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ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี* 
บทน า 
 บทความนี้ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นถึงมุมมองด้านรัฐประศาสนศาสตร์ต่อการเมือง และการ
ปกครอง ในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (ปี พ.ศ.2557-2559) ว่าทั้งสองเรื่อง
นั้นเป็นเช่นไร แต่อาจจะไม่ครอบคลุมในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ กล่าวคือ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองที่มุ่งตรงไปที่ผู้น าประเทศนั่นก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเท่านั้น ผู้เขียนข้อย้ าว่าเป็น
ความคิดส่วนตัวในฐานะนักวิชาการเท่านั้นที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในการบริหารราชการแผ่นดินใน
รอบเกือบสองปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ในสองประเด็นโดยเริ่มทีละประเด็น กล่าวคือ ประเด็น
เรื่องการเมือง และประเด็นเรื่องการปกครอง 
 
ประเด็นการเมือง 
 ในประเด็นดังกล่าวนี้ผู้ เขียนต้องย้อนไปช่วงที่มีการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ยึดอ านาจการปกครองจาก
รัฐบาลรักษาการของนายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์
ไทย รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพ่ือคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของนายทักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี) ในการ
เมืองไทยในขณะนั้น ซึ่งต้องยอมรับร่วมกันว่าการเมืองในช่วงนั้นเข้าขั้นวิกฤติ ประชาชนทั่วไปใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดความหวาดกลัวรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงท าให้
เหล่าทหารโดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ต้องเข้ายึดอ านาจเพ่ือที่จะท าให้สถานการณ์
สงบ 
 อีกมิติหนึ่งเมื่อมีการรัฐประหารของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ท าให้สถานการณ์บ้านเมือง
สงบในทันที แต่ต้องยอมรับอีกประการหนึ่งว่าอ านาจที่ได้มาของรัฐบาลรัฐประหาร ย่อมมีกลุ่ม
การเมืองที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเข้ามามีอ านาจ จึงท าให้การบริหารการเมืองนั้น อยู่ใน
สถานการณ์ที่ล าบากพอสมควร เพราะนักการเมืองส่วนมากที่เสียผลประโยชน์ต่างไม่พอใจ ออกมา
คัดค้านและเสนอแนวความคิดที่ขัดต่อแนวทางการด าเนินของรัฐบาล คสช. 
 ประเด็นที่ผู้เขียนน าเสนอในบทความนี้ เป็นสถานการณ์การเมืองเมื่อมีการรัฐประหารแล้ว
เป็นเช่นไร ต่อค าถามดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า การเมืองในสถานการณ์การปกครองแบบนี้นั้นไม่ว่าจะ
เป็นการเมือง หรือแนวคิดทางการเมือง รวมถึงนักการเมืองหรือพรรคการเมืองต่าง ๆ ย่อมไม่สามารถ
ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเมืองได้ เพราะอาจจะขัดต่อประกาศของ คสช. ที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นความผิด

                                                           
* อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556%E2%80%932557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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ตามกฎหมาย ฉะนั้นการแสดงออกในเรื่องของการเมืองจึงถือว่าเป็นการปิดปากและปิดตาของ
นักการเมืองหรือแม้กระทั่งนักวิชาการด้านนี้ด้วย กล่าวคือ ปิดปาก หมายความว่า นักการเมืองหรือ
นักวิชาการไม่สามารถแสดงออกถึงประเด็นต่าง ๆ ของการเมืองได้ เพราะ คสช. อาจจะมองว่าขัดต่อ
ประกาศซึ่งจะน าไปสู่สถานการณ์ที่ไม่สงบและวุ่นวายอีกครั้ง ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินการ
ของรัฐบาลเป็นเรื่องที่รัฐบาลด าเนินการเพ่ือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงไม่
สามารถแสดงออกได้ทั้งด้านการกระท าหรือแม้กระทั่งความคิดก็ตาม ส่วนการปิดตาก็เช่น เดียวกัน 
เห็นให้ท าเสมือนไม่เห็น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกแถลงการณ์อยู่เสมอว่า สามารถแสดงความคิดทาง
การเมืองได้ตลอดเวลาที่ท าให้เกิดความสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมแต่เมื่อมี
กลุ่มคนที่จัดเวทีหรือแสดงความคิดทางการเมืองก็จะถูกเรียกเข้าพบเพ่ือปรับทัศนคติอยู่เสมอตามที่
ปรากฏตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งเหล่านี้ก็ปฏิบัติตามค าสั่งหรือนโยบายของผู้น าประเทศหรือ
หัวหน้า คสช. ที่ชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นั่นเอง 
 จึงท าให้เห็นว่าการเมืองในช่วงนี้เป็นช่วงมืดบอด นักการเมืองนั่งเงียบเข้าบ้านปิดประตูนั่งดู
ข่าวตามหน้าทีวี นักวิชาการ ไม่สามารถแสดงออกได้ต้องแสดงออกโดยการนั่งจับเข่าคุยกันไปพลาง
ด้วยเหตุผลว่าถ้าแสดงออกมากเกินไป อาจจะถูกปรับทัศนคติได้ 
 นี่มิใช่ว่าเป็นการประชดประชันในการเมืองของรัฐบาลรัฐประหารแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น
ในยุคปัจจุบัน นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นในมุมมองของการเมืองภายใต้การน าของ คสช. นั้นถามว่า
บ้านเมืองเป็นเช่นไร ประชาชนมีความพอใจต่อเรื่องเหล่านี้หรือต่อประเด็นที่เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้า
พิจารณาจากผลส ารวจของนิด้าโพลที่ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของการบริหารประเทศของ คสช.
ในรอบ ๒ ปีนี้จะเห็นว่าระดับความสุขของประชาชนในรอบ 2 ปีการบริหารราชการแผ่นดินของ คสช. 
เพ่ือคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.28 ระบุว่า มีความสุขเท่าเดิม 
เพราะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่าง  จากที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ยัง
ต้องการได้รับการแก้ไขอยู่ บางอย่างก็ดีข้ึนแต่บางอย่างก็แย่ลง ผลงานยังไม่เห็นเด่นชัด   เป็นรูปธรรม 
การบริหารงานยังไม่ทั่วถึง และแก้ไขไม่ตรงจุด และบางนโยบายของ คสช. ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 37.68 ระบุว่า มีความสุขเพ่ิมขึ้น เพราะ บ้านเมืองสงบ
เรียบร้อย ไม่วุ่นวาย ไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการชุมนุม การแบ่งพรรค
แบ่งพวก ประชาชนไม่เครียด ในการด ารงชีวิตของประชาชนดีขึ้นกว่าเดิม รู้สึกปลอดภัยในชีวิตมาก
ขึ้น มีการบังคับใช้กฎหมายบางข้อที่เข้มงวดมากขึ้น คณะท างาน คสช. ท างานรวดเร็ว และ
ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การสานต่อนโยบายต่าง ๆ มีความต่อเนื่อง
และรวดเร็ว เช่น การคมนาคม ขณะที่ ร้อยละ 18.24 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี 
ข้าวของแพงขึ้น รายรับไม่พอกับรายจ่าย เกษตรกรล าบาก โดยเฉพาะราคาผลผลิตทางการเกษตรที่
ตกต่ าลง ซึ่งเมื่อก่อนดีกว่านี้ ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และการท างานบางครั้งมีการ
ใช้ระบบทางทหารและอ านาจทางการเมืองมากเกินไป เช่น การจ ากัดสิทธิเสรีภาพในแสดงออกทาง
ความคิดเห็น ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ ร้อย
ละ 0.40 อ่ืน ๆ ได้แก่ บางอย่างมีความสุขเพ่ิมขึ้น บางอย่างมีความสุขลดลง และร้อยละ 0.40  ไม่
ระบุ/ไม่แน่ใจ 
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ในส่วนตัวของผู้เขียนเองก็ต้องยอมรับว่าการเข้ามายึดอ านาจของ คสช.ท าให้สถานการณ์
บ้านเมืองสงบและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อาจจะเป็นกรรมหรือกิเลสของคนในประเทศไทยก็อาจ
เป็นไปได้ที่ชอบให้มีการบังคับ ไม่ชอบความเป็นประชาธิปไตย 
 ที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าการเมืองมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทุกภาคส่วนก็เกิด
ความกลัวไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือกระท าในสิ่งที่ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมายเพราะผู้ใช้ กฎหมายเอา
จริงกับการบังคับใช้กับผู้ที่กระท าความผิด ถามว่าที่ผ่านมาหรือในสถานการณ์ปกติกฎหมายเหล่านี้มี
อยู่หรือไม่ ตอบว่าในสถานการณ์ปกติกฎหมายเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่การบังคับใช้นั้นไม่
เข้มงวด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ 
 ต่อประเด็นค าถามข้างต้นนั้นผู้เขียนมองว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าการเมืองในยุคที่ 
คสช.เข้ามานั้นเกิดความสงบสุข อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกว่ามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบ้านเมืองเกิดความสงบไม่มีความวุ่นวาย จึ งท าให้ คสช.อยู่ได้และ
ควบคุมการเมืองได้เป็นอย่างด ี
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การเมืองในยุค คสช. มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่
ไม่ดี กล่าวคือ ส่วนที่ดีคือท าให้การเมืองมีเสถียรภาพ เอกภาพไม่เกิดความวุ่นวายในแวดวงการเมือง
ท าให้การเมืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามประกาศของ คสช. ในส่วนที่ไม่ดีคือ แก่นแท้ของการเมือง
คือความเป็นประชาธิปไตยหายไป ประเด็นนี้อาจท าให้นานาประเทศเกิดความเข้าใจการเมืองไทยผิด
ไป อย่างไรก็ตามทุกประเทศทั่วโลกเมื่อเกิดความไม่สงบขึ้นภายในประเทศหรือการเมืองของประเทศ
นั้นเข้าสู่ขั้นวิกฤติจนถึงขั้นเข้ายึดอ านาจของฝ่ายทหารหรือรัฐประหารแล้วนั้น ผู้น าในการท า
รัฐประหารย่อมใช้อ านาจเท่าที่มีในการปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุขเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะ
กระท าได้ ไม่แปลกท่ีประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน 
 
ประเด็นการปกครอง 

ถ้าจะกล่าวถึงการปกครองในยุคของการก่อรัฐประหารนั้น ไม่ว่าจะเป็นการก่อรัฐประหารใน
ยุคใดสมัยใดก็ตาม การปกครองประเทศในภาวการณ์แบบนั้นแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย ท าไม
จึงกล่าวเช่นนั้น ประเด็นนี้ ผู้เขียนต้องย้อนกล่าวถึงมูลเหตุของการก่อรัฐประหารก่อนว่า ส่วนมากนั้น
มีมูลเหตุมาจากอะไร ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา มีการก่อรัฐประหาร จ านวน ๑๓ ครั้ง โดยในครั้งแรกนั้น
เป็นการปฏิวัติยึดอ านาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้มี
ผู้น าหรือหัวหน้าคณะราษฎรทั้งหมดสี่คน ประกอบด้วย พันเอกพระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 
พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) และ 
พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ์ (วัน ชูถิ่น) โดยหลังจากนั้นก็ได้มีการแต่งตั้ง พระยามโนปกรณ์นิติ
ธาดา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยหลังจากการ
ปฏิวัติยึดอ านาจแล้ว โดยมูลเหตุของการปฏิวัติในครั้งนั้นคือ เป็นการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย จากนั้นอีก 
๓ เดือน ก็มีการก่อรัฐประหารโคนอ านาจของ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา โดยการน าของพลเอกพระ
ยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งมีมูลเหตุคือ เพ่ือท าการรัฐประหารล้มรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
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พร้อมกันนั้นก็ได้มีการแจกประกาศแถลงการณ์แก่ประชาชนถึงเหตุผลของการรัฐประหารว่า “ด้วย
คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน ณ บัดนี้ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มต้นปิดสภา
ผู้แทนราษฎร แล้วงดใช้รัฐธรรมนูญ คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนจึงได้ด าเนินการเพ่ือให้มี
การเปิดสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ…”  
 จากนั้นก็มีการก่อรัฐประหารเรื่อยมาจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถือเป็นครั้งที่ 
๑๓ โดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งยึดอ านาจการบริหารราชการแผ่นดินของ นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และมูลเหตุของการยึดอ านาจในครั้งนี้ก็คือ ประชาชนเกิดความ
แตกแยกในหมู่คณะ ไม่มีความสามัคคีกัน เกิดการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย จึงท าให้บ้านเมืองเกิด
ความวุ่นวาย และส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศโดยรวม ผู้น าก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกหรือ
ทางแก้ไขได้ จึงเป็นสาเหตุท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นยึด
อ านาจการปกครอง 
 หลังจากที่ได้มีการยึดอ านาจการปกครองดังกล่าวแล้วประเทศไทยก็อยู่ในภาวะปกติหรือ
อาจจะเรียกได้ว่าภาวะ “ศูนย์” เพราะถือว่าเป็นการเซ็ตระบบการปกครองใหม่ โดยรัฐบาลใหม่ ซึ่งมี
หัวหน้า คสช. เป็นผู้ก าหนดนโยบายในการปกครองและมีการออกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชั่วคราว ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป 
 จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ส่วนมากมูลเหตุของการก่อรัฐประหารจะมาจาก การก่อ
การจลาจล บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายอันเนื่องมาจากความคิดไม่ตรงกัน หรืออาจจะเกิดเพราะขั้ว
อ านาจเปลี่ยน ไม่มีการถ่วงดุลอ านาจกัน จึงท าให้มีการรัฐประหารเกิดข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม การปกครองของรัฐบาลรัฐประหารนั้น ถือเป็นเรื่องที่น่าให้ความสนใจ 
กล่าวคือ ในภาวการณ์ปกติการปกครองโดยการใช้อ านาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญกลับพบว่า ประชาชนส่วนมากขาดความสามัคคีกัน มีความคิดที่แตกแยก แบ่งพรรคแบ่ง
พวกกันชัดเจนในเกือบทุกยุคทุกสมัย แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการรัฐประหารและมีการควบคุมสั่งการ และ
ใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว สิ่งที่คณะรัฐประหารน ามาบังคับใช้ก็เป็นกฎหมายฉบับ
เดียวกันกับการปกครองในภาวการณ์ปกตินั้นเอง ประเด็นนี้จึงท าให้ผู้เขียนอดที่คิดไม่ได้ว่า รึว่า
ประเทศไทยเราเหมาะที่จะใช้การปกครองแบบเผด็จการกระนั้นหรือ? แต่นี้ก็เป็นเพียงความคิดของ
ผู้เขียนเพียงถ่ายเดียวเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าประเทศไทยได้ก้าวผ่าน 
การปกครองแบบนั้นมานานมากแล้ว และการปกครองแบบเผด็จการก็จะส่งผลกระทบหลายอย่าง 
โดยเฉพาะกับนานาอารยประเทศด้วย 
 กลับมากล่าวถึงประเด็นการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ว่าใน
ปัจจุบันการปกครองเป็นแบบใด และการปกครองแบบนั้นถือว่าเป็นที่พอใจของประชาชนหรือไม่ ต่อ
ประเด็นค าถามนี้ผู้เขียนมองว่า ถ้าจะมองเฉพาะในส่วนของการปกครองประเทศของ คสช. นั้น ถือว่า
เป็นการปกครองที่ท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
มีการจัดระเบียบสังคมในหลายภาคส่วน และในแต่ละด้านยังได้มีการปฏิรูป จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี ท าให้
ประชาชนเกิดความพอใจและเกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการเข้ามา
ยึดอ านาจการปกครองดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าการปกครองโดยการน าของทหาร  พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นั้นเป็นการปกครองแบบทหารเต็มรูปแบบในระยะแรกๆ แต่หลังจากนั้นซึ่งผ่านช่วง
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เปลี่ยนผ่านได้ระยะหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง โดยได้เชิญทุกขั้วอ านาจเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกครอง ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะท าให้เกิดความปรองดองขึ้นในชาติ ถึงกระนั้นก็ตาม การ
ปกครองที่ได้มาจากการยึดอ านาจเช่นนี้ ย่อมท าให้ผู้มีอ านาจคุมการปกครองแต่เดิมไม่พอใจ แต่ก็ ไม่
สามารถท าอะไรได้ เพราะไม่มีอ านาจเสียแล้ว 
 ดังนั้น การปกครองในระยะเวลาสองปีที่ คสช. ปกครองประเทศนั้น ถ้าพิจารณาเฉพาะเรื่อง
ปกครองโดยไม่มองเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรวมถึงความ
เชื่อถือของนานาอารยประเทศแล้ว ก็ถือได้ว่าการปกครองของ คสช. ประสบความส าเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการยึดอ านาจ และสิ่งที่จะต้องระวังและพิจารณาต่อไป คือ รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ใน
อ านาจอีกนานแค่ไหน? มีการวางแผนที่จะสืบทอดอ านาจหรือไม่? ถึงแม้ว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญ 
และได้ก าหนดวางแผนให้มีการเลือกตั้งไว้ล่างหน้าแล้วก็ตาม จะเชื่อได้อย่างไรว่าผู้ที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ 
เคยสั่งชี้นิ้วให้คนทั้งประเทศท าตาม จะลงจากบันไดอ านาจนี้ ..ลงได้. 
 
 
 
 
 
 
 
 


