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คณะกรรมการวิเทศสมัพนัธ์ (Council on Foreign Relations - CFR) ของสหรัฐฯ เป็นองค์กรเครือข่ายสมาชิก คณะผูเ้ช่ียวชาญ และ

ส านักพิมพท์ี่เป็นอิสระและเป็นกลาง โดยมีความมุ่งมัน่ที่จะเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับสมาชิก เจา้หน้าที่รัฐ ผูบ้ริหารธุรกิจ ส่ือมวลชน นักการศกึษาและนักเรียน/
นักศึกษา ผูน้ าพลเมอืงและผูน้ าทางศาสนา รวมถงึพลเมืองทีส่นใจ เพื่อช่วยใหพ้วกเขาเขา้ใจไดด้ยีิ่งขึ้นเกี่ยวกบัสถานการณ์ทัว่โลกและการตดัสินใจดา้นนโยบาย

ต่างประเทศที่สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ตอ้งเผชิญ CFR ซ่ึงกอ่ตั้งขึ้นในปี 1921 ด าเนินภารกิจในการดูแลจดัการสมาชิกที่หลากหลาย รวมถึงโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมความสนใจและพฒันาความเช่ียวชาญของบรรดาผูน้ าดา้นนโยบายต่างประเทศรุ่นใหม่ๆ จดัการประชุมที่ส านักงานใหญ่ขององคก์รซ่ึงตั้งอยู่ในนิวยอร์ก 
และการประชุมในวอชิงตนัดีซี รวมถึงเมอืงอื่นๆ ทีซ่ึ่งบรรดาเจา้หน้าที่รัฐระดบัอาวุโส สมาชิกรฐัสภาสหรัฐฯ ผูน้ าของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก และบรรดานักคิดช้ัน

น า จะมาร่วมพูดคุยหารือกบับรรดาสมาชิก CFR ในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคญัในระดบัสากล การสนับสนุนโครงการดา้นการศึกษาวิจยัที่ส่งเสริมการวิจยัอสิระที่จะ

ช่วยให้บรรดานักวิชาการของ CFR สามารถเขียนบทความ รายงาน หนังสือ และจดังานเสวนาโต๊ะกลมที่วิเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายต่างประเทศและจดัท า
ค าแนะน าเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม การพิมพเ์ผยแพร่วารสารความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นวารสารช้ันน าที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการต่างประเทศและนโยบาย

ต่างประเทศของสหรัฐฯ การส่งเสริมคณะท างานอิสระที่จดัท ารายงานเกี่ยวกบัส่ิงที่พบและการก าหนดแนวนโยบายต่างประเทศที่ส าคญัที่สุด และการจดัหาขอ้มูล

และการวิเคราะห์ที่ทนัต่อเหตุการณ์เกี่ยวกบัสถานการณ์ทัว่โลกและนโยบายต่างประเทศของสหรฐัฯ บนเว็บไซต์ CFR.org ของเรา 
 

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ไม่มีต าแหน่งที่เป็นทางการในด้านประเด็นเชิงนโยบายและไม่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐบาลสหรัฐฯ ความคิดเห็นทั้งหมดที่น าเสนอใน
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บทน า 

ในช่วงทศวรรษ 2000 และตน้ทศวรรษ 2010 เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีพฒันาการของระบอบประชาธิปไตยทีส่ าคญั ประเทศต่างๆ เช่น บงักลาเทศ 
อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส ์ศรีลงักา ไทย และตมิอร์เลสเต ไดก้ลายเป็นประเทศที่ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยทีแ่ขง็แกร่งหรืออยู่ในช่วงเปลีย่นผ่านสู่ประชาธิปไตย 

(แน่นอนว่า อินเดยีเคยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ประกาศอสิรภาพ โดยยกเลกิการประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงปี ค.ศ. 1975 ถงึ 1977) แต่ใน

ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ในภูมภิาคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ลบัเผชิญสภาวะประชาธิปไตยถดถอย ในปี 2021 ไม่มีประเทศใดเลยในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(ยกเวน้ตมิอร์เลสเต) ที่ไดร้ับการจดัอนัดบัว่า “เสรี” จากการส ารวจเสรีภาพทัว่โลกโดยฟรีดอมเฮาส ์องค์กรพฒันาเอกชนเพือ่ประชาธิปไตยและ
สิทธิเสรีภาพที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ1  

 

ปัจจยัที่ท าใหเ้กิดการถดถอยทางประชาธิปไตยในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้มิไดม้เีพยีงปัจจยัเดยีว แต่เป็นส่วนหน่ึงของแนวโน้มทัว่โลกในช่วง 15 ปีที่

ผ่านมาของการถอยหลงัทางประชาธิปไตย2 การเกดิขึ้นของประชานิยมทีไ่มเ่สรีนิยม ในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นผลมาจากการเลอืกตั้งผูน้ า เช่น 
ประธานาธิบดีโรดรีโก ดเูตอร์เต ของฟิลปิปินส ์และการเส่ือมถอยที่ตามมาของสถาบนัต่างๆ และแบบแผนทางประชาธิปไตย การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าซ่ึงเป็น

สถานการณ์ใหม ่กย็ิง่ส่งเสริมผูน้ าที่ไม่มแีนวคิดเสรีนิยมในภูมภิาคน้ี– และในทัว่โลก3 นอกจากน้ี การเติบโตแบบกา้วกระโดดของโซเชียลมเีดยีมีบทบาทส าคญัใน

การเผยแพร่ขอ้มูลผิดๆ และยิง่ท าใหส้ภาวะการแบ่งขั้วรุนแรงมากขึ้น4 

 

อย่างไรกต็าม การฟ้ืนคืน (หรือความตอ่เน่ืองในบางประเทศ) ของการแทรกแซงทางการเมอืงโดยกองทพั ไดก้ลายเป็นปัจจยัหน่ึงของการฟ้ืนฟูประชาธิปไตยเพยีง 

10 ปีกอ่นหน้าน้ี ไม่มีกองทพัใดในประเทศแถบเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่มอี านาจเบด็เสร็จเด็ดขาด และดเูหมอืนว่าพลเรือนสามารถสั่งการกองทพัไดม้าก
ขึ้น แมแ้ต่ในประเทศทีก่องทพัยงัคงมอีิทธิพลทีส่ าคญัภายในประเทศกต็าม ปัจจุบนั กองทพัของสองประเทศคือ เมยีนมาและไทย ยงัคงมีอ านาจควบคมุโดยตรงหรือ

โดยพฤตินัย ในบางประเทศ เช่น กมัพชูา อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส ์ซ่ึงกองทพัยงัมีคงมกีารเติบโต–แมแ้ต่บทบาททางอ านาจ–ก็กลบัมามีบทบาทในทาง

การเมอืงอีกครั้ง แนวโน้มน้ีทีเ่กิดขึ้นในภูมภิาคยิง่ปรากฏชัดเจนเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ปี 2021 เมือ่กองทพัเมยีนมากลบัมาครองอ านาจอีกครั้ง5 อย่างไรก็ตาม การ
รัฐประหารดงักล่าวเป็นเพยีงสัญลกัษณ์เดยีวทีเ่ห็นไดชั้ดที่สุดของการฟ้ืนคืนอ านาจในทางการเมอืงของกองทพัในภูมภิาคน้ี  

 

การฟ้ืนคืนของกองทพั ก็เป็นเช่นเดยีวกบัการถดถอยทางประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นทัว่โลก น่ันคือเป็นส่วนหน่ึงของแนวโน้มในระดบัสากล ในปี 2021 มีความพยายาม
ที่จะก่อรฐัประหารหลายครั้งในทัว่โลก ซ่ึงมากกว่าในช่วงห้าปีทีผ่่านมารวมกนั ทั้งน้ีจากฐานขอ้มลูที่รวบรวมโดยมหาวิทยาลยัเซ็นทรัลฟลอริดา และ 

มหาวทิยาลัยเคนตั๊กกี6้ อย่างไรกต็าม การฟ้ืนคืนอ านาจทางการเมอืงของกองทพัยิง่ปรากฏใหเ้ห็นชัดเจนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากหลายประเทศ
ในภูมภิาคน้ีเคยมีความกา้วหน้าจนกลายเป็นประเทศที่มีความมัน่คงทางประชาธิปไตยแลว้  

 
บ่อยครั้งที่การกลบัมามีอ านาจแทรกแซงอีกครั้งของ กองทพัมกัส่งผลเสียหายร้ายแรงตอ่ระบอบประชาธิปไตย สงัคม และเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มทีจ่ะท าใหเ้ป็นการ
ยากทีป่ระเทศเหล่าน้ีจะสามารถฟ้ืนคืนสู่ความมีประชาธิปไตย จุดชนวนใหเ้กดิการนองเลอืดครั้งใหญ่ และน ามาซ่ึงรัฐบาลทีไ่มส่ามารถบริหารบา้นเมืองไดแ้ละน าไปสู่
การเป็นรฐัลม้เหลว เช่น เมียนมาในปัจจุบนั นอกจากน้ียงักระตุน้ให้เกดิการรฐัประหารในประเทศเพื่อนบา้นและส่งผลเสียตอ่กระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตย

ภายในภูมภิาคน้ีทั้งหมด อนัที่จริง การกลบัมามอี านาจของกองทพัมกัน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในประเทศน้ันซ่ึงเกิดขึ้นโดยทนัทีและอาจขยายขอบเขตออกไป7 

นอกจากน้ียงัมีแนวโน้มทีจ่ะส่งผลให้เกิดการสร้างกฎระเบียบเชิงอ านาจนิยมทีเ่ขม้งวดมากกว่ากฎระเบียบที่เกิดขึ้นภายใตร้ัฐบาลประชานิยมที่ไมเ่สรีนิยม8 ยิง่ไปกว่าน้ัน 

แมว่้ารัฐบาลประชานิยมทีไ่มเ่สรีไดด้ าเนินการปฏิรูปนโยบายสาธารณะที่ส าคญั–ตวัอย่างเช่น รัฐบาลประชานิยมของไทยในช่วงตน้ทศวรรษ 2000 ที่ด าเนิน

โครงการสวสัดกิารสงัคมใหม่ที่ถอืเป็นกา้วกระโดดครั้งใหญ่–แต่ระบอบทหารเกอืบทั้งหมดก็พสูิจน์ให้เห็นแลว้ว่าไม่สามารถบริหารจดัการและแมแ้ต่ใหค้วามส าคญักบั

การพฒันาตนเองของประชาชนได9้ กล่าวโดยรวม การกลบัมามบีทบาทของกองทพัในการปกครองประเทศในภูมภิาคน้ีจะท าให้ระบอบประชาธิปไตยถอยหลงัไปเป็น
เวลาหลายปี ส่งเสริมความรุนแรง และมีแนวโน้มที่จะขดัขวางการพฒันา ที่แยไ่ปกว่าน้ัน การรัฐประหารและการมีบทบาทของกองทพัยงัไดร้บัการตอบสนองทีอ่่อนแอ

และไร้ประสิทธิภาพจากประเทศมหาอ านาจที่ส าคญัในภูมภิาคและในทัว่โลกอีกดว้ย 
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การส้ินสุดของสงครามเยน็และการถดถอยของระบอบทหาร 

ในช่วงสงครามเยน็ การปกครองโดยทหารเคยเป็นบรรทดัฐานในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประเทศต่างๆ เช่น บงักลาเทศ อินโดนีเซีย เมยีนมา ปากีสถาน 

และไทยตอ้งเผชิญกบัช่วงเวลาภายใตก้ารปกครองของทหารมายาวนาน ซ่ึงในบางกรณีกไ็ดร้บัการสนับสนุนอย่างลบัๆโดยสหรัฐฯ 10 ในหลายประเทศเหล่าน้ี อาท ิ

อินโดนีเซีย ปากสีถาน และไทย กองทพัมองว่าตนเองเป็นสถาบนัหลกัของสงัคม ตวัอย่างเช่น อดตีประธานาธิบดีซฮูาร์โตของอินโดนีเซีย ไดม้อบอ านาจหน้าทีส่อง

อย่างใหก้องทพัอย่างชัดเจน น่ันคือการป้องกนัประเทศและบทบาททางการเมอืงในประเทศ11 เดวดิ ฮทัท ์ ผูส่ื้อข่าวไดต้ั้งขอ้สงัเกตว่า กองทพัในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต–้ซ่ึงเจา้หน้าที่บางคนเคยตอ่สูก้บัอ านาจอาณานิคมและช่วยเหลอืรัฐอิสระทีอ่ยูร่ะหว่างการจดัตั้งในยคุหลงัสงครามโลกครั้งที ่2–มองว่าตนเองเป็น 

“ผูพ้ิทกัษ์ชาต”ิ และ “กองทพัของประชาชน12 แมแ้ต่เมื่อโลกเปลีย่นแปลงไปและภูมภิาคน้ีไดก้ลายเป็นประชาธิปไตย แต่ภาพลกัษณ์ที่กองทพัมองตนเองไวเ้ช่นน้ีก็

เป็นเร่ืองยากทีจ่ะขจดัออกไป  

 
ในยุคสงครามเยน็ การรัฐประหารและเผด็จการทหารเป็นส่ิงทีพ่บไดท้ัว่ไปในหลายๆส่วนของโลก ไมเ่พยีงแต่ในเอเชียใตแ้ละอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ท่าน้ัน ระบอบ

ประชาธิปไตยยงัจ ากดัอยู่เพียงไม่กีป่ระเทศ ในขณะที่ประเทศมหาอ านาจที่ส าคญั รวมถึงสหรฐัอเมริกา ฝรัง่เศส และสหภาพโซเวียต มกัไดร้ับการสนับสนุนจากผูน้ า

กองทพัทีเ่ขา้ยึดอ านาจและไดต้กลงว่าจะท างานร่วมกนั ในทศวรรษ 1960 เกิดการรัฐประหารทีย่ึดอ านาจส าเร็จถงึ 61 ครั้งในทัว่โลกและยงัมีการกอ่รฐัประหารที่

ไม่ส าเร็จอีกหลายครั้งซ่ึงมีจ านวนมากกว่าน้ี13 

 

อย่างไรกต็ามในช่วงทา้ยสงครามเยน็และในยุคหลงั–สงครามเยน็ การกอ่รัฐประหารเร่ิมลดจ านวนลง ตวัอย่างเช่น ในทศวรรษ 2000 มีการรฐัประหารเพยีง 10 

ครั้งในทัว่โลกที่ประสบความส าเร็จ14 กองทพัในหลายประเทศในภูมภิาคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตดู้เหมอืนจะถอนก าลงัหรือถูกผลกัดนัออกจากการเมอืง
ภาคพลเรือน  

 

ในประเทศไทย ในปี 1992 เกิดการประทว้งรัฐบาลทหารซ่ึงมีชนช้ันกลางจ านวนมากเขา้ร่วม โดยคนเหล่าน้ีเคยยอมรับระบอบการปกครองแบบ กองทพั-ราชาธิป
ไตยมากอ่น15 หลงัจากเกดิเหตกุารณ์ปะทะกนัระหว่างเจา้หน้าที่ทหารและกลุ่มผูชุ้มนุมประทว้งจนมกีารใช้กระสุนจริงยงิใส่ผูชุ้มนุมและท าให้มีผูเ้สียชีวิตไปหลายคน 

หลงัจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที ่9) ทรงมพีระกระแสรบัสัง่ใหห้ลายฝ่ายเขา้เฝ้าและไดท้รงต าหนิผูบ้ญัชาการทหารในเวลา

น้ัน ส่งผลให้กองบญัชาการกองทพัไทยตอ้งสูญเสียช่ือเสียงในทางการเมืองมากยิ่งขึ้น16 อนัที่จริง ประเทศไทยไดอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐบาลพลเรือนอย่าง

ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ถงึ 2006 ซ่ึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดในประวตัศิาสตร์สมยัใหม ่ในระหว่างน้ี ประเทศไทยไดส้ร้างระบอบประชาธิปไตยที่

เขม้แขง็และประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่ขณะทีภ่าคประชาสังคมก็เร่ิมเติบโต  

 

ในเมยีนมา กองทพัไดย้ึดครองอ านาจในปี 1962 แต่เมือ่ถงึปลายทศวรรษ 1980 นโยบายทีย่  า่แย่ของกองทพัไดท้ าลายระบบเศรษฐกจิอย่างกวา้งขวางจนมผีู ้

ออกมาประทว้งเป็นจ านวนมากและแผข่ยายไปทัว่ประเทศในปี 1988 และท าใหอ้องซานซูจีเร่ิมเขา้มามีบทบาทและเป็นทีรู่้จกัต่อสาธารณชน กองทพัไดใ้ช้ก าลงั

ปราบปรามผูป้ระทว้งและมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก แต่จิตวิญญาณของพวกเขายงัคงไดร้ับการสืบสานในอีก 3 ทศวรรษตอ่มาที่มขีบวนการเคลือ่นไหวเพื่อส่งเสริม

ประชาธิปไตย ในท านองเดียวกนั ในอินโดนีเซีย การละเมดิสิทธิมนุษยชนอย่างกวา้งขวางโดยกองทพัในทศวรรษ 1990 และการลม่สลายของการปกครองภายใต้

อดีตประธานาธิบดีซฮูาร์โตในปี 1998 ไดเ้ปิดโปงโฉมหน้าของกองทพัและท าให้ประชาชนเห็นถึงการทุจริตคอร์รัปชันภายใตก้ารปกครองของเขาและโดยกองทพั 

ในปากสีถานช่วงตน้ทศวรรษ 2010 พรรคการเมืองหลกัสองพรรค(ซ่ึงผูน้ าของทางพรรคไดเ้คยด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและถกูรัฐประหารมาก่อน)ไดวิ้จารณ์

กองทพัอย่างเปิดเผยและเป็นผูล้ดอ านาจทางการเมืองในประเทศของกองทพัลง17 

 
ขณะเดยีวกนั ประเทศมหาอ านาจที่มกัจะสนับสนุนประเทศที่อยูภ่ายใตก้ารปกครองของทหารในยคุสงครามเยน็ กไ็ดถ้อนตวัออกจากนโยบายดงักล่าวแลว้ สหภาพ    

โซเวียตลม่สลาย และรสัเซียกไ็ม่แสดงบทบาทส าคญัในการสนับสนุนระบอบทหารในประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเพือ่นบา้นของตนอกีตอ่ไปในช่วงตน้ทศวรรษ 

2020 ประธานาธิบดีของสหรัฐฯไดเ้ร่ิมมุ่งด าเนินการเจรจาเพือ่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและประณามระบอบทหารในทัว่โลก รฐัสภาสหรฐัฯไดผ้่านกฎหมายที่

ก าหนดให้ระงบัความช่วยเหลอืทางการทหารแกป่ระเทศใดกต็ามที่มกีารกอ่รัฐประหารหรือกองทพัท าการไดเ้ขา้ยึดอ านาจจากรัฐบาลทีม่าจากการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย– หากรฐับาลสหรฐัฯไดป้ระกาศอย่างเป็นทางการว่ามกีารรัฐประหารเกิดขึ้น18 ฝรัง่เศส ซ่ึงเคยสนับสนุระบอบเผด็จการทหารในแอฟริกา ไดเ้ร่ิม

ประกาศเปลีย่นแปลงจุดยืนของตน ในปี 2012 ประธานาธิบดฟีร็องซัว ออล็องด ์ไดป้ระกาศว่าเขาตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์แบบใหม่ระหว่างฝรัง่เศสกบัแอฟริกา 
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ซ่ึงดเูหมือนเป็นการบง่ช้ีว่าฝรัง่เศสจะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในแอฟริกามิใช่การส่งเสริมผูน้ าที่นิยมใช้อ านาจเด็ดขาดซ่ึงเคยรบัใช้ผลประโยชน์ของฝรัง่เศสเช่น

ในอดีตอกีตอ่ไป19 รัฐบาลภายใตก้ารน าของออลอ็งด์ยงักล่าวประณามการท ารัฐประหารดงักล่าวเช่นที่เกิดขึ้นในบร์ูกินาฟาโซในปี 201520  

 
องค์กรระดบัภมูิภาคบางแห่งไดเ้ร่ิมด าเนินมาตรการตอบโตท้ีรุ่นแรงขึ้นต่อกลุ่มผูก้อ่รัฐประหารเช่นกนั แมว่้าจะไม่ใช่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ตาม ตวัอย่างเช่น 

ในช่วงปลายทศวรรษ 2000 จนถงึตน้ทศวรรษ 2010 สหภาพแอฟริกา ไดร่้วมมอืกบัองค์การสหประชาชาต ิประกาศนโยบายไม่ยอมรับการรัฐประหารภายหลงั

การประชุมสุดยอดของสหภาพแอฟริกาในปี 2007 ทีไ่ดป้ระกาศกฎบตัรแอฟริกาว่าดว้ยระบอบประชาธิปไตย การเลอืกตั้งและ      ธรรมาภิบาล21  
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การกลบัมาของกลุม่คนชุดเขียว  

อย่างไรกต็าม ช่วงไม่กี่ปีมาน้ี กองทพัไดย้ึดคืนอ านาจมาจากรฐับาลพลเรือน ไม่ว่าโดยวิธีการทีเ่ห็นไดชั้ดหรือโดยการค่อยๆ แผ่ขยายอิทธิพลหลงัฉาก ดงัจะเห็นไดจ้าก

การกอ่รฐัประหารทีเ่พิม่จ านวนขึ้นในปี 2021 อนัโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติทีเ่คยเติบโตภายใตก้ารปกครองของ กองทพัในโปรตเุกส มคีวาม

กงัวลมากขึ้นเกีย่วกบัการใช้ก าลงัทหารเขา้ยึดอ านาจในหลายประเทศและแสดงความวิตกกงัวลอย่างชัดเจนต่อสาธารณะถงึ“การแพร่ระบาดของการท ารัฐประหาร” ที่

ก าลงัเกิดขึ้นใหม2่2  

 

แนวโน้มน้ีก าลงัเกดิขึ้นในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กองทพัเมียนมาไดเ้ขา้ยึดอ านาจอย่างเปิดเผยเมือ่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2021 แมว่้าในช่วงแรกกองทพัดู

เหมือนว่ามแีนวโน้มยอมรับการเลือกตั้งและไมเ่ขา้ควบคมุอ านาจเบด็เสร็จเดด็ขาด แต่หลงัจากน้ันกเ็ห็นไดชั้ดว่าทางกองทพัยงัคงตอ้งการอยู่ในอ านาจต่อไป23  

 

เมยีนมาไม่ใช่ประเทศเดียวที่ท าเช่นน้ีในภมูิภาคน้ี กองทพัไทยกไ็ดก้อ่การรัฐประหารขึ้นในปี 2006 และไดเ้ปิดให้มกีารเลือกตั้งในปีต่อมา ซ่ึงพรรคการเมอืงเดมิที่

เคยถกูยึดอ านาจไปกไ็ดร้ับชัยชนะกลบัมาอกีครั้ง แต่ในปี 2014 กองทพัไทยไดท้ าการรฐัประหารอกีครั้ง ซ่ึงครั้งน้ีเป็นการยึดอ านาจที่เดด็ขาดกว่าเดิม และไม่ปล่อย

ให้มีการเลือกตั้งเป็นระยะเวลานาน 5 ปี ในช่วงที่กองทพัเขา้แทรกแซงในปี 2014 ถงึ 2019 ทางกองทพัยงัไดจ้ดัการกบัผูต้่อตา้นและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบบัใหม่ที่ท าใหพ้รรคการเมอืงพลเรือนออ่นแอลง และสร้างความมัน่ใจว่ากองทพัจะยงัคงมีอ านาจควบคมุการเมอืงภายในประเทศไดอ้ย่างต่อเน่ือง24 พวงทอง ภวคัร
พนัธ์ุ นักวิชาการของไทยไดต้ั้งขอ้สงัเกตว่า ช่วงไม่กี่ปีมาน้ีกองทพัไทยไดแ้ผ่ขยายอ านาจไปยงัต าแหน่งหน้าที่ที่แต่เดมิเป็นของพลเรือน เช่น การส่งทหารไปประจ าใน

ต าแหน่งทีเ่คยเป็นของขา้ราชการพลเรือนในกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.)และการสัง่การใหก้องทพัมอี านาจควบคมุพื้นที่ที่

กวา้งขวางขึ้นจากเดมิทีเ่คยเป็นอ านาจหน้าที่ของขา้ราชการประจ าที่เป็นกลางทางการเมอืง25 สุดทา้ย ในปี 2019  กองทพัไดโ้อนอ านาจไปยงัรัฐบาลทีก่ล่าวไดว่้าอยู่

ภายใตก้ารสนับสนุนของทหาร โดยมีนายกรฐัมนตรีคอื พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูน้ ารัฐประหารในปี 201426  

 
ในกมัพชูากองทพัไดก้ลบัมามีอ านาจอีกครั้งเช่นกนั แต่ดว้ยวิธีการที่ต่างกนั พวกเขาไดก้ระชับความสมัพนัธ์กบัฮุนเซน ซ่ึงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีทีส่องแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชามาตั้งแต่ปี 198527 ฮุน มาเนต บตุรชายของฮุนเซนและคาดว่าจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งต่อจากบดิาไดเ้ขา้รบัราชการ

ทหารกองทพักมัพูชาและไดร้ับการเลื่อนต าแหน่งอย่างตอ่เน่ืองจนมาสู่ระดบัผูบ้ญัชาการกองทพั28 

 
ในอินโดนีเซีย กองทพัซ่ึงเคยครอบง าทางการเมืองในประเทศในยุคของประธานาธิบดีซฮูาร์โต ไดก้ลายมาเป็นพลงัขบัเคลื่อนในทางการเมอืงอีกครั้ง เจา้หน้าที่ทหาร

ไม่ไดเ้ขา้ยึดอ านาจโดยตรง แต่–ดว้ยการยอมรบัของประธานาธิบด ีโจโก วีโดโด หรือที่ใครๆ มกัเรียกว่าโจโกวี–ท าใหก้องทพักลบัมามีอ านาจควบคุมกระทรวง

ส าคญัที่ดูแลจดัการปัญหาต่างๆ ภายในประเทศและเร่ิมมบีทบาทในทางการเมอืงพลเรือนอกีครั้ ง นาตาล ีแซมบีฮ้ ์แห่งสถาบนับรูกกงิส ์ ไดต้ั้งขอ้สงัเกตว่า 
ประธานาธิบดีโจโกวีและประธานาธิบดคีนอื่นๆของอินโดนีเซียหลงัยคุ      ซฮูาร์โตไดค้ดัคา้นการปรบัโครงสร้างค าสัง่การตามพื้นทีข่องกองทพั ซ่ึงท าให้กองทพั

ยงัคงมีบทบาทในเมอืงและเขตพื้นที่ต่างๆทัว่ประเทศ–ซ่ึงเป็นเร่ืองทีไ่ม่จ าเป็นเลยในแง่จุดประสงคก์ารป้องกนัประเทศ29 กองทพัอินโดนีเซียไดใ้ช้โครงสร้างที่

ครอบคลมุอย่างกวา้งขวางน้ีในการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น การสอนในหอ้งเรียน เพือ่ยงัคงปลูกฝังแนวคิดที่ว่ากองทพัเป็นสถาบนัที่จ าเป็นของอินโดนีเซีย30 

 
 

ในเอเชียใต ้กองทพัก็ไดย้  ้าเน้นถงึบทบาทของตนเช่นกนั การก่อรัฐประหารในมลัดีฟส์ในปี 2012 ซ่ึงไดย้ึดอ านาจจากประธานาธิบดโีมฮาเหมด็ นาชีด ผูน้ าที่มาจาก

การเลอืกตั้ง และกองทพัยงัคงยึดกมุอ านาจทีส่ าคญัและถงึขั้นเขา้ยดึครองรัฐสภาในปี 201731 ขณะเดียวกนัใน      ศรีลงักา ประธานาธิบดโีกตาบายา ราชปักษาได้
แต่งตั้งผูน้ าทางการทหารให้มาด ารงต าแหน่งในคณะรฐัมนตรี ท าใหเ้กิดสายสมัพนัธ์ระหว่างพลเรือนกบัทหารซ่ึงเปิดโอกาสให้กองทพัมีอ านาจเพิ่มขึ้นอย่างมากใน

ประเด็นต่างๆ ภายในประเทศ32  

 

ในปากสีถาน ประเทศที่มปีระวตัิศาสตร์การยดึอ านาจของทหารมาอย่างยาวนาน ไม่มกีารกอ่รฐัประหารที่เป็นทางการมาตั้งแต่ปี 1999 ซ่ึงไดย้ึดอ านาจจาก

นายกรัฐมนตรี นาวาซ ชาริฟ แต่กองทพัปากสีถานก็ไดม้อี านาจควบคมุการเมืองพลเรือนเพิม่ขึ้นเร่ือยมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2010 ปัจจุบนักองทพัด าเนินการ
อยูห่ลงัฉากเพื่อควบคมุจดัการเร่ืองความมัน่คงของประเทศ และการเมอืงภายในประเทศในระดบัหน่ึงที่ส าคญั33 ภายใตก้ารบริหารของอิมรอน ข่าน นายกรัฐมนตรีคน
ใหมข่องปากีสถานดเูหมือนว่ากองทพัจะพบตวัแทนในอุดมคตขิองตน บรรดานักการเมอืงฝ่ายคา้นบางส่วนและนักวิเคราะหข์องปากีสถานเช่ือว่ากองทพัไดเ้ขา้
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แทรกแซงในการเลอืกตั้งใหญ่ปี 2018 และช่วยใหข้่านไดก้า้วขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี34 หลงัจากน้ัน ข่านไดข้ยายระยะเวลาและเพิ่มอ านาจของผูน้ ากองทพัรวมทั้งยงั

ยอมใหก้องทพัขยายอ านาจจนครอบคลุมการดูแลจดัการกิจการภายในประเทศบางส่วน35  

เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด ก อ ง ทั พ จึ ง ก ลั บ ม า มี อ า น า จ อี ก ค ร้ั ง –  ห รื อ ไ ม่ เ ค ย อ อ ก ไ ป จ า ก ก า ร เ มื อ ง   

 

เหตใุดกองทพัในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้–และ ที่เพิ่มขึ้น ในทัว่โลก–จึงฟ้ืนคืนอ านาจทางการเมืองเหนือรัฐบาลพลเรือน แมว่้าในช่วงหลงัสงครามเยน็
กองทพับางส่วนหรือทั้งหมดจะถอนตวัจากการเมือง แต่หลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เมยีนมา ปากีสถาน หรือไทย ไมเ่คยด าเนินความพยายามในการลดทอนอ านาจ

ในประเทศของกองทพัลง หรือก าหนดระบบสายบงัคบับญัชาทีใ่ห้รัฐบาลพลเรือนมีอ านาจเหนือกองทพั หรือลดอทิธิพลทางการเมอืงของกองทพัลงอย่างถาวร  

 
อีกประการหน่ึง โดยทัว่ไปแลว้ ประเทศเหล่าน้ีไมเ่คยด าเนินการกบัปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีตของกองทพั และมกัส่งเสริมการนิรโทษกรรม ซ่ึงในแงห่น่ึงเป็น

การส่งสารถงึกองทพัว่าพวกเขายงัคงสามารถกระท าการละเมิดไดต้่อไป ในไทย แทบจะไมม่ีใครทีต่อ้งรับผดิชอบตอ่การสงัหารกลุม่ผูชุ้มนุมประทว้งในกรุงเทพฯเมือ่ปี 

199236 ในปากสีถาน แมว่้ารัฐบาลพลเรือนไดพ้ยายามให้มกีารลงโทษประหารชีวิตพลเอกเปอร์เวซ มูชาร์ราฟ ฐานกอ่กบฎโดยการท ารัฐประหารเมื่อปี 1999 

แต่ศาลสูงไดม้ีค าสัง่ยกเลกิค าตดัสินดงักล่าว แมว่้าทา้ยทีสุ่ดแลว้อดีตประธานาธิบดีมซูาราฟถกูตดัสินว่ากระท าความผิด แต่เขาก็ไม่ตอ้งไดร้ับโทษแต่อย่างใด เขาไดร้ับ

อนุญาตให้ออกจากประเทศปากสีถานและมรีายงานว่าเขาไดใ้ช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ทเมนต์ทีห่รูหราในดไูบ โดยมเีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ช่ัวโมง37 ทั้งน้ี 

คณะรัฐมนตรีปัจจุบนัภายใตก้ารน าของนายกรัฐมนตรี อมิรอน ข่าน ยงัมีบคุคลทีเ่คยท างานให้กบัเผด็จการมชูาราฟอกีดว้ย38 

 

ในเมยีนมา นางอองซานซูจี ผูน้ าพลเรือนโดยพฤตินัย ซ่ึงเป็นผูน้ ารัฐบาลทีไ่ดร้ับเลอืกตั้งกอ่นการรฐัประหารเมื่อเดอืนกมุภาพนัธ์ 2021 ไม่ไดใ้ช้สถานะที่โดดเด่น
ของเธอในฐานะนักการเมอืงที่ไดร้ับความนิยมสูงสุดในประเทศเมยีนมา ในการวิจารณ์การกระท าทีเ่ป็นการใช้อ านาจโดยมชิอบของกองทพั หรือไม่ไดเ้รียกรอ้งให้มกีาร

ลงโทษในการกอ่อาชญากรรมของกองทพั หรือเตรียมการเพือ่ใหพ้ลเรือนมอี านาจในการก ากบัดูแลที่เหนือกว่า39 กล่าวให้ชัดเจนก็คือ เธอตกเป็นรองเน่ืองจากไมไ่ด้
ก าหนดสายบงัคบับญัชาที่ชัดเจนในการควบคุมกองทพั แมว่้าจะไดร้บัชัยชนะอนัท่วมทน้จากการเลอืกตั้งและท าหน้าที่เป็นผูน้ าพลเรือนโดยพฤตินัย แต่แทนทีเ่ธอจะ

ด าเนินการเพื่อควบคุมกองทพั ส่งเสริมเจา้หน้าที่ที่ยอมรับค าสัง่ที่มอี านาจเหนือกว่าของพลเรือน และใช้เวทีของเธอในการวิจารณ์การใช้อ านาจโดยมิชอบของกองทพั 

เธอกลบัหลีกเลีย่งที่จะวิจารณ์กองทพั และแมแ้ต่เดินทางไปช้ีแจงต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก เพือ่ปกป้องการกระท าของกองทพัพม่าตอ่ขอ้กล่าวหาเร่ือง

การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุชนกลุม่น้อยชาวมสุลมิโรฮิงญา40 

 

อินโดนีเซียยุคหลงัซูฮาร์โตยงัไม่ไดเ้ห็นการลงโทษอย่างจริงจงัตอ่เหตกุารณ์ร้ายแรงทีก่ระท าการโดยกองทพัในช่วงกลางทศวรรษ 1960 หรือการสังหารหมู่ชาวตมิอร์
ตะวนัออกโดยกองทพัอินโดนีเซียที่เคยยึดครองดินแดนที่ปัจจุบนัคือประเทศตมิอร์เลสเต หรือขอ้กล่าวหาที่ว่ากองทพัอินโดนีเซียเคยใช้ก าลงัปราบปรามประชาชนใน

เขตพื้นที่ปาปัวตะวนัตก เมื่อโจโก วีโดโดขึ้นเป็นประธานาธิบดีในปี 2014–กลายเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกทีไ่มไ่ดม้าจากชนช้ันสูง–ชาวอินโดนีเซีย

และองค์กรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ต่างก็หวงัว่าเขาจะเร่ิมวิพากษ์วิจารณ์การใช้อ านาจในทางมชิอบเหล่าน้ี41 แต่ตรงกนัขา้ม เขากลบัปฏเิสธ เขายงัแต่งตั้งอดตีพล
โท ปราโบโว สุเบยีนโต ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม แมว่้าคณะกรรมาธิการดา้นสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซียไดร้ะบุว่า ปราโบโวมส่ีวนรูเ้ห็นกบัการหายตวั

ไปของกลุ่มนักกิจกรรมทีอ่อกมา รณรงคเ์คลื่อนไหวต่อตา้นซูฮาร์โต42 โจโกวียงัไดพ้ยายามยุตกิารร้ือฟ้ืนเหตุการณ์ความรุนแรงในทศวรรษ 1960 ที่น ามาสู่การ

สังหารประชาชนเป็นจ านวนอย่างน้อย 500,000 คน และปฏเิสธที่จะกล่าวค าขอโทษต่อเหยือ่ของการกอ่อาชญากรรมในครั้งน้ัน43 

 

การไมพ่ยายามด าเนินการอย่างจริงจงัเพือ่ลงโทษผูก้ระท าความผิดในอดีต ท าให้กองทพัในประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย เมยีนมา ปากสีถาน และไทย–รวมไปถงึ

บงักลาเทศ กมัพูชา ฟิลิปปินส์ และศรีลงักาในบางส่วน–ยงัคงคดิว่าตนมีบทบาทพเิศษในฐานะผูพ้ทิกัษผ์ลประโยชน์ของประเทศ นอกจากน้ี นักการเมอืงพลเรือน

ในช่วงทศวรรษ 2000 ถงึตน้ทศวรรษ 2010 ยงัลม้เหลวในการลดขนาดกองทพัลง และปล่อยใหก้องทพัยงัคงขยายตวัแมแ้ต่ในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซียและ

ไทย ซ่ึงกองทพัไม่เคยตอ้งเผชิญภยัคุกคามจากภายนอกอย่างแทจ้ริง งานศกึษาวิจยัช้ินหน่ึงทีอ่อกมาในปี 2015 ระบุว่า ไทยยงัคงมีทหารประจ าการจ านวนมากกว่า 

300,000 คน แมว่้าประเทศไทยจะไม่มศีตัรูมารุกรานก็ตาม44 ในทางตรงกนัขา้ม กองทพัสหรัฐฯ มีทหารประจ าการประมาณ 480,000 คน45 กองทพัที่มี
ขนาดใหญ่ถงึเพยีงน้ีไมเ่พยีงแต่จะยงัคงมองว่าตนเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในทางการเมอืงเท่าน้ันแต่ยงัมีก าลงัพลที่ยงัคงมอี านาจควบคมุในหลายภาคส่วนของสงัคมอกีดว้ย 
นอกจากน้ี ขนาดทีใ่หญโ่ตของกองทพัยงัเป็นภยัคกุคามต่อนักการเมืองพลเรือนและท าให้เกิดความเป็นไปไดท้ี่กองทพัอาจก่อรฐัประหารเพื่อรกัษาจ านวนกองพลที่

มากมายของตนไว ้
 
บรรดาผูน้ าพลเรือนยงัไม่ด าเนินการอย่างจริงจงัในการฝึกพลทหารให้ยอมรับอ านาจบงัคบับญัชาของพลเรือนอกีดว้ย น่ีไม่ใช่งานที่ง่ายเลยในประเทศต่างๆ เช่น 

ปากีสถานและไทย แต่ผูน้ าในระบอบประชาธิปไตยบางคนกไ็ดด้ าเนินความพยายามเพื่อส่งเสริมเจา้หน้าที่ทหารทีย่อมรบัอ านาจควบคมุของพลเรือน โรงเรียน         
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เสนาธิการทหารบกต่างๆ ทีเ่ชิญผูบ้รรยายจากภายนอกซ่ึงจะสอนหลกัสูตรต่างๆ เกีย่วกบัการอยูภ่ายใตค้ าสั่งของพลเรือนและค่อยๆเปิดมุมมองของโรงเรียนสอนวิชาการ

ทหารหรือน าหลกัสูตรจากภายนอกเขา้มาใหท้างโรงเรียนเหล่าน้ีไดพ้ิจารณาและน าไปใช้ มีนักการเมืองเพียงไม่กีค่นที่เขา้ใจถงึความจ าเป็นที่จะตอ้งลดอ านาจของ
กองทพัและส่งเสริมเจา้หน้าที่ทหารประเภทใหม่ๆ  เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ที่ไดพ้ยายามท าเช่นน้ันในรูปแบบทีไ่ม่คอ่ยโปร่งใสและอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตไดซ่ึ้งในทา้ยที่สุดก็กลบัส่งผลตรงกนัขา้ม ทกัษิณไดพ้ยายามจ ากดัอ านาจของเจา้หน้าที่ทหารอาวุโส แต่เขาท าเช่นน้ันในขณะทีย่งัคงพยายามแต่งตั้งญาติของตนให้

ด ารงต าแหน่งในกองทพั ซ่ึงขดัแยง้กบัค าพูดของเขาที่ว่ามีความจ าเป็นจะตอ้งแต่งตั้งนายทหารทีเ่ช่ือฟังค าสัง่ของพลเรือน46  

 
นอกจากน้ีนักการเมอืงทีม่าจากการเลอืกตั้งยงัไม่โอนยา้ยอ านาจจากกองทพัไปยงัหน่วยงานพลเรือนเพื่อช่วยใหผู้น้ าที่มาจากการเลือกตั้งสามารถก ากบัดแูลไดง้่ายขึ้น 

และพวกเขายงัไม่ด าเนินการให้มกีารออกบทบญัญตัิในรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายที่จ ากดัอ านาจของกองทพั พวกเขาลม้เหลวในการส่งเสริมอ านาจของเจา้หน้าที่
ต ารวจและหน่วยงานบงัคบัใขก้ฎหมายของพลเรือนที่คลา้ยกนั หากพวกเขาไดข้ยายหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายเหล่าน้ี ก็จะเป็นการง่ายขึ้นทีส่าธารณชนจะมีขอ้ถกเถยีง

เกีย่วกบัการลดขนาดกองทพั เปิดโอกาสให้นักการเมอืงสามารถโอนอ านาจบางส่วนไปยงัส านักงานต ารวจ และยงัสามารถสร้างการแขง่ขนัระหว่างหน่วยงานรักษา

ความปลอดภยัซ่ึงจะท าใหก้ารยึดอ านาจโดยการรฐัประหารท าไดย้ากขึ้น และผูน้ าทีม่าจากการเลือกตั้งยงัไม่สามารถด าเนินการใหม้ีการออกบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญที่
จะจ ากดัไมใ่หก้องทพักลบัมามีบทบาทส าคญัในการเมืองภายในประเทศ ประการสุดทา้ย นักการเมอืงทีม่าจากการเลอืกตั้งแทบจะไมไ่ดล้ดอ านาจควบคุมของทหารที่มี
กิจการรัฐวิสาหกิจเลย บริษทัเหล่าน้ีจึงยงัตกเป็นเคร่ืองมอืสร้างอิทธิพลของทหารตอ่ไป และเมื่อบรรดานายพลหรือพลเรือเอกยงัคงมอี านาจควบคมุรัฐวิสาหกิจเหล่าน้ี 

ทหารก็ยงัคงมีแรงจูงใจทีจ่ะโค่นลม้รัฐบาลพลเรือนทีพ่วกเขาคิดว่าอาจจะท าการแปรรูปหรือขายกิจการรัฐวิสาหกจิที่เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของพวกเขา47 

ปัจจยัจากทัว่โลก  

ประเทศมหาอ านาจที่ส าคญัของโลกกเ็ป็นสาเหตุหน่ึงของการกลบัมาของทหาร การทีพ่วกเขาไมม่ีความชัดเจนในแนวทางที่มีตอ่การท ารฐัประหาร กเ็ป็นการบอก

กลายๆ กบัผูอ้าจจะกอ่การรัฐประหาร–โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรดาผูท้ี่อา้งว่าการท ารัฐประหารน้ันมีประโยชน์ต่อรัฐบาลสหรัฐฯ หรือประเทศมหาอ านาจอื่นๆ–ว่าจะไมม่ี

การด าเนินมาตรการลงโทษใดๆต่อการกระท าของพวกเขาหรือถา้มีกเ็พยีงเล็กน้อย ดงัที ่บ็อบบี ้โกช ของส านักข่าวบลมูเบร์ิกไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว่้า ส่ิงน้ียิง่ท าให้
ผูน้ ากองทพัคนอื่นๆ เกิดความฮึกเหิมและอาจสั่นคลอนเสถยีรภาพของรัฐบาลพลเรือน 48 ตวัอย่างเช่น แมว่้าฝรัง่เศสไดส้ญัญาถงึความสมัพนัธ์ในรูปแบบใหม่กบั
แอฟริกา น่ันคือปารีสจะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่ไดท้ าตามค ามัน่ของตน ดว้ยความหวาดกลวัตอ่กองก าลงัติดอาวุธอสิลามในซาเฮลและแอฟริกา
ตะวนัตก และบางทอีาจตอ้งการรกัษาอิทธิพลของฝรัง่เศสทีม่ีต่อแอฟริกา ท าใหร้ัฐบาลของประธานาธิบดีเอมมานุเอล มาครง  ไม่ด าเนินการใดๆเมื่อกองทพัชาดไดก้่อ

การรัฐประหารในช่วงตน้ปี 2021 ภายหลงัการเสียชีวิตของอีดริส เดบี  ผูน้ าเผด็จการทีป่กครองชาดมายาวนานหลายสิบปี กองทพัชาดจึงไดแ้ต่งตั้งบตุรชายของเดบี
ขึ้นด ารงต าแหน่งประธานาธิบด ีซ่ึงเป็นความเคลือ่นไหวทีไ่ม่ต่างจากการท ารฐัประหารและเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญของชาด49 ประธานาธิบดมีาครงไดเ้ขา้ร่วมงานพิธี

ศพของเดบ ีและหลงัจากน้ันไดพ้บกบับุตรชายของเดบ ีซ่ึงเท่ากบัเป็นการรับรองการก่อรัฐประหารครั้งน้ี50 ประธานาธิบดีมาครงยงักล่าววิจารณ์การท ารฐัประหารใน

มาลีเมื่อปี 2021 เพียงเล็กน้อย และสั่งระงบัความร่วมมือทางการทหารกบักองทพัมาลเีพยีงหน่ึงเดือนเท่าน้ัน51  

 

สหรัฐอเมริกา หลงัจากทีห่ันไปทุ่มให้กบัปัญหาภายในประเทศของตนเองมากขึ้นเร่ือยๆ ก็ไดเ้ร่ิมหนัมาสนใจในประเด็นน้ีมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซ่ึงในช่วงที่
สหรัฐฯ เพิกเฉยต่อประเด็นน้ีกไ็ดท้ าให้ผูท้ีค่ิดจะกอ่การรัฐประหารมีความฮกึเหิมมากขึ้นและสร้างความผดิหวงัใหแ้ก่ประชาชนในภูมภิาคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต5้2 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปากสีถาน ประชาชนมคีวามไม่พอใจตอ่การกระท าหรือการไมก่ระท าของสหรัฐฯ โดยเช่ือว่าสหรัฐฯ ยอมรับการก่อรัฐประหารในบาง

ประเทศที่ตนไดป้ระโยชน์และประณามการกระท าเช่นน้ันในบางประเทศที่ตนไม่ไดร้ับประโยชน์ ในปี 2013 เมือ่ผูน้ ากองทพัของอียิปตไ์ดเ้ขา้ยึดอ านาจจากรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงแมว่้าจะมแีนวคดิที่ไมเ่สรีในหลายดา้น รัฐบาลในไคโร ภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีบารคั โอบามากป็ฏิเสธทีจ่ะเรียกการ กระท าน้ีว่าเป็น
การกอ่รฐัประหาร แมจ้ะเห็นไดชั้ดว่าเป็นการเขา้ยึดอ านาจโดยกองทพั เห็นไดชั้ดว่าท าเนียบขาวไมต่อ้งการเป็นปรปักษก์บัพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ส าคญั และหากเรียก

การกระท าครั้งน้ีว่าเป็นการก่อรัฐประหาร วอชิงตนัจะตอ้งระง[ัเงินช่วยเหลอืจ านวน 1.5 พนัลา้นดอลลาร์ต่อปีที่ให้ความช่วยเหลอืแกไ่คโร53 การกระท าเช่นน้ีไดส่้ง
สัญญาณถึงผูท้ี่ตอ้งการจะกอ่การรฐัประหารในอนาคตว่า สหรฐัฯ จะไมก่ระท าการรุนแรงตอ่ประเทศพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ส าคญัของสหรัฐฯ แมว่้าอย่างน้อยทีสุ่ดใน

ช่วงแรกสหรฐัฯไดเ้คยกล่าวประณามการท ารัฐประหารในปี 2014 ในไทยและระงบัเงินช่วยเหลอืดา้นความมัน่คงจ านวนเลก็น้อย แต่สหรัฐฯและประเทศมหาอ านาจ
อื่นๆที่เป็นประชาธิปไตย รวมถงึออสเตรเลียและสหภาพยโุรป กไ็ดฟ้ื้นความสัมพนัธ์กบัไทยภายในเวลาอนัรวดเร็ว เพราะไทยเป็นพนัธมิตรทางสนธิสญัญาของสหรัฐฯ 

และเป็นพนัธมิตรในระดบัภมูิภาคที่ส าคญัโดยเฉพาะในเวลาน้ีที่วอชิงตนั และปักกิง่แขง่กนัสร้างอทิธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต5้4 ในทางตรงกนัขา้ม แนวทางที่

แข็งกร้าวกว่าที่มีตอ่กองทพัทีย่ึดอ านาจการปกครองในเมยีนมาไดช่้วยกระตุน้การเปลีย่นผ่านจากการปกครองภายใตเ้ผดจ็การทหารในช่วงตน้ทศวรรษ 2010 สู่การมี
ประชาธิปไตยคร่ึงใบ แมว่้าจะมกีารโค่นลม้ยดึอ านาจอกีครั้งและท าให้ปัจจุบนัเมยีนมาล่มสลายกลายเป็นรัฐลม้เหลวกต็าม 

 
อ านาจแทรกแซงของสหรัฐฯในการจ ากดัการกอ่รัฐประหารยิง่ถกูสั่นคลอนมากขึ้นเน่ืองจากความเช่ือมัน่ในความเป็นประชาธิปไตยแบบสหรฐัฯไดเ้ส่ือมถอยลงอย่างมี

นัยส าคญั อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดยีไดเ้ผยใหเ้ห็นถงึการถดถอยทางประชาธิปไตยในสหรัฐฯทีม่ีต่อประเทศต่างๆ ทัว่โลกในช่วงไม่กี่ปีมาน้ี งานวิจยัล่าสุดของ
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ส านักวิจยัพวิ ระบุว่า มเีพยีงรอ้ยละ 17 ของผูต้อบแบบสอบถามเท่าน้ันที่เช่ือว่าสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัยงัคงเป็นแบบอย่างที่ดีในแงร่ะบอบประชาธิปไตยให้แก่

ประเทศอื่นๆ ไดย้ึดถอืปฏิบตัติาม55 ความไมเ่ช่ือมัน่น้ีจึงยิง่เป็นการยากทีส่หรัฐฯจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในต่างประเทศและต่อตา้นรัฐประหาร 
 
ขณะเดยีวกนัองค์กรระดบัภูมภิาคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ย็งัไมใ่ห้ความช่วยเหลือเมือ่ตอ้งเผชิญหน้ากบัการกอ่รฐัประหารในยุคปัจจุบนัเช่นกนั แมว่้าสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ซ่ึงเป็นองค์กรความร่วมมือหลกัของประเทศต่างๆ ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะกดีกนัไม่ใหผู้น้ าเผด็จ

การทหารของเมยีนมาเขา้ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนประจ าปี 2021 แต่สมาชิกหลายประเทศในอาเซียนก็ยงัคงมีดลุยพินิจของตนเองและดเูหมือนมีท่าที

กระตือรือร้นที่จะตอ้นรบัเมียนมากลบัคืนสู่กลุม่อาเซียนอีกครั้ง โดยไมส่นใจว่ากองทพัเมยีนมาจะสละอ านาจหรือไม่ก็ตาม56 นายกฯ ฮุนเซนของกมัพูชา–ซ่ึงเตรียมน่ัง

เกา้อี้ประธานอาเซียนในปี 2022–กล่าวว่าเมียนมาควรไดร้บัการเชิญกลบัเขา้ร่วมในการประชุมระดบัภูมภิาคอีกครั้ง57 การกระท าเช่นน้ีเป็นแนวทางของอาเซียนมา

โดยตลอดในอดีต กล่าวคอื หลงัการรัฐประหารในไทยในปี 2014 อาเซียนไมไ่ดแ้สดงท่าทีใดๆและไม่ไดด้ าเนินการตอ่ตา้นกองทพัไทยแต่อย่างใด 

 
แมว่้าสหรัฐฯ และประเทศมหาอ านาจอื่นที่ส าคญัจะกล่าวประณามคณะรัฐประหาร แต่กองทพัก็มอี านาจถ่วงดลุมากขึ้นในปัจจุบนัเมือ่เทียบกบัในอดตีนับตั้งแต่ยุค
สงครามเยน็เป็นตน้มา ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา จีนและรสัเซียไดก้ลายเป็นผูเ้ล่นที่มอีิทธิพลมากยิง่ขึ้นในเวทโีลก และกองทพัที่เขา้ยึดอ านาจดว้ยการรฐัประหารได้

เรียนรู้ว่าการสร้างความสัมพนัธ์กบัปักกิง่ มอสโก หรือผูเ้ล่นในระบอบ    เผด็จการอื่นๆกส็ามารถบรรเทาแรงกดดนัจากประเทศทีเ่ป็นประชาธิปไตยได ้เมื่อเผด็จ
การทหารของเมยีนมาตอ้งเผชิญกบัการถกูคว ่าบาตรจากประเทศประชาธิปไตยจึงไดพ้ยายามขยายความสมัพนัธ์กบัรสัเซียอย่างรวดเร็วนับจากทีไ่ดก้อ่การรฐัประหาร มิน 

อ่อง หลา่ย ผูน้ ายดึอ านาจของเมยีนมาไดเ้ดินทางไปเยือนมอสโกและสัง่ซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่จากรสัเซีย58  

 
นอกจากน้ี จีนยงัไดเ้ขา้มามีบทบาทภายหลงัการรัฐประหารในหลายประเทศเพือ่ถ่วงดลุอ านาจจากแรงกดดนัจากประเทศประชาธิปไตย แมว่้าจะกระท าการในลกัษณะที่

ไมเ่ด่นชัดเท่ากบัรสัเซียและดเูหมอืนจะไมไ่ดเ้ขา้ขา้งผูย้ดึอ านาจเสมอไป หลงัจากกอ่รฐัประหารในปี 2014 กองทพัไทยก็ไดเ้ร่งหาทางกระชับความสมัพนัธ์กบัจีน 
ขณะที่ปักกิง่กก็ระตือรือร้นที่จะสร้างความสมัพนัธ์เชิงกลยุทธ์กบัอาณาจกัร โดยมีแนวโน้มที่จะท าให้เกดิรอยร้าวในความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหรัฐฯ59 ในปี 

2021 จีนยงัคงสนับสนุนรัฐบาลทหารในเมยีนมาอย่างตอ่เน่ือง แมว่้าจะไดต้ั้งคณะผูแ้ทนพเิศษที่เดินทางไปยงัเมยีนมาและดูเหมอืนว่าจะแสดงความกงัวลมากกว่า
รัสเซียในเร่ืองเกีย่วกบัผลกระทบจากการท ารัฐประหารและการแตกกิง่กา้นสาขาในระดบัภมูิภาค 

 ปัจจยัของความผดิหวงัหรือการตื่นจากมายาคติทีม่ีต่อระบอบประชาธิปไตย  

กล่าวอย่างกวา้งๆ ก็คอื การตื่นจากมายาคติที่มีตอ่ระบอบประชาธิปไตยในระดบัภูมภิาคในช่วง 15 ปีทีผ่่านมาไดน้ าไปสู่การสนับสนุนผูป้กครองที่ใช้อ านาจเด็ดขาด

ในทุกรูปแบบในหลายประเทศ กระแสความไมพ่อใจที่มีตอ่–หรืออย่างน้อยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกีย่วกบั–ระบอบประชาธิปไตยทีเ่พิม่ขึ้น หรือการที่ผูค้นเร่ิมมองว่าผูน้ า

ในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทา้ทายทีส่ าคญั เช่น ความไม่เสมอภาค อาชญากรรม การอพยพ และสถานการณ์โรคระบาดใหญโ่ควดิ-19 ได ้อนัที่

จริง งานวิจยัของส านักวิจยัพิวไดร้ะบุว่าประชาชนในทัว่โลกทีพ่อใจกบัวิถทีางประชาธิปไตยในประเทศของตนน้ันมเีพยีงรอ้ยละ 49 เท่าน้ันซ่ึงมีสาเหตุแตกต่างกนั
ออกไป ตั้งแต่ความเช่ือที่ว่าไม่ว่าใครจะไดร้บัเลือกตั้งเขา้มากไ็มไ่ดส้ร้างความเปลีย่นแปลงอะไรมากนักไปจนถงึการมองว่าผูน้ าในระบอบประชาธิปไตยไม่ไดท้ าให้

เงือ่นไขทางเศรษฐกจิส าหรบัคนส่วนใหญ่ดีขึ้น60 ดงัที ่แอนดรูว ์นาธาน กล่าวไวใ้นการวิเคราะห์ผลการส ารวจของเอเชียน บาโรมเิตอร์ ทีส่อบถามความ

คิดเห็นของประชาชนในเอเชียว่า “ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจใน 14 ประเทศช้ีใหเ้ห็นว่า ระบอบเผด็จการไดร้บัการสนับสนุนจากสาธารณชนมากกว่าระบอบ

ประชาธิปไตยในหลายประเทศ”61 

 

ความไมพ่อใจที่ฝงัรากลึกและความไมเ่ช่ือมัน่ในประชาธิปไตยส่งเสริมใหเ้กดิผูน้ าที่นิยมการใช้อ านาจเด็ดขาดในหลากหลายรูปแบบ รวมถงึกองทพัทีเ่ขา้มายึดอ านาจ 
ในบางกรณี ผูน้ าประชานิยมแต่ไม่เสรี เช่น ประธานาธิบดโีรดรีโก ดูเตอร์เตของฟิลปิปินส ์ทีไ่ดร้บัประโยชน์จากความตอ้งการผูน้ าที่นิยมการใช้อ านาจเด็ดขาดและ

ความผิดหวงัต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีมากขึ้นเร่ือยๆ  

 

ในบางกรณี ประชาชนบางส่วนในภูมภิาค–โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรดาชนช้ันสูงและชนช้ันกลาง–เร่ิมไมเ่ช่ือมัน่ในระบอบประชาธิปไตยกนัมากขึ้น หรือเช่ือว่าผูน้ า
ประชาธิปไตยไม่มธีรรมาภิบาลหรือบริหารจดัการประเทศในลกัษณะทีเ่ป็นภยัคกุคามต่อผลประโยชน์ที่เคยไดร้ับการปกป้องของพวกเขา ชนช้ันกลางและชนช้ันสูง
เหล่าน้ีกงัวลว่าระบอบประชาธิปไตยอาจให้อ านาจแก่รัฐบาลประชานิยมที่ไมเ่สรีซ่ึงอาจให้สิทธิพิเศษแกค่นยากไร ้ท าใหค้วามเป็นรัฐฆราวาสตอ้งถกูสั่นคลอน และ
โจมตีธุรกิจทีม่ีสถานะเหนือกว่าในปัจจุบนั  

 

ตวัอย่างเช่น ในทศวรรษ 2000 และ 2010 ในลกัษณะของประชานิยม–แต่ไดร้ับการเลือกตั้ง–นายกรัฐมนตรีไดเ้ขา้มาบริหารประเทศไทย ชนช้ันกลางบางส่วน
ของไทยตอ้งการให้ทหารเขา้มาแทรกแซงรฐับาลชุดน้ีซ่ึงน าไปสู่การชุมนุมประทว้งบนทอ้งถนนเพือ่ขบัไล่รฐับาลประชานิยมออกไป และมกัจะเรียกรอ้งให้มกีาร
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รัฐประหาร (การยึดอ านาจสองครั้ งที่เกดิขึ้นในไทยในปี 2006 และ 2014 ไดท้ าใหป้ระชาธิปไตยตกต ่าลงมากยิง่กว่าการด าเนินการของรัฐบาลประชานิยมเสีย

อีก)62 ในฟิลิปปินส ์ในขณะเดียวกนั ชาวฟิลิปปินส์จ านวนมากรวมตวักนัที่ถนนในกรุงมะนิลาในปี 2001 เพือ่ขบัไล่ผูไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง—หากมีขอ้บกพร่องที่แน่

ชัด—อย่างประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดานักประชานิยม บรรดาผูชุ้มนุมไดเ้รียกรอ้งใหก้องทพัเขา้มาแทรกแซง และต่อมากลุ่มนายพลทั้งที่ยงัรบัราชการอยู่และที่

เกษียณอายแุลว้ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการถอดถอน   เอสตราดาออกจากต าแหน่ง63 ในปากสีถาน ดงัที่ ฮูเซน ฮกักน่ีี แห่งสถาบนัฮดัสัน ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า 

รัฐบาลภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีข่านใหค้วามส าคญักบัประเด็นปัญหาและเร่ืองที่ “ส าคญัตอ่ฐานเสียงของตน ซ่ึงมกัจะเป็นกลุ่มลูกจา้งรับเงินเดอืนทีส่นับสนุน

ทหาร”64 

 

ในอินโดนีเซีย แซมบีฮ้ ์ใหค้วามเห็นว่า แมว่้าชนช้ันกลางและชนช้ันสูงของอินโดนีเซียจะไม่ไดล้งถนนเพือ่ประทว้งเรียกร้องใหย้ึดอ านาจรัฐบาลทีม่าจากการ

เลอืกตั้ง แต่จากการส ารวจความคิดเห็นทัว่ประเทศพบว่า “ประชาชนมีความเช่ือมัน่สูงต่อกองทพั” ซ่ึงเป็นการยอมรบัในระดบัที่สูงกว่านักการเมอืงจากการเลอืกตั้ง 

เช่นประธานาธิบดคีนน้ีเป็นอย่างมาก65 ความเช่ือมัน่ต่อกองทพัน้ีไดส่้งเสริมใหก้องทพัของอินโดนีเซียหวนคืนสู่อ านาจพลเรือนอีกครั้ง และไม่แน่ว่าสกัวนัหน่ึงอาจ
เปิดทางให้กองทพัเขา้ควบคุมประเทศโดยตรงอกีครั้ งก็เป็นได ้ 
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ผลกระทบท่ีสร้างความเสียหายของการกลบัมาของกองทพั 

การฟ้ืนคืนของการปกครองโดยทหารไดส้ร้างความเสียหายต่อประเทศน้ันๆ ในหลายระดบัดว้ยกนั ขอ้แรกกค็ือ สร้างความเสียหายร้ายแรงตอ่ระบอบประชาธิปไตย  

ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  

รัฐประหารไมเ่พยีงสั่นคลอนเสถียรภาพเท่าน้ัน แต่หลายครั้งยงัชะลอการเปลีย่นผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและมกัจะยืดระยะเวลาของการปกครองภายใตเ้ผด็จการ 

ซ่ึงบางครั้งอาจยาวนานอย่างไมม่ีที่ส้ินสุด นักวิชาการ โจเซฟ ไรท ์และ บารบ์าร่า เกดเดส กล่าวถงึการวิเคราะหท์างสถิตขิองการท ารัฐประหารเมื่อไม่กี่

ปีมาน้ีว่า “การยึดอ านาจมกัเพิ่มโอกาสของการปกครองแบบเผดจ็การรูปแบบใหม่แต่ไม่ไดส้ร้างโอกาสในการเปลีย่นแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตย”66 ผูน้ า
รัฐประหารบางคนอา้งว่าตนท าตามความประสงคข์องประชาชนและโค่นลม้นักการเมอืงทีม่ีแนวคดิไมเ่สรีและไม่เป็นที่นิยมอกีต่อไป แต่อนัที่จริงการกระท าดงักล่าวมกั

ยิ่งท าให้สถานการณ์แย่ลง จากการศกึษาวิจยัของฟรีดอม เฮา้ส ์ระบุว่า “สภาวะของความเป็นประชาธิปไตยมกัจะย  ่าแย่ต่อไปอีกนาน แมห้ลงัจากทีก่องทพัไดก้ลบัเขา้

กรมกองแลว้… ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารมกัท าใหร้ะบบ [การเมอืง] อ่อนแอลงและเปิดช่องให้มกีารแทรกแซงอีกตอ่มา”67  

 

รัฐประหารยงักระตุน้ใหเ้กิดการใช้ความรุนแรงและการปราบปรามอย่างโหดเห้ียม การละเมดิสิทธิมนุษยชนเหล่าน้ีขดัต่อการฟ้ืนคืนประชาธิปไตย–และท าใหก้องทพัที่
ยึดอ านาจมแีนวโน้มที่จะไมถ่อนตวัออกไป เพราะพวกเขาไดใ้ช้อ านาจโดยมชิอบไปแลว้ ในยุคทีผู่ต้่อตา้นรัฐประหารสามารถใช้โซเชียลมเีดียและเคร่ืองมอือื่นๆในการ
ประสานความร่วมมือกนัและกระท าการโตก้ลบัไดง้่ายกว่า เช่น เมือ่เปรียบเทยีบกบัในยคุสงครามเยน็ กลุ่มผูย้ึดอ านาจมกัถูกตดิตามโดยกลุม่ผูป้ระทว้งในระดบักวา้ง

และหลงัจากน้ันกเ็กดิการปราบปรามถงึขั้นนองเลอืดหรือแมแ้ต่สงครามกองโจร เช่นที่ก าลงัเกดิขึ้นในเมยีนมา งานวิจยัของ ไรทแ์ละเกดเดส ช้ีใหเ้ห็นว่าไม่
เพยีงแต่กลุ่มผูย้ึดอ านาจจะส่งเสริมระบอบเผดจ็การในรูปแบบใหม่ๆเท่าน้ัน แต่พวกเขายงักระตุน้ให้มีการใช้ความรุนแรงภายในประเทศและมกีารละเมดิสิทธิ   

มนุษยชนในระดบัสูง ส่ิงที่พบน้ียงัไดร้บัการสนับสนุนจากงานวิจยัของศูนยส์ันติภาพ อกีดว้ย68 กองทพัรัฐประหารของเมยีนมาไดถ้กูกล่าวหาว่าสังหารประชาชน โดย
การประทษุร้ายทางเพศเพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการท าสงคราม การทิง้ระเบดิโจมตีใส่บา้นเรือนประชาชน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงดว้ยวิธีการอื่นๆ

มากมาย69 นับตั้งแต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2021 เป็นตน้มากองทพั  เมยีนมาไดจ้บักุมคมุขงัและสงัหารประชาชนเป็นจ านวนหลายพนัคน ปิดส่ืออิสระโดยส่วนใหญ ่

และเปิดฉากการโจมตีครั้ งใหญ่ทัว่ประเทศ ปัจจุบนักองทพัเมยีนมาไดก้ระท าการทารุณอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะกลวัว่า หากประชาธิปไตยหวนคืนสู่เมียนมา 

ผูน้ ากองทพัอาจตอ้งเผชิญกบัการถูกด าเนินคดหีรือมาตรการลงโทษในรูปแบบอื่นๆ 

 

นอกจากน้ีกลุม่ผูย้ึดอ านาจอาจน าประเทศไปสู่ “วงัวนของรัฐประหาร” ที่ด ารงอยูอ่ย่างไม่จบส้ินในกองทพัที่มอีาวุธ เพื่อป้องกนัไม่ใหป้ระเทศมีประชาธิปไตยเต็มใบ

ไดอ้ีกเลย งานวิจยัหลายช้ินแสดงใหเ้ห็นว่า ประเทศที่มกีารรัฐประหารมีแนวโน้มมากกว่าที่จะตอ้งเผชิญกบัการรฐัประหารอกีในอนาคต70 “วงัวนของรัฐประหาร” น้ี 
ซ่ึงเจา้หน้าที่ทหารระดบัอาวุโสสอนรุ่นน้องว่ากองทพัเป็นทางเลอืกที่จ าเป็นและเหมาะสม ไดพ้ฒันาขึ้นอย่างชัดเจนในบางประเทศ เช่น ปากสีถาน และไทย ซ่ึงมีการ

รัฐประหารถงึ 22 ครั้ง นับจากส้ินสุดระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย7์1  

 
นอกจากน้ี เมือ่ระบอบประชาธิปไตยลม้เหลวในภูมภิาคหน่ึง ก็มกัจะเป็นสาเหตุใหเ้กดิผลกระทบตอ่เน่ือง ของความลม้เหลวในประเทศเพือ่นบา้นอื่นๆ ดว้ย และจะ

เป็น ในหนทาง ตรงกนัขา้มของ“ผลกระทบที่แพร่กระจาย” ของระบอบประชาธิปไตย เมือ่การเกดิประชาธิปไตยในประเทศหน่ึงส่งผลต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในประเทศเพือ่นบา้น72 ความลม้เหลวทางประชาธิปไตยในภมูิภาคท าใหเ้กดิความลม้เหลวทางประชาธิปไตยอื่นๆ โดยทีแ่บบแผนของภูมภิาคเปลี่ยนแปลงไป และ

องค์กรในระดบัภูมภิาคให้การส่งเสริมอตัตาธิปไตย  
 
ในหลายๆทาง กองทพัที่ยึดอ านาจมกัส่งเสริมระบอบเผด็จการในภูมภิาค เน่ืองจากกองทพัมกัจะสนับสนุนกองทพัอื่นๆในภูมภิาคทีเ่ขา้แทรกแซงการเมอืง ตวัอย่างเช่น 

กองทพัในบางประเทศของเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ช่วยให้กองทพัของประเทศเพื่อนบา้นยงัสามารถกมุอ านาจไวไ้ด ้บรรดาผูน้ ากองทพัของไทยในปัจจุบนั

มีความสมัพนัธ์อนัแนบแน่นกบัผูน้ ารัฐประหารของเมยีนมา และดเูหมอืนจะใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการด าเนินการในช่วงแรกๆ ของรฐับาลทหารเมยีนมา73 มรีายงานว่า
ไทยเป็นหน่ึงในประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ใหค้วามส าคญักบัการอนุญาตใหเ้มยีนมากลบัมาเป็นสมาชิกเตม็รูปแบบของอาเซียน ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพือ่ให้รัฐประหารใน

เมยีนมาเป็นทีย่อมรบั74 ขณะเดียวกนั จากรายงานของฮิวแมนไรทว์อทช์ ระบุว่า ในกมัพูชา ซ่ึงเป็นอีกประเทศหน่ึงที่มีทั้งระบอบอ านาจนิยมและการขยายอิทธิพลของ

ทหารทีเ่พิม่ขึ้นเร่ือยๆ มีนักกิจกรรมของไทยทีไ่ดต้่อตา้นรัฐประหารในปี 2014 ไดถู้กลกัพาตวั ท าร้ายร่างกาย ถกูจบักมุโดยพลการ และถึงขั้นถูกบงัคบัให้ส่งกลบั
ประเทศ75 
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นอกจากน้ี ในมุมมองของฝ่ายตอ่ตา้นประชาธิปไตย การขบัไล่รัฐบาลทหารน้ันเป็นเร่ืองยากกว่าการโค่นลม้ผูน้ าประชาธิปไตยที่ไมเ่สรีนิยมหรือผูน้ าที่นิยมการใช้อ านาจ
เด็ดขาดซ่ึงมาจากการเลือกตั้งเสียอีก แมว่้าผูน้ าประชานิยมที่ไม่มีแนวคดิเสรี เช่น นายกรัฐมนตรี วิคเตอร์ โอบาร์นของฮงัการีหรือนายกรฐัมนตรี เรเจป ไตยิป แอร์โด

อนัของตรุกีจะลดความเป็นประชาธิปไตยลง–โดยบางครั้งถงึจุดทีป่ระเทศน้ันๆ (เช่น ตรุกี) ไดร้บัการจดัอนัดบัว่า “ไมเ่สรี” โดยฟรีดอม เฮา้ส–์แต่พวกเขาก็ยงัคงจดั

ให้มีการเลือกตั้งซ่ึงอสิระและยุติธรรมในระดบัหน่ึง76 ในสภาพแวดลอ้มที่ยงัจดัให้มีการเลอืกตั้งแบบกึ่งเสรี ก็ยงัมคีวามเป็นไปได ้แมจ้ะยาก ที่ประชาชนจะช่วยกนัขบั

ไล่ผูน้ าเผด็จการ ในสาธารณรัฐเชก นายกรัฐมนตรีประชานิยม อนัเดรจ บาบสิ ตอ้งพ่ายแพใ้นการเลือกตั้งเมือ่เดอืนตุลาคม 202177 อดตีประธานาธิบดโีดนัลด ์

ทรัมป์ ที่มีบคุลกิบางอย่างของการเป็นผูน้ าประชานิยมที่ไม่เสรีนิยม ตอ้งพ่ายแพใ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020 แต่ผูน้ าทหารไม่สามารถจะถูกลงคะแนน

เสียงใหอ้อกจากต าแหน่ง และถา้พวกเขายอมใหม้ีการเลือกตั้ง–เช่น การเลือกตั้งทัว่ไปของไทยในปี 2019 และการเลอืกตั้งทัว่ไปในพม่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอกี

ไม่กี่ปีขา้งหน้าน้ี– พวกเขาก็จะสร้างระบบเลอืกตั้งที่ท าใหต้นเองไดเ้ปรียบ (ถงึขั้นไดเ้ปรียบกว่าผูน้ าประชานิยมทีไ่ม่เสรี) เพื่อให้มัน่ใจว่ากองทพัจะยงัคงรกัษาอ านาจ
ไวไ้ดต้อ่ไป  

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  

ผูน้ ากองทพัมกัจะไร้ความสามารถในการบริหารประเทศให้ดีขึ้นและสร้างปัญหาดา้นมนุษยธรรมทีส่ าคญัซ่ึงเป็นการขดัขวางการพฒันาภายในประเทศและขยายออกไป

ยงัประเทศเพือ่นบา้น ประสบการณ์ในการบริหารประเทศของผูน้ าประชานิยมทีไ่มเ่สรีนิยมมกัจะแตกต่างกนัออกไป ผูน้ าประชานิยมที่ชอบใช้อ านาจเดด็ขาด เช่น 
ประธานาธิบดีนิโคลสั มาดโูรของเวเนซเุอลาไดท้ าลายระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ แต่ผูน้ าหลายคนกไ็ดผ้สานรวมกลยทุธ์ทางการเมอืงที่ตอ่ตา้น
ประชาธิปไตยเขา้กบันโยบายเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเติบโตและสวสัดกิารสังคมที่ดีขึ้น ส่วนใหญแ่ลว้ พวกเขาท าเช่นน้ันก็เพราะยงัตอ้งเอาใจผูม้ีสิทธิลงคะแนนเสียง 

แมแ้ต่ในการเลอืกตั้งทีไ่มเ่สรีและไม่เป็นธรรมโดยส้ินเชิง และนโยบายเศรษฐกิจทีไ่ดผ้ลก็มส่ีวนช่วยอย่างมากในการไดร้ับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก่อนสถานการณ์โควิด-

19 ประธานาธิบดีดูเตอร์เต ของฟิลปิปินส ์ไดท้ าให้ประเทศเติบโตทางเศรษฐกิจตอ่ปีในอตัราทีสู่ง น าแผนประกนัสุขภาพถว้นหน้ามาใช้ และพยายามปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศแมว่้าเขาจะละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายเร่ืองกต็าม78 พรรคลอวแ์อนด์จสัติซของโปแลนด์ทีเ่ป็นประชานิยมแต่ไมเ่สรี แมว่้าจะจ ากดั
เสรีภาพทางการเมือง แต่ก็ไดด้ าเนินโครงการต่างๆที่ส่งเสริมสวสัดิการสังคมซ่ึงออกแบบมาเพือ่ช่วยเหลอืชาวโปแลนด์ทีม่ีรายไดน้้อยและกระตุน้การเติบโตทาง

เศรษฐกจิที่แขง็แกร่งและลดอตัราว่างงานลง (กอ่นสถานการณ์โควดิ-19)79 ในช่วงตน้ทศวรรษ 2000 รัฐบาลภายใตก้ารน าของ. นายกฯทกัษิณ ชินวตัร ผูน้ า
ที่มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่เสรีนิยม ไดท้ าลายแบบแผนและสถาบนัทางประชาธิปไตยแต่ขณะเดยีวกนัก็ไดน้ าระบบดูแลสุขภาพถว้นหน้ามาใช้ ซ่ึงช่วยพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยไดเ้ป็นอย่างมาก80  

 

ทว่าผูน้ าทางทหาร ไดว้างระบบการบริหารจดัการประเทศทีเ่ป็นอนัตราย ยกเวน้เพยีงในบางกรณีเทา่น้ัน81 พวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งสนใจคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่กลบัให้
ความส าคญักบัการบริหารประเทศทีจ่ะท าใหก้องทพัยงัคงอยูใ่นอ านาจตอ่ไป และไดร้บัเงินทุนสนับสนุนเป็นอย่างด ีรวมทั้งผูน้ าระดบัอาวุโสยงัคงรกัษาแหลง่รายไดท้ี่
ส าคญัเอาไว ้ 

 

 เร่ืองหน่ึงก็คือ ผูน้ ากองทพัมกัด าเนินนโยบายที่ส่งเสริมการทจุริตคอร์รปัชัน โดยมเีงินทุนหลัง่ไหลมายงักองทพั และมกัท าให้ปัญหาความเหลือ่มล ้า ความไมโ่ปร่งใส 

และอ านาจผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆ ยิ่งแยล่ง โดยอนุมตัิโครงการและขอ้ตกลงต่างๆที่มอบให้แก่บรรดานักธุรกิจทีม่ีสายสัมพนัธ์แน่นแฟ้นกบัทางกองทพั 

ตวัอย่างเช่น รัฐบาลทีม่าจากการรัฐประหารของไทยในปี 2014-2019 ไดท้ าให้ความเหลือ่มล ้าในประเทศยิง่สูงขึ้น ทั้งที่แต่เดิมไทยกเ็ป็นประเทศหน่ึงที่มคีวาม
เหลื่อมล ้าสูงทีสุ่ดในโลกอยู่แลว้ รัฐบาลทหารยงัท าให้ระบบเศรษฐกิจยิง่บิดเบี้ยวมากขึ้นกว่าในอดตี เน่ืองจากพนัธมติรของกองทพัไดร้ับสัญญาและขอ้ตกลงทางธุรกิจ
ต่างๆ ขณะที่การทุจริตคอร์รัปชันก็ยิง่เพิม่พูน นอกจากน้ี กองทพัไทยยงัด าเนินการเพือ่ประโยชน์ของตนอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มงบประมาณทางการทหารมาโดยตลอด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แมว่้าไทยจะไม่มกีารสูร้บกบัประเทศใดกต็าม82 ในขณะเดยีวกนั กองทพัไทยยงัไดเ้ขา้ไปยุง่เกีย่วกบักิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมืองพลเรือน 
และเพิม่อ านาจในการควบคุมกิจการรฐัวิสาหกิจทีส่ าคญั  

 

กฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์แกค่นกลุม่น้อย และการบริหารเศรษฐกิจที่ผดิพลาด รวมทั้งการรบัมอืกบัสถานการณ์โควิด-19 ทีข่าดประสิทธิภาพไดท้ าให้ความเหลื่อมล ้า

ทางเศรษฐกิจยิง่สูงขึ้นและน าไปสู่สถานการณ์ที่ท าใหค้นหนุ่มสาวในไทยหางานท าไดย้ากขึ้นเร่ือยๆ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการขาดต าแหน่งงานที่

ดีๆ คอืปัจจยัส าคญัเบื้องหลงัการออกมาชุมนุมประทว้งต่อตา้นรัฐบาลทีเ่พิม่จ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ  แต่การชุมนุมประทว้งน้ี (ซ่ึงแมจ้ะใช้เวลาไม่นานในแต่ละครั้ง) ก็

ถูกปราบปรามอย่างรุนแรง โดยมีนักกิจกรรมที่ถกูคุมขงั พรรคการเมอืงที่ถูกยุบ และบรรดาผูท้ี่ตอ่ตา้นรัฐบาลถูกตดิตามและแมแ้ต่ถูกสังหารในประเทศเพือ่นบา้น83 

 

ในประเทศอื่นๆ กเ็ช่นกนั รัฐบาลทหารไดต้ดังบประมาณทางสังคมลง ท าใหป้ระเทศมีความเหลื่อมล ้ามากขึ้น และไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบเศรษฐกิจ
และระบบอื่นๆทีส่ าคญั กองทพัเมยีนมา แมว่้าไดแ้ต่งตั้งนักวิชาการขึ้นมาสองสามคน แต่ก็ด าเนินแนวทางเช่นเดยีวกนักบักองทพัไทย พวกเขาแสวงหาความร ่ารวยให้
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ตนเอง ส่งเสริมการทุจริตคอร์รัปชันโดยเอื้อประโยชน์แก่นักธุรกิจทีร่ ่ารวยและมีอิทธิพลจ านวนหน่ึงที่ใกลชิ้ดกบัทางกองทพั และด าเนินการเพือ่ให้มัน่ใจว่ากองทพัจะ

ยงัคงมีอ านาจควบคมุรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ทีสุ่ด (และยงัคงรักษาส่วนแบง่ในกิจกรรมที่ผดิกฎหมาย ซ่ึงจดัหาเงินทุนใหแ้ก่รัฐบาลทหาร เช่น การคา้ยาเสพติดและการท า

เหมืองแร่อญัมณีที่ผิดกฎหมาย)84 กองทพัเมยีนมาดูเหมอืนว่าจะไม่มีแผนการทีส่อดคลอ้งกนัในการรบัมือกบัสถานการณ์โรคระบาดใหญ่โควิด-19 ของประเทศ ไม่
สามารถบริหารจดัการระบบการธนาคาร และท าใหร้ะบบเศรษฐกิจล่มสลาย ดเูหมือนว่ากองทพัจะฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลทหารเท่าน้ัน และท าให้
การจดัการดา้นสาธารณสุขกลายเป็นเคร่ืองมอืทางการเมอืงไป ปัญหาการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง การให้ประโยชน์แกบ่รรดานักธุรกิจที่ร ่ารวยบางกลุม่ งบประมาณ

สวสัดกิารสงัคมที่ตกต ่า การต่อสูป้ะทะกนัระหว่างประชาชนกบัทหารทีเ่กดิขึ้นทัว่ประเทศ และความลม้เหลวในการรบัมอืกบัโรคระบาดใหญ ่จึงท าให้ระบบเศรษฐกิจ

ของเมียนมาก าลงัลม่สลาย จากขอ้มูลของธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจของเมียนมาจะหดตวัลงอย่างมโหฬารถงึรอ้ยละ 18 ในปี 2021 และการลม่สลายน้ีย่อมสร้าง

ความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูย้ากไร้ ในประเทศที่การพฒันาลา้หลงักว่าประเทศเพื่อนบา้นอยู่กอ่นแลว้85 อนัที่จริง ตวัเลขประมาณการระบุว่าคร่ึงหน่ึงของประเทศอาจตกอยู่
สภาวะยากจนในปีหน้า และท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดทีแ่พร่กระจายในเมยีนมา ท าให้ประชาชนหลายลา้นคนในประเทศตอ้งเผชิญกบัความหิวโหย86 

 
นอกจากน้ี รัฐประหารและการแทรกแซงในรูปแบบอื่นๆ ของทหารมกัจะเป็นการน านโยบายต่างๆมาใช้ซ่ึงกอ่ปัญหาทางมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง ทั้งภายในประเทศ

ตนเองและในประเทศเพือ่นบา้น รัฐประหารก่อใหเ้กิดความรุนแรงระหว่างประเทศ ซ่ึงสามารถขยายขา้มแดนทั้งในแง่กองทพัและผูต่้อตา้นรัฐประหารที่เดินทางเขา้และ
ออกจากประเทศเพื่อนบา้น ในเมยีนมา ปัจจุบนัผูต้อ่ตา้นกองทพัเดินทางเขา้และออกจากประเทศอนิเดียและประเทศไทย กองทพั    เมยีนมาไดเ้ปิดฉากการสูร้บกบั

กลุ่มติดอาวุธตรงบริเวณชายแดนที่ติดกบัไทยและดเูหมอืนว่าทหารเมยีนมาระดมยงิระเบิดจนสะเทอืนมาถงึฝัง่ไทยดว้ย87 นอกจากน้ี รัฐประหารยงัท าให้สถานการณ์
โรคระบาดยิง่แพร่กระจาย เพราะกองทพัไรป้ระสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และระบอบเผด็จการมกัสูญเสียขา้ราชการทีม่ีความสามารถไปเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่

เหตกุารณ์ยึดอ านาจในเมยีนมาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2021 เป็นตน้มา การบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลทหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์    

โควิด-19 ยิ่งท าใหโ้รคระบาดน้ีแพร่กระจายออกไปนอกประเทศและไปยงัส่วนอื่นๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงเป็นสาเหตุให้เมียนมาถกูกล่าวหาว่าเป็น “รัฐ

ซูเปอร์สเปรดเดอร์”88 นอกจากน้ี การเขา้ยึดอ านาจของทหารและการต่อตา้นของพลเรือนทีเ่กิดขึ้นในประเทศยงัน าไปสู่การบงัคบัสูญหายของผูค้นจ านวนมากกว่า 

200,000 คน89 ผูค้นจ านวนมากไดห้นีออกจากบงักลาเทศ อินเดยี และไทย ซ่ึงยิง่เพิ่มความแออดัให้กบัค่ายผูล้ี้ภยัและศูนยพ์กัพงิช่ัวคราวในรูปแบบอื่นๆใน
ประเทศเพือ่นบา้น ซ่ึงบางแห่งก็มีผูล้ี้ภยัมากเกินจ านวนอยู่แลว้จึงไมส่ามารถที่จะรองรบัผู้ลี้ภยัเพิ่มขึ้นไดอ้ีก  
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หนทางขา้งหน้า 

แมว่้ากองทพัและการแทรกแซงโดยทหารในรูปแบบอื่นๆ ทางออ้มจะกลายเป็นส่ิงทีพ่บไดท้ัว่ไปอีกครั้ง แต่ก็ยงัไม่มากเท่ากบัทีเ่คยเกิดขึ้นในยุคสงครามเยน็ นอกจากน้ี 

องค์กรระดบัภมูิภาค ประเทศมหาอ านาจ และนักประชาธิปไตยภายในประเทศเหล่าน้ีเองกส็ามารถปรับเปลีย่นกลยุทธ์ที่ชัดเจนซ่ึงอาจช่วยให้ประเทศเหล่าน้ีสามารถ
ต่อตา้นการแทรกแซงของทหารไดใ้นอนาคตและท าใหท้หารถอนตวัออกจากการเขา้มายุง่เกีย่วกบัการเมืองของพลเรือน 

 

การป้องกนัรัฐประหารและการลดการแทรกแซงของกองทพัในการเมืองภายในประเทศน้ันส่งผลกระทบที่ส าคญัในหลายเร่ือง โดยจะส่งเสริมกระบวนการสร้าง

ประชาธิปไตยและเสริมความแขง็แกร่งของสถาบนัประชาธิปไตยในภมูภิาค ทา้ยที่สุดแลว้ การลดการรัฐประหารจะเปลี่ยนประเทศ เช่น ไทย ให้ออกจาก “วงัวนของ

รัฐประหาร” ซ่ึงท าให้นักการเมืองพลเรือนสามารถบริหารประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะถูกโค่นลม้ยึดอ านาจ การแทรกแซงของทหารที่ลดลงจะช่วยลดการละเมิด
สิทธิพลเมอืง การป้องกนัรฐัประหารและการแทรกแซงของทหารในรูปแบบอื่นๆ จะเปิดโอกาสใหเ้กิดผลกระทบที่แพร่กระจายของประชาธิปไตยใหม้ากขึ้น ขณะที่นัก

ประชาธิปไตยกจ็ะหนุนเสริมซ่ึงกนัและกนัทัว่ทั้งภมูภิาคและป้องกนัมิใหก้องทพัพยายามช่วยเหลอืกนัในการก่อรัฐประหารในประเทศอื่นๆ  
 
การลดอ านาจของกองทพัยงัช่วยให้การบริหารจดัการประเทศท าไดด้ขีึ้นเพื่อการพฒันาและป้องกนัปัญหาทางมนุษยธรรมทีร่้ายแรง การทีก่องทพัไรป้ระสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการประเทศในดา้นต่างๆ อย่างกวา้งขวาง การผลกัดนัให้ทหารกลบัเขา้กรมกองจึงเป็นการช่วยพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการประเทศ รฐัประหาร ดงัทีเ่รา
ไดเ้ห็น มกักอ่ปัญหาทางมนุษยธรรมซ่ึงแผข่ยายขา้มพรมแดน เช่น การแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ ่การสูร้บที่ขยายขอบเขตจนขา้มพรมแดน และการหลัง่ไหลของ
ผูล้ี้ภยั การลดอ านาจกองทพัจะช่วยตดัผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายเหล่าน้ีที่มีตอ่ประเทศเพือ่นบา้น  

 

ที่ส าคญั การผลกัดนักองทพัใหอ้อกจากการเมืองในประเทศสามารถช่วยปรับปรุงขีดความสามารถของกองทพัเหล่าน้ีให้หันไปท าหน้าที่หลกัของตน– การป้องกนั
ประเทศและการตอ่สูก้บัการรุกราน ตวัอย่างเช่น ในไทย การทีก่องทพัหันมามุง่เน้นที่การเมอืงภายในประเทศท าให้ความสามารถที่แทจ้ริงของตนในการจดัการความ

ขดัแยง้เร่ิมอ่อนแอลง ตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 2000 กองทพัไทยไดด้ าเนินกลยทุธ์การต่อตา้นการก่อการร้ายกับขบวนการแบง่แยกดินแดน กลุ่มผูก้อ่ความไมส่งบชาว
มลายแูละมุสลิมทีเ่ป็นชนกลุม่น้อยในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กองทพัไทยลม้เหลวอย่างมากในการด าเนินการเร่ืองน้ี ส่งผลใหเ้กิดวฏัจกัรความรุนแรงในสามจงัหวดั

ดงักล่าว ซ่ึงยิง่เป็นการสร้างความแปลกแยกให้กบัผูค้นในทอ้งถิ่น และเมือ่พิจารณาโดยทัว่ไปกองทพัยงัลม้เหลวในการส่งเสริมความสมานฉันท์และกระบวนการพดูคยุ

เพือ่สันตสุิข90  

 
การถอนตวัของกองทพัออกจากการแทรกแซงกจิการภายในประเทศของประเทศต่างๆในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ าเป็นตอ้งอาศยัการด าเนินการจากองค์กร
ระดบัภูมภิาค ประเทศประชาธิปไตยช้ันน า และนักประชาธิปไตยภายในประเทศน้ันๆ  

อ ง ค์ ก ร ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ร ะ ดั บ โ ล ก  

องค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลกควรก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนว่าการกอ่รัฐประหารจะไดร้บัผลอย่างไรและโดดเดี่ยวประเทศที่ปกครองดว้ยระบอบเผด็จการ แมว่้า
องค์กรต่างๆในแอฟริกา เช่น สหภาพแอฟริกา และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวนัตกไดแ้สดงการต่อตา้นการรัฐประหารในระดับหน่ึงในช่วงห้าปีกอ่น 
แต่โดยรวมแลว้ ในช่วงไม่กีท่ศวรรษที่ผ่านมา ถอืว่าพวกเขาไดด้ าเนินแนวทางที่ชัดเจน แขง็กร้าว และออกแบบมาเป็นอย่างดมีากยิง่ขึ้นต่อรฐับาลที่ยึดอ านาจดว้ยการท า

รัฐประหารทั้งน้ีเมื่อเทยีบกบัอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้วรเดินตามแนวทางน้ีและสร้างความชัดเจนว่าทางประชาคมฯ จะประณามการท า
รัฐประหารทกุรูปแบบและรัฐบาลทีย่ึดอ านาจดว้ยก าลงัจะถกูระงบัสถานภาพสมาชิกเป็นการช่ัวคราวในระหว่างที่กองทพัยงัอยูใ่นอ านาจ อาเซียนไดก้า้วออกจากนโยบาย
แต่เดมิที่เคยวางไวว่้าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั โดยไดม้ีปฏกิิริยาตอบสนองตอ่รฐับาลทหารเมยีนมาในปัจจุบนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าอาเซียนมีขีด
ความสามารถในการเขา้แทรกแซง การตอบสนองน้ีไดร้ับเสียงช่ืนชมจากเวทรีะดบัโลก และท าใหอ้าเซียนมสีถานภาพที่แขง็แกร่งขึ้นในการรบัมือกบัภาวะวิกฤติอื่นๆที่

อาจจ าเป็นตอ้งอาศยัการเขา้แทรกแซง ในท านองเดียวกนั องคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงไมร่ับรองการแต่งตั้งทูตคนใหม่จากรัฐบาลทหารของเมียนมา กค็วรจะยดึนโยบาย
เช่นเดยีวกนัน้ีในการด าเนินการกบั รัฐบาลใดๆ ที่ขึ้นสู่อ านาจดว้ยการท ารฐัประหาร และประเทศมหาอ านาจทัว่โลกควรประกาศว่าจะน าบรรดาผูน้ ารัฐประหารเขา้สู่การ

พิจารณาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ91  
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เมือ่ด าเนินแนวทางที่ชัดเจน แขง็กร้าว และยาวนานเช่นน้ีอย่างสม ่าเสมอตอ่ผูก้อ่รฐัประหารกจ็ะช่วยป้องกนัการยึดอ านาจในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละที่

อื่นๆ ไดใ้นระดบัหน่ึงและลดความเสียหายตอ่หลกั    ธรรมาภิบาลและปัญหามนุษยธรรม–จากการหลัง่ไหลของผูอ้พยพ การหลัง่ไหลของปัญหาโรคระบาด และ

ปัญหาทา้ทายอื่นๆ–ในภูมภิาคน้ีที่เกดิจากการยึดอ านาจโดยทหารได ้องคก์รความร่วมมอืในภูมภิาคเอเชียใต ้ซ่ึงเป็นองคก์รความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลในระดบัภูมภิาค
น้ัน มีความออ่นแอและขาดการร่วมมอืกนัมากยิ่งกว่าอาเซียนและแทบจะไม่แสดงความสนใจในการไกลเ่กลี่ยขอ้พพิาท ดงัน้ันจึงเป็นไปไมไ่ดท้ี่จะพฒันาแนวทางที่มี
มาตรฐานและมคีวามต่อเน่ืองในการจดัการกบัการก่อรัฐประหาร 

ป ร ะ เ ท ศ ม ห า อ า น า จ ทั่ ว โ ล ก  

ประเทศมหาอ านาจของโลกและของภูมภิาค รวมถงึ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี ฝรัง่ศส ญี่ปุ่ น และสหภาพยุโรป สามารถช่วยป้องกนัรัฐประหารและลดการแทรกแซง

การเมอืงของกองทพัไดเ้ช่นกนั โดยสามารถท าไดห้ลายแนวทางดว้ยกนั ประเทศมหาอ านาจของโลกควรด าเนินกลยุทธ์ดงัต่อไปน้ี 

 
ประณามคณะรัฐประหารอย่างชัดเจน แม้แต่ในประเทศทีม่ีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ โดยด าเนินการคว า่บาตรต่อประเทศภายใต้เผด็จการทหาร การตอบสนองตอ่
รัฐประหารทีไ่มเ่ป็นไปในทศิทางเดียวกนัโดยสหรฐัฯ และฝรัง่เศส และออสเตรเลียและญี่ปุ่ นในเอเชียตะวนัออกซ่ึงมีบทบาทน้อยกว่า ยิง่ท าใหก้องทพัฮกึเหิมที่จะเขา้มา

มีส่วนร่วมในการเมอืงและท าใหป้ระเทศประชาธิปไตยช้ันน าปรากฏถงึการขาดความมุง่มัน่ที่มีต่ออดุมการณ์สร้างประชาธิปไตย งานวิจยัในปี 2017 ช้ีให้เห็นว่า การ

ประณามจากทัว่โลกอย่างจริงจงัต่อการท ารัฐประหาร รวมถงึประเทศที่มอีิทธิพลสูง ช่วยลดระยะเวลาการอยู่ในอ านาจของรัฐบาลทหาร92 

 
การมีจุดยืนที่มัน่คงเช่นน้ียงัใหป้ระโยชน์แก่ประเทศมหาอ านาจดว้ยเช่นกนั รัฐประหารมกัยืดระยะเวลาการครองอ านาจ ท าให้เกดิความไรเ้สถยีรภาพ และการก าหนด
นโยบายทีไ่รป้ระสิทธิภาพท าใหเ้ป็นการยากที่ประเทศมหาอ านาจจะท างานร่วมกบัประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ บางครั้ งประเทศมหาอ านาจอาจยอมให้เกดิขึ้นหรือแมแ้ต่

ให้อภยักลุม่ผูก้อ่รัฐประหารในฐานะเคร่ืองป้องกนักลุ่มก่อการร้าย แต่ระบอบเผดจ็การทหารกลบัไรป้ระสิทธิภาพอย่างกวา้งขวางในการตอ่สูก้บักลุ่มกอ่การร้าย 

นอกจากน้ี คณะรฐัประหารทีไ่ดร้บัการใหอ้ภยัเหล่าน้ี–โดยเฉพาะในบางประเทศ เช่น ไทย ซ่ึงประชาชนไดอ้อกมาเรียกรอ้งประชาธิปไตยและรัฐบาลทีม่าจากการ

เลอืกตั้ง–กลบัโดดเดี่ยวนักการเมอืงทีส่่งเสริมประชาธิปไตยและผูน้ าภาคประชาสงัคมซ่ึงสหรฐัฯ ฝรั่งเศส และประเทศมหาอ านาจอื่นๆตอ้งท างานดว้ย หากประเทศ
เหล่าน้ีหวนคืนสู่เส้นทางประชาธิปไตยอกีครั้ง  

 
สนับสนุนผู้ต่อต้านรัฐประหาร ประเทศมหาอ านาจควรใหค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมเป็นจ านวนเงินที่สูงพอควรแก่ผูต้อ่ตา้นรัฐประหารทีอ่อกมาเคลื่อนไหว ใน

กรณีของเมียนมา สหรัฐฯและประเทศประชาธิปไตยที่ส าคญัอื่นๆควรกดดนัไทยใหม้อบความช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมเป็นจ านวนเงินทีสู่งขา้มพรมแดนไปยงั   เมียน

มา นอกจากน้ี สหรัฐฯและประเทศประชาธิปไตยที่ส าคญัอื่นๆควรตระหนักว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) หรือรัฐบาลเงาเมยีนมาไดร้ับการกอ่ตั้งขึ้นเพือ่ต่อตา้น

รัฐบาลทหาร การตระหนักว่ามีรัฐบาล NUG จะช่วยกระตุน้การสนับสนุนภายในเมยีนมาและในที่ต่างๆ ทัว่โลกและจะเป็นการตอบโตร้ัฐบาลทหาร  
 
การด าเนินการทุกอย่างทีเ่ป็นไปได้เพื่อฟ้ืนฟปูระชาธิปไตยในประเทศ เพื่อแสดงให้ประชาชนใน ประเทศอ่ืนๆเห็นว่าประชาธิปไตยน้ันสามารถเป็นตัวแทนของเจตจ านง
ของคนจ านวนมากและผู้น าที่ได้รับเลือกตัง้ในระบอบประชาธิปไตยสามารถบรรลผุลเชิงนโยบายทีส่ าคัญ ภายในสหรฐัฯ ผูน้ าควรให้ความส าคญักบัการด าเนินการ
ต่างๆ เช่น การปรบัปรุงการใช้สิทธิออกเสียงและส้ินสุดการแบง่เขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ ซ่ึงปกป้องนักการเมืองทีอ่ยู่ในอ านาจ ลดการแขง่ขนัทางการเมืองอย่าง

แทจ้ริง ส่งเสริมการแบง่ขั้วภายในพรรคการเมือง และแบง่แยกผูม้ีสิทธิออกเสียง นอกจากน้ี บรรดาผูน้ าในสหรัฐฯและประเทศ        ประชาธิปไตยอืน่ๆควร
ด าเนินการร่วมกนัเพือ่ลดการแบง่ขั้ว ซ่ึงเป็นการท าใหก้ารเมอืงตกต ่าลงและเป็นการยากมากขึ้นทีผู่น้ าที่มาจากการเลอืกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถผ่าน

นโยบายสาธารณะทีม่ีประสิทธิผล นอกจากน้ี ประเทศประชาธิปไตยทีส่ าคญัควรอนุมตัินโยบายที่ให้การสนับสนุนเร่ืองส าคญัอย่างกวา้งขวาง –โควดิ-19 ปัญหา

ความเหลือ่มล ้าทีม่ีมานาน และปัญหาอื่นๆอกีมากมาย–และแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตย สามารถ ช่วยแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้เพยีงแค่น้ีก็จะช่วยปรับปรุงภาพลกัษณ์

ของประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ และในทัว่โลก ในประเทศต่างๆที่ตอ้งเผชิญกบัรฐัประหาร หากรัฐบาลจากการเลอืกตั้งไดข้ึ้นมามีอ านาจ พวกเขาจ าเป็นจะตอ้ง

แสดงให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยน้ันส่งผลด–ีโดยที่รัฐบาลประชาธิปไตยสามารถท าให้ส่ิงต่างๆส าเร็จลุลว่ง– เพือ่ลดการสนับสนุนผูน้ าที่มกัใช้อ านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดทีเ่ป็นที่ช่ืนชอบ  
 
นอกจากน้ี การจดัประชุมระดบัโลก เช่น การประชุมสุดยอดเพือ่ประชาธิปไตย ทีป่ระธานาธิบดโีจ ไบเดน เป็นเจา้ภาพ แมว่้าอาจจะส่งผลกระทบเพยีงเลก็น้อยต่อ

พฒันาการหรือความถดถอยของประชาธิปไตยในเวทีระดบัโลก แต่ก็ช่วยกูภ้าพลกัษณ์ของประชาธิปไตยในทัว่โลกได9้3 

 
การด าเนินการเพือ่โน้มน้าวจนให้ร่วมมอืกันป้องกันรัฐประหารและต่อต้านการยดึอ านาจของทหาร แมว่้าโดยทัว่ไปแลว้ปักกิง่จะประกาศว่าตนด าเนินนโยบายไม่

แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ แต่ในความเป็นจริง–โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยคุของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง–จีนยงัด าเนินนโยบายต่างประเทศที่เน้นการ
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แทรกแซงในหลายๆ ส่วนในโลก จีนมีแนวโน้มทีจ่ะตระหนักว่าการเขา้ยึดอ านาจของกองทพัมกัน ามาซ่ึงความไรเ้สถียรภาพและท าลายประโยชน์ของจีนเอง แมว่้าจีน

จะมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัรัฐบาลพลเรือนก่อนหน้าน้ีของเมยีนมา แต่ปักกิง่กก็ล่าวสนับสนุนรัฐบาลทหารของเมียนมาและไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ

ทางการทตู รัฐประหารไดท้ าลายเศรษฐกจิของเมยีนมา ส่งผลเสียต่อความสมัพนัธ์ทางการคา้ น าไปสู่การโจมตีโรงงานของจีนในเมยีนมา และอาจท าใหโ้ควิด-19 

แพร่ระบาดมายงัจีน94 จีนยงัไดร้บัประโยชน์ทางเศรษฐกิจในช่วงกอ่นเกิดรฐัประหารในเมยีนมา แต่ปัจจุบนัความไรเ้สถยีรภาพอย่างต่อเน่ืองไดคุ้กคามการลงทุนที่
ส าคญัๆ ของปักกิง่ในประเทศน้ี95  

 
เป็นไปไม่ไดท้ี่จีนจะสามารถด าเนินการเพื่อเรียกคืนสถานการณ์ให้เมยีนมาใหก้ลบัสู่สภาวะในช่วงกอ่นรัฐประหาร แต่สงครามกลางเมอืงที่ยืดเยือ้ในประเทศน้ีและแรง
กดดนัจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศมหาอ านาจอื่นๆควรโน้มน้าวจีนให้ด าเนินมาตรการที่แขง็กร้าวขึ้นเพือ่แกไ้ขสถานการณ์ใน    เมยีนมา 

ที่ส าคญั จีนไดอ้อกแถลงการณ์ประณามรัฐประหารในกินีภายในเวลาอนัรวดเร็ว ซ่ึงอาจเป็นเพราะการกอ่รฐัประหารส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของจีนในประเทศน้ี 

(เช่นที่เกดิขึ้นในเมยีนมา)96 นอกจากน้ี ก็ไม่มผีลเสียอะไรหากเราพยายามโน้มน้าวจีนให้เห็นว่าการเขา้ยึดอ านาจของทหารท าใหเ้กดิความไร้เสถียรภาพในรูปแบบหน่ึง
ซ่ึงทางปักกิง่ยอ่มไมพ่อใจและยงัส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนเอง  

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ  ที่ ถู ก คุ ก ค า ม จ า ก ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ท ห า ร  

ภายในประเทศเหล่าน้ี นักประชาธิปไตย ซ่ึงตอ้งยอมรบัว่าอยูภ่ายใตก้ารถกูขม่ขู่อย่างมาก ควรด าเนินการหลายขั้นตอนเพือ่ป้องกนัการรฐัประหารเพือ่ยดึอ านาจจาก
รัฐบาลพลเรือน เมือ่เกิดรัฐประหารขึ้น ยอ่มเป็นเร่ืองยากทีจ่ะกูค้ืนโดยไม่ไดร้ับความช่วยเหลือทีส่ าคญัจากภายนอก ในประเทศต่างๆ ทีก่องทพัไมไ่ดม้ีอ านาจโดยตรง 

แต่มีอิทธิพลอยูห่ลงัฉาก เช่น อินโดนีเซีย มลัดีฟส ์ฟิลปิปินส ์และศรีลงักา ผูน้ าควรด าเนินการเพือ่ลดอ านาจกองทพั และแมว่้ารัฐประหารทีเ่กดิขึ้นแลว้น้ันเป็นเร่ือง
ยากที่จะกูค้ืนมา แต่นักประชาธิปไตยกส็ามารถจะท าเช่นน้ันไดใ้นวนัหน่ึง เช่น เมยีนมาหรือไทย และเมือ่นักการเมืองพลเรือนไดค้รองอ านาจแลว้ พวกเขาก็ควร
ด าเนินการทุกอย่างเพือ่ป้องกนัการรัฐประหารในอนาคต 

 
หากนักการเมืองประชาธิปไตยไดม้ีอ านาจ พวกเขาควรลดบทบาทของกองทพัในทางการเมืองและกจิการพลเรือนและท าใหก้องทพัตอ้งรับผลของการกระท าในอดีต ขอ้
หน่ึงก็คอื พวกเขาควรอภปิรายถงึการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองทัพเพื่อลดความรู้สึกไม่ต้องรับโทษของกองทพั ผูน้ า เช่น ประธานาธิบดีโจโก วีโดโดของ
อินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นที่ช่ืนชอบอย่างกวา้งขวางเมือ่เขาไดร้ับเลอืกตั้งเป็นครั้งแรก สามารถด าเนินการเหล่าน้ีได ้เพือ่ช่วยระงบัการไม่ตอ้งรับโทษทางทหาร ในอดีตไดม้กีาร

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาความจริงและสมานฉันท์ขึ้นในภูมภิาคอื่นๆเพื่อท าหน้าที่ดงักล่าว  
 

ผูน้ าที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ไม่ว่าจะมีอ านาจอยู่ในปัจจุบนัหรือในอนาคต ควรเพิม่อ านาจให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่หลากหลาย พวกเขาควร

สนับสนุนหน่วยงานรักษาความปลอดภยัอื่นๆ เช่น ต ารวจ ทีส่ามารถดูแลจดัการอ านาจหน้าที่ต่างๆ ในการบงัคบัใช้กฎหมายของพลเรือนซ่ึงทหารมกัใช้เป็นขอ้อา้ง–
และใช้เป็นกา้วย่างส าคญัในการท ารัฐประหาร การสร้างหน่วยงานรกัษาความปลอดภยัทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะหน่วยงานทีม่อบอ านาจโดยผูน้ าพลเรือนทีม่าจากการ

เลอืกตั้งและมคีวามภกัดีต่อผูน้ าพลเรือนมากกว่ากองทพั สามารถช่วยลดอ านาจของกองทพัและท าให้การก่อรัฐประหารยิง่ยากขึ้น  
 
นอกจากน้ี ผูน้ าทางการเมืองควรระบุตวัเจ้าหน้าที่ทหารทีจ่ะรับฟังค าส่ังของพลเรือน ผูน้ าที่มาจากการเลือกตั้งซ่ึงไดร้ับความนิยมสูงควรด าเนินการเพื่อระบุตวัและ

ส่งเสริมนายทหารรุ่นใหม่ที่เต็มใจจะยึดมัน่ในหลกัการในการรับฟงัค าสัง่ของพลเรือน ในเมอืงไทย ถา้รฐับาลที่มาจากการเลอืกตั้งในทศวรรษ 1990 ถงึตน้ทศวรรษ 

2000 ไดด้ าเนินการน้ีเพือ่ส่งเสริมเจา้หน้าที่ทหารทีเ่ช่ือมัน่อย่างแทจ้ริงในการสร้างความเป็นพลเรือน โดยไม่พยายามแต่งตั้งญาติของตนเขา้ด ารงต าแหน่งที่ส าคญัใน

กองทพั–พวกเขากจ็ะสามารถสถาปนาระบบบงัคบับญัชาของพลเรือนไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและขจดัอ านาจของกองทพั ขณะเดียวกนั ผูน้ าจากการเลอืกตั้งควร
ด าเนินการทุกอย่างทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่ปลดอดีตผูน้ ารัฐประหารออกจากกองทพัและการใช้ชีวิตสาธารณะโดยรวมและแมแ้ต่การใหพ้วกเขาเขา้สู่กระบวนการพิจารณาคดหีาก

สามารถท าไดใ้นทางการเมอืง  
 

หากเป็นไปได ้ผูน้ าที่มาจากการเลอืกตั้งควรด าเนินการเพือ่ให้ได้รับฉันทามติจากประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซ่ึงจะเป็นการลดอ านาจของกองทพัลง การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวควรเป็นการก าหนดบทบญัญติัในรฐัธรรมนูญที่ชัดเจนซ่ึงให้อ านาจสัง่การแกผู่น้ าพลเรือนที่มีต่อกองทพั ระบภุาระหน้าที่ของกองทพัไวอ้ย่าง

ชัดเจน (เช่น การป้องกนัประเทศ การไมเ่ขา้มาขอ้งเกีย่วในการก าหนดนโยบายของพลเรือน) และให้อ านาจแกส่ถาบนัต่างๆ ภายในกองทพั เช่น ส านักงานจเร และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เพือ่ตรวจสอบและลงโทษเจา้หน้าที่ทหารที่กระท าการทจุริตหรือขม่เหงรงัแกผูอ้ื่น  

 

ประการสุดทา้ย นักประชาธิปไตยในประเทศเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งแสดงให้เห็นว่า เมือ่ด ารงต าแหน่ง พวกเขาสามารถจดัท านโยบายสาธารณะที่มปีระสิทธิผล ในบาง
ประเทศ เช่น ปากสีถาน ประชาชนมกัมีความเห็นอกเห็นใจรัฐบาลทหารอย่างมากเพราะพวกเขาเหน็ว่านักการเมอืงประชาธิปไตยมกัออกนโยบายทีไ่ร้ประสิทธิภาพ 
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บทสรุป  

การกอ่รฐัประหารทีเ่กดิขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ี และการแทรกแซงของกองทพัในรูปแบบอื่นๆเป็นส่วนหน่ึงของคลื่นแห่งการถดถอยของประชาธิปไตยในทัว่โลกที่

ครอบคลมุในระดบักวา้ง การยึดอ านาจดงักล่าวและการแทรกแซงของกองทพัในรูปแบบอื่น มกัส่งผลท าลายธรรมาภบิาลที่ดแีละสภาวะของประชาธิปไตยที่ยืนยาวมาก
เสียยิง่กว่าการโจมตีระบอบประชาธิปไตยดว้ยวิธีอื่น เช่น การแผ่ขยายของประชานิยมที่ไม่เสรี   

 

ประเทศมหาอ านาจที่ส าคญัและสถาบนัทีส่ าคญัในระดบัภูมภิาคและระดบัโลกไม่ไดด้ าเนินการอย่างจริงจงัเพยีงพอในการตอ่ตา้นการรฐัประหารและการแทรกแซงของ
กองทพัในรูปแบบอื่นๆ ถา้พวกเขาขดีเส้นที่ชัดเจนและสนับสนุนการรวมกลุ่มกนัของประชาชนเพือ่ต่อตา้นรัฐประหาร เช่น กรณีที่เกิดขึ้นในเมยีนมา พวกเขาจะ

สามารถขดัขวางผูท้ี่ตอ้งการจะท ารฐัประหารในอนาคตและเสริมความแขง็แกร่งใหแ้ก่ประชาชนที่ออกมาต่อตา้นการยึดอ านาจดว้ยการท ารฐัประหารรวมทั้งรัฐบาลที่น า
โดยทหารได ้ประเทศมหาอ านาจทัว่โลกเหล่าน้ีสามารถลดความน่าสนใจของผูน้ าที่นิยมการใช้อ านาจเด็ดขาดโดยการแสดงใหเ้ห็นว่าระบอบประชาธิปไตยยงัคงเป็น

ระบบที่ส่งเสริมการบริหารประเทศที่ท าใหเ้กิดผลลพัธ์ของนโยบายสาธารณะซ่ึงให้ประโยชน์แก่ประชาชนจ านวนมาก  
 

ที่ผ่านมา นักประชาธิปไตยในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้มส่ามารถด าเนินการเพือ่ป้องกนัการฟ้ืนคืนของอ านาจกองทพัได้ ส าหรับประชาชนทีอ่าศยัอยู่ใน
ประเทศที่รฐับาลถูกโค่นลม้จากเผด็จการทหาร เช่น เมียนมา เส้นทางในอนาคตเป็นเร่ืองยากล าบาก และมีแนวโน้มที่จะเกดิการนองเลอืดครั้งส าคญั ถา้และเมือ่พลเรือน

ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยหวนคืนสู่อ านาจอกีครั้ ง พวกเขากม็ีเวลาน้อยและมีขอ้จ ากดัในการลดอิทธิพลของกองทพัลง พวกเขาจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการอย่างฉับไว
และเด็ดขาดเพือ่จ ากดับทบาทของทหารและป้องกนัการเกดิรัฐประหารในประเทศอกีในอนาคต  
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เก่ียวกบัผูเ้ขียน 

Joshua Kurlantzick เป็นนักวิจยัอาวุโสดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่คณะกรรมการวิเทศสัมพนัธ์ (Council on Foreign Relations - 
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สันติภาพระหว่างประเทศ โดยศกึษาสาขาการเมอืงและเศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถงึดา้นการ

ลงทุน ความช่วยเหลอื และการทูตของจีน ยอ้นหลงัไปก่อนหน้าน้ัน เขาเคยเป็นนักวิจยัทีศู่นยก์ารทูตสาธารณะ ของมหาวิทยาลยัเซาเทร์ิน แคลิฟอร์เนีย และนักวิจยัที่

สภาแปซิฟิกว่าดว้ยนโยบายระหว่างประเทศ Kurlantzick ยงัไดร้บัทุนการศกึษาจากลุซ ในดา้นส่ือสารมวลชนในเอเชียและอยู่ในรายช่ือผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยในการ

มอบรางวลัออสบอรน์ เอลเลยีตสาขา ความเป็นเลศิดา้นวารสารศาสตรใ์นเอเชยี หนังสือของเขาCharm Offensive: How 

China’s Soft Power Is Transforming the World ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับรางวลั อาเธอร ์รอสส ์บุ๊ค อวอรด์ ในปี 2008 

ของ CFR นอกจากน้ี เขายงัเป็นผูเ้ขียนหนังสือ State Capitalism: How the Return of Statism Is Transforming the 

World, Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline in 

Representative Government และหนังสือ Beijing’s Global Media Offensive: China’s Uneven Campaign to 

Influence Asia and the World ที่ก าลงัจะไดร้ับการตพีิมพ ์Kurlantzick ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขารฐัศาสตร์ จากวิทยาลยัฮาเวอร์

ฟอร์ด 
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