อมวลชน สื่อการเมือง และ
สื่อบุคคลต้องพัฒนาและควบคุมตัวสื่อเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อานาจของกลุ่มทุนและต้องมี
ความเป็นกลางในการนาเสนอข่าวอย่างแท้จริง
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