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เรื่องจากปก

ยุ่งกับการเมืองเมื่อโดนถามขณะ
ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการทหาร
บก (ผบ.ทบ.)
 เช่นเดยีวกบั พล.อ.สนธิ บญุย
รตักลนิ ทีท่�ารฐัประหารเม่ือวนัที ่19 
กนัยายน 2549 ในนามคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ก็รับ
ประกันว่าทหารจะไม่ยึดอ�านาจ ที่
ส�าคญักว่านัน้กคื็อ พล.อ.สนธไิม่ยอม
เปิดเผยเหตผุลในการท�ารัฐประหาร 
โดยพูดเป็นปริศนาว่า “ข้อเท็จจริง
บางเรือ่งแม้ตนเองจะตายไปแล้วก็
ไม่สามารถหาค�าตอบได้”
 ทีน่่าสนใจการท�ารฐัประหาร 
2 ครั้งหลังของ คสช. และ คมช. 
ต่างมเีป้าหมายเดยีวกนัคือ ต้องการ
กวาดล้าง “ระบอบทักษิณ” ให้สิ้น
ซาก แต่รัฐประหารทั้ง 2 ครั้งก็ไม่
สามารถก�าจดั “ระบอบทกัษณิ” และ
เครอืข่ายได้อย่างถอนรากถอนโคน 
 การท�ารัฐประหารรัฐบาลที่ 
มาจากการชนะการเลือกตั้งอย่าง
ท่วมท้น 2 ครัง้ล่าสดุในปี 2549 และ 
2557 มาจนถงึวนันีแ้ม้ประเทศไทย
มีรัฐบาล คสช. ที่ครองอ�านาจมา
แล้ว 4 ปี และก�าลังย่างเข้าสู่ปีที่ 
5 แต่การปลุก “ผีทักษิณ” ขึ้นมา
หลอกหลอนให้ผู้คนหวาดกลัวก็ยัง

ไม่เคยสิ้นสุด

ล้มเหลวซ�้ำซำก
 86 ปีจงึไม่เคยมปีระชาธปิไตย
ทีแ่ท้จรงิในประเทศไทยเลย รฐับาล
ทีม่าจากการเลอืกตัง้ล้มลกุคลุกคลาน
มาโดยตลอดจากการแย่งชงิอ�านาจ
และผลประโยชน์ทีจ่บลงด้วยการ
รฐัประหารยึดอ�านาจครัง้แล้วครัง้เล่า
 รัฐประหารซ�้าซากไม่ได้
สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบอบ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆเท่านั้น 
แต่ยังสะท้อนถึงความล้มเหลว
ของรัฐประหารว่าไม่เคยแก้ปัญหา
ประเทศและประชาชนได้เลย 
 แต่เป็นความรู้สึกที่ตรงกัน
ข้ามกับที่คณะรัฐประหารรู้สึก ดัง
ที ่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม หนึง่ในเสาหลกั 
คสช. ได้ยนืยนัว่า “คสช. ท�างานมา
ตลอด ถ้า 4 ปีไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้”

จำกจุดสูงสุดกลับสู่จุดต�่ำสุด
 ศ.ดร.สุรชำติ บ�ำรุงสุข 
อาจารย์คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เคยวเิคราะห์การเมอืง
ไทยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ล้อม 

ปราบนักศึกษาและประชาชนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เม่ือครบ
รอบ 40 ปี โดยเปรียบการเมือง
ไทยเหมือนการเดินทางของรถไฟ 
2 แบบคือ รถไฟเด็กเล่นที่วิ่งวนไป
มา และรถไฟในสวนสนกุทีไ่ต่ขึน้ไป
ถึงจดุสงูสดุแล้ววิง่ลงมาสูจ่ดุต�า่สดุ
 “การวิง่ไปข้างหน้าของรถไฟ
เป็นเพียงการบอกว่าในที่สุดแล้ว
รถไฟจะวิ่งกลับมาที่จุดเดิม ซึ่ง
รถไฟท่ีว่ิงวนเป็นวงกลมแบบนีย่้อม
หมายความว่าการเปลีย่นผ่านไม่ใช่
หลกัประกนัทีจ่ะก่อให้เกดิการพฒันา
ทางการเมอืง การเปลีย่นผ่านในรปู
ลักษณ์เช่นนี้ไม่น�าไปสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทย แต่
กลับเป็นหลักประกันส�าหรบัชนชัน้น�า 
ผูน้�าทหาร และบรรดากลุม่อนรุกัษ์
นิยมทั้งหลาย ที่เชื่อว่าในท้ายที่สุด
แล้วการเมืองไทยจะอยูภ่ายใต้การ
ควบคุมของพวกเขา
 ส่วนรถไฟแบบที่ 2 ของ
การเมืองไทยในช่วง 40 ปี เป็น
เหมือนรถไฟเหาะที่วิ่งอยู่ในสวน
สนุกที่วิ่งข้ึน-วิ่งลง ช่วงหน่ึงก็วิ่ง
ข้ึนจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ว่ิงลงมา
ถึงจุดต�่าสุด การเปลี่ยนผ่านของ
การเมืองไทยก็เช่นกัน มีการว่ิงสู่
จดุสงูสดุและกลบัลงมาสูจ่ดุต�า่สดุ”
 อาจารย์สุรชาตยิงัตัง้ข้อสงัเกต
ในทางรัฐศาสตร์ว่า รัฐประหารถือ
เป็นข้อยกเว้นทางการเมอืง ไม่ใช่กฎ
ทางการเมือง แต่ส�าหรับการเมือง
ไทย รัฐประหารและการมีรัฐบาล
ทหารนั้นก�าลังจะกลายเป็นกฎ
มากกว่าเป็นข้อยกเว้น และช่วง 
40 ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ารถไฟ
การเมืองไทยถูกออกแบบให้กลบัมา
ท่ีเดมิ คอืจบลงด้วยการรัฐประหาร

เผด็จกำรไม่เคยสืบทอดอ�ำนำจส�ำเร็จ
 อย่างไรกต็าม หลายฝ่ายมอง
ว่ารัฐประหารของ คสช. แตกต่าง
จากรัฐประหารครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่ง
มกีารน�าบทเรยีนในอดตีมาวางเป็น
ยุทธศาสตร์ให้รัฐประหารไม่เสีย
ของและเสียเปล่า คสช. มีความ
พยายามจะ “สืบทอดอ�ำนำจ” ทั้ง
ภายใต้ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
และการเป็นนายกรัฐมนตรีของ 
พล.อ.ประยุทธ์หลังการเลือกตั้ง 
 ขณะทีอ่าจารย์สรุชาตยืินยันว่า 
ไม่เคยมเีผด็จการชดุไหนเลยท่ีประสบ

 In Brief : ย่อความ

86 ปีนับต้ังแต่เปลีย่นแปลงกำรปก 
ครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิ 
ราชย์มาสูร่ะบอบประชาธิปไตยเมือ่
วันที่ 24 มิถุนายน 2475 
 มาถึงวันนี้ประเทศไทยก็ยัง
อยู่ภายใต้ “ระบอบเผดจ็กำร” ของ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
ที่ท�าการรัฐประหารยึดอ�านาจเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
 86 ปี ประเทศไทยมีการ
รฐัประหารถงึ 12 ครัง้ ฉกีรฐัธรรมนูญ
และร่างใหม่ถึง 20 ฉบับ มีนายก
รัฐมนตรี 29 คน เป็นพลเรือน 16 
คน และทหาร 13 คน แต่มาจาก
รัฐประหาร 11 คน
 จึงไม่แปลกที่ไม่มีใครเช่ือว่า
จะไม่มีรัฐประหารอีก แม้แต่ผู้น�า
กองทัพก็ไม่มีใครรับประกัน รวม
ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
หัวหน้า คสช. ซึ่งก่อนรัฐประหาร 
22 พฤษภาคม 2557 ก็ปฎิเสธทุก
ครัง้และยนืยนัว่าทหารจะไม่เข้ามา

ประชำธปิไตยแบบไทยนยิม
ภำยใต้ “ยทุธศำสตร์ชำต ิ20 
ปี” ทีก่�ำหนดทิศทำงประเทศ
โดยผู้น�ำเผด็จกำรและผู้น�ำ
กองทพั ไม่ใช่ประชำธปิไตย
ของประชำชน โดยประชำชน 
และเพื่อประชำชนอย่ำง
แท้จริง แม้ว่ำผ่ำนประชำมติ 
แต่ก็เป็นประชำมติแบบ 
“มัดมือชกประชำชน” เป็น
ประชำมติในควำมเงียบที่
ประชำชนพดูไม่ได้ ท่ำมกลำง
ควำมกลัวที่ต้องถูก “ปิดหู 
ปิดตำ ปิดปำก” เผด็จกำร
จึงยังไม่ตำยไปจำกสังคม
ไทย ตรำบใดที่ยังไม่แยก
ทหำรออกจำกกำรเมอืง และ
ตระหนักว่ำอ�ำนำจอธปิไตย
เป็นของประชำชน จึงต้องรือ้
ทิง้ “มรดกของ คสช.” และ
ไล่ระบอบเผด็จกำร
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ความส�าเร็จในการสืบทอดอ�านาจ 
โดยให้ดูบทเรียนจากพม่าเป็นการ
เตือนใจถึง “พลังประชำชน” ซึ่ง
รฐับาลทหารต้องรับมอืวกิฤตในรูป
แบบต่างๆทีร่มุเร้าไม่หยดุ โดยเฉพาะ 
“วกิฤตควำมชอบธรรม” ในตวัเอง 
แม้จะเคลือ่นย้ายอ�านาจรฐัประหาร
ไปสูร่ะบอบการเลอืกตัง้ก็ตาม ซึง่มี
บทเรยีนมาทุกยุคทกุสมัย โดยเฉพาะ
สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร และ 
พล.อ.สุจินดำ ครำประยูร

ยุทธกำรยึดพื้นที่กำรเมือง
 นำยเสกสรรค์ ประเสริฐ
กุล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ในปาฐกถาพิเศษเดือนมิถุนายน 
2560 ถงึรฐับาล คสช. ว่า “มนัเป็น
มาสเตอร์แพลนในการช่วงชงิมวลชน 
และสร้างความชอบธรรมใหม่ของ
ชนชั้นน�าภาครัฐที่แยบยลมาก มัน
เป็นส่วนส�าคญัของยทุธการยดึพืน้ที่
ทางการเมืองเพ่ือสถาปนาอ�านาจน�า 
ซึง่เป็นการวางแผนท่ีเป็นระบบและ
บูรณาการการโจมตีจากทุกมิติเข้า
ด้วยกัน”
 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 
2560 ทีถ่กูวจิารณ์ว่าหมกเมด็อ�านาจ
รฐัประหารไว้ในรฐัธรรมนญูและก�าลงั
สร้างปัญหามากมายขณะนี ้เกือบทกุ
พรรคการเมอืงกป็ระกาศจะแก้ไขหรือ
รือ้ทิง้ โดยเฉพาะ “ยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี” ซ่ึงนกัวชิาการ ภาคประชาชน 
และฝ่ายการเมอืง ต่างเหน็พ้องกนัว่า
รฐัธรรมนญูปี 2560 คือวกิฤต และ
เป็นการต่อท่ออ�านาจของ คสช. ด้วย
การยดัเยยีด “ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 
ปี” และ ส.ว.แต่งตัง้ 250 คน เป็น
เวลา 5 ปี
 นำยสมชำย ปรชีำศลิปกลุ นกั
วชิาการคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ให้ฉายารัฐธรรมนูญปี 
2560 ว่า “ฉบับอภิชนเป็นใหญ่” 
ไม่ใช่รัฐธรรมนญูของคนทกุคน แต่
เป็นของคนบางกลุ่มสถาปนาเครือ
ข่ายเสียงข้างน้อย
 นำยปิยบตุร แสงกนกกลุ แกน
น�าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งประกาศ
จะรื้อทิ้งรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มอง
ว่ารัฐธรรมนูญไทย 20 ฉบับก็คือ
การสะท้อนถึง “วงจรอุบำทว์” ใน
ประเทศไทย

 นำยเอด็เวร์ิด คนทุ อาจารย์
ประจ�าภาควชิาองักฤษและอเมรกินั
ศกึษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเมือง
ไทยมีลักษณะเป็นวงจรอุบาทว์ 5 
ขั้นตอน เริ่มจากระบอบเผด็จการ
ทีม่กีารควบคมุของทหาร ตามด้วย
การสร้าง “ประชำธปิไตยกระดำษ” 
คือมีรัฐธรรมนูญแต่ประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารอย่าง
แท้จริง ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือก
ตั้ง มีรัฐบาลจากประชาชนเข้าสู่
ระบอบประชาธิปไตย หลังจากนั้น
จะเกดิ “วกิฤตบำงอย่ำง” อนัน�าไป
สูก่ารแทรกแซงทางทหารและการ
ปกครองเผด็จการอีกครั้ง

เผด็จกำรไม่มีวันตำย
 พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันว่า
ประเทศไทยต้องกลบัสูก่ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย แต่เป็น 
“ประชำธิปไตยแบบไทยนิยม” ที่
เป็นระบอบการปกครองแบบไทยๆ 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติไทย และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ซึง่ไม่ต่างกบัสมยัจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ประกาศ
สร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆหลัง
รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2501 โดย
จะสร้างประชาธิปไตยแบบไทยที่
เหมาะสมกับลักษณะพิเศษและ
สภาวการณ์ของไทย
 ขณะทีย่คุรฐับาล พล.อ.เปรม 

ติณสูลำนนท์ ก็มีค�านิยมว่าเป็นยุค 
“ประชำธิปไตยคร่ึงใบ” หลังจาก
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ถือ
เป็นยคุประชาธปิไตยเบ่งบานส้ินสุด
ลงหลังเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519  
 วาทกรรม “ประชาธิปไตย
แบบไทยนิยม” จึงเป็นประชาธิปไตย
ภายใต้ “ระบอบ คสช.” ท่ีทหารเป็น
ใหญ่ แม้จะมีการเลือกตั้ง ระบบการ
เลือกตั้งและระบบรัฐสภาก็ยังอยู่ใน
การควบคุมของ “ระบอบ คสช.” 
โดยมีรัฐธรรมนูญสร้างความชอบ
ธรรม
 ดร.ไทเรล ฮำเบอร์คอร์น ภาค
วิชาการเมอืงและการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเลยี มองการเมอืงไทยอย่าง
เฉียบขาดว่า “รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่
นี้ท�าให้ทหารมีที่ยืนอย่างถาวรใน
รฐับาล เพ่ือให้การแทรกแซงกลาย
เป็นเรื่องปรกติ”

รัฐประหำรไทยยังไปต่อ?
 ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม
ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
ที่ก�าหนดทิศทางประเทศโดยผู้น�า
เผด็จการและผู้น�ากองทัพ ไม่ใช่
ประชาธิปไตยของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง แม้ว่าผ่านประชามติ
แต่กเ็ป็นประชามตแิบบ “มัดมอืชก
ประชาชน” เป็นประชามตใินความ
เงยีบทีป่ระชาชนพดูไม่ได้ ท่ามกลาง
ความกลัวที่ต้องถูก “ปิดหู ปิดตา 
ปิดปาก”
 เผดจ็การจึงยงัไม่ตายไปจาก
สงัคมไทย ตราบใดทีย่งัไม่แยกทหาร
ออกจากการเมอืง และตระหนกัว่า
อ�านาจอธปิไตยนัน้เป็นของประชาชน
 การรือ้ทิง้ “มรดกของ คสช.” 
ที่กระทบเสรีภาพการแสดงออก
ของประชาชน เสรภีาพสือ่ สทิธใิน
กระบวนการยตุธิรรมและสิทธชิมุชน 
เพื่อบอกว่า..เราไม่เอารัฐประหาร 
ไม่เอาเผด็จการ คือภารกิจส�าคัญ
ของคนไทยทุกภาคส่วนที่ต้องเข้า
มามีส่วนร่วม
 การแสดงออกผ่านการเลอืก
ตั้งด้วยกติกาที่ (แม้ไม่) เป็นธรรม
จึงเป็นทางออกและทางเลือกที่สุข
สงบที่สุด
 เรำมำรือ้ท้ิงไล่ระบอบเผดจ็กำร
ด้วยกันเถิด!!??


