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	 ชาติิต่ิางๆ	 ไม่่ได้้สิ้ิ�นไร้้หนทางหากกองทัพตัิด้สิ้ินใจทำาการ้ร้ัฐปร้ะหาร้	จากเหติุการ้ณ์์หลายสิ้ิบคร้ั�งในช่วงหลายทศวร้ร้ษ 
ท่�ผ่า่นม่าพบว่า	แม่ต้้ิองเผ่ชิญกบัสิ้ภาพท่�ผ่้น้ำาทางการ้เมื่องถู้กข่ม่่ข่้่	คุกคาม่และความ่ไม่แ่ยแสิ้ข่องนานาชาติิ	แต่ิปร้ะชาสัิ้งคม่ก็ลกุข่้�น 
ม่าท้าทายโจร้ปล้นอำานาจรั้ฐผ่า่นปฏิิบติัิการ้ไร้ค้วาม่รุ้นแร้งทางติร้งและการ้ไม่ใ่ห้ความ่ร่้วม่มื่อเป็นวงกว้างได้้	พลเมื่องท่�ปร้าศจาก 
อาวุธสิ้าม่าร้ถูร้ะด้ม่คนได้้ร้วด้เร้ว็อยา่งม่ากจนเอาชนะกองทัพท่�ทร้งพลงัอำานาจและมุ่่งมั่�นตัิ�งใจยด้้อำานาจการ้ควบคมุ่ข่องร้ฐับาลได้้ 
อย่างไร้	อะไร้เป็นปัจจัยต่ิอความ่สิ้ำาเร้จ็และความ่ลม้่เหลวข่องข่บวนการ้ต่ิอต้ิานแบบไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้งเพื�อโค่นลม้่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ 
และสิ้ร้า้งความ่กา้วหนา้ทางปร้ะชาธปิไติยใหเ้ปน็ปกึแผ่น่
	 งานเร้่ยงความ่ชิ�นน่�นำาเสิ้นอกร้ณ์่ศ้กษาและการ้วิเคร้าะห์เชิงล้กเพื�อพัฒนาความ่เข่้าใจเก่�ยวกับปร้ะโยชน์เชิงยุทธวิธข่่อง
การ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อต่ิอต้ิานการ้ย้ด้คร้องข่องกองทัพ	 ลักษณ์ะข่องการ้ร้ะด้ม่กำาลังท่�เกิด้ข้่�นในการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อ
ต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 และบทบาทท่�การ้ขั่ด้ข่ืนข่องพลเมื่องเพื�อต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้ม่่ผ่ลต่ิอความ่พยายาม่ในการ้พัฒนา
ปร้ะชาธิปไติยข่องปร้ะเทศต่ิางๆ	 ในเวลาต่ิอม่า(หรื้อความ่ล้ม่เหลวในเร้ื�องดั้งกล่าว)	 งานชิ�นน่�นำาเสิ้นอบทเร้่ยนสิ้ำาคัญสิ้ำาหรั้บ 
นกักจิกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติยและสิ้งัคม่ต่ิางๆ	ท่�เปร้าะบางต่ิอการ้ยด้้อำานาจข่องกองทัพ	กลุม่่ข้่าร้าชการ้พลเร้อืนและทหาร้ร้ะดั้บ 
ชาติิ	ร้ฐัภายนอก	หร้อืองค์กร้ไม่ใ่ชร่้ฐัท่�สิ้นบัสิ้นนุปร้ะชาธปิไติย	และการ้ศ้กษาวิจัยเก่�ยวกับหวัข่อ้น่�ในอนาคติ	
	 องค์ความ่ร้้้ต่ิางๆ	 ในปัจจุบัน	ม่่ช่องโหว่ข่นาด้ใหญ่หลายจุด้ซึ่้�งสิ้่งผ่ลต่ิอความ่เข่้าใจข่องตัิวแสิ้ด้งต่ิางๆ	ข่้างต้ินเก่�ยวกับ 
ปร้ากฎการ้ณ์์การ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้	 ตัิวอย่างเช่น	หลายปร้ะเทศใช้ทรั้พยากร้ม่หาศาลไปกับการ้เติร้่ยม่ 
สิ้งคร้าม่เชิงร้ับและเชิงรุ้กเพื�อต่ิอต้ิานศัติร้้จากต่ิางชาติิหร้ือเพื�อปร้าบปร้าม่ผ่้้ก่อการ้ร้้ายในปร้ะเทศ	แต่ิไม่่ได้้เติร่้ยม่การ้ต่ิอต้ิาน 
ภัยคุกคาม่จากการ้รั้ฐปร้ะหาร้	ซึ่้�งในทางปร้ะวัติิศาสิ้ติร์้แล้วเป็นภัยต่ิอความ่มั่�นคงและสิ้ถูาพร้ข่องสัิ้งคม่และปร้ะชาธปิไติยข่อง 
ชาติิต่ิางๆ	ท่�เปน็ร้้ปธร้ร้ม่และจับต้ิองได้้กว่าม่าก	
	 ข่ณ์ะเด่้ยวกัน	 งานเข่่ยนสิ้่วนใหญ่เก่�ยวกับการ้ร้ัฐปร้ะหาร้โด้ยกองทัพก็ล้วนแล้วแต่ิเพิกเฉยต่ิอบทบาทข่องปร้ะชาสิ้ังคม่	
การ้ร้ะด้ม่กำาลงัแบบไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง	และการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง	งานท่�ศก้ษาเก่�ยวกบัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ท่�ผ่า่นม่าถูก้คร้อบงำา
โด้ยสิ้ม่ม่ติิฐานต่ิออำานาจท่�ม่องจากบนลงล่าง	 การ้ต่ิอส้้ิ้กันร้ะหว่างผ่้้ม่่อำานาจอย่างลับๆ	 โคร้งสิ้ร้้างการ้ปกคร้อง	พันธม่ิติร้ทาง
ภ้ม่ิร้ัฐศาสิ้ติร้์	 บุคลิกภาพข่องผ่้้นำา	 และการ้พิจาร้ณ์าเชิงยุทธศาสิ้ติร้์ข่องตัิวแสิ้ด้งชนชั�นนำาภายในปร้ะเทศและร้ะหว่างปร้ะเทศ 
ซึ่้�งถู้กนิยาม่อย่างคับแคบ	 เร้่ยงความ่ชิ�นน่�พยายาม่เติิม่เต็ิม่ช่องโหว่เหล่าน่�ด้้วยการ้นำาเสิ้นอมุ่ม่ม่องการ้วิเคร้าะห์ใหม่่ท่�ใช้ข่้อม่้ล
จากกร้ณ์่ศ้กษาท่�ถู้กนำาม่าจัด้แบ่งเป็นปร้ะเภท	 เพื�อทำาความ่เข่้าใจว่าการ้ข่ัด้ข่ืนโด้ยพลเม่ืองเพื�อต่ิอต้ิานร้ัฐปร้ะหาร้ในช่วงท่� 
ผ่า่นม่าม่วิ่ธก่าร้ทำางานอยา่งไร้	
	 ข่อ้ค้นพบเชงิปฏิิบติัิข่องเร้ย่งความ่ชิ�นน่�คือเปา้หม่ายต่ิอต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้เพื�อสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติยเนน้ไปท่�การ้ปกปอ้ง
สิ้ังคม่	 ไม่่ใช่สิ้ถูานท่�กายภาพแห่งใด้โด้ยเฉพาะ	การ้ปกป้องสิ้ังคม่ท่�ถู้กคุกคาม่จากการ้ร้ัฐปร้ะหาร้นั�นอาศัยการ้ร้ะด้ม่กำาลังอย่าง 
กว้างข่วาง	การ้สิ้ร้า้งพนัธม่ติิร้	วินยัข่องการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง	และการ้ปฏิิเสิ้ธไม่่ยอม่ร้บัสิ้ทิธอิำานาจท่�ไม่่ชอบธร้ร้ม่
	 เนื�องจากการ้ร้ะด้ม่กำาลังเพื�อต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้ในกร้ณ่์ศ้กษาต่ิางๆ	 ท่�ถู้กนำาม่าพิจาร้ณ์าในงานชิ�นน่�ไม่่ได้้ใช้ปร้ะโยชน์จาก 
การ้วางแผ่นลว่งหนา้อยา่งเปน็กจิจะลกัษณ์ะ	 จ้งม่ค่ำาถูาม่เกดิ้ข้่�นว่าการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ต่ิางๆ	 ท่�เคยปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จในชว่งหลายปี 
ท่�ผ่่านม่าน่�จะสิ้าม่าร้ถูถู้กยับยั�งไม่่ให้เกิด้ข้่�นหร้ือถู้กโค่นล้ม่ได้้อย่างร้วด้เร้็ว	 และกลายเป็นแร้งเสิ้ริ้ม่ความ่พยายาม่ในการ้พัฒนา 
ปร้ะชาธปิไติยใหก้า้วหนา้ยิ�งข่้�นในชว่งหลงัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้เปน็จำานวนม่ากนอ้ยเพย่งใด้	หากปร้ะชาชนถูก้เติร่้ยม่ความ่พร้อ้ม่และ
ได้้ร้บัการ้ฝึกึฝึนทักษะความ่ร้้เ้ก่�ยวกบัการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่อง
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สารบัญ

บทนำ�

ณ์ะท่�ร้ัฐบาลสิ้าม่าร้ถูถู้กโค่นล้ม่ได้้ด้้วยการ้ลุกฮือแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งข่องพลเม่ือง	 ร้ัฐบาลท่� 
ชอบธร้ร้ม่ข่องปร้ะชาชนก็สิ้าม่าร้ถูถู้กโค่นล้ม่ได้้ด้้วยกำาลังข่องกลุ่ม่ติิด้อาวุธท่�เป็นเสิ้่ยงส่ิ้วนน้อย	 
เชน่ผ่า่นการ้รั้ฐปร้ะหาร้เปน็ต้ิน	การ้รั้ฐปร้ะหาร้บางคร้ั�งเกดิ้ข้่�นเพื�อติอบโต้ิการ้ลุกฮอืข่นาด้ใหญข่่อง 
ปร้ะชาชนท่�ต่ิอต้ิานร้ะบอบซ้ึ่�งคร้องอำานาจอย้	่อยา่งไร้ก็ติาม่	โด้ยส่ิ้วนใหญ่แลว้	รั้ฐปร้ะหาร้เหล่าน่�กม็่ ่

ลกัษณ์ะเปน็ปฏิิปกัษต่์ิอร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยอย้ด่่้	ในชว่งหลายปท่ี�ผ่า่นม่า	โลกได้้เหน็ข่บวนการ้ลกุฮอืข่องปร้ะชาชน
ท่�ออกม่าโค่นล้ม่การ้ก่อรั้ฐปร้ะหาร้ภายในเวลาไม่่ก่�วันและนำาไปสิ้้่การ้ฟ้� นฟ้ปร้ะชาธปิไติย	 (บ้ร์้กินาฟาโซึ่	2015)	 ได้้
เหน็การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ท่�ด้เ้หม่อืนจะออกม่าสิ้นบัสิ้นนุการ้ลกุฮอืข่องปร้ะชาชน	แต่ิแลว้นำาไปสิ้้ก่าร้สิ้ร้้างฐานอำานาจข่อง
ร้ะบอบทหาร้	(อ่ยิปต์ิ	2013)	และการ้ต่ิอต้ิานข่องปร้ะชาชนท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้จ็ในการ้หยุด้ยั�งความ่พยายาม่กอ่การ้ 
ร้ฐัปร้ะหาร้	แต่ิร้ฐับาลพลเร้อืนนำาการ้ต่ิอต้ิานดั้งกลา่วม่าใช้เพื�อสิ้ร้้างฐานการ้ปกคร้องแบบอำานาจนยิม่	(ติรุ้ก่	2016)
	 เร้่ยงความ่ชิ�นน่�พิจาร้ณ์าการ้ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองเพื�อต่ิอต้ิานความ่พยายาม่ข่องกองทัพและกองกำาลังความ่ 
ม่ั�นคงอื�นๆ	 ท่�ใช้กำาลังโค่นล้ม่รั้ฐบาลต่ิางๆ	 ท่�อย้่ภายใต้ิร้ัฐธร้ร้ม่น้ญ	 โด้ยเฉพาะกลุ่ม่ท่�ม่่เป้าหม่ายเพื�อบังคับใช ้
การ้ปกคร้องแบบเผ่ด็้จการ้	 จากการ้พิจาร้ณ์ากร้ณ่์ร้้ปแบบต่ิางๆ	 ท่�ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้แล้วปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จ	
กร้ะบวนการ้สิ้าเหติขุ่องการ้ต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้ร้้ปแบบต่ิางๆ	และความ่แติกต่ิางร้ะหว่างการ้ต่ิอต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้	6	ร้้ปแบบ 
ท่�แติกต่ิางกัน	 เร้่ยงความ่ชิ�นน่�จะสิ้ำาร้วจตัิวแปร้สิ้ำาคัญเพื�ออธิบายความ่สิ้ำาเร็้จและความ่ล้ม่เหลวข่องข่บวนการ้ 
ต่ิอต้ิานแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งในการ้ร้ื�อถูอนการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้และสิ้ร้้างร้ะบอบการ้ปกคร้องอภิบาลแบบ
ปร้ะชาธปิไติยใหเ้ปน็ปกึแผ่น่	ข้่อค้นพบหลกัข่อ้หน้�งกคื็อ	ไม่่ว่าผ่้ว้างแผ่นรั้ฐปร้ะหาร้จะม่่แร้งจ้งใจอยา่งไร้	และไม่ว่่า 
ปร้ะชาชนเคยผ่่านความ่สิ้ำาเร้็จในการ้ปกป้องหร้ือฟ้� นฟ้ปร้ะชาธปิไติยม่าในร้ะดั้บใด้	การ้ควบคุม่อาคาร้สิ้ถูานท่�ข่อง
ร้ัฐบาลในเชิงกายภาพ	ซึ่้�งโด้ยทั�วไปแล้วเป็นเป้าหม่ายแร้กๆ	ข่องผ่้้วางแผ่นก่อการ้ร้ัฐปร้ะหาร้	ก็เป็นคนละเร้ื�องกับ 
การ้ควบคมุ่อำานาจทางการ้เมื่องข่องรั้ฐ
	 ในช่วงหลายทศวร้ร้ษท่�ผ่่านม่า	 ผ่้้วางแผ่นก่อการ้รั้ฐปร้ะหาร้ในหลายกร้ณ่์ศ้กษาได้้เข้่าย้ด้สิ้ถูาบันหลักๆ	 
ข่องร้ฐับาลในเชงิกายภาพ	และปร้ะกาศข่บัไลรั่้ฐบาลท่�อย้ใ่นอำานาจออกไปพร้อ้ม่กบับอกว่าตินเองเปน็ผ่้ค้ร้องอำานาจ
ร้ัฐคนใหม่่โด้ยชอบธร้ร้ม่	 แต่ิแล้วก็ต้ิองพบว่าปร้ะชาชนไม่่ยอม่ร้ับความ่ชอบธร้ร้ม่ข่องพวกเข่าและปฏิิเสิ้ธท่�จะให้
ความ่ร้่วม่ม่ือติาม่คำาสิ้ั�งข่องพวกเข่า	 ในสิ้ถูานการ้ณ์์เช่นนั�น	 กลายเป็นว่าผ้้่วางแผ่นก่อการ้ไม่่สิ้าม่าร้ถูย้ด้กุม่อำานาจ
ได้้เต็ิม่ท่�และไม่่สิ้าม่าร้ถูปกคร้องได้้อย่างม่่ปร้ะสิ้ิทธภิาพ	 ดั้งนั�นจ้งสิ้่งผ่ลให้การ้รั้ฐปร้ะหาร้ล้ม่เหลวในท่�สิุ้ด้	 กุญแจท่� 
นำาไปสิ้้่ความ่เข้่าใจพัฒนาการ้น่�คือพฤติิกร้ร้ม่และปฏิิบัติิการ้ข่องสิ้ามั่ญชน	ปร้ะชาชนทั�วไปอาจลังเลและจำานนต่ิอ 
การ้วางแผ่นก่อการ้รั้ฐปร้ะหาร้	ความ่พยายาม่ในการ้รั้ฐปร้ะหาร้	หรื้อการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จ	 หร้ือ 
ในทางติร้งกนัข่า้ม่	พวกเข่าอาจเข่า้ร้ว่ม่กบัการ้ไม่ใ่ห้ความ่ร้ว่ม่มื่ออยา่งกว้างข่วางในร้ะดั้บม่วลชนกเ็ป็นได้้	
	 ความ่สิ้าม่าร้ถูในการ้คร้องอำานาจรั้ฐถู้งท่�สิ้ดุ้แล้วข้่�นอย่้กับความ่ร่้วม่มื่อข่องทั�งปร้ะชาชนและเจ้าหน้าท่�ความ่
ม่ั�นคงท่�ร้ฐัจ้าง	ซึ่้�งเปน็สิ้ิ�งท่�ข่าด้ไม่ไ่ด้้สิ้ำาหร้บัการ้ทำางานข่องกลไกร้ฐั	นอกจากน่�	แม่ผ้่้ก่้อการ้ปลน้อำานาจ	(ผ่้ม่้่สิ้ว่นร้ว่ม่

ข
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ในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้หร้อืความ่พยายาม่ในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้)	จะสิ้าม่าร้ถูยด้้คร้องอำานาจได้้สิ้ำาเร้จ็ในชว่งแร้ก	แต่ิท่�สิ้ดุ้แลว้ 
พวกเข่ากย็งัต้ิองอาศยัความ่ยินยอม่ข่องร้ฐับาลท้องถิู�น	สิ้ถูาบนัสิ้งัคม่อิสิ้ร้ะ	และปร้ะชาชนทั�วไปในการ้ยอม่รั้บอำานาจ 
สิ้ั�งการ้ข่องพวกเข่าและใหค้วาม่ร่้วม่ม่อืปฏิิบติัิติาม่คำาสิ้ั�ง
	 การ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้โด้ยปกติิแล้วจะใช้กลยุทธไ์ม่่ต่ิางจากท่�ปร้ากฏิในการ้ลุกฮือ 
ข่องปร้ะชาชนผ่้ป้ร้าศจากอาวุธเพื�อโค่นลม้่ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ต่ิางๆ	อยา่งไร้กต็ิาม่	บร้บิททางการ้เมื่องนั�นแติกต่ิางกนั 
อย่างม่าก	 ในช่วงไม่่ก่�ชั�วโม่งหรื้อไม่่ก่�วันหลังการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 โจร้ปล้นอำานาจโด้ยปกติิแล้วจะยังไม่่สิ้าม่าร้ถูควบคุม่ 
เคร้ื�องไม่เ้คร้ื�องม่อืข่องอำานาจรั้ฐได้้อยา่งเบด็้เสิ้ร้จ็	ร้วม่ถู้งบางกลุม่่ในกองกำาลงัความ่มั่�นคงด้้วยเปน็อยา่งนอ้ย	ดั้งนั�น	 
ผ่้้ก่อการ้ร้ัฐปร้ะหาร้จ้งเปร้าะบางต่ิอการ้ไม่่ให้ความ่ร้่วม่ม่ือและปฏิิบัติิการ้โด้ยม่วลชนอย่างม่าก	 อย่างไร้ก็ติาม่	 
กลุ่ม่ผ่้้สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธิปไติยจะต้ิองร้ะด้ม่กำาลังอย่างร้วด้เร้็วและเข่้าร้่วม่ในการ้กร้ะทำาเพื�อต่ิอต้ิานซึ่้�งอาจไม่่ม่่ 
การ้วางแผ่นไว้ลว่งหนา้และสิ้ว่นใหญแ่ลว้เกดิ้ข้่�นเองติาม่สัิ้ญชาติิญาณ์	ต่ิางจากกลุม่่ท่�อย่้ในการ้ต่ิอสิ้้เ้พื�อปร้ะชาธปิไติย 
แบบยืด้เยื�อ	 ซึ่้�งม่่เวลาในการ้สิ้ร้้างองค์กร้	 ท่ม่นักกิจกร้ร้ม่	 นักฝึึกสิ้อน	 การ้สิ้ื�อสิ้าร้	 และสิ้ิ�งม่่ค่าอื�นๆ	 ท่�สิ้ำาคัญต่ิอ 
ความ่สิ้ำาเร้จ็ข่องการ้ลุกข่้�นส้้ิ้ข่องพลเม่อืง	

ปฏิิบัติิการไร้ความรุนแรงเพ่ื่�อต่ิอต้ิานรัฐประหารต่ิางๆ ในอดู่ติ

	 การ้ใช้ปร้ะโยชน์จากการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่ืนโด้ยไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 เพื�อโค่นล้ม่การ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้ไม่่ใช่เร้ื�องใหม่ ่
แต่ิอย่างใด้	 เกือบร้้อยปีก่อน	 ในเดื้อนม่่นาคม่	ค.ศ.	 1920	 เกิด้การ้ปล้นย้ด้อำานาจโด้ยฝึ่ายข่วาในปร้ะเทศเยอร้ม่น	่ 
ปร้ะกอบด้้วย	ทหาร้	 ทหาร้ผ่่านศ้ก	 และพลเรื้อนฝ่ึายข่วา	 ได้้เข้่าทำาการ้ย้ด้กรุ้งเบอร์้ลินเพื�อรั้ฐปร้ะหาร้โค่นล้ม่ 
สิ้าธาร้ณ์รั้ฐไวม่าร์้ท่�เพิ�งเกดิ้ข่้�นได้้ไม่น่าน	จากการ้วางแผ่นข่อง	ด้ร้.	ว้ฟแกง	แคปป์	และ	พล.ท.	วอลเทอร์้	ฟอน	ลุติวิติซึ่	์
กองทัพข่องเยอร้ม่นเ่กอืบทั�งหม่ด้ต่ิางสิ้นับสิ้นนุการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ดั้งกล่าวหร้อืไม่่กย็งัคงวางตัิวแบบไม่่เลอืกข่า้ง	ร้ฐับาล 
ท่�ชอบธร้ร้ม่ท่�ถู้กบ่บให้ละทิ�งกรุ้งเบอร้์ลินได้้ย้ายไปอย้่ท่�เม่ืองสิ้ติุ�ติการ้์ติ	และเร้่ยกร้้องให้กลุ่ม่ผ่้้ใช้แร้งงานในเยอร้ม่น ่
โค่นล้ม่การ้ปล้นชิงอำานาจด้้วยการ้นัด้หยุด้งานคร้ั�งใหญ่	 จากการ้สิ้นับสิ้นุนข่องชนชั�นแร้งงานอย่างแข่็งข่ัน	 
สิ้หภาพแร้งงานซ้ึ่�งม่่ใจสิ้นับสิ้นุนร้ัฐบาลท่�ถู้กโค่นอำานาจซ้ึ่�งนำาโด้ยพร้ร้คสัิ้งคม่ปร้ะชาธปิไติย	 ได้้ข่านรั้บข้่อเร่้ยกร้้อง 
นดั้หยุด้งานดั้งกล่าวในวันเด่้ยวกนั	เชน่เด่้ยวกบัพร้ร้คการ้เม่อืงหลกัๆ	ท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์สิ้ายกลาง	กลาง-ซึ่า้ย	และพร้ร้ค
คอม่มิ่วนิสิ้ต์ิต่ิางๆ	ในเหตุิการ้ณ์์ท่�กลายเป็นการ้นัด้หยุด้งานทั�วไปครั้�งใหญ่ท่�สิ้ดุ้ในปร้ะวัติิศาสิ้ติร์้เยอร้ม่น	่ผ้้่ใช้แร้งงาน 
กว่า	 12	 ล้านคนทั�วปร้ะเทศทำาให้ทั�งปร้ะเทศต้ิองหยุด้ชะงักลง	 ในกรุ้งเบอร์้ลิน	 การ้ส่ิ้งจ่ายแก�สิ้	นำา	 และพลังงาน 
ทั�งหม่ด้เข่้าสิ้้่ภาวะล้ม่เหลว	 ธนาคาร้ต่ิางๆ	ข่องปร้ะเทศปฏิิเสิ้ธท่�จะให้ทุนทร้ัพย์แก่โจร้ปล้นอำานาจ	การ้ไม่่ให้ความ่
ร้่วม่ม่ือกว้างข่วางอย่างม่ากถู้งข่ั�นท่�ผ่้้นำาการ้ปล้นอำานาจไม่่สิ้าม่าร้ถูแม่้แต่ิจะหาเลข่าม่าพิม่พ์บันท้กข่้อความ่เอกสิ้าร้
ให้ตินเอง	(Sharp	and	Jenkins,	2003,	10-11)

	 การ้ล้ม่แผ่นปล้นชงิอำานาจข่องแคปป์	(the	Kapp	Putsch)	
ถูก้หลงลมื่ไปแทบทั�งหม่ด้	เนื�องจากการ้ข่้�นคร้องอำานาจโด้ยพร้ร้ค
นาซึ่่ในเวลา	 13	 ปีต่ิอม่า	 และทั�งท่�ม่่การ้ย้ด้อำานาจโด้ยกองทัพ
เกิด้ข่้�นม่ากม่ายในช่วงหลายทศวร้ร้ษต่ิอม่า	กลับไม่่ม่่การ้โค่นล้ม่

หลัังสิิ�นสิุดสิงครามโลักครั�งท้� 2 เป็นต้ันมา 
ม้ถึึง 94 ประเทศ ท้�เคยถ้ึกโค่นล้ัมด้วยการ
รฐัประหารอยา่งนอ้ย 1 ครั�ง ซึ�งถืึอเปน็สิดัสิว่น
กว่าครึ�งหนึ�งของรฐับาลัทั�งหมดในโลัก
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สารบัญ

ร้ัฐปร้ะหาร้เกิด้ข้่�นอ่กเลยจนกร้ะทั�งถู้งปลายทศวร้ร้ษท่�	 1970	อย่างไร้ก็ติาม่	หลังจากนั�นก็ได้้เกิด้เหตุิการ้ณ์์เช่นนั�น 
ข่้�นในพื�นท่�อื�นๆ	ทั�วโลกนบัสิ้บิคร้ั�ง	แม่จ้ะไม่ไ่ด้้ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จทกุครั้�งกต็ิาม่	เชน่	การ้ร้ณ์ร้งค์ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้ 
ท่�น่าปร้ะทับใจในปร้ะเทศฮอนด้้รั้สิ้ใน	ค.ศ.	 2009	และในหม่้่เกาะมั่ลด่้ฟสิ้์ในปี	 2012	 ท่�สิุ้ด้ท้ายแล้วได้้ถู้กกำาร้าบลง 
อยา่งไร้กต็ิาม่	ในชว่งท่�ผ่า่นม่ากม็่ก่ร้ณ์ท่่�ปฏิิบติัิการ้ไร้ค้วาม่รุ้นแร้งอยา่งม่่ยุทธศาสิ้ติร้ถ์ูก้นำาม่าโค่นลม้่การ้รั้ฐปร้ะหาร้ 
ได้้สิ้ำาเร้็จ	 ซึ่้�งนับเป็นจำานวนม่ากพอแล้วท่�จะนำาม่าใช้เพื�อนำาเสิ้นอการ้วิเคร้าะห์เบื�องต้ินเก่�ยวกับปร้ากฎการ้ณ์์น่�	 
ร้วม่ถู้งหาบทเร้ย่นท่�สิ้ำาคัญเพื�อเปน็คำาแนะนำาสิ้ำาหร้บัผ่้ม้่ส่ิ้ว่นได้้สิ้ว่นเสิ้ย่กลุม่่ต่ิางๆ	ไม่ว่่าจะเปน็	นกักจิกร้ร้ม่	ผ่้อ้อกแบบ 
การ้ร้ณ์ร้งค์	ผ่้อ้อกแบบนโยบาย	และตัิวแสิ้ด้งภายนอก
	 หลงัสิ้ิ�นสุิ้ด้สิ้งคร้าม่โลกคร้ั�งท่�	2	เปน็ต้ินม่า	ม่่ถู้ง	94	ปร้ะเทศ	ท่�เคยถูก้โค่นลม้่ด้้วยการ้รั้ฐปร้ะหาร้อยา่งน้อย	 
1	คร้ั�ง	ซึ่้�งถืูอเปน็สิ้ดั้สิ้ว่นกว่าคร้้�งหน้�งข่องร้ฐับาลทั�งหม่ด้ในโลก	แนวโนม้่เชน่น่�เกิด้ข่้�นแพร้ห่ลายนอ้ยลงในชว่งทศวร้ร้ษ
ให้หลัง	 (Powell	 and	 Thyne,	 2011,	 249-259)	 ปัจจัยท่�ทำาให้เป็นเช่นน่�อาจม่่ได้้หลายอย่าง	 เช่น	 การ้สิ้ิ�นสิุ้ด้ข่อง 
สิ้งคร้าม่เย็น	 ซึ่้�งเป็นช่วงท่�สิ้หภาพโซึ่เว่ยติและร้ัฐบาลติะวันติกต่ิางๆ	 แข่่งข่ันกันโค่นล้ม่ร้ะบอบท่�ไม่่สิ้อด้คล้องกับ 
ความ่ต้ิองการ้ข่องตัิวเอง	รั้ฐบาลติะวันติกเร้ิ�ม่เหน็ว่าการ้สิ้นบัสิ้นนุเผ่ด็้จการ้ฝึา่ยข่วาเพื�อต่ิอสิ้้ก้บัอิทธพิลข่องฝ่ึายซึ่า้ย 
นั�นม่ค่วาม่จำาเป็นน้อยลง	ปัจจัยอื�นๆ	ร้วม่ถู้งการ้เติิบโติข้่�นข่องภาคปร้ะชาสัิ้งคม่โลก	การ้พ้�งพาอาศัยกันร้ะหว่างชาติิ 
ต่ิางๆ	 ท่�เพิ�ม่ข่้�น	 และคลื�นกร้ะแสิ้ข่องการ้พัฒนาปร้ะชาธปิไติย	ซึ่้�งร้วม่กันแล้วด้้เหมื่อนว่าจะเป็นสิ้ิ�งท่�ทำาลายความ่ 
ชอบธร้ร้ม่ข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	
	 อ่กเหตุิผ่ลอาจม่าจากความ่สิ้ำาเร็้จข่องข่บวนการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องท่�สิ้่วนใหญ่ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง 
ในการ้ต่ิอต้ิานร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	ข่บวนการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองสิ้ร้้างความ่ชอบธร้ร้ม่จากล่างข่้�นบนและเพิ�ม่ 
การ้สิ้นับสิ้นุนจากสิ้าธาร้ณ์ะได้้ม่ากสิ้้งสิุ้ด้	 ดั้งนั�น	 ผ้้่นำาการ้ร้ัฐปร้ะหาร้จ้งต้ิองอาศัยทร้ัพยากร้วัติถูุและทร้ัพยากร้ 
ม่นุษย์ม่ากข่้�นเพื�อย้ด้คร้องและร้ักษาอำานาจควบคุม่ร้ัฐ	 ปัจจัยน่�ทำาหน้าท่�เป็นเคร้ื�องป้องปร้าม่ความ่พยายาม่ใน 
การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ต่ิางๆ	
	 ทั�งท่�เปน็เชน่น่�	การ้ร้ฐัปร้ะหาร้กย็งัคงเป็นภัยคกุคาม่หลกัต่ิอร้ะบบการ้เม่อืงแบบปร้ะชาธปิไติย	ม่ากยิ�งกว่า
แนวโนม้่การ้ถูก้รุ้กร้านจากต่ิางชาติิหรื้อการ้แทร้กแซึ่งจากภายนอกแบบอื�น	 ท่�ติลกร้้ายคือกองกำาลงัความ่มั่�นคงข่อง 
ปร้ะเทศ	 ท่�พัฒนาข่้�นเพื�อป้องกันภัยคุกคาม่จากภายนอกต่ิอความ่มั่�นคง	 กลับกลายเป็นตัิวการ้สิ้ำาคัญท่�แทร้กแซึ่ง
กิจการ้ภายในปร้ะเทศในร้้ปข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้เสิ้่ยเอง	 ยิ�งกว่านั�น	 ข่ณ์ะท่�เคยม่่งานศ้กษาเก่�ยวกับวิธ่การ้ป้องกัน 
การ้รุ้กร้านจากต่ิางชาติิอย่างกว้างข่วาง	 งานเข่่ยนเก่�ยวกับภัยคุกคาม่จากการ้รั้ฐปร้ะหาร้กลับม่่อย้่น้อยม่าก	แม่้ว่า
จะม่่รั้ฐบาลถู้กล้ม่ล้างจากการ้รั้ฐปร้ะหาร้ภายในปร้ะเทศม่ากกว่าการ้รุ้กร้านจากต่ิางชาติิอย่างชัด้เจนก็ติาม่	 ต่ิอให้
ร้ัฐปร้ะหาร้ล้ม่เหลว	 มั่นก็สิ้าม่าร้ถูส่ิ้งผ่ลเชิงลบต่ิอเสิ้ร้่ภาพได้้	 งานศ้กษาข่องฟร้่ด้อม่เฮาส์ิ้ใน	ค.ศ.	 2016	ช่�ให้เห็น 
การ้เสิ้ื�อม่ถูอยลงข่องเสิ้ร้่ภาพทางการ้เม่ืองและเสิ้ร้่ภาพข่องพลเม่ืองด้้านอื�นๆ	หลังความ่พยายาม่ในการ้รั้ฐปร้ะหาร้	
แม่้การ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�อ้างถู้งนั�นจะล้ม่เหลวเพร้าะเหตุิผ่ลอื�นๆ	 ท่�นอกเหนือจากการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง
กต็ิาม่	(Nelson,	2016)	ดั้งนั�น	การ้พฒันาเคร้ื�องปอ้งปร้าม่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ข่องกองทัพใหม่้่ปร้ะสิ้ทิธภิาพจ้งยงัคงเปน็ 
เปา้หม่ายสิ้ำาคัญข่องการ้ปกป้องปร้ะชาธปิไติย



12

คำาถามเชิงวิเคราะห์และเชิงประจัักษ์์

	 เร้่ยงความ่ชิ�นน่�พยายาม่ทำาความ่เข่้าใจว่าการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ขื่นข่องพลเม่ืองม่่บทบาทในการ้ท้าทายการ้
ร้ัฐปร้ะหาร้ข่องกองทัพอย่างไร้	 หร้ือกล่าวให้เฉพาะเจาะจงก็คือ	 ทำาไม่ข่บวนการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนแบบไม่่ใช้ความ่ 
รุ้นแร้งเพื�อล้ม่ล้างการ้ร้ัฐปร้ะหาร้และสิ้ร้้างความ่เป็นปึกแผ่่นให้กับการ้ปกคร้องอภิบาลแบบปร้ะชาธิปไติยจ้ง 
ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้จ็หร้อืปร้ะสิ้บความ่ลม้่เหลว

	 แต่ิละกร้ณ์ศ่ก้ษาจะพิจาร้ณ์า

	 ตัิวแสิ้ด้งหลกั:
	 	 •	 ใคร้คือผ้้่ก่อการ้ปล้นชิงอำานาจและเป้าหม่ายข่องพวกเข่าคืออะไร้	พวกเข่าพยายาม่ย้ด้อำานาจ 
	 	 อย่างไร้
	 	 •	 ใคร้คือตัิวแสิ้ด้งหลักท่�เก่�ยวข้่องกับข่บวนการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง	ความ่สัิ้ม่พันธข์่องพวก 
	 	 เข่ากับร้ฐับาลท่�ม่าจากการ้เลอืกตัิ�งเปน็อยา่งไร้
	 	 •	ข่บวนการ้เคลื�อนไหวม่ข่่นาด้ใหญ่และหลากหลายม่ากนอ้ยเพย่งใด้
	 	 •	ใคร้คือพนัธม่ติิร้ข่องข่บวนการ้เคลื�อนไหว	ทั�งจากภายในปร้ะเทศและจากนานาชาติิ

	 ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธ:์
	 	 •	อะไร้เปน็กลยุทธห์ลักท่�ข่บวนการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นนำาม่าใช	้กลยุทธเ์หล่าน่�บั�นทอนกลไกการ้สิ้นบัสิ้นนุ 
	 	 แทนท่�จะชว่ยให้การ้สิ้ร้า้งฐานอำานาจข่องโจร้ปลน้อำานาจปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จได้้อยา่งไร้
	 	 •	 ม่่การ้วางแผ่นและการ้คิด้เชิงยุทธศาสิ้ติร้์ในการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ขื่นอย้่ในบางร้ะดั้บหร้ือไม่่	 หร้ือ 
	 	 สิ้ว่นใหญ่แลว้เกดิ้ข่้�นเองติาม่สิ้ญัชาติิญาณ์
	 	 •	 ข่บวนการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่ืนร้ักษาร้ะเบ่ยบวินัยข่องการ้ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งในร้ะดั้บใด้	และมั่นสิ้่งผ่ล 
	 	 อย่างไร้ต่ิอผ่ลลพัธท่์�ติาม่ม่า

	 การ้ติอบโต้ิต่ิอการ้ลุกฮอื:
	 	 •	ความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ฐัปร้ะหาร้กนิเวลาเท่าใด้	และการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นกินเวลาเท่าใด้
	 	 •	กองกำาลังความ่ม่ั�นคงม่บ่ทบาทอยา่งไร้ต่ิอการ้สิ้นบัสิ้นนุพลังข่องฝึา่ยท่�สิ้นบัสิ้นนุปร้ะชาธปิไติย
	 	 •	การ้ปร้าบปร้าม่ร้า้ยแร้งม่ากน้อยเพย่งใด้

	 ผ่ลกร้ะทบ:
	 	 •	ผ่ลลัพธร์้ะยะสิ้ั�นและร้ะยะยาวข่องการ้ใชก้าร้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องคืออะไร้	
	 	 •	 กร้ณ่์ท่�กองทัพก่อการ้รั้ฐปร้ะหาร้โด้ยแสิ้ด้งออกว่าเพื�อสิ้นับสิ้นุนการ้ลุกฮือข่องพลเมื่องเพื�อ 
	 	 ปร้ะชาธปิไติย	ผ่ลลัพธเ์ปน็อยา่งไร้	
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	 	 •	การ้ต่ิอต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้ท่�นำาโด้ยปร้ะชาชนส่ิ้งผ่ลกร้ะทบร้ะยะยาวต่ิอปร้ะเทศและสิ้งัคม่อยา่งไร้

	 เร้่ยงความ่ชิ�นน่�พยายาม่หาคำาติอบให้กับคำาถูาม่เหล่าน่�ด้้วยการ้พิจาร้ณ์ากร้ณ์่ศ้กษาจำานวน	 12	 กร้ณ์่ซึ่้�ง 
เก่�ยวกับการ้ลุกฮือข่องพลเมื่องท่�เก่�ยวข้่องกับการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 โด้ยแบ่งออกเป็น	 6	 สิ้ถูานการ้ณ์์ติาม่ท่�ร้่างเสิ้นออย้ ่
ด้้านล่าง	
	 ในการ้วัด้ตัิวแปร้ท่�สิ้ำาคัญบางตัิวแปร้	 (โปร้ด้ด้้ติาร้างสิ้รุ้ปท่�พัฒนาข่้�นสิ้ำาหร้ับแต่ิละกร้ณ่์ศ้กษาท่�อย้่ในบท 
ต่ิอๆ	ไป)	เร้ย่งความ่น่�จะพจิาร้ณ์าดั้งน่�	

1. ระดับของการวางแผน/ความคิดเชงิยุทธิศาสิตัร์
ความ่สิ้าม่าร้ถูในการ้วางแผ่นและคิด้อย่างม่่ยุทธศาสิ้ติร์้เพื�อท้าทายการ้รั้ฐปร้ะหาร้ผ่่านการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่น 
ข่องพลเม่ืองเป็นสิิ้�งท่�ค่อนข่้างม่่อย้่จำากัด้เม่ื�อเปร้่ยบเท่ยบกับการ้ร้ณ์ร้งค์เพื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ท่�ม่ ่
อย้่แล้ว	 กร้ะนั�นในกร้ณ่์ศ้กษาต่ิางๆ	บางครั้�งเร้าจะสิ้ังเกติร้ะดั้บข่องการ้คิด้เชิงยุทธศาสิ้ติร้์	 เช่น	การ้เลือก
กลยุทธ	์เปา้หม่าย	ข่อ้เร้ย่กร้อ้ง	การ้สิ้ร้้างพนัธมิ่ติร้	ฯลฯ	เชน่เด่้ยวกบัการ้ปร้ะสิ้านงานกนัร้ะหว่างกลุม่่ต่ิางๆ 
“ส้ิ้ง”	 บ่งช่�ว่าม่่แผ่นปฏิิบัติิการ้ชัด้เจนและเป็นร้ะบบ	 “ติำา”	 บ่งช่�ว่าส่ิ้วนใหญ่แล้วเป็นการ้กร้ะทำาไปติาม่ 
สิ้ัญชาติิญาณ์	“ปานปลาง”	 บ่งช่�ว่าม่่การ้ผ่สิ้ม่ผ่สิ้านกันร้ะหว่างการ้ทำาติาม่สัิ้ญชาติิญาณ์และการ้วางแผ่น 
เชงิยุทธศาสิ้ติร้	์

2. ระดับของระเบย้บวินยัในการไมใ่ชค้วามรุนแรง
“สิ้้ง”	 บ่งช่�ถู้งปฏิิกิร้ิยาแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งอย่างท่วม่ท้น	 โด้ยไม่่ม่่กลุ่ม่ท่�ติิด้อาวุธ	 ไม่่ม่่การ้จลาจล	 
การ้ทำาลายทร้ัพย์สิ้ินสิ้ิ�งข่อง	 หร้ือการ้จ่้โจม่กองกำาลังฝึ่ายความ่มั่�นคง	 เจ้าหน้าท่�ฝึ่ายร้ัฐปร้ะหาร้	 หร้ือ 
ผ่้ส้ิ้นับสิ้นุนเจ้าหน้าท่�ฝึา่ยรั้ฐปร้ะหาร้	“ติำา”	บ่งช่�ถู้งการ้ใช้ปร้ะโยชน์จากกลุม่่ท่�ติิด้อาวุธ	การ้ทำาลายทรั้พย์สิ้นิ 
สิ้ิ�งข่องอย่างกว้างข่วาง	 และการ้ท่�ฝึ่ายต่ิอต้ิานในอัติร้าสิ้่วนท่�สิ้้งกร้ะทำาการ้จลาจลและปฏิิบัติิการ้ความ่ 
รุ้นแร้งอื�นๆ	 “ปานกลาง”	บ่งช่�ว่าส่ิ้วนใหญ่แล้วให้ความ่สิ้ำาคัญกับการ้ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 แต่ิอาจม่่กลุ่ม่ 
สิ้ว่นนอ้ยท่�ม่ส่ิ้ว่นร่้วม่ในกจิกร้ร้ม่ท่�ใชค้วาม่รุ้นแร้ง

3. ระดับของการปราบปราม   
“สิ้ง้”	บง่ช่�ถู้งการ้เข่น่ฆ่า่ปร้ะชาชนอยา่งกว้างข่วาง	การ้จับกมุ่ผ่้ต่้ิอต้ิาน	การ้ทำาลายทรั้พย์สิ้นิข่องผ่้ต่้ิอต้ิาน 
และการ้กร้ะทำาอื�นๆ	 ท่�จะสิ้ร้้างข่้อจำากัด้ให้กับความ่สิ้าม่าร้ถูข่องฝึ่ายต่ิอต้ิานในการ้ตัิ�งข่บวนการ้อย่างเปิด้
เผ่ย	“ติำา”	บง่ช่�ถู้งการ้ม่ก่องกำาลงัความ่ม่ั�นคงท่�ไม่ต้่ิองการ้หร้อืไม่ส่ิ้าม่าร้ถูกำาร้าบฝึา่ยต่ิอต้ิานได้้	“ปานกลาง”	
บง่ช่�ถู้งการ้จับกมุ่และการ้เข่น่ฆ่า่ฝ่ึายต่ิอต้ิานบ้างบางคร้ั�ง	แต่ิไม่่ได้้อย้ส่ิ้ง้ถู้งร้ะดั้บท่�จะสิ้าม่าร้ถูสิ้ร้้างข้่อจำากดั้
จนฝึา่ยต่ิอต้ิานไม่ส่ิ้าม่าร้ถูตัิ�งข่บวนได้้	
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หกสถานการณ์ของการติ่อติ้านขัดูข่นของพื่ลเม่องและการรัฐประหาร

	 ในการ้พยายาม่ทำาความ่เข้่าใจพลวัติข่องการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อติอบโต้ิต่ิอการ้รั้ฐปร้ะหาร้ข่องกองทัพ	
เร้ย่งความ่ชิ�นน่�จะพจิาร้ณ์าสิ้ถูานการ้ณ์ทั์�งหม่ด้	6	แบบ	แต่ิละแบบแบง่ออกเปน็	2	กร้ณ์ศ้่กษา	

สถานการณ์แบบท้่� 1) กร้ณ่์ศ้กษาข่องปร้ะเทศท่�ไม่่เคยม่่ปร้ะสิ้บการ้ณ์์ในการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่ืนข่องพลเม่ืองอย่าง 
กว้างข่วาง	แต่ิเม่ื�อเผ่ชิญกับการ้รั้ฐปร้ะหาร้แล้วการ้รั้ฐปร้ะหาร้ดั้งกล่าวถู้กโค่นล้ม่ด้้วยการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นแบบพลเมื่อง	

สถานการณ์แบบท่้� 2) กร้ณ์ศ่ก้ษาท่�การ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องสิ้าม่าร้ถูยับยั�งการ้ร้วบอำานาจรั้ฐปร้ะหาร้ได้้ร้ะหว่าง
ท่�กำาลงักอ่การ้		

ความเปลีย่์นแปลง/ 
ไม่แน่นอนทางการ้เม่อง

ปร้ะชาส์งัคมทีค่่อนขั้าง
ขัาดการ้จัดขับวน

ร้ฐัปร้ะหาร้
ร้ฐัปร้ะหาร้
  ล้มเหลว

การ้ต่ิอต้ิาน
ขััดขั่นขัองพื่ลเม่อง*

*ลก้ศร้บง่ช่�ว่าการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องถูก้ใชเ้พื�อต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�ถูก้สิ้ถูาปนาข่้�น	และนำาไปสิ้้ค่วาม่ลม้่เหลวข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ในเวลาต่ิอม่า 

• ส์หภาพื่โซีเวยี์ติ ค.ศู. 1991
• ไทย์ ค.ศู. 1992

ความเปลีย่์นแปลง/ 
ไม่แน่นอนทางการ้เม่อง

ทหาร้
ก่อกบฏ

การ้ส์ร้า้ง
ปร้ะชาธิิปไติย์ให้

เป็นปึกแผน่

การ้ต่ิอต้ิาน
ขััดขั่นขัองพื่ลเม่อง*

*ลก้ศร้บง่ช่�ว่าการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องถูก้ใชเ้พื�อต่ิอต้ิานการ้ก่อกบฏิข่องทหาร้และยบัยั�งการ้รั้ฐปร้ะหาร้ก่อนท่�ม่นัจะเกิด้ข้่�นสิ้ม่บ้ร้ณ์ไ์ด้้	เหติดัุ้งกลา่วสิ้ง่ผ่ล
ป้ทางไปสิ้้ก่าร้สิ้ร้า้งปร้ะชาธปิไติยใหเ้ปน็ปกึแผ่น่ในเวลาต่ิอม่า		

• ฝร้ัง่เศูส์ ค.ศู. 1961
• อาร้เ์จนติินา ค.ศู. 1987 ความล้มเหลวขัอง

การ้กบฎก่อนทีจ่ะ
ส์ามาร้ถเป็นการ้
ก่อร้ฐัปร้ะหาร้ได้
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สถานการณ์แบบท้่� 3) กร้ณ่์ศ้กษาข่องปร้ะเทศท่�ม่่ร้ัฐบาลอำานาจนิยม่คร้องอำานาจม่ายาวนาน	และถู้กโค่นล้ม่ผ่่าน
การ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง	 ต่ิอม่าร้ัฐบาลปร้ะชาธปิไติยท่�เข่้าม่าใหม่่ถู้กโค่นล้ม่ด้้วยการ้ร้ัฐปร้ะหาร้	 แต่ิก็ม่่คลื�น
การ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืงลก้ใหม่ข่่้�นม่าข่บัไลร่้ะบอบท่�เพิ�งเกดิ้ออกไปและฟ้� นฟป้ร้ะชาธปิไติยกลบัคืนม่าอ่กคร้ั�ง	

สถานการณ์แบบท้่� 4)	 กร้ณ่์ศ้กษาข่องปร้ะเทศท่�การ้รั้ฐปร้ะหาร้เกิด้ข้่�นในนาม่ข่อง	การ้ร้ณ์ร้งค์ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นแบบ
พลเม่ืองเพื�อสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติยท่�กำาลังด้ำาเนินอย้่	 และป้ทางไปสิ้้่การ้พัฒนาปร้ะชาธปิไติยโด้ยม่่การ้ร้ะด้ม่พลัง
ข่องพลเม่อืงอยา่งต่ิอเนื�อง

ปร้ะชาส์งัคมถกูปร้าบปร้าม
แต่ิย์งัร้ะดมกำาลังได้

ร้ฐับาลใหม่
ร้ฐัปร้ะหาร้

ล้มเหลว

*ลก้ศร้บง่ช่�ว่าการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องถูก้ใชเ้พื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบเผ่ด็้จการ้จนนำาไปส่้ิ้ร้ฐับาลใหม่	่และต่ิอม่าถูก้ใชเ้พื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้จนทำาให ้
การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ลม้่เหลวในท่�สิ้ดุ้

• โบลิเวยี์ ค.ศู. 1979
• บูร้กิ์นาฟาโซี ค.ศู. 2015

ร้ฐัปร้ะหาร้

พื่ลเม่อง
ขััดขั่น*

พื่ลเม่อง
ขััดขั่น*เผด็จการ้ ความไม่แน่นอน

ทางการ้เม่อง

ปร้ะชาส์งัคมถกูปร้าบปร้าม
แต่ิย์งัร้ะดมกำาลังได้

ร้ฐัปร้ะหาร้
การ้พื่ัฒนาปร้ะชาธิิปไติย์และกลับ

ค่นส์ูก่าร้ปกคร้องขัองพื่ลเร้อ่น

*ลก้ศร้บง่ช่�ว่าการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องถูก้ใชเ้พื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	และป้ทางไปส่้ิ้การ้ร้ฐัปร้ะหาร้	การ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเม่อืงอยา่งต่ิอเนื�อง 
เปดิ้ทางใหเ้กดิ้การ้พฒันาปร้ะชาธปิไติยอย่างค่อยเปน็ค่อยไป

• เวเนซุีเอลา ค.ศู. 1958
• มาล ีค.ศู. 1989

การ้ต่ิอต้ิาน
ขััดขั่นขัองพื่ลเม่อง*

เผด็จการ้ การ้ต่ิอต้ิาน
ขััดขั่นขัองพื่ลเม่อง*
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สถานการณ์แบบท้่� 5)	 การ้ร้ัฐปร้ะหาร้เกิด้ข่้�นในนาม่ข่องการ้ร้ณ์ร้งค์ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองเพื�อสิ้นับสิ้นุน
ปร้ะชาธปิไติย	ท่�ในชว่งแร้กเปดิ้โอกาสิ้สิ้้ร่้ะบอบปร้ะชาธปิไติย	แต่ิแลว้กร็้วบอำานาจเข่า้สิ้้ร่้ะบอบเผ่ด็้จการ้คร้ั�งใหม่่

สถานการณ์แบบท่้� 6) การ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องท่�ลม้่เหลวในการ้ขั่ด้ข่วางการ้กอ่ร้ฐัปร้ะหาร้		

	 สิ้ถูานการ้ณ์์แต่ิละแบบจาก	 6	 แบบข้่างต้ินเปิด้โอกาสิ้ให้เร้าทำาความ่เข้่าใจได้้ด่้ยิ�งข่้�นเก่�ยวกับปร้ะโยชน์ 
เชิงยุทธศาสิ้ติร้์ข่องการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองเพื�อข่ัด้ข่วางการ้ย้ด้อำานาจข่องกองทัพ	ลักษณ์ะข่องการ้ร้ะด้ม่
กำาลังในการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อขั่ด้ข่วางการ้รั้ฐปร้ะหาร้	บทบาทข่องการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องต่ิอ 
การ้พัฒนาปร้ะชาธิปไติย	 (หรื้อความ่ล้ม่เหลวในเร้ื�องดั้งกล่าว)	 และบทเร่้ยนสิ้ำาหร้ับนักกิจกร้ร้ม่ผ้้่สิ้นับสิ้นุน
ปร้ะชาธปิไติย	เจ้าหน้าท่�ฝึา่ยความ่ม่ั�นคงและหน่วยงานภาครั้ฐท่�สิ้นบัสิ้นุนปร้ะชาธปิไติย	ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ
และสิ้งัคม่ต่ิางๆ	ในองค์ร้วม่	

ปร้ะชาส์งัคมถกูปร้าบปร้าม
แต่ิย์งัร้ะดมกำาลังได้

เผด็จการ้
ล่มส์ลาย์

โอกาส์ทางการ้เม่อง
ในช่วงแร้ก

*ลก้ศร้บง่ช่�ว่าการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องถูก้ใชเ้พื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	จนนำาไปส่้ิ้การ้ลม่่สิ้ลายข่องผ้้่นำาเผ่ด็้จการ้	ต่ิอม่าในร้ะหว่างท่�
การ้เม่อืงไม่แ่นน่อนและม่ก่าร้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืแบบพลเมื่องอย่างต่ิอเนื�องเพื�อต่ิอต้ิานกลุ่ม่ผ่้ม้่อ่ำานาจเดิ้ม่	กองทัพได้้ร้วบอำานาจเอาไว้เสิ้ย่เอง

• ซูีดาน ค.ศู. 1985-1989
• อยี์ปิต์ิ ค.ศู. 2011-2013

พื่ลเม่องขััดขั่น*เผด็จการ้ พื่ลเม่องขััดขั่น*

ร้ฐัปร้ะหาร้แล้ว
ทหาร้ส์ถาปนา

อำานาจ

ทางตัินทางการ้เม่อง

กองทัพื่
ส์ถาปนา
อำานาจ

*ลก้ศร้บง่ช่�ว่าการ้ร้ฐัปร้ะหาร้นำาไปสิ้้ก่าร้สิ้ถูาปนาอำานาจโด้ยกองทัพและการ้เลอืกตัิ�งในเวลาต่ิอม่าถูก้บดิ้เบือนเพื�อปร้ะโยชน์ข่องกองทัพ

• ฮอนดูร้สั์ ค.ศู. 2009
• มัลดฟีส์ ์ค.ศู. 2012

พื่ลเม่องขััดขั่นเพื่ยี์งช่วงส์ั้นๆ

ร้ฐัปร้ะหาร้*
การ้เล่อกต้ัิงไม่โปร้ง่ใส์
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สารบัญ

	 งานศก้ษาชิ�นน่�ไม่ไ่ด้้พด้้การ้ร้ฐัปร้ะหาร้จำานวนหน้�ง	เชน่	กร้ณ่์ข่องเยอร้ม่น	่(ค.ศ.	1920)	ญ่�ปุน่	(ค.ศ.	1936)	
สิ้เปน	(ค.ศ.	1981)	เฮติิ	(ค.ศ.	1991)	กัวเติม่าลา	(ค.ศ.	1993)	เวเนซุึ่เอลา	(ค.ศ.	2002)	เอกวาด้อร้	์(ค.ศ.	2010)	และ
ติรุ้ก	่(ค.ศ.	2016)	บางกร้ณ์เ่หล่าน่�ม่ก่าร้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเข่า้ม่าเก่�ยวข้่องอยา่งม่่นยัสิ้ำาคัญ	แม่ใ้นกร้ณ์อื่�นๆ	 
การ้ร้ัฐปร้ะหาร้จะถู้กโค่นล้ม่จากกลุ่ม่ชนชั�นนำาฝึ่ายติร้งข่้าม่	 ได้้แก่	นักการ้เม่ือง	กลุ่ม่อื�นในกองทัพ	และปร้ะชาคม่
ร้ะหว่างปร้ะเทศ	 โด้ยปร้าศจากการ้ร้ะด้ม่กำาลังอย่างม่่นัยสิ้ำาคัญข่องภาคปร้ะชาสิ้ังคม่	แต่ิต่ิอให้เป็นกร้ณ่์อย่างหลัง	 
ก็ม่่แนวโน้ม่เป็นไปได้้ท่�การ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเมื่อง	หร้ือการ้ท่�ร้ัฐปร้ะหาร้ไม่่ได้้ร้ับความ่ชอบธร้ร้ม่จากล่างข่้�นบน 
จะม่บ่ทบาทสิ้ง่ผ่ลใหช้นชั�นนำาบางกลุม่่เลือกอย้ข้่่างรั้ฐบาลท่�ม่าจากการ้เลอืกตัิ�ง	

วรรณกรรมเก่�ยวกับการป้องกันประเท้ศโดูยไม่ใช้ความรุนแรง

	 วร้ร้ณ์กร้ร้ม่สิ้่วนใหญ่ท่�พิจาร้ณ์าทฤษฎ่และพลวัติข่องการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งเพื�อข่ัด้ข่วาง
การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ม่ร่้ากฐานม่าจากการ้ศก้ษาวิธก่าร้แบบไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้งเพื�อต่ิอต้ิานการ้รุ้กร้านและการ้ยด้้คร้องจาก
ต่ิางชาติิ	ในช่วงสิ้งคร้าม่เยน็	แนวโนม้่ความ่เปน็ไปได้้ข่องการ้ทำาลายลา้งกันทั�งสิ้องฝึา่ยส่ิ้งเสิ้ริ้ม่ใหเ้กิด้การ้คิด้ร้้ปแบบ 
ใหม่่เก่�ยวกับการ้ป้องกันปร้ะเทศโด้ยไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งในหม่้่นักวิชาการ้ด้้านความ่มั่�นคง	 ต่ิอยอด้จากงานข่อง 
เบอร์้แทร้นด์้	 ร้ัสิ้เซึ่ลล์	 (ค.ศ.	 1915)	 ในศติวร้ร้ษท่�แล้ว	นาวาโท	 เซึ่อร์้สิ้ต่ิเฟน	 คิง-ฮอลล์	 ธ่โอด้อร์้	 เอเบิร์้ติ	อาดั้ม่	 
โร้เบริ้ต์ิสิ้	์ยน่	ชาร้ป์	และโธม่สัิ้	 เชลลล์ิ�ง	 ได้้สิ้ำาร้วจปร้ากฎการ้ณ์์ข่อง	“การ้ปอ้งกนัปร้ะเทศโด้ยพลเรื้อน”	หร้อืท่�ร้้จั้ก
กันว่า	 “การ้ป้องกันปร้ะเทศโด้ยไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง”	 “การ้ป้องกันสิ้ังคม่”	และ	 “การ้ป้องกันด้้วยการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืน
ข่องพลเม่อืง”	
	 คิง-ฮอลล	์(1958)	เปน็คนแร้กท่�เสิ้นอแผ่นอยา่งคร้อบคลมุ่สิ้ำาหรั้บการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นแบบไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้ง 
โด้ยปร้ะชาชนในฐานะทางเลือกแทนการ้ป้องกันปร้ะเทศโด้ยกองทัพ	 โด้ยเร่้ยกร้้องให้ใช้แนวทางปฏิิบัติิการ้ไร้ ้
ความ่รุ้นแร้งในเชงิปฏิิบติัิอยา่งแข่ง็ข่นั	ชาร้ป์	 (1965)	บร้ร้ยายว่าการ้ปอ้งกนัปร้ะเทศโด้ยพลเร้อืนคือ	“สิ้ิ�งท่�เหม่อืน
กับสิ้งคร้าม่	แต่ิเป็นร้้ปแบบทางการ้เมื่อง”	 และเข่่ยนเล่าว่าวิธ่การ้ไม่่ให้ความ่ร้่วม่ม่ือเป็นหม่้่คณ์ะและการ้ก่อกวน 
ข่ัด้ข่วางโด้ยไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งสิ้าม่าร้ถูถู้กนำาม่าใช้เป็นทางเลือกหร้ืออาจเป็นสิ้่วนเสิ้ริ้ม่ข่องยุทธศาสิ้ติร์้ความ่ม่ั�นคง
กร้ะแสิ้หลกัเพื�อต่ิอต้ิานการ้รุ้กร้านจากภายนอกและป้องกนัรั้ฐปร้ะหาร้ได้้อย่างไร้	โร้เบริ้ต์ิสิ้	์(1968)	เปน็บร้ร้ณ์าธกิาร้
ให้กับหนังสิ้ือเล่ม่หน้�งท่�พ้ด้ถู้งกร้ณ์่ศ้กษาการ้ป้องกันปร้ะเทศโด้ยพลเรื้อนเอาไว้	 2-3	กร้ณ์่	 (ได้้แก่	 การ้ต่ิอต้ิานข่อง 
ชาวเยอร้ม่นัในแคว้นร้วัร้	์ค.ศ.	1923	การ้ต่ิอต้ิานการ้รุ้กร้านข่องเยอร้ม่น่ในสิ้งคร้าม่โลกคร้ั�งท่�	2	โด้ยชาวนอร้เ์วยแ์ละ 
ชาวเด้นม่าร้ก์	และการ้ต่ิอต้ิานการ้คร้องอำานาจข่องคอม่ม่วินสิิ้ต์ิโด้ยชาวเยอร้มั่นติะวันออก	ค.ศ.	1953)	งานศ้กษาข่อง 
โร้เบิร้์ติพิจาร้ณ์าว่าการ้ไม่่ให้ความ่ร่้วม่มื่อกับคำาสิ้ั�งข่องฝ่ึายศัติร้้	 การ้แข็่งขื่นต่ิอต้ิาน	ข่องปร้ะชาชน	ความ่พยายาม่ 
ในการ้ยุยงสิ้ง่เสิ้ร้มิ่ใหใ้นกลุม่่กองกำาลงัความ่ม่ั�นคงและเจ้าหนา้ท่�กลุม่่ต่ิางๆ	หยุด้ปฏิิบติัิติาม่คำาสิ้ั�ง	การ้สิ้ร้้างโคร้งสิ้ร้า้ง
ค้่ข่นาน	และปฏิิบติัิการ้ไร้ค้วาม่รุ้นแร้งร้้ปแบบอื�นๆ	สิ้าม่าร้ถูม่่สิ้ว่นชว่ยในการ้ปกปอ้งคุ้ม่กนัปร้ะเทศได้้อยา่งไร้
	 โบเซึ่อร้อั์พและแม่ก	 (1974)	 ได้้ทำางานวิจัยชิ�นหน้�ง	 โด้ยได้้ร้บัม่อบหม่ายจากร้ฐับาลเด้นม่าร้ก์	 ใหวิ้เคร้าะห์
ทฤษฎ่เก่�ยวกับการ้ป้องกันปร้ะเทศโด้ยไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 งานดั้งกล่าวพ้ด้ถู้งตัิวอย่างทางปร้ะวัติิศาสิ้ติร้์จำานวนหน้�ง	
โด้ยพจิาร้ณ์าปร้ะเด็้นในเชงิยุทธศาสิ้ติร้แ์ละองค์กร้	และคาด้การ้ณ์ค์วาม่เปน็ไปได้้ข่องการ้ผ่สิ้ม่ผ่สิ้านวิธก่าร้แบบไม่ใ่ช้
ความ่รุ้นแร้งและวิธท่างการ้ทหาร้เข่า้ด้้วยกนัเพื�อใชใ้นการ้ปอ้งกนัปร้ะเทศ	กร้ณ์ศ่ก้ษาเก่�ยวกบัการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเร้อืน



18

เพื�อต่ิอต้ิานการ้รุ้กร้านจากต่ิางชาติิปร้ากฎอย้่ในงานข่องอ่กลิติิสิ้	 (1993)	 และม่ินิโอไทต์ิ	 (2002)	 ซึ่้�งให้ความ่สิ้นใจ 
กบัลตัิเว่ยและลทัิวเนย่ติาม่ลำาดั้บ	งานศ้กษาแต่ิละชิ�นได้้ถูอด้บทเร้ย่นท่�สิ้ำาคัญเก่�ยวกบัปร้ะเด็้นข่องการ้ปอ้งกนัปร้ะเทศ
โด้ยพลเร้อืน	ในงานวิจัยเก่�ยวกบักร้ณ์ศ่ก้ษาท่�เกา่กว่าม่าก	ฮกัสิ้เ์ลย	์(1990)	ได้้บนัท้ก	“การ้ข่ดั้ขื่นอยา่งสิ้งบ	(passive	
resistance)”	ข่องชาวฟินแลนด์้เพื�อต่ิอต้ิานร้สัิ้เซ่ึ่ยในชว่งปลายศติวร้ร้ษท่�	19	และ	20	เอาไว้อยา่งละเอ่ยด้
	 ชาร้์ป	 (1985)	 ถูกเถู่ยงว่าการ้ป้องปร้าม่และการ้ป้องกันแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งโด้ยพลเรื้อนเป็นทางเลือก
ทด้แทนแนวทางแบบทหาร้ข่องนาโติ	(NATO-องค์การ้สิ้นธสิิ้ญัญาแอติแลนติิกเหนอื)	ได้้จร้งิ	เมื่�ออาจต้ิองเผ่ชญิหนา้
กบัการ้คกุคาม่จากกลุ่ม่สิ้นธสิิ้ญัญาวอร้ซ์ึ่อ	งานวิเคร้าะหท่์�ม่่ความ่ละเอ่ยด้ม่ากกว่าข่องชม่ดิ้	(1985)	ได้้ศก้ษาเก่�ยวกับ
การ้แทร้กแซึ่งทางการ้ทหาร้ข่องโซึ่เว่ยติและภัยคกุคาม่นวิเคลย่ร์้ในช่วง	40	กอ่นการ้วิจัย	และนยัยะต่ิอการ้ปอ้งกัน
สิ้งัคม่	ร้วม่ไปถู้งค้นคว้าเก่�ยวกบักร้ณ์ศ่ก้ษาข่องยุโร้ปติะวันออกอ่ก	4	กร้ณ่์เก่�ยวกับการ้ข่ดั้ขื่นแบบไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้ง
และสิ้ิ�งท่�อาจทำาใหก้าร้ข่ดั้ข่นืดั้งกลา่วปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้จ็ม่ากยิ�งข่้�น	และความ่เปน็ไปได้้ข่องการ้ทำาใหร้้ะบบการ้ปอ้งกนั
ปร้ะเทศคร้อบคลุม่ยิ�งข่้�นจากมุ่ม่ม่องข่องการ้ร้ะด้ม่ทรั้พยากร้	 ชาร้์ปเองก็เข่่ยนเก่�ยวกับภาพร้วม่ข่องการ้ป้องกัน
ปร้ะเทศโด้ยพลเร้อืน	ซึ่้�งเข่าเสิ้นอให้ใชก้ร้ะบวนการ้	“ก้าวข้่าม่อาวุธ	(transarmament)”	ซึ่้�งหม่ายถู้ง	“กร้ะบวนการ้
เปล่�ยนจากร้ะบบทหาร้ไปสิ้้ร่้ะบบการ้ปอ้งกนัปร้ะเทศโด้ยพลเรื้อน”	(Sharp,	1990,	67)	เบอร้โ์ร้วสิ้	์(1996)	ได้้ชว่ย
เสิ้ร้มิ่การ้วิเคร้าะหท์างทฤษฎ่ท่�สิ้ำาคัญเก่�ยวกบัคำาถูาม่ท่�ม่่ต่ิอการ้ปอ้งกนัปร้ะเทศโด้ยไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้ง	และบาร้ค์อว์สิ้ก่� 
(2015b)	กไ็ด้้เข่ย่นเก่�ยวกบัวิธก่าร้ท่�การ้ป้องกนัปร้ะเทศโด้ยพลเร้อืนสิ้าม่าร้ถูม่ส่่ิ้วนสิ้นับสิ้นุนในการ้รั้บม่อืกบัการ้ทำา
สิ้งคร้าม่แบบผ่สิ้ม่ผ่สิ้าน	โด้ยใชก้ร้ณ์ศ่ก้ษาการ้ผ่นวกร้วม่แหลม่ไคร้เม่่ยโด้ยร้สัิ้เซึ่ย่และความ่ข่ดั้แยง้ในย้เคร้นติะวันออก	

วรรณกรรมเก่�ยวกับการรัฐประหารและการขัดูข่นของพื่ลเม่อง

	 วร้ร้ณ์กร้ร้ม่ส่ิ้วนใหญ่เก่�ยวกับการ้รั้ฐปร้ะหาร้โด้ยกองทัพจำานวนม่ากเพิกเฉยต่ิอบทบาทข่องปร้ะชาสัิ้งคม่ 
และการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเรื้อน	ตัิวอย่างเช่น Seizing Power: The Strategic Logic of Military Coups (2014) ข่อง 
เนาว์น่ฮัล	 ซึ่ิงห์	 ซึ่้�งเป็นงานท่�สิ้ำาคัญท่�สิุ้ด้ในช่วงท่�ผ่่านม่าเก่�ยวกับปร้ากฎการ้ณ์์ดั้งกล่าว	 กลับไม่่ให้ความ่สิ้ำาคัญแก่ 
บทบาทข่องพลเรื้อนในช่วงร้ะหว่างการ้รั้ฐปร้ะหาร้	และผ่ลกร้ะทบข่องการ้ปร้ะท้วงบนท้องถูนน	และปฏิิบัติิการ้
ข่องพลเม่ืองในร้ะดั้บม่วลชน	 ท่�จริ้งแล้ว	 งานชิ�นดั้งกล่าวถู้กคร้อบงำาด้้วยสิ้ม่ม่ติิฐานท่�ม่องอำานาจจากบนลงล่าง	 
ใหค้วาม่สิ้ำาคัญกบัการ้แยง่ชงิอำานาจกนัอยา่งลบัๆ	ในกลุม่่ผ้้่ม่อ่ำานาจ	โคร้งสิ้ร้า้งการ้ปกคร้อง	พนัธม่ติิร้ทางภมิ้่ร้ฐัศาสิ้ติร้์ 
บุคลิกภาพข่องผ่้้นำา	 และการ้พิจาร้ณ์าเชิงยุทธศาสิ้ติร้์ท่�ถู้กนิยาม่อย่างคับแคบ	 โด้ยให้ความ่สิ้นใจต่ิอความ่สิ้าม่าร้ถู 
กร้ะทำาการ้	และบทบาทข่องปร้ะชาชนทั�วไปเพ่ยงเล็กน้อย	 ต่ิอให้คิด้ว่าการ้ตัิด้สิ้ินใจข่องชนชั�นนำาเป็นปัจจัยสิ้ำาคัญ 
ท่�สิุ้ด้	 แต่ิคำาถูาม่ว่าอะไร้ทำาให้ตัิวแสิ้ด้งหลักท่�เป็นชนชั�นนำาตัิด้สิ้ินใจว่าจะสิ้นับสิ้นุนหร้ือต่ิอต้ิานร้ัฐปร้ะหาร้ก็ต้ิอง 
นำาความ่เข่า้ใจเก่�ยวกบับทบาทข่องปร้ะชาชนท่�อาจม่่อิทธพิลต่ิอทางเลอืกต่ิางๆ	ข่องชนชั�นนำาเข้่าม่าร้วม่ด้้วย
	 ม่่งานวร้ร้ณ์กร้ร้ม่เก่�ยวกับการ้ร้ะด้ม่กำาลังข่องพลเมื่องแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 เพื�อต่ิอต้ิานการ้ย้ด้คร้องข่อง
ทหาร้อย้่น้อยม่ากในการ้ศ้กษาทางรั้ฐศาสิ้ติร์้	 ความ่สัิ้ม่พันธ์ร้ะหว่างปร้ะเทศ	และข่บวนการ้เคลื�อนไหวทางสัิ้งคม่	
งานไม่่ก่�ชิ�นเก่�ยวกับหัวข้่อน่�ถู้กเข่่ยนข่้�นโด้ยนักวิชาการ้และนักปฏิิบัติิด้้านการ้ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง	 งานเหล่าน่�หาก
ไม่่เพ่งความ่สิ้นใจไปท่�กร้ณ่์ศ้กษาเพ่ยงกร้ณ่์เด่้ยว	 ก็ถู้กต่ิพิม่พ์ม่าเป็นเวลาหลายสิิ้บปีแล้ว	 แทบไม่่ม่่งานท่�ใช้การ้
วิเคร้าะหอ์ยา่งเปน็ร้ะบบเก่�ยววิธก่าร้ทำางานข่องการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้เลย	อ่กทั�งยงัไม่ม่่ก่าร้ 
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เปร้ย่บเท่ยบกร้ณ์ศ่ก้ษาข้่าม่ปร้ะเทศด้้วย	สิ้ิ�งท่�ถูก้ละเลยเหลา่น่�เปน็โจทย์ท่�เร่้ยงความ่น่�พยายาม่แก้ไข่ใหถู้ก้ต้ิอง
	 หน้�งในงานไม่ก่่�ชิ�นท่�พยายาม่พจิาร้ณ์าเก่�ยวกบัปร้ากฏิการ้ณ์น์่�ม่าจากบทความ่	Civil	Resistance	to	Military	
Coups	ข่องอาดั้ม่	โร้เบิร้ต์ิส์ิ้ในปี	1975	ในวาร้สิ้าร้ Journal for Peace Research ซึ่้�งเข่าพด้้ถู้งปญัหาท่�เกิด้ม่าจากการ้
ติอบโต้ิด้้วยความ่รุ้นแร้งต่ิอการ้รั้ฐปร้ะหาร้ข่องกองทัพและความ่พยายาม่ในการ้กอ่ร้ฐัปร้ะหาร้	ร้วม่ไปถู้งปร้ะสิ้ทิธภิาพ
ท่�จำากัด้ข่องการ้ติอบโต้ิดั้งกล่าว	 ติร้งกันข้่าม่	 เข่าเสิ้นอว่าการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเรื้อนอาจม่่อำานาจเป็นพิเศษ	
เนื�องจากม่นัสิ้าม่าร้ถูบั�นทอนได้้กร้ะทั�งความ่ชอบธร้ร้ม่ข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ด้้วยตัิวม่นัเอง:

ทำาไม่การ้รั้ฐปร้ะหาร้เหล่านั�นจ้งล้ม่เหลว	 ส่ิ้วนหน้�งแล้วไม่่ต้ิองสิ้งสิ้ัยเลยว่าการ้รั้ฐปร้ะหาร้ล้ม่เหลวเพร้าะ 
ผ่้้นำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 เช่นเด่้ยวกับผ่้้ก่อการ้ลุกฮือทางทหาร้อื�นๆ	ม่ากม่าย	ม่่แนวโน้ม่วางแผ่นปฏิิบัติิการ้
บนฐานความ่เชื�อว่าสิ้าธาร้ณ์ชนจะออกม่าเข่้าร้่วม่ให้การ้สิ้นับสิ้นุนแก่พวกเข่า	คำาภาษาสิ้เปนท่�น่าฉงน	ซึ่้�ง 
เอาไว้ใช้เร้่ยกการ้ย้ด้อำานาจข่องทหาร้	อย่างคำาว่า	 Pronunciamento	 ด้้วยตัิวมั่นเองแล้วบ่งช่�ถู้งความ่เชื�อ
ว่า	 ข่อเพ่ยงแค่ข่้�นคร้องติำาแหน่ง	 และปร้ะกาศวล่ดั้งกล่าว	 ก็เพ่ยงพอแล้วสิ้ำาหร้ับการ้ข้่�นคร้องเป็นร้ัฐบาล	 
แคป	[โจร้ท่�ลม้่เหลวในการ้ปล้นชิงอำานาจข่องเยอร้ม่นใ่น	ค.ศ.	1920]	และชาลล์	[ผ่้น้ำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้ฝึร้ั�งเศสิ้
ท่�ล้ม่เหลวใน	ค.ศ.	 1960]	หลงผิ่ด้ว่าเมื่�อพวกเข่าเสิ้นอตัิวเข้่าม่าแล้วทุกคนจะยอม่เดิ้นติาม่	 เม่ื�อปร้ะชาชน 
ไม่เ่ดิ้นติาม่	และทรั้พยากร้ทางการ้ทหาร้ข่องพวกเข่าร้ะเหิด้หายไป	พวกเข่าจ้งหม่ด้ใจ	ในกร้ณ่์เหล่าน่�	แม่แ้ต่ิ 
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องในเชงิสิ้ญัลกัษณ์์กส็ิ้าม่าร้ถูส่ิ้งผ่ลได้้อยา่งเกินคาด้	(Roberts, 1975, 31)

ในบทสิ้รุ้ปข่องบทความ่น่�	โร้เบริ้ต์ิสิ้	์(1975,	34)	ตัิ�งข่อ้สิ้งัเกติว่า:

“สิ้ิ�งท่�จำาเป็นในติอนน่�คือการ้สิ้ร้า้งกร้อบทฤษฎ่ต่ิาง	ๆ 	เก่�ยวกับเงื�อนไข่และพลวัติข่องการ้ขั่ด้ขื่นโด้ยพลเรื้อน
เพื�อต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้โด้ยทหาร้	บนฐานข่องการ้สิ้ำาร้วจปร้ะวัติิศาสิ้ติร์้	ทฤษฎ่เหล่าน่�อาจช่วยข่ยับข่ยาย
ความ่เข้่าใจข่องเร้าท่�ม่่ต่ิอบทบาทภาพร้วม่ข่องการ้ขั่ด้ข่ืนข่องพลเมื่องในกร้ะบวนการ้ทางการ้เมื่องต่ิางๆ	
และช่วยให้เร้าเข้่าใจความ่สัิ้ม่พันธท่์�เฉพาะเจาะจงร้ะหว่างการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องกับการ้ใช้และข่่ม่ข้่่ว่าจะ 
ใช้ความ่รุ้นแร้ง	ทฤษฎ่เหล่าน่�ยงัอาจม่คุ่ณ์ค่าเชิงปฏิิบติัิเฉพาะหน้าในการ้เพิ�ม่โอกาสิ้ความ่อย่้ร้อด้ข่องร้ะบอบ 
บางแบบเม่ื�อเผ่ชญิกบัการ้ยด้้อำานาจข่องกองทัพท่�อาจเกดิ้ข้่�นได้้อ่กด้้วย”

	 ทั�งท่�ม่่การ้เสิ้นอเช่นน่�ม่าตัิ�งแต่ิ	 4	 ทศวร้ร้ษก่อน	 กลับแทบไม่่ม่่งานวิจัยเก่�ยวกับบทบาทข่องการ้ขั่ด้ข่ืน 
ข่องพลเม่ืองเพื�อยับยั�งและข่ับไล่การ้ร้ัฐปร้ะหาร้เลย	 งานศ้กษาชิ�นแร้กท่�ด้้ปร้ากฎการ้ณ์์ดั้งกล่าวอย่างคร้อบคลุม่ 
และเปน็ชิ�นเด่้ยวเท่าท่�ม่อ่ย้ใ่นติอนน่�ออกม่าเม่ื�อ	ค.ศ.	2003	ในเร่้ยงความ่ชื�อว่า	The	Anti-Coup	โด้ยยน่	ชาร้ป์	และ 
บร้้ซึ่	 เจนกินสิ้์	 ต่ิพิม่พ์โด้ยสิ้ถูาบันอัลเบิร้์ติไอน์สิ้ไติน์	 ผ่้้เข่่ยนงานชิ�นน่�เน้นความ่สิ้ำาคัญข่องการ้แยกแยะร้ะหว่าง 
การ้ควบคุม่อาคาร้สิ้ถูานท่�ข่องร้ัฐบาลในเชิงกายภาพกับการ้ย้ด้คร้องอำานาจร้ัฐในเชิงการ้เม่ือง	พวกเข่าช่�ให้เห็น
ว่าข้่าร้าชการ้	พนักงานข่องร้ัฐ	 และล้กจ้างแบบอื�นๆ	 ข่องร้ัฐ	 และฝึ่ายความ่มั่�นคงท่�ปฏิิเสิ้ธไม่่ให้ความ่ร้่วม่ม่ือกับ 
ผ่้ว้างแผ่นกอ่การ้รั้ฐปร้ะหาร้	สิ้าม่าร้ถูปฏิิเสิ้ธไม่ใ่หผ้่้ว้างแผ่นกอ่การ้รั้ฐสิ้าม่าร้ถูควบคมุ่กลไกร้ฐัได้้อยา่งไร้	แม่ว่้าผ่้ยุ้ยง 
ก่อการ้ร้ัฐปร้ะหาร้จะสิ้าม่าร้ถูควบคุม่กลไกร้ัฐสิ้่วนใหญ่ได้้	 พวกเข่าก็ไม่่สิ้าม่าร้ถูควบคุม่ปร้ะเทศได้้หากร้ัฐบาล 
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ท้องถิู�น	 สิ้ถูาบันสัิ้งคม่อิสิ้ร้ะ	และปร้ะชาชนสิ้่วนใหญ่ไม่่ให้ความ่ร่้วม่มื่อ	จากการ้พิจาร้ณ์ากร้ณ์่ศ้กษาข่องเยอร้ม่น	่
(1920)	ฝึร้ั�งเศสิ้	(1961)	และสิ้หภาพโซึ่เว่ยติ	(1991)	ผ่้เ้ข่ย่นสิ้รุ้ปว่ากญุแจในการ้โค่นลม้่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้คือการ้ปฏิิเสิ้ธ
ไม่่ให้โจร้ปล้นอำานาจได้้สิ้ิ�งท่�พวกเข่าจำาเป็นต้ิองใช้ในการ้ควบคุม่ปร้ะเทศ	 ได้้แก่	 ความ่ชอบธร้ร้ม่และความ่ร่้วม่มื่อ
ยนิยอม่ติาม่	พด้้อยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้	ชาร์้ปและเจนกนิสิ้เ์สิ้นอว่าผ่้ต่้ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้จะต้ิองตัิ�งเปา้ในการ้

	 •	ปฏิิเสิ้ธโจร้ปลน้อำานาจโด้ยปร้ะนาม่ว่าไม่่ม่่ความ่ชอบธร้ร้ม่	และไม่่ม่่สิ้ทิธใินการ้อ้างตินเพื�อเปน็รั้ฐบาล	
	 •	ทำาใหส้ิ้งัคม่ท่�ถูก้โจม่ต่ิไม่ส่ิ้าม่าร้ถูถู้กปกคร้องได้้โด้ยผ่้โ้จม่ต่ิ
	 •	สิ้กดั้กั�นอยา่ใหโ้จร้ปลน้อำานาจสิ้าม่าร้ถูตัิ�งร้ฐับาลทด้แทนได้้
	 •	ร้กัษาอำานาจควบคุม่และอำานาจการ้กำาหนด้ทิศทางสิ้งัคม่ข่องตัิวเอง
	 •	ทำาใหส้ิ้ถูาบันต่ิางๆ	ข่องสัิ้งคม่กลายเปน็องค์กร้ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้ไปทกุหนแหง่
	 •	ปฏิิเสิ้ธอยา่ใหโ้จร้ปลน้อำานาจบร้ร้ลวัุติถูปุร้ะสิ้งค์อื�นๆ	เพิ�ม่เติิม่
	 •	ทำาใหต้้ินทนุข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้และความ่พยายาม่ในการ้ยด้้คร้องสิ้ง้เกินกว่าจะร้บัได้้
	 •	ทำาลายความ่เชื�อม่ั�นและความ่สิ้วามิ่ภักดิ้�ข่องไพร่้พลและผ้้่ปฏิิบติัิงานข่องโจร้ปล้นอำานาจ	และโน้ม่นา้วให้ 
	 พวกเข่าถูอนตัิวจากเจ้าหนา้ท่�ผ่้ก้อ่การ้กบฏิ
	 •	สิ้ง่เสิ้ร้มิ่ใหเ้กดิ้ความ่ข่ดั้แยง้และการ้ต่ิอต้ิานภายในกลุม่่ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุโจร้ปลน้อำานาจ
	 •	กร้ะติุ้นให้เกิด้การ้ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้ในร้ะดั้บนานาชาติิด้้วยการ้ใช้แร้งกด้ดั้นทางการ้ท้ติ	 เศร้ษฐกิจ	และ 
	 ความ่เหน็ม่หาชน	เพื�อต่ิอกร้กบัผ่้โ้จม่ต่ิ	และ
	 •	แสิ้วงหาการ้สิ้นบัสิ้นนุจากนานาชาติิในด้้านการ้สิ้ื�อสิ้าร้	การ้เงนิ	อาหาร้	การ้ทต้ิ	และทร้พัยากร้อื�นๆ	(Sharp	 
	 and	Jenkins,	21)

เพื�อบร้ร้ลเุปา้หม่ายเหล่าน่�	ชาร้ป์และเจนกนิสิ้	์(26-27)	เสิ้นอว่ากลุม่่พลงัฝึา่ยปร้ะชาธปิไติยต้ิอง

	 •	แสิ้ด้งให้เห็นว่าปร้ะชาชนปฏิิเสิ้ธการ้อ้างความ่ชอบธร้ร้ม่ข่องโจร้ปล้นอำานาจอย่างกว้างข่วางด้้วยการ้ไม่ใ่ห้ 
	 ความ่ร้ว่ม่ม่อืและการ้ไม่เ่ชื�อฟงั	
	 •	ยบัยั�งไม่ใ่หโ้จร้ปลน้อำานาจสิ้าม่าร้ถูสิ้ั�งการ้ควบคมุ่กลไกทางการ้เม่อืงข่องร้ฐัได้้
	 •	สิ้กัด้กั�นความ่พยายาม่ข่องโจร้ปล้นอำานาจในการ้ควบคุม่สิ้ื�อและรั้กษาการ้ควบคุม่ช่องทางการ้สิ้ื�อสิ้าร้ข่อง 
	 ปร้ะชาชนไว้	ได้้แก	่สิ้ื�อสิ้ิ�งพมิ่พ	์การ้ถู่ายทอด้	และอินเติอร้เ์นต็ิ	และ
	 •	ต่ิอต้ิานความ่พยายาม่ข่องโจร้ปล้นอำานาจในควบคมุ่หรื้อทำาลายสิ้ถูาบันอิสิ้ร้ะ	

แนวทางท่�พวกเข่าไล่เร้ย่งเพื�อการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืดั้งกลา่ว	ได้้แก่

	 •	 การ้ปฏิิเสิ้ธไม่่ให้ความ่ร้่วม่ม่ือกับความ่พยายาม่ข่องโจร้ปล้นอำานาจในการ้ควบคุม่กลไกข่องร้ัฐบาลและ 
	 สิ้งัคม่
	 •	ร้กัษาร้ะเบย่บวินยัในการ้ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้งในกิจกร้ร้ม่การ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่น
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	 •	ด้ำาเนนิกจิการ้ต่ิางๆ	ไปติาม่รั้ฐธร้ร้ม่นญ้	กฎหม่าย	และนโยบายข่องรั้ฐบาลท่�ชอบธร้ร้ม่ก่อนการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 
	 และร้กัษาองค์กร้ทางการ้เม่อืงและสิ้งัคม่ท่�ยงัทำาหนา้ท่�อย้่
	 •	ปฏิิเสิ้ธท่�จะใหข้่อ้ม่ล้	สิ้ิ�งข่องจำาเป็น	หร้อือุปกร้ณ์์แกโ่จร้ปลน้อำานาจและผ่้ส้ิ้ม่ร้้้ร่้วม่คิด้	หร้อืปฏิิเสิ้ธการ้เผ่ย 
	 แพร้โ่ฆ่ษณ์าชวนเชื�อข่องพวกเข่า	และ
	 •	บนัท้กการ้ปร้าบปร้าม่และกจิกร้ร้ม่ผ่ดิ้กฎหม่ายอื�นๆ	ข่องโจร้ปลน้อำานาจ

	 งานข่องร้ชิาร้ด์้	เทยเ์ลอร้	์ชื�อว่า Training Manual for Nonviolent Defense Against the Coup d’Etat 
(ค้่มื่อฝึกึอบร้ม่การ้ข่ดั้ข่นืโด้ยไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้งเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้)	แร้กเริ้�ม่เข่ย่นข่้�นสิ้ำาหร้บังานปร้ะชุม่เชงิปฏิิบติัิ
การ้ในร้ัสิ้เซึ่่ยในช่วงกลางทศวร้ร้ษท่�	 1990	ก่อนท่�จะถู้กแก้ไข่ปร้ับปรุ้งให้ทันสิ้ม่ัยและต่ิพิม่พ์อ่กคร้ั�งใน	ค.ศ.	 2011	 
โด้ย	Nonviolence	 International	 งานชิ�นน่�ม่่ร้ากฐานสิ้่วนใหญ่ม่าจากร้้ปแบบเชิงทฤษฎ่ข่องชาร้์ป	 และเจนกินสิ้	์
ม่ันเน้นยำาถู้งความ่จำาเป็นข่องการ้เติร้่ยม่พร้้อม่ก่อนเกิด้ร้ัฐปร้ะหาร้	และเนื�องจากม่่กร้อบเวลาค่อนข่้างแคบในการ้
ร้ะด้ม่กำาลงัเพื�อต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นื	ค้่มื่อจ้งถูก้ออกแบบม่าเพื�อเติร่้ยม่ปร้ะชาชนใหม่้่ความ่พร้้อม่ในการ้ร้ะด้ม่กำาลงัอยา่งม่่
ปร้ะสิ้ทิธภิาพสิ้ง้สิ้ดุ้และร้วด้เร้ว็ท่�สิ้ดุ้	หากสิ้ถูานการ้ณ์์เร่้ยกร้้องใหค้วร้ทำาเชน่นั�น
	 เร้ย่งความ่ข่องชาร้ป์และเจนกินสิ้	์(และร้วม่ไปถู้งค้่ม่อืข่องเทยเ์ลอร้)์	ศก้ษาเพย่งแค่	3	กร้ณ์ศ่ก้ษาเท่านั�น	และ
ไม่ไ่ด้้วิเคร้าะห์ความ่แติกต่ิางร้ะหว่างกร้ณ์ต่่ิางๆ	หร้อืเปร่้ยบเท่ยบกร้ณ่์ดั้งกล่าวกับกร้ณ่์ข่องการ้ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้ท่� 
ลม้่เหลว	นอกจากน่�ยงัไม่ไ่ด้้พจิาร้ณ์าถู้งผ่ลกร้ะทบร้ะยะยาวข่องการ้ต่ิอต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้ด้้วย	แม้่สิ้ม่ม่ติิฐานเบื�องต้ินและ 
การ้วิเคร้าะห์ท่�งานดั้งกล่าวนำาเสิ้นอเก่�ยวกับการ้ต่ิอส้้ิ้ข่ัด้ขื่นเพื�อต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้จะค่อนข้่างม่่นำาหนัก	แต่ิข่บวนการ้ 
สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติยอาจจะสิ้าม่าร้ถูนำาหลักการ้เหล่าน่�ม่าใช้ได้้ม่ากน้อยแติกต่ิางกันไป	ข่้�นอย่้กับสิ้ถูานการ้ณ์์ท่� 
อย้เ่บื�องหนา้ข่องแต่ิละการ้ร้ณ์ร้งค์ต่ิอต้ิาน
	 ติำาร้าข่องชาร้อน	เนป็สิ้แติด้	ใน	ค.ศ.	2015	ชื�อว่า	Nonviolent Struggle: Theories, Strategies and Dynamics 
พ้ด้ถู้ง	 “การ้ป้องกันร้ัฐปร้ะหาร้”	 ว่าเป็นหน้�งในปฏิิบัติิการ้ไร้้ความ่รุ้นแร้ง	9	ปร้ะเภท	 โด้ยสิ้รุ้ปข่้อค้นพบข่องชาร์้ป 
และเจนกินส์ิ้	 และนำาเสิ้นอบทวิเคร้าะห์สิ้ั�นๆ	 เก่�ยวกับการ้ร้ะด้ม่กำาลังเพื�อต่ิอต้ิานความ่พยายาม่ก่อร้ัฐปร้ะหาร้เม่ื�อ	 
ค.ศ.	1985	ในปร้ะเทศอาร้เ์จนติินา	แต่ิกย็งัแทบไม่ม่่่การ้วิเคร้าะหใ์หม่่ๆ	เลย
	 เร้่ยงความ่ชิ�นน่�ต่ิอยอด้จากงานดั้�งเดิ้ม่ข่องย่น	 ชาร้์ป	 และเจนกินสิ้์	 แต่ินำาเสิ้นอมุ่ม่ม่องการ้วิเคร้าะห์ใหม่่
ทั�งหม่ด้	 โด้ยใช้วิธก่าร้จัด้ปร้ะเภทและเสิ้ริ้ม่ด้้วยกร้ณ์่ศ้กษาต่ิางๆ	 เพื�อทำาความ่เข่้าใจว่าการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเม่ืองเพื�อ 
ต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้ทำางานอยา่งไร้	จากการ้นำาเสิ้นอกร้ณ์ศ่ก้ษาและการ้วิเคร้าะหเ์พิ�ม่เติิม่	เร้ย่งความ่ชิ�นน่�สิ้าม่าร้ถูชว่ยให้ 
เร้าเข่า้ใจม่ากข่้�นว่าหลกัการ้ข่องชาร์้ปและเจนกนิสิ้จ์ะสิ้าม่าร้ถูนำาม่าใช้จร้งิได้้อยา่งไร้	
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ส่วนทีี� 1 

สถ�นก�รณ์์รัฐประห�ร 6 แบบ 
ยกตััวอย่�งผ่�น 12 กรณี์ศึึกษ�

1. การขััดขัืนขัองพลเมืืองหลังการรัฐประหารที่่�นำาไปสู่่�การล้มืล้างการ
รัฐประหาร

	 กร้ณ์ศ่ก้ษาค้แ่ร้ก	ได้้แก่	สิ้หภาพโซึ่เว่ยติและปร้ะเทศไทย	ในสิ้ถูานการ้ณ์แ์บบท่�	1	(โปร้ด้ด้ห้น้า	14)	จะพจิาร้ณ์า	
2	ปร้ะเทศท่�ม่่ข่นบธร้ร้ม่เน่ยม่อำานาจนิยม่ม่าอย่างยาวนาน	และเคยพัฒนาไปสิ้้่ความ่เป็นปร้ะชาธปิไติยม่ากยิ�งข่้�น	 
แต่ิแล้วก็ต้ิองเผ่ชิญกับการ้ร้ัฐปร้ะหาร้โด้ยกลุ่ม่ปฏิิกิริ้ยา	 อย่างไร้ก็ติาม่	 ปร้ะชาชนท่�สิ้่วนใหญ่เคยยอม่ร้ับการ้ 
เปล่�ยนแปลงผ้้่นำาในแบบจากบนลงล่างโด้ยใช้กำาลงับังคับ	กลบัออกม่าเคลื�อนไหวจนสิ้าม่าร้ถูต่ิอต้ิานการ้เปล่�ยนแปลง 
ดั้งกลา่วได้้สิ้ำาเร้จ็

สหภาพโซเวีียต กรกฎาคม ค.ศ. 1991

	 หลังจากข้่�นส่้ิ้อำานาจใน	ค.ศ.	1985	มิ่คาอิล	กอร์้บาชอฟ	ผ้้่นำาพร้ร้คคอม่มิ่วนิสิ้ต์ิ	ได้้ติร้ะหนักถู้งความ่ล้ม่เหลว 
ในร้ะบบข่องโซึ่เว่ยติและความ่จำาเป็นข่องการ้ปฏิิร้้ป	 จ้งสิ้่งเสิ้ริ้ม่ให้เกิด้นโยบายกลาสิ้นอสิ้	 (ความ่เปิด้กว้าง)	 และ 
เปเร้สิ้ติร้อยกา	(ปร้บัโคร้งสิ้ร้า้ง)	นโยบายเหลา่น่�เปดิ้โอกาสิ้ใหเ้กดิ้ภาวะพหนุยิม่ทางการ้เม่อืงและการ้กร้ะจายอำานาจ 
ในหลายร้ะดั้บ	ร้วม่ถู้ง	ทำาใหส้ิ้าธาร้ณ์ร้ฐั	15	แหง่ข่องปร้ะเทศม่่อำานาจอิสิ้ร้ะม่ากข่้�นด้้วย	เมื่�อถู้งป	ี1991	การ้ร้ณ์ร้งค์
แบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งเพื�อเร้่ยกร้้องอิสิ้ร้ภาพเต็ิม่ใบในสิ้าธาร้ณ์ร้ัฐบางแห่งเร้ิ�ม่ม่่พลวัติม่ากข้่�น	 โด้ยเฉพาะชาติิใน
คาบสิ้มุ่ทร้บอลติิก	ได้้แก	่เอสิ้โติเนย่	ลตัิเว่ย	และลธิวัเนย่	ปร้ะเทศหลงัสิ้ดุ้เคยปร้ะกาศอิสิ้ร้ภาพเองแลว้	แต่ิยงัคงถู้ก 
ยด้้คร้องโด้ยกองกำาลงัข่องโซึ่เว่ยติ
	 ในวันท่�	 18	 สิ้ิงหาคม่ข่องปีดั้งกล่าว	 กลุ่ม่สิุ้ด้โต่ิงในพร้ร้คท่�ปฏิิเสิ้ธการ้เปิด้เสิ้ร่้	 กลัวว่าสิ้หภาพโซึ่เว่ยติจะ 
ลม่่สิ้ลาย	จ้งกกัข่งักอร้บ์าชอฟไว้ในสิ้ถูานท่�พกัผ่อ่นปร้ะจำาฤด้ร้้้อนในเข่ติไคร้เม่่ย	และเร่้ยกร้้องใหเ้ข่าม่อบอำานาจแก ่
ร้องปร้ะธานาธบิด่้ข่องตินเอง	 เม่ื�อเข่าปฏิิเสิ้ธ	 โจร้ปล้นอำานาจจ้งปร้ะกาศว่าพวกเข่าได้้คร้องอำานาจเอาไว้แล้ว	 และ
สิ้ั�งหา้ม่สิ้ื�อออกม่าวิพากษวิ์จาร้ณ์	์ห้าม่พร้ร้คการ้เม่อืงออกม่าต่ิอต้ิาน	และหา้ม่ไม่่ใหม่้่การ้ปร้ะท้วงในพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะ	
หน่วยร้บหุ้ม่เกร้าะและพลร่้ม่ถู้กสิ้่งไปทั�วทั�งกรุ้งม่อสิ้โก	 เม่ืองอื�นๆ	 และสิ้ถูานท่�ละเอ่ยด้อ่อนต่ิางๆ	 ทั�วปร้ะเทศ	 
ในสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัต่ิางๆ	แถูบคาบสิ้ม่ทุร้บอลติิกท่�ม่ท่่าท่แข่ง็ข่อ้	ทหาร้ได้้เข่า้ยด้้หอการ้สิ้ื�อสิ้าร้และปดิ้กั�นท่าเร้อืหลกัๆ	ด้้วย
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

บอริิส เยลท์์ซิิน ปริะธานาธบิดีีของสหพัันธรัิฐรัิสเซีิย ณ ขณะที์�สหภาพัโซิเวีียตลม่
สลาย กล่าวีปริาศัยักับฝููงชนอยูบ่นริถถังใกล้บริิเวีณอาคาริสภารัิฐมนตรีิในวัีนที์� 19 
สงิหาคม 1991 ที์�มา วิีกมีิเดีีย คอมมอนส์

การต่่อต้่าน

	 เพื� อทำาการ้ติอบโต้ิ	 ปร้ะชาชน
หลายหม่ื�นคนได้้ออกม่าติาม่ท้องถูนน
ข่องกรุ้งม่อสิ้โกเพื�อต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้
โด้ยม่ิได้้นัด้หม่าย	 (โปร้ด้ด้้ติาร้างท่� 	 1	 
ในหน้า	 25)	 ร้้ปภาพหน้�งท่�ม่่การ้แจกจ่าย
กันอย่างแพร้่หลาย	แสิ้ด้งภาพข่องบอร้ิสิ้	
เยลท์ซึ่ิน	ปร้ะธานาธบิด่้สิ้หพันธร้ัฐร้ัสิ้เซ่ึ่ย
ได้้ปีนข่้�นไปบนร้ถูถัูงข่องโจร้ปล้นอำานาจ
และปร้ะณ์าม่สิิ้�งท่�เข่าเร้่ยกว่าเป็น	 “การ้
ร้ัฐปร้ะหาร้ท่�เป็นปฏิิปักษ์ต่ิอรั้ฐธร้ร้ม่น้ญ	
ข่องพวกปฏิิกริ้ยิานยิม่ข่วา”	จากนั�นเยลท์ 
ซึ่ินจ้งปร้ะกาศว่า	 “การ้ตัิด้สิ้ินใจและ 
คำาสิ้ั�งต่ิางๆ	ทั�งหม่ด้ข่องคณ์ะกร้ร้ม่าธกิาร้ดั้งกลา่วลว้นข่ดั้ต่ิอกฎหม่าย”	และเร้ย่กร้อ้งใหม้่ก่าร้	“นดั้หยุด้งานโด้ยทั�วกนั 
และไม่ม่่ก่าร้จำากดั้”	และข่อใหพ้ลเม่อืงโซึ่เว่ยติ	ร้วม่ถู้ง	สิ้ม่าชกิข่องกองกำาลงัทหาร้	ปฏิิเสิ้ธคำาสิ้ั�งจากโจร้ปลน้อำานาจ	 
ในฐานะปร้ะธานาธบิด่้ข่องสิ้าธาร้ณ์รั้ฐท่�ม่ข่่นาด้ใหญท่่�สิ้ดุ้ในโซึ่เว่ยติ	ณ์	ข่ณ์ะนั�น	เข่าปร้ะกาศในชว่งเท่�ยงวันว่าสิ้ม่าชกิ 
ข่องกองกำาลังทหาร้และเจ้าหน้าท่�เคจ่บ่ทุกคนในรั้สิ้เซึ่่ยอย่้ใต้ิคำาสิ้ั�งบังคับบัญชาข่องเข่า	 ไม่่ใช่ร้ัฐบาลข่องโซึ่เว่ยติท่� 
ถูก้ควบคมุ่โด้ยโจร้ปลน้อำานาจ	
	 ในกรุ้งม่อสิ้โก	ปร้ะชาชนหลายพนัคนออกม่าร้วม่ตัิวกนับริ้เวณ์หนา้อาคาร้รั้ฐสิ้ภาข่องร้สัิ้เซ่ึ่ย	หร้อืท่�ร้้้จักกนั
ในชื�อทำาเน่ยบข่าว	 เพื�อป้องกันอาคาร้ดั้งกล่าวจากการ้โจม่ต่ิข่องโจร้ปล้นอำานาจ	พวกเข่าตัิ�งแนวกั�น	 และใช้ร้ถูร้าง	
ร้ถูเม่ล	์และร้ถูยนต์ิในการ้ปดิ้ถูนน	แม่โ้จร้ปลน้อำานาจจะวางแผ่นโจม่ต่ิทำาเนย่บข่าว	แต่ิพลเรื้อนท่�สิ้ว่นใหญ่ไร้อ้าวุธ 
ม่จ่ำานวนม่ากพอจนสิ้าม่าร้ถูป้องปร้าม่การ้โจม่ต่ิดั้งกล่าวได้้	โจร้ปล้นอำานาจปร้ะกาศสิ้ถูานการ้ณ์ฉุ์กเฉินในกรุ้งม่อสิ้โก
เพื�อติอบโต้ิ	“การ้ชุม่นมุ่	การ้เดิ้นข่บวนบนท้องถูนน	การ้ปร้ะท้วง	และสิ้ถูานการ้ณ์์ยุยงปลกุปั� นเพื�อใหเ้กดิ้การ้จลาจล
ต่ิางๆ”	แต่ิการ้ปร้ะท้วงกด็้ำาเนนิต่ิอไป
	 การ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นแผ่่ข่ยายไปทั�วปร้ะเทศ	 โด้ยม่่ผ้้่ปร้ะท้วงกว่า	 200,000	 คนร้วม่ตัิวอย้่ท่�เลนินกร้าด้	 
(ปัจจุบันคือเซึ่นต์ิปีเติอร้์สิ้เบิร้์ก)	 และนายกเทศม่นติร้่ออกม่าเร้่ยกร้้องให้	 “ทำาการ้ข่ัด้ข่ืนอย่างข่ว้างท่�สิุ้ด้ติาม่กร้อบ 
ข่องรั้ฐธร้ร้ม่น้ญ”	 เพื�อต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 ในคิชิเนฟ	 เมื่องหลวงข่องสิ้าธาร้ณ์รั้ฐม่อลโด้วา	ปร้ะชาชนนับหม่ื�น
คนออกม่าปิด้ท้องถูนนเพื�อสิ้กัด้กั�นการ้เคลื�อนพลข่องกองกำาลังโซึ่เว่ยติ	 ในสิ้าธาร้ณ์ร้ัฐต่ิางๆ	บนคาบสิ้มุ่ทร้บอลติิก	
พลเมื่องออกม่าปิด้ล้อม่อาคาร้รั้ฐสิ้ภาและสิ้ถูานถู่่ายทอด้ต่ิางๆ	เพื�อป้องกันอาคาร้ต่ิางๆ	ดั้งกล่าวจากกองกำาลงัโซึ่เว่ยติ 
ในลัติเว่ยและเอสิ้โติเนย่	รั้ฐสิ้ภาม่ก่าร้เร้ย่กปร้ะชุม่ฉกุเฉนิ	และปร้ะกาศอิสิ้ร้ภาพจากสิ้หภาพโซึ่เว่ยติอยา่งเปน็ทางการ้ 
ติาม่อยา่งลทัิวเนย่
	 เคร้ื�องส่ิ้งสิ้ัญญาณ์วิทยุและวิดิ้โอเทปถู้กนำาม่าบร้ิจาคเพื�อเผ่ยแพร้่ข่้อม่้ลท่�ถู้กเซ็ึ่นเซึ่อร์้ในช่องทางอื�นๆ	 
ช่างเทคนิค	 นักข่่าว	 และสิ้ติาฟคนอื�นๆ	 ในสิ้ื�อข่องรั้ฐปฏิิเสิ้ธการ้ผ่ลิติซึ่ำาคำาปร้ะกาศข่องโจร้ปล้นอำานาจและถู่าย 
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ทอด้การ้ปร้าศยัข่องเยลท์ซึ่นิและคนอื�นๆ	ท่�ต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้แทน	ผ้้่ปร้ะท้วงในกรุ้งม่อสิ้โกและท่�อื�นๆ	ได้้แจก
จ่ายแผ่น่พบั	อาหาร้	และท่�พกัพงิใหแ้กท่หาร้	ร้วม่ถู้งพด้้คุยและถูกเถู่ยงกับทหาร้บนท้องถูนนเพื�อเร้ย่กร้้องใหพ้วกเข่า
ถูอนตัิวและปฏิิเสิ้ธการ้ร้ับคำาสิ้ั�ง	 สิ้ิ�งเหล่าน่�สิ้่งผ่ลให้ทหาร้จำานวนม่ากหร้ือกร้ะทั�งหน่วยทหาร้ทั�งหน่วยทำาการ้เปล่�ยน
ข่า้ง	แม่ป้ร้ะชาชนรั้สิ้เซึ่ย่ส่ิ้วนใหญ่จะไม่ไ่ด้้เข้่าร่้วม่ในการ้นัด้หยุด้งานทั�วไปติาม่คำาเร่้ยกร้้องข่องเยลท์ซึ่นิและคนอื�นๆ 
การ้หยุด้ทำางานก็สิ้ง่ผ่ลใหพ้ื�นท่�ถู่านหนิและอุติสิ้าหกร้ร้ม่ท่�สิ้ำาคัญอื�นๆ	หยุด้ชะงัก
	 ภายใน	 3	 วัน	 การ้ร้ัฐปร้ะหาร้ปร้ะสิ้บความ่ล้ม่เหลว	 กอร้์บาร์้ชอฟเดิ้นทางกลับกรุ้งม่อสิ้โกและโจร้ปล้น 
อำานาจถู้กจับกุม่	 โจร้เหล่าน่�ไม่่ได้้คาด้การ้ณ์์เลยว่าจะม่่การ้ต่ิอต้ิานร้ะดั้บถู้งเพ่ยงน่�	 ตัิ�งแต่ินักข่่าวโซึ่เว่ยติท่�ปกติิเชื�อ 
ฟงัคำาสิ้ั�งแต่ิกลบัท้าทายเร้ื�องเลา่เหติกุาร้ณ์์แบบท่�ฝึา่ยโจร้เลา่	ไปจนถู้งทหาร้ท่�ปฏิิเสิ้ธการ้ร้บัคำาสิ้ั�งใหเ้คลย่ร้ถ์ูนนต่ิางๆ	 
ร้อบอาคาร้ร้ัฐสิ้ภาข่องร้ัสิ้เซ่ึ่ย	ความ่กลัวและแนวคิด้เหย่ยด้หยัน	 ตัิ�งแง่กับม่นุษย์ท่�เปิด้ทางให้กลุ่ม่ผ่้้นำาคอม่ม่ิวนิสิ้ต์ิ
เพย่งไม่ก่่�คนสิ้าม่าร้ถูเปล่�ยนร้ฐับาลได้้ติาม่ใจชอบม่าเปน็เวลาหลายทศวร้ร้ษได้้เดิ้นทางม่าถู้งจุด้อวสิ้านในท่�สิ้ดุ้

หลัังเหตุ่การณ์์

	 ไม่่นานหลังจากนั�น	พร้ร้คคอม่มิ่วนิสิ้ต์ิข่องสิ้หภาพโซึ่เว่ยติ	 ท่�อย้่ในอำานาจม่าตัิ�งแต่ิการ้ปฏิิวัติิบอลเชวิก 
ใน	ค.ศ.	1917	ได้้ถู้กลม้่เลกิไป	เมื่�อถู้งปลาย	ค.ศ.	1991	สิ้หภาพโซึ่เว่ยติได้้ถูก้ยุบลงกลายเป็นสิ้าธาร้ณ์รั้ฐอิสิ้ร้ะทั�งหม่ด้	
15	 แห่ง	 ซึ่้�งต่ิอม่าพัฒนากลายเป็นปร้ะเทศปร้ะชาธิปไติย	ปร้ะเทศเผ่ด็้จการ้	 และและปร้ะเทศก้�งเผ่ด็้จการ้คละ 
กนัไป	ตัิ�งแต่ิต้ินทศวร้ร้ษ	1990	ในชว่งหลงัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้เปน็ต้ินม่า	การ้ลกุฮือข่องพลเม่อืงต่ิางๆ	ในปร้ะเทศย้เคร้น	
จอร้์เจ่ย	 อับกาเซ่ึ่ย	 (เข่ติปกคร้องอิสิ้ร้ะข่องจอร้์เจ่ย)	 และค่ร้์ก่ซึ่ถูาน	 ได้้โค่นล้ม่ร้ัฐบาลเผ่ด็้จการ้และเสิ้ริ้ม่ความ่เข่้ม่
แข่ง็ใหก้บัสิ้ถูาบนัปร้ะชาธปิไติย	การ้ต่ิอสิ้้ข้่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องเพื�อสิ้นบัสิ้นนุปร้ะชาธปิไติยในเบลารุ้สิ้	อาเซึ่อร้ไ์บจาน	 
อาร้เ์ม่เนย่	และอุซึ่เบกส่ิ้ถูาน	ถู้กปร้าบปร้าม่	หลายครั้�งม่่การ้ใชค้วาม่รุ้นแร้งอยา่งโหด้ร้า้ย
	 ร้ัสิ้เซึ่่ยเองก็ม่่ความ่เป็นอำานาจนิยม่ม่ากข่้�นภายใต้ิการ้นำาข่องวลาด่้ม่่ร์้	 ป้ติิน	 อย่างไร้ก็ติาม่	 ทั�งท่�สิ้หภาพ 
โซึ่เว่ยติม่เ่ข่ติแด้นกว้างใหญไ่พศาลและม่ค่วาม่หลากหลายทางเชื�อชาติิอยา่งม่าก	การ้ข่บัไลรั่้ฐปร้ะหาร้ใน	ค.ศ.	1991	
ได้้ก่อให้เกิด้การ้เปล่�ยนผ่่านท่�สิ้่วนใหญ่เป็นไปอย่างสิ้ันติิ	 (แม่้จะไม่่ได้้ปร้าศจากการ้นองเลือด้ทั�งหม่ด้)	 และนำาไปสิ้้่ 
การ้สิ้ถูาปนาร้ัฐ-ชาติิท่�ได้้ร้ับการ้ยอม่ร้ับถู้ง	 15	 แห่งหลังจากต้ิองอย้่ใต้ิการ้จำานนม่านานหลายศติวร้ร้ษ	 ชัยชนะ 
เหนือการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ม่อบโอกาสิ้ให้กับการ้ร้ิเริ้�ม่ทางการ้เม่ืองใหม่่ๆ	และความ่พยายาม่ในการ้พัฒนาปร้ะชาธปิไติย
ในร้สัิ้เซึ่ย่	และปร้ะเทศท่�เกิด้ใหม่แ่ละม่ก่าร้กอ่ตัิ�งกลบัม่าเปน็ปร้ะเทศอ่กครั้�ง	 กว่า	70	 ปีท่�พร้ร้คคอม่นวินสิิ้ต์ิผ่ก้ข่าด้
อำานาจและอ่กหลายศติวร้ร้ษท่�ชาติิต่ิางๆ	ข่องเอเช่ยกลาง	คอเคเซึ่่ยน	 ยุโร้ปติะวันออกถู้กปกคร้องอย่างเผ่ด็้จการ้ 
จากกรุ้งม่อสิ้โก	ในท่�สิ้ดุ้กม็่าถู้งจุด้จบ
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

ผ่้น้ำาทางการ้เมื่องฝึา่ยปฏิิร้้ป	กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ท่�เปน็เสิ้ร่้นยิม่	
พลเม่อืง	และเจ้าหนา้ท่�ข่องสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัต่ิางๆ	ในคาบสิ้ม่ทุร้บอลข่่าน

  ตาราง 1: สหภาพโซเวีียต, 1991
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร์้และกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหนง่ยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

ผ่้น้ำาฝ่ึายอนรัุ้กษ์นยิม่ข่องพร้ร้คคอม่ม่วินสิิ้ต์ิ

การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้ปร้ะท้วง	การ้แยง่ชงิพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะ

หลายร้ะดั้บปะปนกนั	สิ้ว่นใหญ่แลว้เกดิ้ข่้�นติาม่สิ้ญัชาติิญาณ์	ม่่การ้นำาโด้ย
นกัการ้เมื่องฝึา่ยปฏิิร้้ป	และม่ก่าร้วางแผ่นร้ะดั้บสิ้ง้ในคาบสิ้มุ่ทร้บอลติิก

3	วัน

3	วัน

จำานวนหลายแสิ้นคน	สิ้ว่นใหญ่อย้ใ่นเมื่องใหญ่และสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัต่ิางๆ	
ในคาบสิ้ม่ทุร้บอลติิก

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้เคลื�อนไหว
เพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

กลุม่่เสิ้ร่้นยิม่ในพร้ร้คคอม่ม่วินสิิ้ต์ิ	ร้ฐับาลต่ิางๆ	ในคาบสิ้ม่ทุร้บอลติิก	สิ้ื�อ

แทบทั�งหม่ด้ต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้

จอม่พลข่องกองทัพโซึ่เว่ยติและผ่้น้ำาคอม่ม่วินสิิ้ต์ิสิ้ดุ้โต่ิง

ยด้้อาคาร้ท่�ทำาการ้ต่ิางๆ	ข่องร้ฐับาล

ปานกลาง

ถูก้บงัคับใหล้าออกเนื�องจากข่าด้การ้สิ้นบัสิ้นนุ

การ้ยุบพร้ร้คท่�ปกคร้องปร้ะเทศอย้	่สิ้าธาร้ณ์ร้ฐัสิ้ว่นกลางลม่่สิ้ลาย	
ร้ะดั้บความ่เปน็ปร้ะชาธปิไติย	ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	และก้�งเผ่ด็้จการ้
คละกนัไปในสิ้าธาร้ณ์รั้ฐๆ	ทื�สิ้บืทอด้ต่ิอม่า

ผ่้น้ำาข้่�นสิ้้อ่ำานาจ

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง
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ไทย พฤษภาคม ค.ศ. 1992

	 ทั�งท่�ม่่การ้ลุกฮือเพื�อสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธิปไติยโด้ยพลเม่ืองในช่วงต้ินทศวร้ร้ษท่�	 1970	 ซึ่้�งนำาไปสิ้้่ความ่ 
เปิด้กว้างทางการ้เม่ืองและการ้เลือกตัิ�งเพื�อแข่่งข่ันกันข้่�นสิ้้่อำานาจในบางร้ะดั้บ	ปร้ะเทศไทยก็ยังคงต้ิองต่ิอส้้ิ้ดิ้�นร้น 
เพื�อสิ้ร้้างวัฒนธร้ร้ม่และสิ้ถูาบันปร้ะชาธิปไติยให้เข้่ม่แข็่ง	 ในเดื้อนกุม่ภาพันธ์	 ค.ศ.	 1991	กลุ่ม่ผ้้่นำาทหาร้ท่�เร้่ยก
ตินเองว่าคณ์ะร้กัษาความ่สิ้งบเร้ย่บร้อ้ยแหง่ชาติิ	 (ร้สิ้ช.)	 ได้้โค่นลม้่รั้ฐบาล	พล.อ.	ชาติิชาย	 ชุณ์หะวัณ์	ท่�ม่าจากการ้ 
เลือกตัิ�ง	 แต่ิชื�อเสิ้่ยงไม่่ด่้ในด้้านการ้ทุจร้ิติ	 ต่ิอม่าคณ์ะเผ่ด็้จการ้ทหาร้	 (องค์กร้ปกคร้องข่องโจร้ท่�ปล้นปร้ะเทศด้้วย
การ้ย้ด้อำานาจ)	 ได้้ตัิ�งพร้ร้คการ้เมื่องท่�ชื�อว่าพร้ร้คสิ้ามั่คค่ธร้ร้ม่และข่อให้สิ้ม่าชิกรั้ฐสิ้ภาจำานวนม่ากเข้่าร่้วม่และ 
ตัิ�งกลุม่่เพื�อเข่ย่นรั้ฐธร้ร้ม่นญ้ฉบับใหม่่
	 เพื�อติอบโต้ิ	 ข่บวนการ้ท่�เร้ิ�ม่โด้ยนักศ้กษาท่�เร่้ยกตินเองว่าคณ์ะกร้ร้ม่การ้ร้ณ์ร้งค์เพื�อปร้ะชาธิปไติยได้้ถู้ก 
ก่อตัิ�งข่้�น	 ปร้ะกอบด้้วยปร้ะชาสัิ้งคม่หลากหลายภาคส่ิ้วน	 ตัิ�งแต่ินักวิชาการ้จนไปถู้งภาคสิ้่วนท่�ยากจนท่�สิุ้ด้ข่อง 
สิ้ังคม่	 ในเดื้อนเม่ษายน	ค.ศ.	 1991	พวกเข่าเร้ิ�ม่การ้ร้ณ์ร้งค์เพื�อต่ิอต้ิานท้าทายการ้แก้ไข่ร้ัฐธร้ร้ม่น้ญท่�อย้่ภายใต้ิ 
การ้พิจาร้ณ์าข่องร้ัฐบาลทหาร้	 อันเป็นการ้แก้ไข่ท่�จะเสิ้ร้ิม่บทบาทอำานาจข่องกองทัพในการ้ปกคร้องอภิบาล	นอก 
จากปร้ะกาศต่ิอต้ิานร้่างร้ัฐธร้ร้ม่น้ญฉบับเร้ิ�ม่แร้ก	กลุ่ม่เหล่าน่�ยังเข่่ยนเอกสิ้าร้ท่�ร้้้จักกันในชื�อว่า	 ร้ัฐธร้ร้ม่น้ญฉบับ 
ปร้ะชาชน	ข่้�นม่าเปน็ทางเลอืก	และเสิ้นอร่้างต่ิอสิ้ภานติิิบญัญติัิแหง่ชาติิในเดื้อนม่ถิูนุายนข่องปีเด่้ยวกนั	
	 แม่้ความ่ริ้เร้ิ�ม่เพื�อสิ้่งเสิ้ริ้ม่ปร้ะชาธิปไติยดั้งกล่าวจะได้้ร้ับการ้สิ้นับสิ้นุนจาก	 4	พร้ร้คการ้เมื่องใหญ่และ 
ปร้ะชาสิ้งัคม่หลากหลายภาคส่ิ้วน	แต่ิร้ฐับาลทหาร้ก็ปฏิิเสิ้ธรั้ฐธร้ร้ม่นญ้ฉบับปร้ะชาธปิไติยดั้งกลา่ว	ในเดื้อนเม่ษายน	
ค.ศ.	 1992	พวกเข่าเสิ้นอชื�อผ่้้บัญชาการ้ทหาร้บก	พล.อ.	 สุิ้จินด้า	คร้าปร้ะย้ร้	 เป็นนายกร้ัฐม่นติร้่	 ทั�งท่�ก่อนหน้าน่� 
เคยสัิ้ญญาต่ิอชาติิว่าจะไม่ข้่่�นเปน็หวัหน้าร้ฐับาล	และทั�งท่�เข่าไม่ใ่ชส่ิ้ม่าชิกข่องรั้ฐสิ้ภา	ซึ่้�งเปน็ปร้ะเพณ์ส่ิ้ำาหร้บัติำาแหน่ง
ดั้งกลา่ว	
	 ถู้งจุด้น่�	 จ้งชัด้เจนต่ิอสิ้าธาร้ณ์ชนชาวไทยแล้วว่าการ้ย้ด้อำานาจข่อง	 ร้สิ้ช.	 เม่ื�อปีก่อนท่�จร้ิงแล้วเป็นการ้ 
ร้ฐัปร้ะหาร้ท่�ออกแบบม่าเพื�อสิ้ร้า้งร้ะบอบการ้ปกคร้องข่องทหาร้

การต่่อต้่าน

	 เหติุการ้ณ์์ดั้งกล่าวนำาไปสิ้้่การ้ร้ิเร้ิ�ม่ร้ณ์ร้งค์โด้ยสิ้หพันธ์นิสิ้ิตินักศ้กษาและคณ์ะกร้ร้ม่การ้ร้ณ์ร้งค์เพื�อ
ปร้ะชาธปิไติย	โด้ยปร้ะกาศเป้าหม่าย	“เพื�อเพิ�ม่ความ่ติร้ะหนักร้้้เก่�ยวกับการ้ด้ำาเนินการ้ข่องรั้ฐธร้ร้ม่นญ้ไทย	ส่ิ้งเสิ้ริ้ม่
การ้กร้ะทำาท่�เปน็ปร้ะชาธปิไติย	และสิ้นบัสิ้นนุในการ้ปร้ะสิ้านจัด้กิจกร้ร้ม่ต่ิางๆ	ข่ององค์กร้ไม่ใ่ชร่้ฐัอื�นๆ	ท่�ม่เ่ปา้หม่าย 
เหล่าน่�”	และ	“เพื�อต่ิอส้้ิ้แบบไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้งเพื�อต่ิอต้ิานการ้แต่ิงตัิ�ง	พล.อ.	สุิ้จินด้า	โด้ยใชป้ฏิิบติัิการ้เชงิสิ้ญัลกัษณ์ ์
และปฏิิบติัิการ้ทางติร้ง”	(Callahan,	1998)
	 การ้ร้ณ์ร้งค์เหล่าน่�เร้ิ�ม่ต้ินจากการ้อด้อาหาร้ปร้ะท้วงต่ิางๆ	และการ้ปร้ะท้วงใหญ่บนท้องถูนน	 โด้ยม่่ผ่้้เข่้า 
ร้ว่ม่เปน็จำานวนหลายแสิ้นคน	(โปร้ด้ด้ต้ิาร้างท่�	2	 ในหนา้	28)	 ในวันท่�	14	พฤษภาคม่	กลุม่่ต่ิอต้ิานได้้ร้ว่ม่กนักอ่ตัิ�ง 
สิ้ม่าพันธ์ปร้ะชาธิปไติย	 เพื�อข่ยายการ้ร้ณ์ร้งค์จากเดิ้ม่ท่�สิ้่วนใหญ่เป็นความ่พยายาม่ข่องชนชั�นกลางไปสิ้้่ชนชั�น
แร้งงานและผ้้่อย้่อาศัยในสิ้ลัม่	 เม่ื�อถู้งสิ้ัปด้าห์ท่�สิ้าม่ข่องเดื้อนพฤษภาคม่	 ม่่ปร้ะชาชนกว่าคร้้�งล้านม่าร้วม่ตัิวกัน
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ในปี 2006 กองทั์พัไท์ยกอ่การิรัิฐปริะหาริโค่นลม้นายกรัิฐมนตรีิ
ทั์กษิิณ ชนิวัีตริ ขณะที์�เขาไมอ่ยูใ่นปริะเท์ศั ที์�มา: วิีกมีิเดีีย คอมมอนส์

ท่�กรุ้งเทพม่หานคร้และพยายาม่ย้ด้อาคาร้ทำาเน่ยบร้ัฐบาล	 	 แม้่การ้ปร้ะท้วงต่ิางๆ	 สิ้่วนใหญ่จะไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 
แต่ินกักิจกร้ร้ม่บางคนก็ติอบโต้ิการ้ปร้าบปร้าม่ข่องรั้ฐด้้วยการ้ข่ว้างปาสิ้ิ�งข่อง	จุด้ไฟ	และการ้ทำาลายข้่าวข่องทรั้พย์สิ้นิ
ต่ิางๆ	เปดิ้โอกาสิ้ใหร้้ฐับาลใชเ้ปน็ข่อ้อ้างในการ้ปร้าบปร้าม่หนกัข่้�น

	 ในวันท่�	 19	 พฤษภาคม่	 ค.ศ.	 1992	 
แม่้ร้ัฐบาลจะสิ้ั�งห้าม่ไม่่ให้ม่่การ้ร้วม่ตัิวกันเกิน	
10	คน	แต่ิปร้ะชาชนกว่า	50,000	คนก็ได้้ร้วม่
ตัิวกันท่�ม่หาวิทยาลัยร้าม่คำาแหงและด้ำาเนินการ้
จัด้กจิกร้ร้ม่ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นือยา่งต่ิอเนื�อง	 รั้ฐบาล
ติอบโต้ิด้้วยการ้ปร้าบปร้าม่ม่ากยิ�งข่้�น	 ร้วม่ถู้ง
กร้าด้ยิงเข่้าไปในกลุ่ม่ผ่้้ปร้ะท้วงท่�ปร้าศจาก
อาวุธด้้วย	อย่างไร้ก็ติาม่	การ้ทำาเช่นน่�ม่่แต่ิเพิ�ม่
ข่้อเร้่ยกร้้องจากภายในและจากนานาชาติิให้
ร้ฐับาลทหาร้ลงจากอำานาจม่ากข้่�น	ปร้ะชาชนทำา 
การ้ควำาบาติร้คอนเสิิ้ร้ต์ิและงานอ่เวนต์ิอื�นๆ	ท่�ม่	่
ร้ฐับาลเปน็ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุ	คนข่บัแท็กซ่ึ่�ปฏิิเสิ้ธผ่้โ้ด้ยสิ้าร้ท่�เปน็สิ้ม่าชกิข่องกองทัพ	ปร้ะชาชนถูอนเงนิออกจากธนาคาร้
ท่�อย้ใ่ต้ิการ้ควบคุม่ข่องกองทัพ	การ้ร้ณ์ร้งค์ม่ภ่าคธรุ้กจิเข่า้ร่้วม่จำานวนม่าก	และภายในวันท่�	24	พฤษภาคม่	กองทัพ
จ้งยอม่บร้ร้จุการ้แก้ไข่ร้ัฐธร้ร้ม่น้ญท่�เป็นปร้ะชาธิปไติยเข่้าไปในร้ัฐธร้ร้ม่น้ญฉบับใหม่่	พล.อ.	 สิุ้จินด้า	ลาออกจาก
การ้เป็นนายกร้ัฐม่นติร้่	 และม่่การ้แต่ิงตัิ�งพลเร้ือนท่�เป็นสิ้ม่าชิกสิ้ภาจากการ้เลือกตัิ�งให้ด้ำาร้งติำาแหน่งแทน	 เม่ื�อถู้ง 
ปลายเดื้อนมิ่ถูุนายนรั้ฐสิ้ภาท่�อย้่ใต้ิการ้ควบคุม่ข่องทหาร้ได้้ถู้กยุบทิ�ง	 และต่ิอม่าม่่การ้จัด้การ้เลือกตัิ�งข่้�นในเดื้อน
กนัยายน	
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ผ่้้นำาทางการ้เม่ืองฝึ่ายพลเร้ือน	กลุ่ม่วิชาช่พต่ิางๆ	ผ่้้นับถืูอศาสิ้นาพุทธ	
และนกักจิกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติย

ตาราง 2: ไทย, 1992
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่อง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหน่งยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

คณ์ะเผ่ด็้จการ้ทหาร้

การ้ยื�นข้่อเร่้ยกร้อ้ง	การ้ปร้ะท้วง	การ้อด้อาหาร้	การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื

สิ้ง้

15	เดื้อน

41	วัน

ปานกลาง:	ม่่การ้วางเพลงิและจลาจลอย้บ้่าง

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่

สิ้ว่นใหญเ่ปน็กลาง

ผ่้น้ำาทหาร้

ยด้้อาคาร้ท่�ทำาการ้ต่ิางๆ	ข่องร้ฐับาลและกลไกร้ฐั

ปานกลางถู้งร้้ายแร้ง

ผ่้น้ำาท่�ม่าจากการ้แต่ิงตัิ�งลาออก	การ้ถูอนตัิวกลบัสิ้้ค่่ายทหาร้

ผ่้น้ำาท่�ม่าจากการ้แต่ิงตัิ�งลาออก	การ้ถูอนตัิวกลบัสิ้้ค่่ายทหาร้

ต่ิอม่าม่่การ้เลอืกตัิ�งและสิ้ถูาบนัท่�เปน็ปร้ะชาธปิไติยเปน็เวลา	14	ปีเต็ิม่	
ติาม่ม่าด้้วยชว่งข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง	การ้เลอืกตัิ�ง
ท่�เปน็ปร้ะชาธปิไติย	ปจัจุบนัอย้ภ่ายใต้ิการ้ปกคร้องข่องทหาร้

กลุม่่ภาคปร้ะชาสิ้งัคม่ยงัคงตืิ�นตัิว
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หลัังเหตุ่การณ์์

	 ร้ัฐธร้ร้ม่น้ญฉบับใหม่่ท่�เป็นปร้ะชาธิปไติยสิ้่งเสิ้ร้ิม่ให้เกิด้การ้ติร้วจสิ้อบถู่วงดุ้ล	 เพื�อลด้การ้ใช้อำานาจโด้ย 
ม่ชิอบข่องร้ฐับาล	ได้้แก่	ศาลท่�ม่ค่วาม่เปน็อิสิ้ร้ะ	กร้ร้ม่การ้การ้เลอืกตัิ�ง	และหน่วยงานต่ิอต้ิานการ้ทจุร้ติิต่ิางๆ	นอกจาก 
น่�ยังเปิด้ทางให้ม่่สิ้ม่าชิกวุฒิสิ้ภาท่�ม่าจากการ้เลือกตัิ�งออกม่าด้้วย	 เป็นเวลากว่า	 14	 ปีท่�ปร้ะเทศไทยค่อนข้่างเป็น
ปร้ะชาธปิไติย	การ้เลอืกตัิ�งพร้ร้คปร้ะชานยิม่ท่�เอ่ยงซึ่า้ยใน	ค.ศ.	2001	 ส่ิ้งผ่ลให้เกิด้การ้แบง่ขั่�วทางการ้เมื่องภายใน 
ปร้ะเทศม่ากยิ�งข่้�น	 จนนำาไปสิ้้่กองทัพเข้่าย้ด้อำานาจชั�วคร้าวใน	 ค.ศ.	 2006	 ก่อนท่�จะเปล่�ยนผ่่านอำานาจให้กับ 
แนวร้ว่ม่พลเม่อืงปกีกลาง-ข่วา	ในปต่ีิอๆ	ม่าพบว่าม่่แบบแผ่นข่องการ้ปร้ะท้วงข่นาด้ใหญ่บนท้องถูนนโด้ยเก่�ยวข้่อง
กับฝึ่ายการ้เม่ือง	2	ฝึ่ายใหญ่ๆ	 เพื�อบั�นทอนการ้ปกคร้องข่องนายกร้ัฐม่นติร้่ท่�ด้ำาร้งอำานาจอย้่ข่องอ่กฝึ่ายหน้�ง	ผ่ลก็ 
คือสิิ้�งเหล่าน่�ถืูอเป็นการ้ใช้ปฏิิบัติิการ้ความ่รุ้นแร้งไม่่ใช่ในฐานะข่บวนการ้เพื�อปร้ะชาธิปไติยท่�ม่่ฐานกว้าง	 แต่ิเป็น
เพ่ยงอ่กวิธ่การ้หน้�งข่องการ้ต่ิอส้้ิ้ร้ะหว่างฝึ่ายต่ิางๆ	 ท่�เข้่าข่้างตัิวเอง	 แม้่ว่าการ้ขั่ด้ข่วางร้้ปแบบน่�แน่นอนว่าด่้กว่า 
สิ้งคร้าม่กลางเมื่อง	 แต่ิม่ันก็สิ้่งผ่ลทำาให้การ้แบ่งข่ั�วทางการ้เม่ืองและภาวะทางตัินด้ำาเนินต่ิอไปเรื้�อยๆ	ภาวะเช่นน่� 
สิ้ง่ผ่ลใหเ้กดิ้การ้แทร้กแซึ่งในบางชว่งจากทหาร้	ซึ่้�งกอ่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ข่้�นอ่กครั้�งในเดื้อนพฤษภาคม่	ค.ศ.	2014	และ 
ยงัคงอย้ใ่นอำานาจม่าจนถู้งปจัจุบนั

สหภาพโซเวีียต่แลัะประเทศไทย:
เปรียบเทียบแลัะสรุป

	 ในข่ณ์ะท่�กร้ณ์่อื�นๆ	 ส่ิ้วนใหญ่ท่�ถู้กนำาม่าพิจาร้ณ์าในเร่้ยงความ่ชิ�นน่�	 เป็นกร้ณ่์ท่�ร้ัฐบาลท่�ติกเป็นเป้าหม่าย
ข่องโจร้ปล้นอำานาจเป็นร้ัฐบาลร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยท่�ม่าจากการ้เลือกตัิ�ง	 แต่ิสิ้หภาพโซึ่เว่ยติใน	ค.ศ.	 1991	กำาลัง
อย้่ร้ะหว่างการ้ปฏิิร้้ปท่�เกิด้ข่้�นจากบนลงล่าง	 ยิ�งเม่ื�อคำาน้งว่ารั้สิ้เซึ่่ยและสิ้าธาร้ณ์ร้ัฐอื�นๆ	 สิ้่วนใหญ่ข่องโซึ่เว่ยติ 
ไม่่เคยม่่ปร้ะสิ้บการ้ณ์์ในร้ะบอบปร้ะชาธิปไติย	หร้ือไม่่เคยม่่ข่บวนการ้ปร้ะชาสิ้ังคม่อย่างกว้างข่วาง	 ความ่สิ้ำาเร้็จ 
ข่องการ้ข่บัไลร่้ฐัปร้ะหาร้จ้งยิ�งพเิศษและนา่ปร้ะทับใจ
	 อยา่งไร้กต็ิาม่	ข้่อยกเว้นท่�สิ้ำาคัญคือสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัต่ิางๆ	ในคาบสิ้ม่ทุร้บอลติิก	ท่�เคยเปน็เอกร้าชม่ากกว่า	20	ปี	 
ตัิ�งแต่ิช่วงท่�ร้ะบอบจักร้วร้ร้ดิ้ซึ่าร์้ข่องร้ัสิ้เซึ่่ยล่ม่สิ้ลายจนถู้งสิ้งคร้าม่โลกคร้ั�งท่�	 2	 และไม่่เคยยอม่รั้บการ้ถู้กผ่นวก 
ร้วม่เข่้าเป็นสิ้่วนหน้�งข่องสิ้หภาพโซึ่เว่ยติ	 นอกจากน่�ยังเคยม่่ปร้ะสิ้บการ้ณ์์ร้ณ์ร้งค์ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง 
อย่างกว้างข่วางเพื�อสิ้นับสิ้นุนการ้ปร้ะกาศอิสิ้ร้ภาพเป็นเวลาหลายปีด้้วย	 ท่�จร้ิงแล้ว	ความ่ใฝ่ึฝึันสิ้้่การ้เป็นเอกร้าช 
ข่องชาติิทั�ง	3	ในคาบสิ้มุ่ทร้บอลติิกเป็นแร้งจ้งใจสิ้ำาคัญข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้
	 เม่ื�อเท่ยบกับข่นาด้ข่องสิ้หภาพโซึ่เว่ยติแล้ว	 ปร้ะชาชนท่�ม่่สิ้่วนร้่วม่กับการ้ปร้ะท้วงในร้ัสิ้เซึ่่ยหลังเกิด้
ร้ฐัปร้ะหาร้ม่จ่ำานวนม่ากไม่เ่ท่ากร้ณ์อื่�นๆ	และการ้เร้ย่กร้อ้งใหน้ดั้หยุด้งานทั�วไปสิ้ว่นใหญแ่ลว้กไ็ม่ม่่ผ่่้ข้่านร้บัม่ากนกั	
ทว่าสิ้ำาหร้ับปร้ะเทศท่�เคยม่่ปร้ะสิ้บการ้ณ์์เพ่ยงน้อยนิด้ในการ้จัด้ตัิ�งเพื�อแสิ้ด้งความ่เห็นแย้งไม่่ว่าจะในร้้ปแบบใด้
กต็ิาม่	แค่การ้ม่ป่ร้ะท้วงสิ้าธาร้ณ์ะ	(แม่จ้ะจำากดั้อย้ใ่นเม่อืงใหญก่ต็ิาม่)	กเ็พย่งพอแลว้ท่�จะทำาใหโ้จร้ปลน้อำานาจร้บัร้้ว่้า 
พวกเข่าไม่ส่ิ้าม่าร้ถูร้กัษาอำานาจเอาไว้ได้้อ่กต่ิอไป	โด้ยเฉพาะเม่ื�อม่ก่าร้ต่ิอต้ิานเพิ�ม่เติิม่จากหลายๆ	ภาคสิ้ว่นในร้ฐับาล	
พร้ร้คคอม่ม่วินสิิ้ต์ิ	และสิ้ื�อภายใต้ิการ้ควบคุม่ข่องร้ฐั	ในรั้ฐท่�เคยเปน็เผ่ด็้จการ้เบด็้เสิ้ร็้จม่ากอ่น
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	 ปร้ะเทศไทยเคยม่่ปร้ะสิ้บการ้ณ์์กับความ่เป็นพหุนิยม่ 
ทางการ้เม่ืองอย่างจำากัด้ม่าบ้างแล้วแม่้ว่าจะไม่่สิ้ม่ำาเสิ้ม่อก็ติาม่ 
ในช่วงติลอด้	18	ปีหลังการ้ลุกฮือเพื�อสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติย 
เม่ื�อ	 ค.ศ.	 1973	อย่างไร้ก็ติาม่	ทหาร้ก็ยังไม่่ยอม่เปิด้โอกาสิ้ให้
เกิด้ปร้ะชาธปิไติยอย่างสิ้ม่บ้ร้ณ์์	และร้ัฐบาลบางชุด้ท่�แทร้กเข่้า
ม่าก็ถู้กม่องว่าฉ้อฉลและเป็นข่องคนม่ั�งม่่	 ดั้งนั�น	 พวกเข่าจ้ง 
ไม่่ได้้ออกม่าแสิ้ด้งความ่กร้ะตืิอร้ือร้้นในร้้ปแบบท่�ปกติิแล้วจะ 
นำาไปสิ้้่การ้ปกป้องสิ้ถูาบันข่องพลเร้ือนอย่างมุ่่งม่ั�นเพื�อติอบโต้ิต่ิอการ้แทร้กแซึ่งชั�วคร้ั�งคร้าวข่องทหาร้	 คนไทย 
สิ้าม่าร้ถูร้ะด้ม่กำาลังได้้อย่างม่่ปร้ะสิ้ิทธิภาพทันท่ท่�เห็นได้้ชัด้แล้วว่าจริ้งๆ	ทหาร้วางแผ่นจะควบคุม่ร้ัฐบาลไปอย่าง 
ไม่่ม่่กำาหนด้	 เช่นเด่้ยวกับคนรั้สิ้เซึ่่ย	 การ้ไม่่ม่่วัฒนธร้ร้ม่ปร้ะชาธิปไติยและความ่ตัิ�งแง่ไม่่ไว้วางใจต่ิอผ่้้นำาพลเรื้อน 
ไม่ไ่ด้้หยุด้พวกเข่าจากการ้นำาตัิวไปเส่ิ้�ยงเพื�อสิ้นบัสิ้นนุเสิ้ร่้ภาพทางการ้เมื่องท่�ม่ากยิ�งข่้�น
	 แน่นอนว่า	ม่่ความ่แติกต่ิางอย่างล้กซึ่้�งหลายปร้ะการ้ร้ะหว่างสิ้ถูานการ้ณ์์ทางการ้เม่ืองข่องสิ้หภาพโซึ่เว่ยติ
และปร้ะเทศไทยในข่ณ์ะท่�ม่่การ้ลุกฮือเหล่าน่�	 ตัิวอย่างเช่น	ความ่แติกต่ิางท่�สิ้ำาคัญอย่างหน้�งก็คืออำานาจผ่้กข่าด้ข่อง 
พร้ร้คคอม่ม่วินิสิ้ต์ิท่�คร้อบงำาสิ้หภาพโซึ่เว่ยติ	อยา่งไร้ก็ติาม่	ปร้ะเทศไทยก็ม่ป่ร้ะวัติิศาสิ้ติร์้การ้ปกคร้องแบบเผ่ด็้จการ้ 
เชน่เด่้ยวกบัร้สัิ้เซึ่ย่และสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัอื�นๆ	ข่องโซึ่เว่ยติ	การ้กวาด้ลา้งและเปล่�ยนตัิวผ่้น้ำาพร้ร้คคอม่ม่วินสิิ้ต์ิในอด่้ติและ 
การ้ย้ด้อำานาจโด้ยทหาร้ในกรุ้งเทพเป็นสิ้ิ�งท่�เกิด้ข่้�นม่าติลอด้เวลาหลายทศวร้ร้ษโด้ยแทบไม่่ม่่การ้ติอบสิ้นองจาก 
สิ้าธาร้ณ์ะเลย		ดั้งนั�น	โจร้ปลน้อำานาจจ้งไม่ทั่นตัิ�งตัิวเมื่�อเผ่ชญิกบัการ้ติอบโต้ิเชงิลบจากปร้ะชาชนทั�วไปเพื�อต่ิอต้ิาน 
ความ่พยายาม่ในการ้ยด้้อำานาจข่องพวกเข่า	จำานวนผ่้ป้ร้ะท้วงท่�ค่อนข่า้งนอ้ยในกร้ณ์ข่่องโซึ่เว่ยติสิ้ว่นหน้�งได้้ร้บัการ้
ชด้เชยจากความ่แติกแยกภายในกลุม่่ผ้้่ปกคร้อง	ทว่าในทั�ง	2	กร้ณ่์	กลุม่่ชนชั�นนำาต่ิางๆ	ท่�โจร้ปลน้อำานาจต้ิองพ้�งพา 
อาศัยม่่จำานวนม่ากพอท่�ติร้ะหนักว่าการ้ต่ิอสิ้้้และการ้เสิ้่ยเลือด้เสิ้่ยเนื�อข่องปร้ะชาชนเพื�อพยายาม่อย้่ในอำานาจ 
ต่ิอไปเปน็สิ้ิ�งท่�ไม่คุ่้ม่เสิ้ย่	

2. ยัับยัั�งการรวบอำานาจขัองรัฐประหารในระหว�างก�อการ

	 หน้�งในการ้ใช้ปร้ะโยชน์จากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องท่�น่าปร้ะทับใจท่�สิุ้ด้คือเวลาท่�ปร้ะชาชนติอบโต้ิ 
ต่ิอความ่พยายาม่ก่อร้ฐัปร้ะหาร้ก่อนท่�จะเกิด้การ้ร้วบอำานาจได้้สิ้ำาเร้จ็	ในกร้ณ์เ่หล่าน่�	ฝึร้ั�งเศสิ้และอาร์้เจนติินา	ซึ่้�งเปน็
สิ้ถูานการ้ณ์์แบบท่�	 2	 (โปร้ด้ด้้หน้า	14)	การ้ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองสิ้่งการ้แจ้งเตืิอนต่ิอกลุ่ม่ท่�ยังไม่่แน่ใจว่าจะสิ้นับสิ้นุน
ข่้างใด้ว่าการ้ย้ด้ปร้ะเทศข่องทหาร้จะไม่่ม่่วันด้ำาเนินไปอย่างร้าบรื้�น	 และถู้งท่�สิุ้ด้แล้วเป็นปัจจัยช่�ข่าด้ท่�สิ้ร้้างความ่ 
ได้้เปร้ย่บใหก้บัร้ฐับาลพลเร้อืน	

ฝรั�งเศส เมษายน ค.ศ. 1961

	 ในช่วงต้ินทศวร้ร้ษ	1960	ฝึร้ั�งเศสิ้	 เช่นเด่้ยวกับปร้ะเทศสิ้่วนใหญ่ในยุโร้ปติอนเหนือและติะวันติก	 ได้้เป็น
สิ้าธาร้ณ์ร้ฐัปร้ะชาธปิไติยม่าเกอืบศติวร้ร้ษแลว้	ยกเว้นในชว่งท่�เยอร้ม่นเ่ข้่ายด้้คร้องใน	ค.ศ.	1940-45	อยา่งไร้ก็ติาม่	

ชัดเจนว่า โจรปล้ันอำานาจในสิหภาพโซเว้ยตั
แลัะประเทศไทยรบัมือไมทั่นเมื�อเผชญิกับการ
ตัอบโต้ัเชิงลับจากประชาชนทั�วไปเพื�อต่ัอต้ัาน
ความพยายามในการยึดอำานาจของพวกเขา
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

การ้ข่้�นม่าข่องร้ัฐบาลว่ช่ท่�สิ้นับสิ้นุนนาซึ่่และการ้ท่�ผ่้้รุ้กร้านชาวเยอร้ม่ันหาแนวร้่วม่ท่�เต็ิม่อกเต็ิม่ใจให้ความ่ร้่วม่ม่ือ 
ในช่วงเวลาดั้งกล่าวได้้อย่างง่ายด้าย	 ก็ได้้ก่อให้เกิด้ความ่กังวลเก่�ยวกับความ่ย้ด้มั่�นท่�ม่่ต่ิอร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยใน 
บางภาคส่ิ้วนข่องสัิ้งคม่ฝึร้ั�งเศสิ้	บททด้สิ้อบข่ั�นสิุ้ด้ยอด้ได้้ม่าถู้งในเดื้อนเม่ษายน	1961	หลังจากเกิด้สิ้งคร้าม่ปร้าบ
ปร้าม่การ้ลุกฮือในแอลจ่เร้่ยกับกลุ่ม่ชาติินิยม่ท่�เร่้ยกร้้องอิสิ้ร้ภาพจากฝึรั้�งเศสิ้เป็นเวลากว่า	7	ปี	 เมื่�อปร้ะธานาธบิด่้
ชาร์้ล	 เด้อ	 โกลข่องฝึร้ั�งเศสิ้ปร้ะกาศว่าร้ัฐบาลข่องเข่าจะเจร้จาเพื�อยุติิร้ะบอบอาณ์านิคม่ข่องฝึร้ั�งเศสิ้ท่�อย้่ม่านาน	
130	ป	ีในข่ณ์ะนั�นม่ช่าวฝึร้ั�งเศสิ้ผ่้อ้ย้อ่าศยัในอาณ์านคิม่ข่องปร้ะเทศดั้งกลา่วกว่า	1	ลา้นคน	บางคร้อบคร้วัอย้ท่่�นั�น
ม่าหลายชั�วคนแล้ว	 การ้ได้้เห็นแนวโน้ม่ว่าจะไม่่ได้้ร้ับความ่สุิ้ข่สิ้บายจากผ่ลปร้ะโยชน์ข่องร้ะบอบการ้ปกคร้องโด้ย 
คนผ่วิข่าวท่�เปน็ส่ิ้วนนอ้ยอ่กต่ิอไป	สิ้ง่ผ่ลใหเ้กิด้กร้ะแสิ้ต่ิอต้ิานจากชาวฝึร้ั�งเศสิ้ฝึา่ยข่วา	ซึ่้�งม่ตั่ิวแทนเปน็กร้ะบอกเสิ้ย่ง
ให้อย้ใ่นกองทัพฝึร้ั�งเศสิ้เปน็อยา่งด่้	
	 ในคืนวันศกุร้ท่์�	21	เม่ษายน	นายพล	4	คนได้้นำากองร้้อยทหาร้ยด้้สิ้ถูานท่�ทำาการ้ข่องรั้ฐบาลในกรุ้งแอลเจ่ยร้	์
เม่อืงหลวงข่องแอลจ่เร้ย่	พวกเข่าจับกุม่บร้ร้ด้านายพลผ่้น้ำาการ้ปกคร้องอาณ์านคิม่และภักด่้ต่ิอร้ฐับาล	และปร้ะกาศ
ย้ด้คร้องอำานาจเหนือร้ัฐบาลพลเรื้อนท่�ถู้กต้ิองติาม่กฎหม่ายข่องปร้ะเทศอาณ์านิคม่ร้วม่ถู้งควบคุม่สิ้ถูาน่วิทยุและ
หนังสิ้ือพิม่พ์	 ต่ิอม่าจ้งเร้ิ�ม่ชัด้เจนว่าทั�งร้ัฐบาลฝึร้ั�งเศสิ้ท่�กรุ้งปาร่้สิ้และโจร้ปล้นอำานาจท่�กรุ้งแอลเจ่ยร์้ต่ิางไม่่ยอม่
ปร้ะนป่ร้ะนอม่	และชัด้เจนเช่นเด่้ยวกันว่าท่�จริ้งแล้วน่�คือความ่พยายาม่ในการ้ใช้กำาลงัยด้้อำานาจไม่่เพย่งในแอลจ่เร้ย่
เท่านั�น	แต่ิมุ่ง่หม่ายยด้้อำานาจในฝึร้ั�งเศสิ้เองด้้วย	ท่�จร้งิแลว้	โจร้ปลน้อำานาจได้้คิด้แผ่นข้่�นม่าว่า	หลงัจากร้วบอำานาจ
ในกรุ้งแอลเจ่ยร้์และเม่ืองชายฝึั� งท่�สิ้ำาคัญข่องแอลจ่เร่้ยท่�ซ้ึ่�งปร้ะชากร้ฝึรั้�งเศสิ้สิ้่วนใหญ่อาศัยอย้่แล้ว	 จะเติร้่ยม่เข่้า
ทำาการ้ย้ด้อำานาจในกรุ้งปาร้่สิ้ต่ิอ	 ในข่ณ์ะนั�นม่่ทหาร้ฝึร้ั�งเศสิ้กว่า	 5	 แสิ้นคน	ปร้ะจำาการ้อย่้ในปร้ะเทศแอลจ่เร้่ย	 
นบัเปน็กำาลงัทหาร้สิ้ว่นใหญ่ข่องกองทัพฝึร้ั�งเศสิ้	

การต่่อต้่าน

	 ปร้ะธานาธบิด่้ชาร้ล์	เด้อ	โกล	ข่องฝึร้ั�งเศสิ้ได้้ออกปร้ะกาศแจ้งทั�วปร้ะเทศเพื�อเร่้ยกร้้องให้ปร้ะชาชนออกม่า 
ต่ิอต้ิานความ่พยายาม่ในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้โด้ยทันท่	หลงัการ้ปร้ะชุม่ฉกุเฉนิร้ะหว่างพร้ร้คการ้เม่อืงและสิ้หภาพแร้งงาน 
ต่ิางๆ	 ข่องฝึร้ั�งเศสิ้ในช่วงสิุ้ด้สิ้ัปด้าห์	 ได้้ม่่การ้นัด้หยุด้งานทั�วไปข่้�นเป็นเวลา	 1	 ชั�วโม่งและม่่การ้ปร้ะท้วงในพื�นท่�
สิ้าธาร้ณ์ะข่้�นในวันจันทร้ท่์�	 24	 เม่ษายน	1961	 เพื�อแสิ้ด้งใหเ้หน็ความ่ตัิ�งใจจร้งิในการ้ต่ิอต้ิานความ่พยายาม่ใด้ๆ	 ท่�
เปน็ภัยคกุคาม่ต่ิอการ้ปกคร้องข่องพลเร้อืนในฝึร้ั�งเศสิ้เอง	(โปร้ด้ด้ต้ิาร้าง	3	ในหนา้	33)	หลงัร้ะบุว่าอาจม่่การ้รุ้กร้าน
ทางอากาศโด้ยทหาร้กบฏิจากแอลจ่เร้่ย	นายกรั้ฐม่นติร่้ม่่แชล	 เด้อเบร้ได้้เร่้ยกร้้องให้ปร้ะชาชนเติร้่ยม่พร้้อม่เพื�อกร้้ 
กนัไปติาม่ลานบนิต่ิางๆ	เพื�อโนม้่นา้วทหาร้ท่�เข่า้ม่าถู้งใหค้งความ่ภักด่้ต่ิอผ่้ม้่อ่ำานาจสิ้ั�งการ้ข่องฝึา่ยพลเรื้อน	ปร้ะชาชน
หลายร้อ้ยคนได้้เดิ้นทางไปท่�ลานบนิต่ิางๆ	เพื�อเติร่้ยม่ยานพาหนะเอาไว้สิ้กัด้กั�นทางข่้�นลงข่องเครื้�องบนิ	ในแอลจ่เร้ย่	
ผ่้จ้งร้กัภักด่้ต่ิอรั้ฐบาลฝึร้ั�งเศสิ้เร้ิ�ม่คัด้ลอกคำาปร้าศร้ยัข่องปร้ะธานาธบิด่้ชาร้ล์	เด้อ	โกลท่�เร้ย่กร้อ้งใหม้่ก่าร้ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่นื	
แล้วนำาไปแจกจ่ายในกลุ่ม่ทหาร้และพลเร้ือนชาวฝึรั้�งเศสิ้	นักบินทหาร้ท่�จงร้ักภักด่้ต่ิอร้ัฐบาลพลเร้ือน	 ในแอลจ่เร้่ย
ได้้ข่ับเคร้ื�องบินต่ิอส้้ิ้และเคร้ื�องบินข่นส่ิ้งม่ากกว่าคร้้�งหน้�งข่องกองบินกลับม่ายังฝึรั้�งเศสิ้	 ข่ณ์ะท่�เครื้�องบินท่�เหลือ 
ไม่ส่ิ้าม่าร้ถูข้่�นบินได้้เพร้าะม่ร่้ายงานปร้ศินาว่าเครื้�องยนต์ิเสิ้ย่กะทันหนั
	 ข่ณ์ะท่�เจ้าหนา้ท่�ร้ะดั้บสิ้ง้ข่องฝึร้ั�งเศสิ้สิ้ว่นใหญ่ยงัคงวางตัิวเปน็กลางอย้	่ทหาร้ทั�วไปสิ้ว่นใหญ่	ซึ่้�งโด้ยม่ากแลว้
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เป็นทหาร้เกณ์ฑ์์	ก็ยังคงอย้่ในค่ายเพื�อขั่ด้ข่ืนคำาสิ้ั�งเร้่ยกร้ะด้ม่พลข่องโจร้ปล้นอำานาจ	 เจ้าหน้าท่�ร้ะดั้บกลางจงใจส่ิ้ง 
คำาสิ้ั�งและเอกสิ้าร้ข่องโจร้ปล้นอำานาจไปผิ่ด้ท่�เพื�อสิ้นับสิ้นุนการ้ต่ิอต้ิานดั้งกล่าว	 เจ้าหน้าท่�คนอื�นๆ	 ท่�อย้่นิ�งยังด้้ง 
ถู่วงการ้สืิ้�อสิ้าร้และข่นส่ิ้งข่องทหาร้ให้ล่าช้าไปอ่กด้้วย	ภายในกร้ม่ทหาร้บางกร้ม่	ทหาร้ตัิ�งคณ์ะกร้ร้ม่การ้อิสิ้ร้ะเพื�อ
ปกคร้องตินเองข่้�นม่านอกเหนอืจากโคร้งสิ้ร้า้งสิ้ายบญัชาการ้ข่องกองทัพ	ข่า้ร้าชการ้พลเร้อืนบางคนหยุด้งานปร้ะท้วง	
ในข่ณ์ะท่�คนอื�นๆ	นำาแฟม้่และเอกสิ้าร้ท่�สิ้ำาคัญไปซึ่อ่นไว้	
	 ข่ณ์ะท่�ร้ัฐบาลฝึร้ั�งเศสิ้ด้ำาเนินการ้ติาม่แผ่นเติร่้ยม่รั้บมื่อต่ิางๆ	 เพื�อต่ิอต้ิานการ้แผ่่ข่ยายข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้ 
ม่าสิ้้่ดิ้นแด้นภาคพื�นข่องฝึร้ั�งเศสิ้ด้้วยวิธ่การ้ทางทหาร้	 ต่ิอม่าไม่่นานก็ปร้ากฏิให้เห็นว่าปฏิิบัติิการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่ืน 
ข่องพลเม่อืงกำาลงัสิ้กดั้กั�นผ่้ว้างแผ่นกอ่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ใหไ้ม่ส่ิ้าม่าร้ถูบร้ร้ลุเปา้หม่ายข่องตินได้้	ในแอลจ่เร้ย่	กองกำาลงั 
ข่องติำาร้วจได้้ทำาการ้ยา้ยข่า้งและปร้ะกาศสิ้นบัสิ้นนุรั้ฐบาลพลเร้อืน	แม่ป้ร้ะธานาธบิด่้เด้อ	 โกลจะเร่้ยกร้้องใหท้หาร้ 
ท่�ภักด่้เข่า้โจม่ต่ิกบฏิ	แต่ิพวกเข่าไม่ไ่ด้้ต้ิองการ้ม่่สิ้ว่นร่้วม่ในการ้ริ้เริ้�ม่สิ้งคร้าม่กลางเม่อืงเพื�อฆ่่าฟนัปร้ะชาชนฝึร้ั�งเศสิ้
ด้้วยกันเอง	นอกจากน่�	เนื�องจากรั้บร้้้ถู้งความ่สิ้ำาเร็้จข่องการ้ใช้วิธต่่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง	ทหาร้จ้งไม่่เข้่าม่่ส่ิ้วนร่้วม่
ในการ้ใชค้วาม่รุ้นแร้งเพื�อต้ิานโจร้ปล้นอำานาจอ่กด้้วย	เมื่�อถู้งชว่งเยน็ข่องวันท่�	25	เม่ษายน	1961	ผ้้่นำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้
จ้งละทิ�งติำาแหนง่ข่องตินและหลบหนไ่ปในท่�สิ้ดุ้	

หลัังเหตุ่การณ์์

	 แอลจ่เร้ย่ได้้ร้บัเอกร้าชในปีต่ิอม่า	และฝึร้ั�งเศสิ้ยังคงเป็นหน้�งในปร้ะเทศปร้ะชาธปิไติยร้ะดั้บแนวหน้าข่องโลก
ต่ิอไป	ฝึร้ั�งเศสิ้เปน็หน้�งในปร้ะเทศท่�ม่ก่าร้แบง่ขั่�วทางการ้เม่อืงสิ้ง้กว่าสัิ้งคม่อื�นๆ	ในยุโร้ป	ม่่ข่บวนการ้สิ้หภาพแร้งงาน
ท่�เข้่ม่แข่็งและข่นบข่องการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนท่�นำาโด้ยเยาวชน	สิ้่งผ่ลให้เกิด้การ้ปร้ะท้วงข่้�นเป็นช่วงๆ	 โด้ยม่่ปร้ะชาชน
เข่า้ร้ว่ม่ทั�วปร้ะเทศกว่าหลายล้านคน	และการ้ลกุฮือกอ่นการ้ปฏิิวัติิไม่่ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จในเดื้อนพฤษภาคม่	1968	
พร้ร้คการ้เม่ืองชาติินิยม่เข่้ม่ข่้นและปร้ะชานิยม่ข่วาจัด้ม่่ผ่้้ติิด้ติาม่ม่ากข่้�นในช่วงหลายปีท่�ผ่่านม่า	ทว่าการ้ปกป้อง
สิ้ถูาบนัปร้ะชาธปิไติยยงัคงแข่ง็แกร้ง่ในกลุม่่ฝ่ึายซ้ึ่าย	กลุม่่สิ้ายกลาง	และกลุม่่อนรัุ้กษ์นยิม่สิ้ายกลาง	ซึ่้�งร้วม่กนัแลว้
เป็นตัิวแทนข่องเสิ้่ยงสิ้่วนใหญ่ท่�ม่่ข่นาด้ใหญ่พอสิ้ม่ควร้ในสิ้ังคม่ฝึรั้�งเศสิ้	 ข่ณ์ะเด่้ยวกัน	 กองทัพก็ยังคงอย้่ภายใต้ิ 
การ้ควบคมุ่ข่องร้ฐับาลพลเร้อืนอยา่งม่ั�นคง	
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

ผ่้น้ำาพลเรื้อนท่�ม่าจากการ้เลอืกตัิ�ง	ปร้ะชาสิ้งัคม่	สิ้หภาพแร้งงาน	
ทหาร้ชั�นผ่้น้อ้ย

ตาราง 3: ฝรั�งเศส, 1961
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหนง่ยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

โจร้ปลน้อำานาจท่�เป็นทหาร้	และชาวฝึร้ั�งเศสิ้ผ้้่อาศยัในอาณ์านคิม่แอลจ่เร้ย่

การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้นดั้หยุด้งาน

ปานกลาง

4	วัน

4	วัน

สิ้ง้

หลายลา้นคน

หลากหลายภาคสิ้ว่นข่องสิ้งัคม่ฝึรั้�งเศสิ้

ต่ิอต้ิานอยา่งกว้างข่วาง

นายพลปีกข่วาข่องกองทัพ

ยด้้ฐานทัพทหาร้และท่�ทำาการ้ข่องร้ฐับาลในแอลจ่เร่้ย

ติำา

การ้จับกมุ่ผ่้น้ำา

การ้รั้กษาปร้ะชาธปิไติยและปอ้งกนัไม่่ใหเ้กิด้สิ้งคร้าม่กลางเมื่อง
ท่�อาจเกดิ้ข้่�นได้้

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ต่ิางๆ	ยงัคงตืิ�นตัิว
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อาร์เจนติ่นา เมษายน ค.ศ. 1987

	 ปร้ะชาธิปไติยถู้กฟ้� นฟ้กลับม่าในปร้ะเทศอาร้์เจนติินาเม่ื�อ	 ค.ศ.	 1983	 หลังช่วงเวลาท่�ทหาร้ปกคร้อง	 
ภายใต้ิการ้นำาข่องร้ัฐบาลพลเรื้อนสิ้ายกลางท่�นำาโด้ยร้าอ้ล	 อัลฟอนซึ่ิน	 ได้้เร้ิ�ม่ม่่การ้สิ้ืบสิ้วนและด้ำาเนินคด่้กับ 
เจ้าหนา้ท่�ทหาร้ผ่้ต้้ิองสิ้งสิ้ยัว่าม่ส่ิ้ว่นร่้วม่ใน	“สิ้งคร้าม่สิ้กปร้ก”	ร้ะหว่างป	ี1976-83	ซึ่้�งสิ้ง่ผ่ลให้เกิด้การ้ทร้ม่านและ 
สิ้ังหาร้ชาวอาร์้เจนติินาท่�เป็นนักร้บกองโจร้	สิ้ม่าชิกสิ้หภาพแร้งงาน	 ฝ่ึายซ้ึ่าย	และผ้้่ต้ิองสิ้งสัิ้ยว่าเห็นแย้งคนอื�นๆ	 
ท่�ต้ิองสิ้งสิ้ัยกว่า	10,000	คน	 เม่ื�อถู้งเดื้อนม่่นาคม่	ค.ศ.	 1987	ม่่การ้ด้ำาเนินคด่้กับเจ้าหน้าท่�ไปกว่า	51	 ร้าย	 โด้ยใน 
จำานวนน่�	 12	 ร้ายถู้กศาลตัิด้สิิ้นว่าม่่ความ่ผิ่ด้	 (โด้ยศาลฎ่กาได้้สิ้ั�งพิพากษาเป็นท่�สิิ้�นสิุ้ด้ไปแล้ว	 5	 คด่้จากทั�งหม่ด้)	
นอกจากน่�ยงัม่ก่าร้ด้ำาเนนิคด่้สิ้ทิธมิ่นษุยชนเพิ�ม่เติิม่กว่า	450	คด่้อย้ใ่นร้ะหว่างด้ำาเนนิการ้	โด้ย	1	ใน	3	ข่องคด่้ดั้งกล่าว
เก่�ยวพันกับทหาร้และเจ้าหน้าท่�ท่�ยังปฏิิบัติิงานอย้่	 ความ่ร้้อนร้นกร้ะวนกร้ะวายยิ�งก่อตัิวเพิ�ม่ข่้�นเร้ื�อยๆ	 ในบร้ร้ด้าผ่้้ 
ม่ส่่ิ้วนร้ว่ม่ในอาชญากร้ร้ม่ต่ิอม่นษุยชาติิท่�ม่ร่้ฐัเปน็ผ้้่สิ้นบัสิ้นนุ
	 เม่ื�อวันท่�	15	เม่ษายน	ค.ศ.	1987	พันติร่้เอร้เ์นสิ้โติ	บาร้เ์ร้โร้	 (หร้อืร้้้จักกนัอ่กชื�อว่า	“คาโชร์้โร้”	เจ้าหนา้ท่�
ทหาร้อากาศ	และเป็นหัวหน้าฝึ่ายทร้ม่านข่องค่ายกักกันลาเปร์้ลา)	ปฏิิเสิ้ธไม่่ม่าร้ายงานตัิวติาม่หม่ายศาลพลเรื้อน
เพื�อต่ิอสิ้้ค้ด่้ท่�เข่าถูก้กลา่วหาว่ากร้ะทำาการ้ฆ่าติกร้ร้ม่และทร้ม่าน	แทนท่�จะม่าติาม่หม่ายเร่้ยก	 เข่ากลบัเกบ็ตัิวอย้ใ่น
ค่ายกร้ม่ทหาร้ร้าบพลร้่ม่ท่�	 14	 ในเม่ืองคอร้์โด้บา	 โด้ยเข่าได้้ร้ับการ้สิ้นับสิ้นุนจากพันโทล้อิสิ้	 โปโล	ซึ่้�งเป็นผ่้้บังคับ
บญัชาในพื�นท่�ดั้งกลา่ว	ไม่น่านต่ิอม่าทหาร้และเจ้าหนา้ท่�ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุจำานวน	130	คนกเ็ดิ้นทางม่าสิ้ม่ทบกับเข่าและ
เร้ย่กร้อ้งให้นริ้โทษกร้ร้ม่ความ่ผิ่ด้ท่�กอ่ข่้�นในชว่งสิ้งคร้าม่สิ้กปร้ก	ทหาร้กบฏิท่�เข่า้ร่้วม่เป็นพนัธมิ่ติร้ได้้ตัิ�งปอ้ม่ปร้าการ้
ต่ิางๆ	 ข้่�นในบริ้เวณ์โด้ยร้อบอย่างร้วด้เร็้ว	ณ์	ฐานทัพและค่ายทหาร้อื�นๆ	 เช่น	 โร้งเร้่ยนทหาร้ร้าบกัม่โป	 เด้	ม่าโย	 
(ซึ่้�งเคยเปน็สิ้ถูานท่�กอ่อาชญากร้ร้ม่เก่�ยวกบัสิ้ทิธมิ่นษุยชนจำานวนม่าก)	ท่�ซ้ึ่�งพนัโทอัลโด้	ร้โิกเข่า้ร้ว่ม่กบัทหาร้คนอื�นๆ 
อ่กกว่า	80	คน	และยงัม่ก่าร้กอ่กบฏิข่้�นท่�ฐานทัพในเมื่องซึ่ลัติาซ้ึ่�งอย้ท่างติอนเหนือข่องปร้ะเทศด้้วย
	 ผ่้้เข่้าร้่วม่ในความ่พยายาม่ก่อร้ัฐปร้ะหาร้เป็นร้้้จักกันในนาม่	“พวกทาสิ้่พร้างหน้า	 (Carapintadas)”	และ 
พวกเข่าเร้ย่กการ้ลกุฮอืว่า	“ปฏิิบติัิการ้เพื�อเกย่ร้ติิภมิ้่	(Operación	Dignidad)”	โด้ยยนืยนัว่าพวกเข่าเปน็แพะร้บับาป 
เพ่ยงเพร้าะปฏิิบัติิติาม่คำาสิ้ั�ง	 อย่างไร้ก็ติาม่	การ้ลุกฮือคร้ั�งน่�ได้้ร้ับการ้สิ้นับสิ้นุนจากทหาร้กลุ่ม่ใหญ่นอกเหนือจาก 
พวกท่�กลัวว่าตัิวเองจะถู้กด้ำาเนินคด่้ด้้วย	 ร้ัฐบาลข่องอัลฟอนซึ่ินม่่ความ่มุ่่งมั่�นท่�จะพัฒนาความ่เป็นมื่ออาช่พและ 
ลด้ความ่เป็นการ้เม่ืองข่องกองทัพลง	ซึ่้�งหลายทศวร้ร้ษท่�ผ่่านม่ากองทัพเป็นสิ้ถูาบันท่�ม่่อำานาจม่ากท่�สิุ้ด้ในปร้ะเทศ	 
เจ้าหน้าท่�ท่�ม่่อิทธิพลม่ากท่�สิุ้ด้ในกองทัพหลายคนร้้้ส้ิ้กไม่่พอใจกับแนวโน้ม่การ้เข้่าม่าสิ้อด้ส่ิ้องด้้แลข่องพลเรื้อน	 
ทั�งในแง่ข่องอาช่พการ้งานข่องพวกเข่าเองและความ่ไม่่ไว้เนื�อเชื�อใจในตัิวนักการ้เมื่อง	พวกเข่ายังเชื�ออย่างแร้ง 
กลา้ด้้วยว่าผ่้น้ำาทหาร้คือผ่้พ้ทัิกษผ์่ลปร้ะโยชนแ์หง่ชาติิข่องปร้ะเทศได้้ด่้ท่�สิ้ดุ้
	 แม่้พวกทาสิ้่พร้างหน้าจะไม่่ได้้อ้างอย่างเปิด้เผ่ยว่าพวกเข่ากำาลังพยายาม่โค่นล้ม่รั้ฐบาล	แต่ิสิ้าธาร้ณ์ชนก ็
ตัิ�งสิ้ม่ม่ติิฐานไปเช่นนั�นแล้ว	 เนื�องจากก่อนหน้าน่�เคยเกิด้ความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้ข้่�นหลาย	10	คร้ั�งแล้ว 
ในปร้ะเทศอาร์้เจนติินา	 ตัิ�งแต่ิกองทัพโค่นล้ม่ร้ัฐบาลพลเรื้อนครั้�งแร้กใน	ค.ศ.	 1930	 สิ้ัญญาณ์อื�นๆ	 ท่�บ่งช่�ไปยัง
สิ้ม่ม่ติิฐานน่�	 ได้้แก	่ บุคคลต่ิางๆ	 ท่�เข่า้ร้ว่ม่การ้กบฏิติิด้อาวุธ	 เหติกุาร้ณ์์ร้ะเบดิ้ท่�พุง่เปา้ไปยงัฝึา่ยตุิลาการ้	และทหาร้ 
ท่�ปฏิิเสิ้ธไม่เ่ชื�อฟงัคำาสิ้ั�งม่อบหม่ายใหป้ร้าบกบฏิข่องพลเอก	ร้อิอสิ้	เอเร้น	้เสิ้นาธกิาร้กองทัพ
	 กองทัพข่องอาร้์เจนติินาเกิด้ความ่แติกแยก	แม่้แต่ิในกลุ่ม่ท่�ไม่่ได้้ม่่สิ้่วนเก่�ยวข่้องโด้ยติร้งกับการ้ร้ัฐปร้ะหาร้	
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ก็ยังม่่ความ่ลังเลและความ่ไม่่ยินยอม่พร้้อม่ใจในการ้ปร้าบปร้าม่	และม่าติร้การ้ติอบโต้ิจากปร้ะธานาธบิด่้อัลฟอน
ซึ่นิเองกค็ลมุ่เคร้อื	ในด้้านหน้�ง	เข่าได้้ร้ะด้ม่หนว่ยทหาร้ท่�ภักด่้เพื�อท้าทายต่ิอผ้้่วางแผ่นกอ่ร้ฐัปร้ะหาร้	พร้อ้ม่ยนืกร้าน 
ว่า	“ไม่เ่คยม่ก่าร้เจร้จาเกิด้ข่้�น”	และปร้ะกาศแจ้งต่ิอสิ้ม่าชกิรั้ฐสิ้ภาคองเกร้สิ้ท่�โหร้่้องสิ้นบัสิ้นนุ	ซึ่้�งม่าร้วม่ตัิวกนัเพื�อ 
ปร้ะชุม่พิเศษเนื�องด้้วยเหติุฉุกเฉิน	 โด้ยร้ะบุว่า	 “ไม่่ม่่อะไร้ท่�ต้ิองเจร้จา	 ...	 ปร้ะชาธปิไติยข่องอาร้์เจนติินาไม่่ใช่สิ้ิ�งท่� 
เจร้จาต่ิอร้องกนัได้้”	(Fitch,	2015)	แต่ิข่ณ์ะเด่้ยวกนั	อัลฟอนซึ่นิก็พยายาม่ใชยุ้ทธศาสิ้ติร้ใ์นการ้หาทางปร้ะนป่ร้ะนอม่
ท่�จะทำาให้	“พร้ร้คการ้เม่อืงหลกัทกุพร้ร้ค”	ใหก้าร้สิ้นบัสิ้นนุ		ในความ่พยายาม่ท่�จะสิ้ื�อสิ้าร้ท่าท่ปร้ะนป่ร้ะนอม่ไปยงั
เจ้าหนา้ท่�กบฏิ	เข่าเร้ย่กคณ์ะบุคคลดั้งกลา่วว่าเปน็	“ว่ร้บุรุ้ษข่องสิ้งคร้าม่มั่ลบน่สัิ้”	ในร้ะหว่างปร้าศรั้ยต่ิอสิ้าธาร้ณ์ะชน	
แต่ิฝึง้ชนกลบัเหน็ว่าท่าท่ข่องอัลฟอนซึ่นิเป็นสิ้ิ�งไม่จ่ำาเป็นและติอบโต้ิด้้วยการ้	“สิ้าบสิ้ง่และก่นด่้า”	(wsws.org,	2013)

การต่่อต้่าน

	 ข่ณ์ะท่�ปร้ะธานาธิบด่้กำาลังเจร้จาเพื�อหาทางปร้ะน่ปร้ะนอม่	ปร้ะชาชนอาร์้เจนติินาก็เริ้�ม่ลงม่ือจัด้การ้ 
ปัญหาน่�ด้้วยตัิวเอง	 ในวันท่�	 17	 เม่ษายน	1987	ปร้ะชาชนปร้ะม่าณ์	500	คน	 ได้้ทำาการ้เพิกเฉยต่ิอคำาวิงวอนข่อง
เจ้าหน้าท่�ท่�ข่อให้หล่กเล่�ยงพื�นท่�ดั้งกล่าว	ม่าร้วม่ตัิวกันท่�ฐานทัพคอร้์โด้บาและติะโกนว่า	 “ปร้ะชาธปิไติยจงเจร้ิญ	 !	
อาร้เ์จนติินา	อาร้เ์จนติินา”	ผ่้ว้างแผ่นกอ่การ้รั้ฐปร้ะหาร้ได้้เคลื�อนร้ถูถัูงออกม่าเพื�อข่ม่่ข่้่ฝึง้ชน	แต่ิผ่้ป้ร้ะท้วงกย็งัคงเดิ้น
ข่บวนเข้่าไปในฐานทัพดั้งกล่าว	จนบงัคับให้เจ้าหน้าท่�กบฏิ	80	คนยอม่แพ้	(Drosdoff,	1987a)	ข่ณ์ะเด่้ยวกนั	ปร้ะชาชน
กว่า	 400,000	คน	 ได้้ออกม่าติาม่ท้องถูนนข่องกรุ้งบัวโนสิ้ไอเร้สิ้เพื�อชุม่นุม่ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้	และปร้ะชาชนอ่ก 
หลายพันคนได้้เข่้าล้อม่กัม่โป	 เด้	ม่าโยซึ่้�งเป็นป้อม่ปร้าการ้ข่องกบฏิท่�อย่้นอกเม่ืองออกไปไม่่ไกล	 (โปร้ด้ด้้ติาร้าง	 4	
หนา้	37)
	 การ้ปร้ะท้วงร้ะลอกใหญเ่กดิ้ข่้�นทั�วปร้ะเทศอาร้เ์จนติินาในวันต่ิอๆ	ม่า	โด้ยผ่้ชุ้ม่นมุ่โหร่้อ้งว่า	“ไม่่เอาอ่กแลว้”	
(nunca	más)	โด้ยหม่ายถู้งการ้กลับคืนสิ้้ร่้ะบอบทหาร้	ทั�วปร้ะเทศ	ผ่้ขั้่บร้ถูยนต์ิทำาการ้บ่บแติร้และโบกธงชาติิออก
จากหน้าต่ิางร้ถู	สิ้ม่าพันธส์ิ้หภาพแร้งงานเร้่ยกร้้องให้ม่่การ้นัด้หยุด้งานทั�วไปเพื�อปิด้ปร้ะเทศ	และเปิด้ทางให้ผ่้้ใช้
แร้งงานสิ้าม่าร้ถูร้ะด้ม่คนเพื�อต่ิอต้ิานความ่พยายาม่ในการ้ก่อการ้รั้ฐปร้ะหาร้	ศลิปะติาม่ท้องถูนนพร้้อม่สิ้โลแกนอย่าง	 
“เพื�อปร้ะชาธปิไติย	–	ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้”	ผ่ดุ้ข่้�นร้าวกบัด้อกเหด็้ไปทั�วปร้ะเทศ	(Chaffee,	1993,	126)
	 จากนั�น	ปร้ะธานาธบิด่้อัลฟอนซิึ่นท่�ในชว่งนั�น
หลบไปอย้เ่ป็นพื�นหลงัเปน็สิ้ว่นใหญ่	จ้งเร้ิ�ม่เคลื�อนไหว
เชงิรุ้กม่ากข่้�น	 โด้ยเร้ย่กร้อ้งใหม้่ป่ฏิิบติัิการ้ข่องม่วลชน
และเร้่ยกร้วม่ผ้้่นำาข่องพร้ร้คการ้เมื่องหลักทุกพร้ร้ค	
ร้วม่ถู้ง	 ผ้้่นำาข่ององค์กร้พลเม่อืง	กลุม่่ธรุ้กจิ	ศาสิ้นจักร้
คาทอลิก	 และสิ้หภาพแร้งงานในการ้ลงนาม่เอกสิ้าร้	
เพื�อปฏิิญาณ์ว่าจะ	“สิ้นบัสิ้นุนในทุกทางท่�เปน็ไปได้้เพื�อ
ร้ฐัธร้ร้ม่นญุ	การ้พฒันาไปติาม่ปกติิข่องสิ้ถูาบนัทางการ้
เม่อืงและปร้ะชาธปิไติย	ในฐานะวิถู่การ้ด้ำาร้งชวิ่ติเพย่ง
ร้้ปแบบเด่้ยวท่�ม่่อย้่ข่องปร้ะชาชนชาวอาร้์เจนติินา” ริาอูล อัลฟอนซิิน ปริะกาศัว่ีาการิกอ่กบฎสิ�นสุดีลงแลว้ี 

ที์�มา: วิีกมีิเดีีย คอมมอนส์
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น่�เปน็คร้ั�งแร้กในปร้ะวัติิศาสิ้ติร้ท่์�ชาวอาร้เ์จนติินาจากหลากหลายข่ั�วได้้ร้ว่ม่ม่อืกนัเพื�อสิ้นบัสิ้นนุปร้ะชาธปิไติยเหนอื
การ้ปกคร้องข่องทหาร้	เม่ื�อได้้ร้บัการ้เสิ้ร้มิ่พลงัจากเสิ้ย่งสิ้นบัสิ้นนุอยา่งแพร่้หลาย	และพร้้อม่กบัท่�ผ่้ว้างแผ่นกอ่การ้
ร้ัฐปร้ะหาร้พบว่าสิ้ังคม่แทบทั�งหม่ด้ต่ิอต้ิานการ้กบฏิข่องพวกเข่า	ปร้ะธานาธิบด่้อัลฟอนซึ่ินจ้งเดิ้นทางไปท่�กัม่โป	 
เด้	ม่าโย	ด้้วยตัิวเองในวันท่�	17	เม่ษายน	เพื�อเจร้จาการ้ม่อบตัิวข่องผ่้ก่้อการ้ร้ฐัปร้ะหาร้
	 เหติกุาร้ณ์์น่�ถืูอเปน็การ้แติกหกักบัข่นบในอาร้เ์จนติินาท่�เดิ้ม่ไม่แ่ยแสิ้และยอม่ร้บัชะติากร้ร้ม่ต่ิอการ้ยด้้อำานาจ
ร้ฐับาลโด้ยทหาร้ม่าอยา่งต่ิอเนื�อง	ปร้ะธานาธบิด่้อัลฟอนซึ่นิปร้ะกาศชยัชนะโด้ยกลา่วว่า	“ยุคแหง่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ได้้
สิ้ิ�นสุิ้ด้ลงแลว้”	ร้ายงานข่า่วข่องย้พไ่อในข่ณ์ะนั�นร้ายงานว่า	“สิ้าร้ท่�ชดั้เจนท่�ถู้กสิ้ง่ไปยงักบฏิกคื็อ	พวกเข่าอาจสิ้าม่าร้ถู
ย้ด้ฐานทัพข่องทหาร้เอาไว้ได้้	 แต่ิไม่่สิ้าม่าร้ถูย้ด้อำานาจการ้ควบคุม่ปร้ะเทศได้้”	และตัิ�งข้่อสัิ้งเกติด้้วยว่าปร้ะชาชน 
ชาวอาร้์เจนติินาได้้เร้่ยนร้้้แล้วว่า	 “หากพวกเข่ากล้าลุกข่้�นม่าสิ้่งเสิ้่ยง	 รั้ฐปร้ะหาร้ก็เป็นสิ้ิ�งท่�สิ้าม่าร้ถูหล่กเล่�ยงได้้ 
ในท่�สิ้ดุ้”	(Drosdoff,	1987b)

หลัังเหตุ่การณ์์

	 อาร้เ์จนติินายงัคงเปน็ปร้ะชาธปิไติยตัิ�งแต่ินั�นม่า	ข่นบข่องปฏิิบติัิการ้ไร้้ความ่รุ้นแร้งโด้ยม่วลชนข่นาด้ใหญ่
ยังคงอย้	่ เห็นได้้จากท่�ม่่การ้ข่ัด้ข่นืข่องพลเม่ืองในร้ะดั้บใหญ่เพื�อโค่นล้ม่ร้ัฐบาลต่ิางๆ	 ในช่วงปลาย	ค.ศ.	 2001	และ 
ชว่งต้ิน	ค.ศ.	2002	เนื�องจากร้ฐับาลยอม่ทำาติาม่ข้่อเร่้ยกร้อ้งข่องสิ้ถูาบันทางการ้เมื่องร้ะหว่างปร้ะเทศต่ิางๆ	และใช ้
ม่าติร้การ้รั้ด้เข็่ม่ขั่ด้อย่างทารุ้ณ์	ข่ณ์ะเด่้ยวกัน	แร้งงานก็ได้้ย้ด้โร้งงานจำานวนม่ากท่�เผ่ชิญกับการ้ปิด้ตัิวและปัจจุบัน
ด้ำาเนนิงานโด้ยสิ้หกร้ณ์ท่์�แร้งงานเปน็เจ้าข่อง	ข่บวนการ้เคลื�อนไหวร้ะดั้บร้ากหญา้ท่�ไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้งอื�นๆ	ยังคงเปน็ 
กำาลังสิ้ำาคัญในการ้เม่ืองข่องอาร์้เจนติินา	การ้เลือกตัิ�งแข่่งข่ันติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยครั้�งต่ิางๆ	 ได้้นำารั้ฐบาลท่�ม่ ่
อุด้ม่การ้ณ์ก์ลาง-ซึ่า้ย	และกลาง-ข่วาข่้�นม่าติาม่ลำาดั้บ	เปน็คร้ั�งแร้กในร้อบ	2	ศติวร้ร้ษหลงัได้้ร้บัเอกร้าช	ท่�อาร์้เจนติินา
ไม่ม่่ภั่ยคกุคาม่ท่�แท้จร้งิจากการ้รั้ฐปร้ะหาร้อ่กต่ิอไป	
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ผ่้น้ำาพลเรื้อนท่�ม่าจากการ้เลอืกตัิ�ง	ปร้ะชาสิ้งัคม่	สิ้หภาพแร้งงาน

ตาราง 4: อาร์เจนตินา, 1987
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร์้และกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหนง่ยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

โจร้ปลน้อำานาจท่�เปน็ทหาร้

การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้ปดิ้ลอ้ม่	การ้ปร้ะท้วงบนถูนน	การ้นดั้หยุด้งาน

ปานกลาง

3	วัน

3	วัน

สิ้ง้

หลายลา้นคน	สิ้ว่นใหญ่อย้ใ่นเมื่องหลวง

หลากหลายภาคสิ้ว่นข่องสิ้งัคม่อาร้เ์จนติินา

ต่ิอต้ิานอยา่งกว้างข่วาง

นายพลปีกข่วาข่องกองทัพ

ยด้้ฐานทัพทหาร้

ติำา

การ้จับกมุ่ผ่้น้ำา

คงร้กัษาปร้ะชาธปิไติยเอาไว้ได้้

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ต่ิางๆ	ยงัคงตืิ�นตัิว
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ฝรั�งเศสแลัะอาร์เจนติ่นา: 
เปรียบเทียบแลัะสรุป

ความ่สิ้ำาเร้็จข่องการ้ร้ณ์ร้งค์เพื�อปร้ะชาธิปไติยท่�ค่อนข้่าง
เกิด้ข้่�นจากสัิ้ญชาติิญาณ์เหล่าน่�ยิ�งน่าปร้ะทับใจเป็นพิเศษ	
เม่ื�อข่บวนการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนต้ิองเร่้ยกร้ะด้ม่กำาลังโด้ยทันท่	
เนื�องจากรั้ฐปร้ะหาร้อย้่ในร้ะหว่างย้ด้อำานาจและม่่เวลาใน 
การ้วางยุทธศาสิ้ติร้เ์พย่งนอ้ยนดิ้	ในทั�งสิ้องกร้ณ์	่กลุม่่ภาคสิ้ว่น
ท่�สิ้ำาคัญข่องกองทัพด้เ้หมื่อนว่าจะวางตัิวเป็นกลาง	ซึ่้�งเป็นการ้
บง่ช่�ว่าพวกเข่าไม่ไ่ด้้ต้ิองการ้ปกปอ้งปร้ะชาธปิไติยโด้ยหลกัการ้	
และม่่แนวโน้ม่ว่าจะสิ้นับสิ้นุนการ้ร้ัฐปร้ะหาร้หากม่ันม่่แนวโน้ม่ว่าจะสิ้ำาเร็้จม่ากกว่าน่�	 สิ้ิ�งท่�การ้ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง 
ทำาสิ้ำาเร้จ็คือการ้ชกันำาหนว่ยทหาร้ท่�ลงัเลใหไ้ด้้ข่อ้สิ้รุ้ปว่าต้ินทนุข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้นั�นสิ้ง้เกนิกว่าจะร้บัไหว	ทั�งในแง่
ข่องตัิวเลข่ปร้ะชาชนท่�พวกเข่าอาจต้ิองฆ่า่	บุคคลสิ้ำาคัญท่�พวกเข่าอาจต้ิองจับ	และทหาร้และข่า้ร้าชการ้พลเร้อืนท่�พวก
เข่าไม่อ่าจวางใจได้้ว่าจะเชื�อฟงั	หากไม่ม่่ก่าร้ข่ดั้ขื่นข่องพลเมื่อง	ต้ินทนุท่�อาจต้ิองจ่ายเหลา่น่�จะไม่่ปร้ากฎชดั้ออกม่า
	 ความ่สิ้ำาเร้็จในกร้ณ์่ข่องอาร์้เจนติินายิ�งน่าปร้ะทับใจข่้�นอ่กเมื่�อคำาน้งถู้งว่า	 ข่นบปร้ะชาธิปไติยท่�อ่อนแอ
และปร้ะวัติิศาสิ้ติร้์การ้เม่ืองอุปถัูม่ภ์ข่องอาร้์เจนติินาอย้่ติร้งข่้าม่กับข่นบการ้ปฏิิวัติิข่องฝึรั้�งเศสิ้อย่างสิุ้ด้ขั่�วเพ่ยงใด้	
อย่างไร้ก็ติาม่	 ทั�งสิ้องปร้ะเทศม่่ข่บวนการ้สิ้หภาพแร้งงานท่�เข่้ม่แข่็ง	นอกจากน่�	 ปร้ะสิ้บการ้ณ์์ท่�เพิ�งผ่่านพ้นไม่่นาน
ภายใต้ิร้ะบอบการ้ปกคร้องข่องวิชช่�และนาซึ่่ในฝึร้ั�งเศสิ้	และร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ทหาร้ท่�ม่่ม่าหลายยุคหลายสิ้ม่ัยข่อง
อาร้เ์จนติินา	ยงัม่อบแร้งจ้งใจอยา่งแร้งกลา้ใหกั้บปร้ะชาชนทั�งสิ้องปร้ะเทศในการ้ต่ิอต้ิานยบัยั�งเพื�อไม่่ใหก้ลบัคืนไป
สิ้้ร่้ะบอบอำานาจนยิม่อ่ก
	 หน้�งในความ่แติกต่ิางท่�สิ้ำาคัญคือปร้ะธานาธิบด่้ข่องอาร้์เจนติินาด้้เหม่ือนจะพร้้อม่ปร้ะน่ปร้ะนอม่ข่ณ์ะ
ท่�ปร้ะธานาธิบด่้ข่องฝึร้ั�งเศสิ้ยินด่้ท่�จะใช้กำาลังทางทหาร้	 อย่างไร้ก็ติาม่	 ในทั�งสิ้องกร้ณ์่	 การ้เกิด้ข่้�นม่าข่องการ้
ร้ณ์ร้งค์ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองเพื�อต่ิอต้ิานการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ก็ทำาให้ทางเลือกท่�อาจสิ้ร้้างอันติร้ายทั�งสิ้องไม่่ม่่ความ่จำาเป็น	 
ความ่แติกต่ิางอ่กปร้ะการ้ร้ะหว่างกร้ณ่์ทั�งสิ้องก็คือในอาร์้เจนติินา	ความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ฐัปร้ะหาร้นั�นม่ศ้่นย์กลาง
อย้ใ่กลเ้ม่อืงหลวง	ข่ณ์ะท่�กร้ณ์ข่่องฝึร้ั�งเศสิ้กอ่ตัิวข่้�นในดิ้นแด้นภายใต้ิอาณ์านคิม่ท่�อย้ห่า่งไกล	ในกร้ณ่์แร้ก	กลุ่ม่พลงั
ฝึ่ายสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธิปไติยจำาเป็นต้ิองร้ะด้ม่คนเป็นจำานวนม่ากและฉับพลันม่ากกว่า	 เพื�อสิ้ร้้างการ้ป้องปร้าม่
ม่ากพอไม่ใ่ห้โจร้ปลน้อำานาจสิ้าม่าร้ถูรุ้กคืบได้้	อยา่งไร้ก็ติาม่	 ในทั�งสิ้องกร้ณ่์	การ้สิ้ง่สิ้ญัญาณ์ออกม่าอยา่งชดั้เจนว่า 
การ้ปกคร้องข่องทหาร้จะต้ิองเผ่ชิญกับการ้ไม่่ให้ความ่ร่้วม่มื่อครั้�งใหญ่ก็เพ่ยงพอแล้วท่�จะเปล่�ยนสิ้ม่ดุ้ลข่องอำานาจ
เพื�อต่ิอต้ิานการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ไม่ใ่หป้ร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จ	

3. ปกป้องประชาธิิปไตยัที่่�เพิ� งเกิดข้ั�นจากการรัฐประหาร

	 กร้ณ์ศ่ก้ษา	2	กร้ณ์ต่่ิอไปน่�	ได้้แก	่โบลเิว่ยและบ้ร้กิ์นาฟาโซึ่	ในสิ้ถูานการ้ณ์์แบบท่�	3	(โปร้ด้ด้ห้นา้	15)	จะเปน็
เร้ื�องเก่�ยวกับปร้ะเทศท่�ร้ัฐบาลอำานาจนิยม่ท่�ปกคร้องม่ายาวนานเพิ�งถู้กข่ับไล่ไปโด้ยการ้ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง	จากนั�น

ชัดเจนว่า โจรปล้ันอำานาจในสิหภาพโซเว้ยตั
แลัะประเทศไทยรับมือไม่ทันเมื�อเผชิญกับ
การตัอบโต้ัเชิงลับจากประชาชนทั�วไปเพื�อ
ต่ัอต้ัานความพยายามในการยึดอำานาจของ
พวกเขา
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

ร้ัฐบาลปร้ะชาธปิไติยชุด้ใหม่่ก็ได้้ข่้�นส่้ิ้อำานาจ	กลุ่ม่พลังปฏิิกิริ้ยาภายในกองทัพได้้พยายาม่ทวนเข็่ม่นาฬิิกาด้้วยการ้
กอ่ร้ฐัปร้ะหาร้เพื�อนำาการ้ปกคร้องแบบอำานาจนยิม่กลบัม่าอ่กครั้�ง	แต่ิความ่พยายาม่ข่องพวกเข่าถูก้ลบลา้งด้้วยคลื�น
ลก้ใหม่ข่่องการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องท่�ข่บัไลร่้ะบอบท่�เพิ�งกอ่ตัิ�งออกไปและฟ้� นฟป้ร้ะชาธปิไติยกลบัคืนม่า		

โบลิัเวีีย พฤศจิกายน ค.ศ. 1978

	 ใน	ค.ศ.	1978	การ้ต่ิอสิ้้แ้บบไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้งอันยดื้เยื�อเพื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ข่องพลเอกอ้โก	แบน
เซึ่อร้	์ท่�เดิ้ม่ท่เข่า้ม่าปกคร้องได้้จากการ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�ม่ส่ิ้หรั้ฐอเม่ริ้กาเปน็ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุใน	ค.ศ.	1971	ได้้บบ่ใหผ้่้น้ำาทหาร้
ต้ิองลาออกในท่�สิ้ดุ้	การ้เลอืกตัิ�งในเดื้อนกร้กฎาคม่	1979	จบลงด้้วยผ่ลคะแนนเสิ้ม่อกนัร้ะหว่างเอร้น์าน	สิ้เิลสิ้	ซ้ึ่อาโซึ่	
และบิกติอร้์	ปาสิ้	 เอสิ้เต็ินซึ่อร้์โร้	อด่้ติเพื�อนร้่วม่งานสิ้ม่ัยอย้่ในข่บวนการ้เคลื�อนไหวเพื�อปฏิิวัติิแห่งชาติิ	 (National	
Revolutionary	Movement:	MNR)	ท่�คร้องอำานาจม่ากว่า	12	ปีเต็ิม่หลงัการ้ปฏิิวัติิข่องโบลเิว่ยใน	ค.ศ.	1952	ซ้ึ่อาโซึ่
เปน็สิ้ม่าชิกข่องสิ้หภาพเพื�อปร้ะชาชนและปร้ะชาธปิไติย	(Unidad	Democrática	y	Popular:	UDP)	ซึ่้�งม่่อุด้ม่การ้ณ์์
แบบซึ่า้ย	ข่ณ์ะท่�เอสิ้เต็ินซึ่อร้โ์ร้ยงัคงลงสิ้ม่คัร้รั้บเลอืกตัิ�งภายใต้ิชื�อข่อง	MNR	ร้ฐัสิ้ภาคองเกร้สิ้ยุติิสิ้ภาวะชะงกังันน่�ด้้วย
การ้เลอืกผ่้น้ำาวุฒสิิ้ภาท่�ม่อุ่ด้ม่การ้ณ์แ์บบกลาง-ซึ่า้ยชื�อว่าวัลเติร้	์เกบาร้า	ซึ่้�งเปน็บุคคลท่�ม่่ชื�อเสิ้ย่งอ่กคนท่�เคยทำางาน
อย่้ในร้ฐับาลข่อง	MNR	ใหเ้ปน็ปร้ะธานาธบิด่้ในเดื้อนต่ิอม่า	อยา่งไร้กต็ิาม่	การ้กลบัคืนสิ้้ก่าร้ปกคร้องโด้ยพลเร้อืนกนิ
ร้ะยะเวลาสิ้ั�น	ๆ 	เท่านั�น	เนื�องจากพลเอกอัลแบร้โ์ติ	นาติสุิ้ช์	บุสิ้ช์	ได้้ทำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้ยด้้อำานาจในวันท่�	1	พฤศจิกายน

การต่่อต้่าน

	 ในคืนนั�น	ปร้ะชาชนชาวโบลเิว่ยหลายพนัคนได้้ออกม่าติาม่ท้องถูนนข่องกรุ้งลาปาสิ้เพื�อปร้ะท้วง	โด้ยหลาย
ร้อ้ยคนได้้ทำาการ้ตัิ�งแนวกั�นเพื�อป้องกนัละแวกบา้นเรื้อนข่องชนชั�นแร้งงาน	และท้าทายร้ถูถัูงด้้วยเพย่งร้า่งกายและ
หินกร้วด้ท่�ม่่	 ม่่การ้ปร้ะกาศนัด้หยุด้งานทั�วไปข่้�นเป็นคร้ั�งแร้กในร้อบเกือบทศวร้ร้ษหลังจากท่�ปร้ะชาชนชาวโบลิเว่ย
นบัแสิ้นคนเดิ้นข่บวนในกรุ้งลาปาสิ้	(โปร้ด้ด้้ติาร้าง	5	หนา้	41)	ข่ณ์ะเด่้ยวกนั	ผ้้่ปร้ะท้วงท่�สิ้ว่นใหญ่เป็นเยาวชนกร็้วม่
ตัิวกันอย้น่อกอาคาร้รั้ฐสิ้ภาเพื�อป้องกันไม่ใ่ห้ถูก้ทหาร้โจม่ต่ิ	เม่ื�อองค์กร้นิติิบญัญัติิปร้ะณ์าม่การ้รั้ฐปร้ะหาร้และยืนยัน
เจตินาร้ม่ณ์ว่์าจะไม่ร่่้วม่ม่อืกับร้ะบอบท่�คร้องอำานาจอย้ใ่นทางปฏิิบติัิ	นาตุิสิ้ช์	บุสิ้ชจ้์งปร้ะกาศว่าร้ฐัสิ้ภาเป็นองค์กร้ผิ่ด้
กฎหม่าย	จากนั�นเข่าจ้งพยายาม่บร้ร้เทาการ้ลุกฮือท่�ใหญ่โติข่้�นเร้ื�อยๆ	 ด้้วยการ้เสิ้นอแนวทางปฏิิร้้ปและเพิ�ม่ร้ายได้้ 
แต่ิผ่้ป้ร้ะท้วงเร้ย่กร้อ้งการ้กลบัคืนสิ้้ป่ร้ะชาธปิไติยเท่านั�นและไม่่นอ้ยไปกว่าน่�	
	 เม่ื�อไม่ส่ิ้าม่าร้ถูลด้การ้ต่ิอต้ิานใหเ้บาบางลงได้้	ทหาร้ข่องเข่าจ้งเริ้�ม่ปฏิิบติัิการ้เชงิรุ้ก	ด้้วยการ้จ่้โจม่สิ้ำานกังาน
ต่ิางๆ	 ข่องศ้นย์กลางผ่้้ใช้แร้งงานแห่งโบลิเว่ย	 (Central	 Obrera	 Boliviana	หรื้อสิ้ม่าพันธ์สิ้หภาพแร้งงานท่�ร้้้จัก
ในชื�อย่อภาษาสิ้เปนว่า	 COB)	 กร้าด้ยิงใสิ้่ย่านท่�อย่้ข่องชนชั�นแร้งงานท่�เป็นศ้นย์กลางข่องการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืน	 โด้ย
ยิงจากเฮลิคอปเติอร์้ท่�เช่าม่าจากบริ้ษัทข่องสิ้หรั้ฐอเม่ริ้กา	 และข่ับยานเกร้าะเพื�อท้าทาย	 “แนวกั�นทางศ่ลธร้ร้ม่”	 
ข่องผ่้้ปร้ะท้วงสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธิปไติย	ม่่นักกิจกร้ร้ม่กว่า	 300	 คนท่�เสิ้่ยช่วิติในสิ้ัปด้าห์แร้กข่องร้ะบอบดั้งกล่าว	 
นบัว่าม่ากกว่าท่�ม่ม่่าติลอด้	7	ปภีายใต้ิร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ข่องแบนเซึ่อร้์
	 เนื�องจากยงัคงร้้ส้ิ้ก้ถู้งแร้งกด้ดั้นอย้	่นาตุิสิ้ช	์บุสิ้ชพ์ยายาม่ปร้ะนป่ร้ะนอม่ด้้วยการ้เสิ้นอใหส้ิ้ถูาปนาร้ะบอบ
ท่�ปกคร้องโด้ยสิ้าม่ฝึ่าย	ปร้ะกอบด้้วยตัิวเข่าเอง	 ตัิวแทนจากร้ัฐสิ้ภาคองเกร้สิ้	และ	COB	ข่ณ์ะท่�พร้ร้คการ้เม่ืองท่�ม่่
บทบาทนำาในข่ณ์ะนั�นด้เ้หม่อืนว่าจะต้ิองการ้พจิาร้ณ์าแนวทางดั้งกลา่ว	COB	ได้้ปฏิิเสิ้ธข่อ้ต่ิอร้องใด้ๆ	กต็ิาม่ท่�ไม่ม่่ก่าร้
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ลาออกข่องนายพลนาติสุิ้ช	์บุสิ้ชอ์ย้ใ่นนั�น	การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อืในทางอ้อม่ข่องติำาร้วจม่่เพิ�ม่ม่ากข่้�น	และกลุม่่หลกัๆ 
ในกองทัพก็หวังพ้�งพาได้้น้อยลงทุกท่ทั�งท่�ได้้เงินร้างวัลพิเศษม่าอย่างงาม่	แม่้ว่าจะเผ่ชิญกับการ้ปร้าบปร้าม่	แต่ิเม่ื�อ
ถู้งปลายสัิ้ปด้าห์ท่�สิ้องข่องการ้ข้่�นส่้ิ้อำานาจข่องร้ะบอบ	 ก็ยังม่่ปร้ะชาชนเดิ้นทางม่ายังกรุ้งลาปาสิ้กว่า	600,000	คน	
ซึ่้�งเปน็ตัิวเลข่สิ้ง้กว่าปร้ะชากร้ทั�งหม่ด้ข่องเม่อืงหลวงในข่ณ์ะนั�น
	 เม่ื�อเข่้าสิ้ัปด้าห์ท่�สิ้าม่ข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 เหล่าผ่้้นำาข่อง	 COB	 ได้้เดิ้นทางไปยังทำาเน่ยบปร้ะนาธิบด่้เพื�อ 
ปร้ะจันหน้ากับนาตุิสิ้ช์	 บุสิ้ช์ในห้องทำางานข่องเข่าด้้วยตัิวเอง	 และเร้่ยกร้้องให้เข่าเปิด้เผ่ยแผ่นงานทางการ้เมื่อง
ข่องเข่า	 เนื�องจากปร้ะเทศหยุด้ชะงักเพร้าะการ้นัด้หยุด้งานและบ้านหร้้ข่องเข่าถู้กล้อม่โด้ยนักกิจกร้ร้ม่สิ้นับสิ้นุน
ปร้ะชาธปิไติย	นาติสุิ้ช	์บุสิ้ช์ร้บัร้้ถู้้งทางเลอืกท่�ม่อ่ย้จ่ำากดั้ข่องเข่าในข่ณ์ะนั�น	และร้้ส้ิ้ก้ถูก้ต้ิอนใหต้ิอบกลบัผ่้น้ำาแร้งงาน 
ว่าแผ่นงานทางการ้เมื่องเข่าคือ	“ติาม่แผ่นข่องพวกคณุ์เลย!”	อยา่งไร้ก็ติาม่	ผ้้่นำาข่อง	COB	กลบัปฏิิเสิ้ธข่อ้เสิ้นอการ้ 
นำาแผ่นงานทางการ้เม่อืงข่องพวกเข่าไปใช้ภายใต้ิร้ะบอบทหาร้	และยนืกร้านในการ้กลบัคืนสิ้้ป่ร้ะชาธปิไติย	โด้ยเร้ิ�ม่
จากให้นาติสุิ้ช	์บุสิ้ชล์าออกและเปิด้ทางใหแ้กก่าร้กลบัคืนสิ้้ป่ร้ะชาธปิไติย	นาตุิสิ้ช	์บุสิ้ชล์าออกในวันต่ิอม่า	หลงัจาก
อย้ใ่นติำาแหนง่ได้้เพย่ง	16	วันเท่านั�น

หลัังเหตุ่การณ์์

	 ร้ฐัสิ้ภาคองเกร้สิ้ท่�ฟ้� นคืนกลับม่าอ่กคร้ั�งลงคะแนนเลอืกปร้ะธานสิ้ภาลา่ง	ลเิด่้ย	เกเลอร้ข์่้�นเปน็ปร้ะธานาธบิด่้	
การ้จัด้เลือกตัิ�งใหม่่เกิด้ข้่�นในเดื้อนกร้กฎาคม่	1980	นำาไปสิ้้่ชัยชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ข่องแนวร่้วม่ปีกซึ่้าย	UDP	 
อย่างไร้ก็ติาม่	ก่อนท่�พวกเข่าจะได้้ด้ำาร้งติำาแหน่ง	 การ้ร้ัฐปร้ะหาร้ก็เกิด้ข่้�นอ่กคร้ั�ง	 นำาไปส้ิ้่ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ท่�ปร้าบ
ปร้าม่เต็ิม่ข่ั�นท่�สิุ้ด้ในช่วงเวลานั�น	นำาโด้ยพลเอก	ล้อิสิ้	การ้์เซึ่่ย	 เม่ซึ่า	 เนื�องจากการ้ปร้าบปร้าม่ม่่ร้ะเบ่ยบแบบแผ่น
และเปน็ร้ะบบม่ากข่้�น	 โจร้ปลน้อำานาจกลุม่่น่�จ้งสิ้าม่าร้ถูปอ้งกนัการ้ลบลา้งร้ฐัปร้ะหาร้ไม่่ใหเ้กิด้ข้่�นเหม่อืนท่�เคยเกดิ้
กับนาติุสิ้ช์	 บุสิ้ช์	 อย่างไร้ก็ติาม่	แร้งกด้ดั้นจากปร้ะชาชนสิ้่งผ่ลให้การ์้เซึ่่ย	 เม่ซึ่าลงจากอำานาจในหน้�งปีให้หลัง	 และ 
สิ้ง่ผ่ลใหป้ร้ะชาธปิไติยถูก้ฟ้� นฟก้ลบัม่าอยา่งสิ้ม่บ้ร้ณ์์ในเดื้อนติลุาคม่	1982	
	 การ้เม่ืองข่องโบลิเว่ยในปีต่ิอๆ	 ม่าไม่่ได้้ร้าบร้ื�น	 แม้่ว่าปร้ะชาธิปไติยจะกลับคืนม่าแล้วก็ติาม่	 ข่บวนการ้ 
ต่ิอต้ิานแบบสิ้นัติิวิธข่่นาด้ใหญย่งัคงด้ำาเนนิต่ิอไป	โด้ยเฉพาะเพื�อการ้สิ้นบัสิ้นนุสิ้ทิธคินพื�นถิู�นและการ้ต่ิอต้ิานนโยบาย
เศร้ษฐกิจแบบเสิ้ร้่นิยม่และอำานาจท่�เกินข่อบเข่ติข่องร้ัฐบาล	 อ่กสิ้ิ�งท่�เกิด้ข่้�นม่าจากการ้เติิบโติข่องข่บวนการ้สิ้ันติิวิธ่
ข่นาด้ใหญ่ในโบลิเว่ยคร้ั�งน่�โด้ยเฉพาะท่�ม่าจากภายในชุม่ชนชาวพื�นถิู�นก็คือ	 การ้ร้ณ์ร้งค์หาเสิ้่ยงเพื�อข้่�นสิ้้่การ้เป็น
ปร้ะธานาธบิด่้ข่องเอโบ	โม่ร้าเลสิ้
	 โม่ร้าเลสิ้ไม่่ได้้กลายเป็นปร้ะธานาธบิด่้ชาวพื�นถิู�นคนแร้กข่องปร้ะเทศแห่งน่�ท่�ปร้ะชากร้สิ้่วนใหญ่เป็นชาว 
อินเด่้ยนเท่านั�น	 แต่ิยังเป็นปร้ะธานาธิบด่้คนแร้กท่�ไม่่ได้้ม่าจากกองทัพหรื้อพร้ร้คการ้เม่ืองท่�ม่่ฐานมั่�นคงอ่กด้้วย	 
ร้ฐับาลข่องเข่าม่่สิ้ว่นร้ว่ม่ในการ้ปฏิิร้้ปสิ้งัคม่อยา่งถู้งร้ากและพฒันาชวิ่ติข่องคนยากคนจนในโบลเิว่ยอ่กหลายลา้นคน	
แต่ิกท็ำาให้ปร้ะเทศเกดิ้การ้แบง่ข่ั�วเช่นกนั	โม่ร้าเลสิ้ถูก้ท้าทายจาก	2	กลุม่่หลกัๆ	ได้้แก	่กลุม่่แบง่แยกดิ้นแด้นปกีข่วา
ในเข่ติเม่ซึ่ซึ่า	ลน้าทางด้้านติะวันออกข่องปร้ะเทศ	และกลุม่่ท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์แบบซึ่า้ยม่ากกว่าเข่า	และกด้ดั้นเข่าผ่า่น
การ้ปร้ะท้วงท่�สิ้ร้า้งอุปสิ้ร้ร้คและเกดิ้ข่้�นบ่อยครั้�งแต่ิสิ้ว่นใหญ่แลว้ปร้าศจากความ่รุ้นแร้ง	เพื�อใหเ้ข่ารั้กษาคำาพ้ด้ติาม่
โวหาร้แบบซึ่า้ยข่องเข่าใหส้ิ้ม่บ้ร้ณ์์ยิ�งข่้�น	แม่จ้ะม่่แร้งกด้ดั้นเหลา่น่�	สิ้ว่นใหญแ่ลว้ปร้ะเทศกย็งัสิ้าม่าร้ถูร้กัษาโคร้งสิ้ร้า้ง
และสิ้ถูาบันปร้ะชาธปิไติยข่องตินเอาไว้ได้้	



41

ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

นกักจิกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติย	นกัสิ้หภาพแร้งงาน	ชนชั�นแร้งงานในเมื่อง	
และนกัการ้เม่อืงพลเรื้อน

ตาราง 5: โบลิเวีีย, 1978
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ขั่ด้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่อง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหนง่ยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

คณ์ะเผ่ด็้จการ้ทหาร้

การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้ปร้ะท้วง	การ้นดั้หยุด้งาน	
การ้แยง่ชงิพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะ

สิ้ง้:	เป็นการ้ร้ะด้ม่กำาลงัข่องกลุม่่พลังต่ิางๆ	อ่กคร้ั�งจากการ้ต่ิอสิ้้้
เพื�อปร้ะชาธปิไติยท่�เพิ�งผ่า่นม่าได้้ไม่น่าน

16	วัน

16	วัน

ปานกลาง	ม่่การ้จลาจลเกดิ้ข้่�นบา้ง

เกอืบ	1	ลา้นคน	นบัเปน็เกือบ	1	ใน	5	ข่องปร้ะชากร้ในปร้ะเทศ	
ร้วม่ไปถู้งคนพื�นถิู�นและคนเชื�อสิ้ายพื�นถิู�นผ่สิ้ม่ข่าว

หลากหลายภาคสิ้ว่นข่องสิ้งัคม่โบลเิว่ย

สิ้ว่นใหญว่างตัิวเปน็กลาง

นายพลกองทัพ

ยด้้อาคาร้ทำาการ้ต่ิาง	ๆ	ข่องร้ฐับาล	โจม่ต่ิฐานท่�มั่�นข่องฝึา่ยต่ิอต้ิาน

ปานกลางถู้งร้้ายแร้ง

บงัคับใหล้าออกเนื�องจากม่วลชนไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่มื่อ

กลับคืนสิ้้ป่ร้ะชาธปิไติยเปน็เวลา	21	เดื้อน	ติาม่ม่าด้้วยการ้รั้ฐปร้ะหาร้
ท่�สิ้ำาเร้จ็	ซึ่้�งถูก้โค่นลม้่ในท่�สิ้ดุ้ในเวลา	3	ปีใหห้ลงั	และเปน็ปร้ะชาธปิไติย
ในเวลาต่ิอม่า

ยงัคงแข่ง็แกร้ง่	เผ่ชญิความ่ท้าทายใหม่เ่ป็นการ้รั้ฐปร้ะหาร้
ท่�อันติร้ายกว่าเดิ้ม่ใน	2	ปต่ีิอม่า
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บูร์กินาฟาโซ กันยายน ค.ศ. 2015

ใน	ค.ศ.	 2014	ปร้ะเทศยากจนท่�ไม่่ม่่พร้ม่แด้น 
ติิด้ชายฝึั� งในทว่ปแอฟร้ิกาติะวันติกแห่งน่� 
อย้่ใต้ิการ้ปกคร้องข่องปร้ะธานาธิบด่้เบลสิ้	 
กอม่เปาออเร้	 ตัิ�งแต่ิเข่าโค่นล้ม่และปร้ะหาร้
โธม่ัสิ้	 ซึ่านคาร้า	 ซึ่้� ง เป็นผ่้้นำาปร้ะเทศท่� ม่่ 
อุด้ม่การ้ณ์์แบบซึ่้ายและเป็นท่�นิยม่เมื่�อ	 27	ปี
ก่อน	 เม่ื�อเข่าพยายาม่ข่ยายเวลาการ้ปกคร้อง
ข่องเข่าให้ยืด้ออกไปอ่กผ่่านการ้เสิ้นอแก้ไข่
เปล่�ยนแปลงรั้ฐธร้ร้ม่น้ญ	 การ้ปร้ะท้วงคร้ั�ง
ใหญ่ก็อุบัติิข่้�นทั�วปร้ะเทศในวันท่�	 28	 ตุิลาคม่	 
ค.ศ.	2014	และบบ่ใหก้อม่เปาออเร้ต้ิองลาออกใน	3	วันใหห้ลงั
	 พันโทอิซึ่ัค	 ซึ่่ด้ากลายเป็นผ่้้นำาร้ักษาการ้แทน	 แต่ิพร้ร้คฝึ่ายค้าน	 กลุ่ม่ปร้ะชาสิ้ังคม่	 และผ่้้นำาศาสิ้นาก ็
ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จในการ้ผ่ลักดั้นให้ม่่การ้ตัิ�งคณ์ะผ้้่ม่่สิ้ิทธอิำานาจช่วงเปล่�ยนผ่่านท่�ม่่พลเรื้อนเป็นผ่้้นำา	 เพื�อล้ม่ล้าง
ม่ร้ด้กติกทอด้ข่องร้ะบอบเผ่ด็้จการ้และสิ้อด้สิ้่องด้้แลการ้เลือกตัิ�งท่�จะเกิด้ข่้�นในปีถัูด้ไป	ผ่ลลัพธคื์อม่ิเชล	คาฟานโด้	
ทต้ิม่ากปร้ะสิ้บการ้ณ์ไ์ด้้ข่้�นเป็นปร้ะธานาธบิด่้ร้กัษาการ้แทน	และซ่ึ่ด้าได้้ร้บัการ้แต่ิงตัิ�งเปน็นายกรั้ฐม่นติร่้ร้กัษาการ้
และร้ฐัม่นติร้ก่ร้ะทร้วงกลาโหม่
	 หน้�งในนโยบายท่�นำาม่าใช้เพื�อผ่ลักกลุ่ม่ท่�เป็นปฏิิปักษ์ต่ิอปร้ะชาธปิไติยออกไปยังชายข่อบคือการ้ตัิด้สิ้ินใจ
ก่ด้กันใคร้ก็ติาม่ท่�เคยสิ้นับสิ้นุนความ่พยายาม่ในการ้ยืด้ร้ะยะเวลาการ้ปกคร้องข่องกอม่เปาออเร้ไม่่ให้เข่้าม่าม่่ส่ิ้วน
ร้ว่ม่ในการ้เลอืกตัิ�ง	ซึ่้�งกำาหนด้ว่าจะจัด้ข่้�นในเดื้อนตุิลาคม่	ค.ศ.	2015	การ้กร้ะทำาเชน่น่�สิ้ร้า้งความ่โกร้ธใหก้บัเจ้าหน้าท่�
ทหาร้ท่�ยงัม่อิ่ทธพิลอย้แ่ละเป็นพนัธม่ติิร้ข่องอด่้ติเผ่ด็้จการ้	ร้วม่ไปถู้งกร้ม่ทหาร้พทัิกษ์ความ่ปลอด้ภัยปร้ะธานาธบิด่้	
(Regiment	 of	 Presidential	 Security:	 RSP)	 ซึ่้�งในทางปฏิิบัติิแล้วทำาหน้าท่�เป็นกองทัพสิ้่วนตัิวข่องกอม่เปาออเร้ 
และกำาลังถู้กติร้วจสิ้อบม่ากข่้�นทุกท่	 ท่�จร้ิงแล้ว	คณ์ะกร้ร้ม่การ้ท่�ได้้ร้ับการ้แต่ิงตัิ�งโด้ยร้ัฐบาลพลเร้ือนชุด้ใหม่่ร้ะบุใน
ร้ายงานท่�ม่ก่าร้เผ่ยแพร้ใ่นชว่งต้ินเดื้อนกนัยายนข่องปดัี้งกลา่วว่า	RSP	ได้้กลายเปน็	“กองทัพซึ่อ้นกองทัพ”	ไปแลว้	
ร้วม่ถู้งเร้ย่กร้อ้งใหม้่ก่าร้ยุบหนว่ยดั้งกลา่วเส่ิ้ยโด้ยให้สิ้ม่าชกิไปปร้ะจำาการ้อย่้ติาม่ท่�อื�น	ๆ 	ภายในกองทัพ	(Bonkoungou	
and	Bavier,	2015a)
	 ในวันท่�	 16	 กันยายน	 2015	 สิ้ม่าชิกข่อง	 RSP	 ได้้ย้ด้อาคาร้ทำาการ้ต่ิาง	 ๆ	 ข่องร้ัฐบาลในเม่ืองหลวงกรุ้ง 
วากาด้ก้	้ควบคมุ่ตัิวปร้ะธานาธบิด่้คาฟานโด้	นายกรั้ฐม่นติร่้ซ่ึ่ด้า	และสิ้ม่าชกิคณ์ะร้ฐัม่นติร่้อ่กหลายคน	ในวันต่ิอม่า	 
คณ์ะผ้้่ทำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้ปร้ะกาศปลด้คาฟานโด้	 ยุบร้ัฐบาลและสิ้ภานิติิบัญญัติิในร้ะยะเปล่�ยนผ่่าน	และสิ้ถูาปนา 
สิ้ิ�งท่�ม่่ชื�อเร้่ยกอย่างย้อนแย้งว่าคณ์ะม่นติร้่แห่งชาติิเพื�อปร้ะชาธปิไติย	 (Conseil	 national	 pour	 la	Démocratie	 
หร้ือ	CND)	และอ้างว่าจะคอยสิ้อด้สิ้่องด้้แลการ้เลือกตัิ�งต่ิางๆ	 ท่�จะเกิด้ข่้�นติาม่ม่าภายใต้ิการ้นำาข่องพลเอกกิลแบร้	์
เด่้ยนเด้เร้

ผูู้้หญิิงเดิีนขบวีนเพั่�อปริะชาธิปไตย โดียถ่อตะหลิวีไว้ีในม่อ ริะหว่ีางการิ
ปริะท้์วีงในเด่ีอนตุลาคม 2014 ที์�มา: ออบเซิอร์ิแวีตัวีร์ิ ดี ูฌอน
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

การต่่อต้่าน 

	 ข่บวนการ้ร้ากหญ้าท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์โน้ม่
เอ่ยงไปทางซึ่้ายเป็นท่�ร้้้จักในชื�อ	 เล	 บาไล	 ซึ่ิโติ
เยน	 (Le	 Balai	 Citoyen	 ความ่หม่ายติร้งตัิวคือ	
“ไม้่กวาด้ข่องพลเมื่อง”	หร้ือหม่ายถู้งข่บวนการ้
ท่�นำาโด้ยพลเม่ืองเพื�อการ้ปัด้กวาด้เปล่�ยนแปลง
อยา่งคร้อบคลมุ่)	ซึ่้�งม่บ่ทบาทสิ้ำาคัญต่ิอการ้ลกุฮือ
ใน	ค.ศ.	 2014	 ได้้ปร้ะกาศเร้่ยกร้้องให้ปร้ะชาชน
ในกรุ้งวากาด้้ก้ร้วม่ตัิวกันท่�จตุิร้ัสิ้ปฏิิวัติินอก
ทำาเนย่บปร้ะธานาธบิด่้เพื�อปร้ะท้วงการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 
(Le	Monde	Afrique)	เม่ื�อปร้ะชาชนหลายร้อ้ยคน
ร้วม่ตัิวกันและติะโกนว่า	 “RSP	จงพินาศ	 !”	 และ	
“เร้าต้ิองการ้การ้เลอืกตัิ�ง”	ทหาร้จ้งยงิปน้ข้่แ่ละเร้ิ�ม่
ทบุต่ิผ่้ป้ร้ะท้วงเม่ื�อพวกเข่าไม่ย่อม่สิ้ลายการ้ชุม่นมุ่	
โจร้ปล้นอำานาจสิ้ั�งปิด้สิ้ถูาน่วิทยุเอกชน	2-3	แห่งท่�ร้ายงานเก่�ยวกับการ้ปร้ะท้วง	 (Flynn,	 2015)	ทว่าข่่าวเก่�ยวกับ 
การ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ขื่น	 ร้วม่ถู้ง	 การ้เร้่ยกร้้องให้นัด้หยุด้งานและปร้ะท้วงจากสิ้หภาพแร้งงานและพร้ร้คการ้เม่ืองต่ิางๆ 
ได้้แพร้่กร้ะจายไปทั�วสิ้ื�อสิ้ังคม่ออนไลน์และสิ้ถูาน่วิทยุท่�เปิด้กันอย่างลับๆ	 เนื�องจากผ่้้ปร้ะท้วงไม่่สิ้าม่าร้ถูร้วม่ตัิวกัน
ในพื�นท่�ศน้ยก์ลาง	อยา่ง	ปลาสิ้	เด้อ	ลา	นาซึ่อิง	(Place	de	la	Nation)	ซึ่้�งเปน็สิ้ถูานท่�นดั้ปร้ะท้วงเพื�อปร้ะชาธปิไติย
คร้ั�งใหญห่ลายคร้ั�งเม่ื�อปกีอ่น	ผ่้ป้ร้ะท้วงจ้งกร้ะจายกนันดั้ปร้ะท้วงข่นาด้เลก็ลงในละแวกใกลเ้ค่ยงต่ิางๆ	(โปร้ด้ด้ต้ิาร้าง	
6	ในหนา้	46)
	 นอกเมื่องหลวง	การ้ต่ิอต้ิานยิ�งเข็่ม่แข็่งข้่�นอ่ก	ผ้้่อย้อ่าศัยในเมื่องโบโบด่้อ้ลาสิ้โซึ่ซ้ึ่�งม่่ข่นาด้ใหญ่เป็นอันดั้บสิ้อง
ได้้ทำาการ้เพกิเฉยต่ิอคำาสิ้ั�งเคอร้ฟ์วิและด้ำาเนนิการ้ปร้ะท้วงต่ิางๆ	ติลอด้คืน	เม่อืงใหญ่อื�น	ๆ	ในแต่ิละภาค	(ฟาเด้น	กร์้้ 
ม่า	ในภาคติะวันออก	บานโฟร้าในภาคติะวันติกเฉ่ยงใต้ิ	โด้ร่้และวาฮ่ก้ยาในภาคเหนอื	และค้ด้ก้้ในภาคกลาง)	ม่ก่าร้ 
ออกม่าติาม่ท้องถูนน	 เดิ้นข่บวนไปยังจตุิร้ัสิ้หลักข่องเม่ือง	ปร้ะท้วงหน้าค่ายทหาร้	 และสิ้ร้้างแนวกั�นด้้วยหินและ 
การ้เผ่ายาง	ผ้้่ปร้ะท้วงม่ค่วาม่หลากหลายทั�งในแง่ข่องชนชั�นและชาติิพนัธุ	์ส่ิ้วนใหญ่แลว้เปน็ตัิวแทนข่องปร้ะชากร้ข่อง
ชุม่ชนเม่อืงในภาพร้วม่	ผ่้ห้ญิงเปน็กลุม่่ท่�ม่บ่ทบาทสิ้ำาคัญ	ด้้วยการ้ออกม่าจากบา้น	และโบกติะหลวิไปม่าในอากาศ	ซึ่้�ง
เปน็สัิ้ญลักษณ์ข์่องการ้คัด้ค้านท่�เห็นได้้ยากในวัฒนธร้ร้ม่ข่องบ้ร์้กนิาเบ	และเป็นการ้ส่ิ้งสัิ้ญญาณ์ให้ปร้ะชาชนคนอื�นๆ 
ทั�วปร้ะเทศร้ับทร้าบว่าการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนน่�เข่้ม่ข่้นจร้ิงจังไปถู้งร้ะดั้บใด้แล้ว	 แม้่จะไม่่ม่่ติำาร้วจหร้ือทหาร้เข่้าร้่วม่กับ
ผ่้้ปร้ะท้วง	แต่ิพวกเข่าส่ิ้วนใหญ่แล้วก็ไม่่ได้้ปร้าบปร้าม่ผ่้้ปร้ะท้วงเช่นกัน	นอกจากน่�	 เจ้าข่องร้้านค้าและผ้้่ปร้ะกอบ
อาชพ่ต่ิางๆ	กอ็ย้แ่ต่ิบา้นไม่ไ่ปทำางานเพื�อเข่า้ร่้วม่กบัการ้นดั้หยุด้งานทั�วไป	(Bertrand,	2015)
	 	ปฏิิกิร้ิยาจากนานาชาติิต่ิอการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้ม่่ลักษณ์ะเป็นเชิงลบและเป็นไปในทางเด่้ยวกัน	 ในวันท่�	 18	
กันยายน	 สิ้หภาพแอฟร้ิกาได้้ร้ะงับสิ้ถูานะความ่เป็นสิ้ม่าชิกข่องบ้ร้์กินาฟาโซึ่และควำาบาติร้ผ่้้นำาการ้ร้ัฐปร้ะหาร้	
(Ouedraogo,	2015a)	แม่ก็ก	่แซึ่ล	ปร้ะธานาธบิด่้ข่องเซึ่เนกลั	และเปน็ปร้ะธานปร้ะชาคม่เศร้ษฐกจิแหง่รั้ฐแอฟร้กินั 

ศันูย์บัญิชาการิของเล บาไล ซิิโตเยนในกรุิงวีากาดีกู ูบูร์ิกนิาฟาโซิ ที์�มา: 
แอมเบอร์ิ เฟรินช์
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ติะวันติก	 (Economic	 Community	 of	West	 African	 States	หร้ือ	 ECOWAS)	 ด้้วยได้้เดิ้นทางไปยังกรุ้งวากาด้้ก ้
เพื�อพบปะพด้้คยุกบัเด่้ยนเด้เร้	ร่้วม่กบัปร้ะธานาธบิด่้โบน	่ยายขิ่องปร้ะเทศเบนนิ	(Hien,	2015)
	 ในวันท่�	3	ข่องการ้พด้้คุย	ผ้้่สิ้นบัสิ้นนุการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	ท่�ด้เ้หมื่อนว่าจะพยายาม่ข่่ม่ข้่ป่ร้ะธานาธบิด่้ผ้้่ม่าเยอืน	
ได้้ใช้กำาลังบุกเข้่าม่าในล็อบบ่�ข่องโร้งแร้ม่ท่�ม่่การ้จัด้พบปะพ้ด้คุย	 แต่ิผ่้้นำาข่องปร้ะเทศเพื�อนบ้านยังคงยืนกร้านพ้ด้
คยุต่ิอไป	ไม่ก่่�ชั�วโม่งหลงัเหติกุาร้ณ์	์ได้้ม่ก่าร้ปร้ะกาศร่้างข้่อติกลงออกม่าร้ะบุว่าจะม่่การ้ปล่อยตัิวผ่้น้ำารั้ฐบาลท่�ถูก้จับ 
เป็นเชลย	 และฟ้� นคืนสิ้ถูานะปร้ะธานาธิบด่้แก่คาฟานโด้อย่างเป็นทางการ้	 แต่ิก็ยอม่ทำาติาม่ข่้อเร้่ยกร้้องหลักๆ	 
ข่อง	 CND	 ด้้วย	 ข้่อเร้่ยกร้้องเหล่าน่�หม่ายถู้งการ้ยอม่ให้ผ่้้สิ้มั่คร้ท่�ถู้กก่ด้กันก่อนหน้าน่�เข่้าม่าม่่สิ้่วนร่้วม่ในการ้
เลือกตัิ�งได้้	 ร้วม่ไปถู้งนิร้โทษกร้ร้ม่ผ้้่ม่่สิ้่วนร่้วม่ในการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 และเลื�อนวันท่�กำาหนด้ให้ม่่การ้เลือกตัิ�งออกไป	 
(Fort	and	Hein,	2015a)	และยอม่ใหเ้ด่้ยนเด้เร้ด้ำาร้งอย้ต่ิำาแหนง่ข่องตินต่ิอไปในร้ะยะเวลาท่�เหลอือย้ข่่องชว่งเปล่�ยน
ผ่า่น	(Ouedraogo,	2015b)
	 ข่ณ์ะท่�ผ่้้นำาแอฟริ้กาติะวันติกด้้เหมื่อนจะต้ิองการ้ปร้ะน่ปร้ะนอม่	แต่ิปร้ะชาชนข่องบ้ร์้กินาฟาโซึ่ด้้เหมื่อน
จะไม่่ร้้้สิ้้กเช่นนั�น	 นักกิจกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธิปไติยถูกเถู่ยงว่าข่้อติกลงท่�เสิ้นอม่านั�นยอม่ทำาติาม่ข้่อเร่้ยกร้้องข่อง 
ผ่้น้ำาร้ฐัปร้ะหาร้ม่ากเกนิไป	และยงัคงด้ำาเนนิการ้ปร้ะท้วงต่ิอไปจนร้า่งข้่อติกลงดั้งกลา่วไม่่ได้้ถู้กนำาม่าปฏิิบติัิ	 ไม่น่าน
ต่ิอม่าก็ปร้ากฏิให้เห็นว่าโจร้ปล้นอำานาจไม่ส่ิ้าม่าร้ถูควบคุม่พื�นท่�สิ้่วนใหญ่ข่องปร้ะเทศนอกกรุ้งวากาด้้ก้ได้้	 อ่กทั�งยัง
ม่่การ้ปร้ะท้วงอย่างต่ิอเนื�องร้วม่ถู้งในเม่ืองหลวงด้้วย	 ในวันท่�	 21	กันยายน	ค.ศ.	 2015	ผ่้้นำากองทัพจ้งปร้ะกาศให ้
ทหาร้ท่�ภักด่้เดิ้นข่บวนไปยังเม่อืงหลวงเพื�อท้าทายการ้รั้ฐปร้ะหาร้	ในคด้้ก้ซ้้ึ่�งเป็นเม่อืงข่นาด้ใหญ่อันดั้บ	3	ข่องปร้ะเทศ
และอย้่ห่างจากกรุ้งวากาด้้ก้ไปทางทิศติะวันติกไปปร้ะม่าณ์	100	 ไม่ล์	 ปร้ะชาชนต่ิางแห่ม่าให้กำาลังใจทหาร้ท่�ผ่่าน 
ทางม่าและกำาลงัเดิ้นทางไปท้าทายโจร้ปลน้อำานาจ	(Taoko,	2015)
	 เพื�อแสิ้ด้งท่าท่สิ้ม่านฉันท์	 เด่้ยนเด้เร้ปร้ะกาศว่าเข่าจะปล่อยตัิวนายกร้ัฐม่นติร่้ซึ่่ด้า	 (Bonkoungou	 and	
Coulibaly,	 2015a)	และยอม่คืนอำานาจปร้ะธานาธบิด่้ให้กับคานฟาโด้ภายใต้ิเงื�อนไข่บางปร้ะการ้	แต่ิซึ่่ด้าข่ัด้ข่วาง 
ไม่่ยอม่แพ้	 โด้ยร้ะบุว่าเข่าอยาก	 “ด้ำาเนินการ้พ้ด้คุยต่ิอไป”	 และ	 “พร้้อม่ท่�จะด้ำาเนินการ้ติาม่การ้ตัิด้สิ้ินใจข่อง	
ECOWAS”	(Julian,	2015)	จากท่�ติอนแร้กกองกำาลงั	RSP	ปฏิิเสิ้ธข่อ้เร่้ยกร้อ้งใหป้ร้ะกาศยอม่แพ	้แต่ิในบา่ยข่องวันท่�	22	 
กองกำาลัง	 RSP	 ติกลงยอม่ถูอนทัพกลับไปยังค่ายทหาร้	 เพื�อแลกกับการ้ไม่่ติกเป็นเป้าโจม่ต่ิและเพื�อให้กองทัพ 
ปร้ะจำาการ้ถูอยทัพจากกรุ้งวากาด้้ก้	 คาฟานโด้กลับคืนสิ้้่ติำาแหน่งปร้ะนาธิบด่้อ่กครั้�งในวันต่ิอม่า	 โด้ยในพิธ่ม่่ผ่้้นำา 
ข่อง	ECOWAS	เข้่าร้ว่ม่ด้้วย	สิ้ว่นซึ่ด่้าก็ได้้กลบัม่าปร้ะจำาติำาแหนง่นายกรั้ฐม่นติร่้เชน่เด่้ยวกนั	
	 เม่ื�อคณ์ะร้ัฐม่นติร้่จัด้การ้ปร้ะชุม่คร้ั�งแร้กหลังความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้ในวันท่�	 25	 กันยายน	 
พวกเข่าจ้งสิ้ั�งปลด้ร้ัฐม่นติร้่กร้ะทร้วงความ่ม่ั�นคงและยุบกองกำาลัง	 RSP	 ทิ�ง	 ร้วม่ไปถู้งยกเลิกติำาแหน่งหัวหน้าสิ้ภา 
ทหาร้ข่องปร้ะธานาธิบด่้ด้้วย	 เมื่�อเด่้ยนเด้เร้และกองกำาลัง	 RSP	 ท่�ถู้กกักบร้ิเวณ์อย้่ในฐานทัพท่�ตัิ�งอย้่ในย่านวากา	
2000	 ข่องเมื่องหลวงปฏิิเสิ้ธการ้วางอาวุธ	 กองทัพจ้งใช้กำาลังเข่้าย้ด้ฐานโด้ยม่่การ้ต่ิอต้ิานเพ่ยงเล็กน้อยเท่านั�น	 
เด่้ยนเด้เร้และผ่้้นำากองกำาลัง	 RSP	คนอื�นๆ	ถู้กจับกุม่	 ไต่ิสิ้วน	และจำาคุก	 สิ้ม่าชิกชั�นผ่้้น้อยข่อง	RSP	ถู้กสิ้ั�งย้ายไป 
ยังหน่วยทหาร้อื�นๆ	ติลอด้ท่�ม่่การ้ร้ัฐปร้ะหาร้กว่า	 1	สิ้ัปด้าห์	ปร้ะชาชนถู้กฆ่่าไปทั�งหม่ด้	11	คนและบาด้เจ็บกว่า 
อ่ก	250	คน	แต่ิปร้ะชาธปิไติยกถ็ูก้นำากลับม่าได้้ในท่�สิ้ดุ้



45

ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

หลัังเหตุ่การณ์์

	 ในวันท่�	29	พฤศจิกายน	2015	ในการ้เลอืกตัิ�งปร้ะนาธบิด่้และสิ้ม่าชกิฝึา่ยนิติิบญัญติัิท่�เกดิ้ข้่�นพร้้อม่กนัโด้ย
ม่ผ่่้อ้อกม่าใชส้ิ้ทิธเิลอืกตัิ�งทั�งหม่ด้	60%	ร้อช	ม่าร์้ค	คาโบเร้จากข่บวนการ้ปร้ะชาชนเพื�อความ่กา้วหนา้	(Movement	
of	People	 for	Progress	หร้ือ	MPP)	 ได้้ร้ับการ้เลือกตัิ�งเป็นปร้ะธานาธบิด่้	 บ้ร์้กินาฟาโซึ่ยังคงด้ำาเนินการ้ปกคร้อง
แบบสิ้าธาร้ณ์ร้ัฐปร้ะชาธิปไติยตัิ�งแต่ินั�นเป็นต้ินม่า	 โด้ยภาคปร้ะชาสิ้ังคม่ท่�ตืิ�นตัิวได้้ม่่สิ้่วนร้่วม่ในการ้สิ้ร้้างและ 
ต่ิอยอด้ปร้ะชาธปิไติยใหเ้ปน็ปกึแผ่น่ยิ�งข่้�น		
	 การ้ลุกฮือท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จใน	 ค.ศ.	 2014	 และการ้โค่นล้ม่การ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จใน	 
ค.ศ.	 2015	คร้ั�งน่�	 ร้วม่กันแล้วเป็นสิ้ิ�งท่�ถู้กม่องว่าเป็นการ้เปล่�ยนผ่่านสิ้้่ปร้ะชาธปิไติยท่�ม่่นัยสิ้ำาคัญอย่างม่ากสิ้ำาหรั้บ
แอฟร้ิกาติะวันติก	และเป็นการ้แสิ้ด้งให้เห็นว่าการ้ร้ัฐปร้ะหาร้โด้ยกองทัพในภาคพื�นทว่ปน่�เป็นสิ้ิ�งท่�สิ้าม่าร้ถูโค่นล้ม่
ได้้เมื่�อม่่การ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนอย่างต่ิอเนื�อง	 แม่้การ้ต่ิอต้ิานร้ัฐปร้ะหาร้จากกองทัพปร้ะจำาการ้และปร้ะเทศเพื�อนบ้าน
เป็นปัจจัยสิ้ำาคัญท่�ทำาให้การ้รั้ฐปร้ะหาร้ล้ม่เหลว	แต่ิการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ขื่นข่องปร้ะชาชนอาจม่่บทบาทสิ้ำาคัญท่�สิุ้ด้	 โด้ย
เฉพาะในการ้สิ้กัด้กั�นไม่่ให้ข่้อติกลงปร้ะน่ปร้ะนอม่ในติอนแร้กท่�ยอม่ติาม่ข้่อเร้่ยกร้้องข่องโจร้ปล้นอำานาจเกิด้ข่้�นได้้	
เม่ื�อเด่้ยนเด้เร้ลงจากติำาแหนง่ผ่้น้ำาชั�วคร้าวในวันท่�	23	กนัยายน	เข่าได้้ร้บัร้้แ้ลว้ว่าการ้กอ่ร้ฐัปร้ะหาร้คือความ่ผ่ดิ้พลาด้	
และร้ะบุด้้วยว่า	“เร้าร้้้แลว้ว่าปร้ะชาชนไม่เ่หน็ชอบ	นั�นคือเหติผุ่ลว่าทำาไม่เร้าจ้งยอม่แพ”้	(Fort	and	Hien,	2015b)
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นกักจิกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติย	นักการ้เม่อืงพลเร้อืน	และทหาร้บางสิ้ว่น

ตาราง 6: บูร์กินาฟาโซ, 2015
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่อง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหน่งยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

คณ์ะเผ่ด็้จการ้ทหาร้	ผ่้น้ำาข่องอด่้ติกลุม่่ท่�ปกคร้องปร้ะเทศ

การ้ปร้ะท้วง	การ้ปดิ้ลอ้ม่	การ้นดั้หยุด้งาน	การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื

ปานกลาง:	เป็นการ้ร้ะด้ม่กำาลงัข่องกลุม่่พลังต่ิางๆ	อ่กคร้ั�งจากการ้ต่ิอสิ้้้
เพื�อปร้ะชาธปิไติยท่�เพิ�งผ่า่นม่าได้้ไม่น่าน

7	วัน

7	วัน

สิ้ง้	ผ่า่นการ้ใชห้นว่ยทหาร้ท่�ภักด่้ในการ้จับกมุ่ผ่้น้ำารั้ฐปร้ะหาร้

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเม่อืงข่องปร้ะเทศ

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่	สิ้หภาพแร้งงาน	นกัการ้เม่อืงสิ้ว่นใหญ่	
และบางกลุม่่ในกองทัพ

สิ้ว่นใหญ่ไม่่เหน็ด้้วย	ม่ก่าร้ต่ิอต้ิานท่�นำาโด้ยองค์กร้ร้ะดั้บภ้ม่ภิาค

นายพลข่องหนว่ยรั้กษาความ่ปลอด้ภัยข่องปร้ะธานาธบิด่้

ยด้้อาคาร้ทำาการ้ต่ิางๆ	ข่องร้ฐับาล	จับเจ้าหนา้ท่�ร้ะดั้บสิ้ง้เปน็ตัิวปร้ะกนั

ปานกลางถู้งร้้ายแร้ง

ถูอนกำาลงักลบัสิ้้ก่ร้ม่กอง	ต่ิอม่าถูก้จับกมุ่

การ้เลอืกตัิ�งและสิ้ถูาบนัติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยยงัคงอย้่

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ต่ิางๆ	ยงัคงตืิ�นตัิว
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โบลิัเวีียแลัะบูร์กินาฟาโซ: 
เปรียบเทียบแลัะสรุป

	 จากท่�เห็นได้้ว่า	 ขุ่ม่กำาลังฝึ่ายปฏิิกิริ้ยาท่�เป็นพันธม่ิติร้
กับร้ะบอบเก่าม่ักชอบวางแผ่นย้ด้ปร้ะเทศอ่กครั้�ง	 ทั�ง	 2	 กร้ณ์่
น่�ถืูอเป็นเคร้ื�องยำาเตืิอนถู้งความ่สิ้ำาคัญข่องกลุ่ม่พลังข่บวนการ้
ปร้ะชาธิปไติยท่�จะต้ิองเฝึ้าร้ะวัง	 ม่่สิ้่วนร้่วม่ทางการ้เม่ือง	 และ
เติร้่ยม่ใจให้พร้้อม่กับการ้ออกม่าติาม่ท้องถูนนอ่กครั้�งเพื� อ
ปกป้องความ่ก้าวหน้าท่�ได้้ม่า	 แม่้ทั�งสิ้องปร้ะเทศจะยากจนและ
ม่่ความ่หลากหลายทางชาติิพันธุอ์ย่างยิ�ง	 แต่ิโบลิเว่ยม่่ข่บวนการ้
สิ้หภาพแร้งงานเข้่ม่แข็่งกว่า	ม่่พร้ร้คการ้เมื่องท่�ลงหลักปักฐานอย่างม่ั�นคง	ม่่ปีกนักกิจกร้ร้ม่ข่องศาสิ้นจักร้คาทอลิก	
และม่ป่ร้ะวัติิศาสิ้ติร้ข์่องการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่องม่านานกว่า	อยา่งไร้ก็ติาม่	ในทั�งสิ้องกร้ณ่์	การ้ต่ิอสิ้้ย้ดื้เยื�อใน 
ปีก่อนๆ	 ซึ่้�งนำาไปสิ้้่การ้ขั่บไล่ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ก่อนหน้าน่�ออกไปส่ิ้งผ่ลทำาให้เกิด้การ้พัฒนาม่โนธร้ร้ม่สิ้ำาน้กและ 
การ้เสิ้ร้มิ่พลงัอำานาจในหม่้ป่ร้ะชาชนท่�เคยทกุข่ท์ร้ม่านอย้ภ่ายใต้ิร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ม่าหลายสิ้บิปเีชน่เด่้ยวกบัปร้ะเทศ
เพื�อนบ้านส่ิ้วนใหญ่	 ดั้งนั�นปร้ะชาชนโบลิเว่ยและบ้ร้์กินาฟาโซึ่จ้งข่จัด้ความ่คิด้ท่�ยอม่จำานนต่ิอโชคชะติาออกไป	 
ซึ่้�งติลอด้เวลาท่�ผ่่านม่าความ่คิด้ดั้งกล่าวส่ิ้งผ่ลให้การ้ย้ด้อำานาจด้้วยความ่รุ้นแร้งเกิด้ข่้�นโด้ยปร้าศจากการ้ต่ิอต้ิาน
ท้าทาย
	 ปจัจุบนั	เคร้อืข่า่ยและเคร้ื�องม่อืท่�ใชเ้พื�อการ้ร้ะด้ม่กำาลงัจำานวนม่ากท่�เกดิ้ข่้�นในชว่งแร้กข่องการ้ต่ิอสิ้้ส้ิ้าม่าร้ถู
ถู้กนำาม่าใช้ใหม่่ได้้อย่างง่ายด้ายหากเกิด้เหตุิการ้ณ์์ท่�ม่่ความ่พยายาม่ในการ้รั้ฐปร้ะหาร้ข้่�นอ่กคร้ั�ง	 โด้ยท่�ข่บวนการ้ 
ไม่ต้่ิองเร้ิ�ม่จากศ้นย	์จุด้น่�ถืูอว่าเป็นไพใ่บสิ้ำาคัญเมื่�อการ้ติอบโต้ิอยา่งร้วด้เร้ว็ม่่ความ่จำาเปน็อยา่งม่าก	ผ่้เ้ข่า้ร่้วม่ข่บวนการ้ 
เคลื�อนไหวหลายคนร้้้สิ้้กว่าการ้เสิ้่ยสิ้ละต้ิองจ่ายไปในการ้ต่ิอสิ้้้ช่วงแร้กๆ	 ไม่่ควร้เสิ้่ยเปล่าจากการ้สิ้้ญเสิ้่ยสิ้ิ�งท่�เพิ�งได้้ 
ม่าไปอยา่งร้วด้เร้ว็	เม่ื�อได้้ลิ�ม่ลองร้สิ้ชาติิข่องเสิ้ร้ภ่าพแลว้	ปร้ะชาชนจ้งมุ่ง่ม่ั�นตัิ�งใจในการ้ไม่ย่อม่ปลอ่ยใหป้ร้ะเทศกลบั
สิ้้ร่้ะบอบเผ่ด็้จการ้เหม่อืนท่�เคยเปน็ม่าในอด่้ติ

4. รัฐประหารที่่�อ้างว�าปกป้องประชาธิิปไตยั

	 ในกร้ณ์ศ่ก้ษา	2	 ชุด้ต่ิอไปน่�	 ได้้แก	่ เวเนซุึ่เอลาและม่าลซ่ึ่้�งเปน็สิ้ถูานการ้ณ์์แบบท่�	 4	 (โปร้ด้ด้ห้นา้	15)	 เปน็ 
เร้ื�องเก่�ยวกับสิ้ถูานการ้ณ์ท่์�กองทัพ	ขั่บไลผ่่้น้ำาอำานาจนยิม่หร้อืก้�งอำานาจนยิม่	เพื�อติอบสิ้นองต่ิอการ้ลกุฮอืข่นาด้ใหญ่
ข่องพลเม่อืง	ในบางกร้ณ่์	สิ้ิ�งเหลา่น่�ด้เ้หม่อืนจะเปน็การ้ปลอ่ยหม่ดั้ปดิ้ฉากม่ากกว่าการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	เนื�องจากเผ่ด็้จการ้
ท่�อย้ใ่นอำานาจได้้สิ้ญ้เสิ้ย่การ้สิ้นบัสิ้นนุจากปร้ะชาชนอยา่งชดั้เจนแลว้	และคำาสิ้ั�งข่องเข่าไม่ม่่ผ่่้ป้ฏิิบติัิติาม่อยา่งเสิ้ม่อ
ต้ินเสิ้ม่อปลายอ่กต่ิอไป
	 กร้ณ์่ศ้กษาค่้แร้ก	 ได้้แก่	 เวเนซุึ่เอลา	 (1958)	และม่าล่	 เป็นกร้ณ์่ท่�กลุ่ม่พลังฝ่ึายปร้ะชาธปิไติยสิ้าม่าร้ถูร้วม่
อำานาจให้เปน็ปกึแผ่น่ได้้หลังจากการ้รั้ฐปร้ะหาร้

เมื�อได้ลิั�มลัองรสิชาติัของเสิร้ภาพแล้ัว 
ประชาชนจึงมุ่งมั�นตัั�งใจในการไม่ยอม
ปล่ัอยให้ประเทศกลัับสิ้่ระบอบเผด็จการ
เหมือนท้�เคยเปน็มาในอด้ตั
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เวีเนซุเอลา มกราคม ค.ศ. 1958

	 ในเดื้อนม่กร้าคม่	1958	เวเนซุึ่เอลาติกอย้ภ่ายใต้ิการ้ปกคร้องข่องเผ่ด็้จการ้ทหาร้ม่าสิ้บิปีแลว้	นบัตัิ�งแต่ิร้ฐับาล
ท่�ม่าจากการ้เลอืกตัิ�งติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยซ้ึ่�งนำาโด้ยพร้ร้คปฏิิบติัิการ้ปร้ะชาธปิไติย	(Acción	Democrática	หร้อื	
AD)	ถูก้โค่นลม้่ลง	หลงัพนัเอกเด้ลกาโด้	ชลับาอุด้	ผ่้น้ำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้	ถูก้ลอบสิ้งัหาร้ใน	ค.ศ.	1950	พลเอกม่าร้ก์อสิ้	
เปเร้ซึ่	ฆ่เิม่เนซึ่	ได้้ข่้�นเปน็ผ่้ม้่อ่ำานาจควบคุม่โด้ยพฤติินยั	และได้้ร้บัติำาแหนง่ปร้ะธานาธบิด่้อยา่งเป็นทางการ้ใน	2	ปี
ต่ิอม่า	ฆ่ิเม่เนซึ่เป็นผ่้้นำาอำานาจนิยม่แบบเทคโนแคร้ติ	 เข่าปร้ับโคร้งสิ้ร้้างและทำาให้กองทัพข่องเวเนซุึ่เอลาทันสิ้ม่ัย
เพื�อให้ม่ั�นใจว่ากองทัพจะม่่ความ่จงรั้กภักด่้	 โด้ยร้วม่ถู้งความ่พยายาม่ในการ้แยกหน่วยทหาร้ต่ิางๆ	ออกจากสัิ้งคม่
ข่องพลเร้อืน	(Trikunas,	2005,	67-68)
	 ทั�งท่�ร้ัฐบาลแสิ้ร้้งทำาเป็นเทคโนแคร้ติปกคร้องโด้ยผ่้้เช่�ยวชาญ	 	 ร้ะบอบกลับม่่ลักษณ์ะข่องทุนนิยม่เพื�อ 
พวกพ้อง	 โด้ยม่่พันธม่ิติร้เป็นชนชั�นนำาพลเร้ือนท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์แบบอนุร้ักษ์นิยม่	และเร้ิ�ม่สิ้ร้้างความ่ร้้้สิ้้กแปลกแยก
ให้กบัเจ้าหนา้ท่�ชั�นผ่้น้อ้ยบางคน	กองทัพข่องเวเนซุึ่เอลายงัเผ่ชญิกบัความ่แติกแยกหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ด้้วย	แต่ิโด้ย
สิ้่วนใหญ่แล้วให้การ้สิ้นับสิ้นุนฆ่ิเม่เนซึ่อย่างเป็นปึกแผ่่น	ทว่าเสิ้่ยงสิ้่วนน้อยท่�เข้่ม่แข่็งก็เปิด้ร้ับความ่เป็นไปได้้ข่อง 
การ้ปกคร้องข่องพลเร้อืนท่�ม่ข่่อบเข่ติจำากดั้เชน่กัน		เมื่�อความ่ไม่พ่อใจเพิ�ม่สิ้ง้ข่้�นในกลุม่่ปร้ะชาชนพลเรื้อน	ฆิ่เม่เนซึ่
จ้งสิ้ถูาปนากองกำาลงัติำาร้วจชุด้ใหม่โ่ด้ยสิ้งักดั้อย้กั่บกร้ะทร้วงม่หาด้ไทยและเร่้ยกหน่วยดั้งกล่าวว่า	“หนว่ยความ่ม่ั�นคง
แห่งชาติิ”	ซึ่้�งต่ิอม่าม่อ่ำานาจยิ�งกว่ากองทัพปร้ะจำาการ้ด้้วยซึ่ำา

การต่่อต้่าน

	 ทั�งท่�ม่่การ้ปร้าบปร้าม่และการ้ทุจร้ิติ	 แต่ิเศร้ษฐกิจท่�เติิบโติอย่างร้วด้เร้็วและโคร้งการ้พัฒนาท่�น่าปร้ะทับ
ใจต่ิางๆ	 ในช่วงแร้กทำาให้ความ่ไม่่พอใจยังคงม่่จำากัด้	 จากภาพลักษณ์์โด้ยสิ้่วนใหญ่	 ด้้เหม่ือนว่าฆ่ิเม่เนซึ่จะม่่อำานาจ 
ควบคุม่ได้้อย่างมั่�นคง	พร้ร้คฝ่ึายค้านถู้กจัด้การ้ไม่่ให้ม่่บทบาทและผ้้่นำาฝึ่ายค้านคนสิ้ำาคัญส่ิ้วนใหญ่ได้้ล่�ภัยไปอย่้ 
ต่ิางปร้ะเทศหร้อืไม่ก่ถ็ูก้สิ้ั�งจำาคกุ	ฆ่เิม่เนซึ่ยงัได้้ร้บัการ้สิ้นบัสิ้นนุอยา่งแข็่งขั่นจากสิ้หรั้ฐอเม่ร้กิา	ซึ่้�งเปน็ผ้้่ม่่อำานาจนำา 
ในบริ้เวณ์ดั้งกล่าวด้้วย	 ปฏิิบัติิการ้ข่นาด้เล็กเพื�อต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นโด้ยใช้อาวุธข่องพร้ร้คคอม่มิ่วนิสิ้ต์ิแห่งปร้ะเทศ
เวเนซุึ่เอลาถูก้กำาร้าบลงอย่างงา่ยด้าย	
	 ทั�งท่�เป็นเช่นนั�น	 แต่ิภาคปร้ะชาสัิ้งคม่กลับเติิบโติข้่�นอย่างม่ากในช่วงเด่้ยวกัน	 ข่บวนการ้ท่�เคยต่ิอต้ิาน
อยา่งลบัๆ	เร้ิ�ม่ปร้ากฎข่้�นในช่วงปลายปี	ค.ศ.	1956	(โปร้ด้ด้ต้ิาร้าง	7	หนา้	51)	นอกจากน่�	ผ้้่หญิงยงัตัิ�งองค์กร้ต่ิางๆ	 
และกลายเปน็ผ่้ม้่บ่ทบาทเชงิรุ้กในการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นด้้วย	 โด้ยใช้ข้่อได้้เปร่้ยบจากพื�นท่�ทางการ้เม่อืงท่�ม่่ม่ากกว่าข่อง
ผ่้ห้ญงิเม่ื�อเท่ยบกบัผ่้ช้าย	(สิ้ว่นใหญ่เปน็เพร้าะเผ่ด็้จการ้ไม่่ค่อยเหน็ความ่สิ้ำาคัญ)	เนื�องจากแสิ้ด้งบทบาทเปน็ภร้ร้ยา	
แม่	่หร้อืพ่�สิ้าว	ผ้้่หญิงจ้งสิ้าม่าร้ถูเป็นตัิวกลางสิ้ื�อสิ้าร้ร้ะหว่างผ้้่นำาการ้ต่ิอต้ิานท่�ติิด้คกุและข่บวนการ้ใต้ิดิ้นได้้	(Galván,	
2013,	68-69)	คณ์ะสิ้งฆ์่คาทอลกิท่�สิ้ว่นใหญ่แลว้เปน็มิ่ติร้กบัร้ฐับาล	เร้ิ�ม่ต่ิตัิวออกหา่งหลงัเกดิ้การ้ปร้าบปร้าม่ม่ากข้่�น
โด้ยพร้ะคุณ์เจ้าร้าฟาเอล	อาร้อัิสิ้	บลนัโก	พร้ะสัิ้งฆ่ร้าชปร้ะจำาเข่ติสัิ้งฆ่ม่ณ์ฑ์ลกรุ้งการ้ากัสิ้ได้้ออกม่าแสิ้ด้งความ่ไม่เ่ห็น
ด้้วยกบัความ่รุ้นแร้งข่องร้ฐับาล	(Scheina,	2003,	230)	
	 ความ่ไม่่พอใจในหม่้่ปร้ะชาชนสิ้้งข้่�นอย่างม่ากเมื่�อปร้ะเทศเผ่ชิญกับภาวะเศร้ษฐกิจติกติำาในฤด้้ใบไม้่ร้่วง	 
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

ค.ศ.	 1957	 ซึ่้�งเป็นผ่ลจากร้าคานำาม่ันถู้กลง	 การ้ปร้ะท้วงใหญ่บน
ท้องถูนนคร้ั�งแร้กเกิด้ข้่�นเม่ื�อฆิ่เม่เนซึ่ด้ำาร้งติำาแหน่งคร้บสิ้มั่ยเป็น
เวลา	5	ปแีลว้	แต่ิแทนท่�จะจัด้ใหม้่ก่าร้เลือกตัิ�งแข่่งข่นัติาม่ท่�สิ้ญัญา
ไว้	ร้ฐับาลกลบัปร้ะกาศใหม้่ก่าร้จัด้ปร้ะชาม่ติิว่าเข่าควร้ได้้ร้บัโอกาสิ้
ให้อย้ใ่นอำานาจต่ิอไปอ่ก	5	ปหีร้อืไม่	่การ้ลงคะแนนเสิ้ย่งในวันท่�	15	
ธนัวาคม่ม่ก่าร้ฉอ้โกงอยา่งชดั้เจน	โด้ยร้ฐับาลปร้ะกาศชยัชนะ	อ้างว่า
ได้้ร้บัการ้สิ้นบัสิ้นนุถู้ง	85	เปอร้เ์ซึ่น็ต์ิหลงัจากปดิ้ลงคะแนนเพย่ง	2	
ชั�วโม่งเท่านั�น
	 ความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้เมื่�อวันท่�	 1	 ม่กร้าคม่	
1958	 ท่�วางแผ่นเติร้่ยม่การ้ไม่่ด่้นักถู้กกำาร้าบลง	และเปิด้เผ่ยให้เห็นถู้งความ่แติกแยกภายในกองทัพ	ซึ่้�งทำาให้การ้
ต่ิอต้ิานจากพลเร้อืนเข่ม็่แข่ง็ข่้�น	ในวันท่�	9	ม่กร้าคม่	ข่บวนการ้ต่ิอต้ิานใต้ิดิ้นท่�ร้้จั้กกนัในชื�อว่า	 ฆุ่นติา	ปาติร้อิอติิกา	
(Junta	Patriótica	แปลว่าคณ์ะปกคร้องผ่้้ร้ักชาติิ)	 ได้้เร้ิ�ม่กร้ะทำาการ้อาร้ยะข่ัด้ข่ืนและปฏิิบัติิการ้บนท้องถูนนต่ิางๆ	
ปร้ะชาชนหลายหม่ื�นคนหลั�งไหลลงม่าสิ้้ท้่องถูนน	 โด้ยเฉพาะละแวกยากจนข่องกรุ้งการ้ากสัิ้ซึ่้�งเปน็เม่อืงหลวง	และ
ติะโกนว่า	“โซึ่ต่ิร้วนจงพนิาศ	 !”	 (Da	Silva,	2013,	59)	 รั้ฐบาลปร้าบปร้าม่อยา่งโหด้ร้า้ยทารุ้ณ์	ปิด้กร้ะทั�งโร้งเร้ย่น
ม่ธัยม่และม่หาวิทยาลยัต่ิาง	ๆ 	ในปร้ะเทศเพื�อร้ะงบัการ้ปร้ะท้วงข่องนักเร้ย่นนักศก้ษา	องค์กร้วิชาชพ่ท่�เปน็ตัิวแทนข่อง
แพทย์	ทนายความ่	วิศวกร้	และอาจาร้ย์เร้ิ�ม่ทำาการ้ตัิ�งข่บวนและม่่การ้ร้ะด้ม่กำาลงัในกลุม่่สิ้หภาพแร้งงานต่ิางๆ	สิ้ถูาบัน 
ร้ะดั้บชาติิม่ากม่ายท่�สิ้ว่นใหญ่ยงัคงเงย่บอย้จ่นถู้งข่ณ์ะนั�น	เชน่	วิทยาลัยวิศวกร้ร้ม่ศาสิ้ติร้	์สิ้ม่าคม่นกัข่่าวเวเนซุึ่เอลา	
และองค์กร้ธรุ้กจิชั�นนำา	เร้ิ�ม่ออกแถูลงการ้ณ์เ์พื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบ
	 ในวันท่�	 13	ม่กร้าคม่	พร้ร้คปฏิิบัติิการ้ปร้ะชาธิปไติย	 (Acción	Democrática	หรื้อ	 AD)	พร้ร้คฝึ่ายค้าน 
ท่�ม่ข่่นาด้ใหญท่่�สิ้ดุ้	ได้้เข่า้ร้ว่ม่กบั	ฆุ่นติา	ปาติร้อิอติิกา	และสิ้ง่เสิ้ริ้ม่ใหส้ิ้ม่าชกิเข่า้ร่้วม่ในการ้ปร้ะท้วง	แม่ส้ิ้ว่นใหญจ่ะ
ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง	แต่ิกม็่ก่าร้จลาจล	การ้บุกยด้้อาคาร้ต่ิาง	ๆ	ข่องรั้ฐบาล	และการ้โจม่ต่ิกองกำาลงัความ่ม่ั�นคงเกดิ้ข่้�น
ด้้วย	ร้วม่ถู้งการ้ยงิปน้ใสิ้ก่นัท่�ม่บ่า้ง	ผ่้ป้ร้ะท้วงปร้ะม่าณ์	300	คนถูก้ฆ่่าในร้ะหว่างท่�ม่่การ้ลกุฮือ
	 ม่ก่าร้เร้ย่กร้อ้งใหน้ดั้หยุด้งานทั�วไปในวันท่�	21	ม่กร้าคม่	สิ้ง่ผ่ลใหก้จิกร้ร้ม่ทางเศร้ษฐกจิและสิ้งัคม่ในปร้ะเทศ
ร้าวกับอย้่ในสิ้ภาวะอัม่พาติ	บร้ิษัทธุร้กิจสิ้่วนใหญ่ปิด้ให้บริ้การ้อย่างสิ้ม่ัคร้ใจ	 แม่้ท่�อื�นๆ	 จะถู้กบังคับให้ปิด้โด้ย 
ผ่้ป้ร้ะท้วงกต็ิาม่	ในวันต่ิอม่า	หนว่ยทหาร้เร้อืต่ิาง	ๆ	ในเมื่องป้เอร้โ์ติ	กาเบโย	ซึ่้�งอย้ท่างทิศติะวันติกข่องกรุ้งการ้ากสัิ้ 
ออกไป	 200	กิโลเม่ติร้ได้้ทำาการ้ก่อกบฏิ	ฆ่ิเม่เนซึ่สิ้ั�งให้กองทหาร้ปร้ะจำาป้อม่ปร้าการ้บาเลนเซึ่่ยโจม่ต่ิทหาร้เร้ือท่� 
กอ่กบฏิ	แต่ิผ่้บ้ญัชาการ้ปฏิิเสิ้ธท่�จะทำาติาม่คำาสิ้ั�ง
	 ข่ณ์ะเด่้ยวกนั	เร้อืพฆิ่าติจำานวนหน้�งพร้้อม่กองกำาลงัทหาร้เรื้อได้้เร้ิ�ม่ออกเดิ้นทางสิ้้ท่่าเรื้อลา	ไกวร้าซึ่้�งอย้ถัู่ด้
จากเม่อืงหลวงไปทางติอนเหนอืไม่ไ่กลนัก	ผ้้่นำาเผ่ด็้จการ้จ้งออกคำาสิ้ั�งใหห้นว่ยทหาร้ท่�ตัิ�งอย้ใ่นกรุ้งการ้ากัสิ้เข่า้จ่้โจม่
ท่าเร้อืลา	 ไกวร้า	แต่ิผ่้บ้ญัชาการ้กลบัปร้ะจำาการ้กองกำาลงัข่องเข่าบนเนนิเข่าต่ิางๆ	 ท่�ตัิ�งอย้ร่้ะหว่างท่าเรื้อและเม่อืง
หลวงเพื�อปกป้องทหาร้เร้ือ	 ในกรุ้งการ้ากัสิ้เอง	นักเร่้ยนนายร้้อยในโร้งเร่้ยนเติร่้ยม่ทหาร้ได้้ก่อกบฏิและถู้กปิด้ล้อม่
โด้ยทหาร้จากกองพันทหาร้โบลิบาร้์	 แต่ิพวกเข่าปฏิิเสิ้ธท่�จะเหน่�ยวไกป้น	 ฆิ่เม่เนซึ่พยายาม่เจร้จากับหน่วยกองทัพ
และทหาร้เรื้อท่�ทำาการ้กบฏิ	แต่ิพวกเข่าก็ปฏิิเสิ้ธท่�จะปร้ะน่ปร้ะนอม่	และเร้่ยกร้้องให้เข่าออกไปแทน	 เข่าหน่ไปยัง
สิ้าธาร้ณ์ร้ฐัโด้ม่นิกินัในชว่งเชา้ติร้้ข่่องวันท่�	23	ม่กร้าคม่	(Trinkunas,	60-61)

ผ้้หญิงกลัายเป็นตััวแสิดงแลัะผ้้สิื�อสิาร
หลัักในการต่ัอต้ัานขัดขืน ซึ�งสิร้างความ
ประหลัาดใจให้กับเผด็จการอย่างมาก 
เนื�องจากสิ่วนใหญ่แล้ัวเผด็จการมักไม่ได้
มองว่าผ้้หญิงจะม้โอกาสิเป็นภัยคุกคาม
ต่ัอการยึดอำานาจของพวกเขา
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	 ร้ฐับาลทหาร้ชั�วคร้าวถู้กก่อตัิ�งข่้�นภายใต้ิการ้นำาข่องคณ์ะกร้ร้ม่การ้บริ้หาร้การ้ปกคร้องเพื�อสิ้อด้ส่ิ้องด้แ้ลการ้ 
กลับคืนส่้ิ้ร้ะบอบปร้ะชาธิปไติย	ปร้ะกอบด้้วย	พลเร้ือเอกโวล์ฟกัง	 ลาร้์ร้าซึ่าบัล	 เป็นปร้ะธานพร้้อม่ด้้วยพันเอก
จากกองทัพอ่ก	4	คน	การ้ปร้ะท้วงเพื�อต่ิอต้ิานการ้คร้อบงำาข่องทหาร้ยังคงด้ำาเนินต่ิอไป	และไม่่นานนักเจ้าหน้าท่� 
ทหาร้ก็ถูก้แทนท่�ด้้วยนักธรุ้กจิท่�ม่ช่ื�อเสิ้ย่งและตัิวแทนจากภาคส่ิ้วนอิสิ้ร้ะต่ิางๆ	โด้ยม่่นักข่่าวชื�อว่าฟาบริ้ซิึ่โอ	โอเฆ่ด้า
เปน็ปร้ะธาน	การ้เลือกตัิ�งติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยเกิด้ข้่�นในชว่งปลายป	ีส่ิ้งผ่ลให้ชยัชนะเป็นข่องโร้ม้่โล	เบตัินคร้้ท์	
ผ่้ส้ิ้ม่คัร้ปร้ะธานาธบิด่้จากพร้ร้ค	AD

หลัังเหตุ่การณ์์

	 สิ้าม่พร้ร้คการ้เม่ืองหลักข่องเวเนซุึ่เอลา	 ได้้แก่	พร้ร้ค	AD	พร้ร้ค	COPEI	 (หร้ือพร้ร้คสิ้ังคม่นิยม่คร้ิสิ้เต่ิยน)	
และพร้ร้คสิ้หภาพสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัเพื�อปร้ะชาธปิไติย	(Unión	Republicana	Democrática	หร้อื	URD)	ได้้ลงนาม่ในสิ้นธิ
สิ้ญัญาปุนโติฟิโฆ่	ซึ่้�งคำาปร้ะกันการ้แบ่งอำานาจและรั้กษาสิ้ถูาบันต่ิางๆ	ข่องร้ะบอบปร้ะชาธปิไติย	ในช่วงหลายทศวร้ร้ษ 
ต่ิอๆ	ม่า	 เวเนซุึ่เอลายงัคงเปน็ปร้ะเทศท่�ม่ป่ร้ะชาธปิไติยมั่�นคงม่ากท่�สิ้ดุ้ในทว่ปอเม่ร้กิาใต้ิ	 เนื�องจากปร้ะเทศท่�เหลอื
สิ้่วนใหญ่ต้ิองทนทุกข์่อย้่ภายใต้ิร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ทหาร้ข่องฝ่ึายข่วา	อย่างไร้ก็ติาม่	สิ้นธสิิ้ัญญาดั้งกล่าวส่ิ้งผ่ลให้เกิด้
การ้เม่อืงแบบกด่้กนัและการ้ปกคร้องโด้ยคนม่ั�งม่ท่่�ฉอ้ฉลม่ากข่้�นทกุท่	ปร้ะกอบกับความ่เหลื�อม่ลำาทางเศร้ษฐกจิและ
สิ้งัคม่ท่�เพิ�ม่ข้่�น	และวงจร้ข่าข้่�นข่าลงข่องเศร้ษฐกิจข่องปร้ะเทศท่�พ้�งพานำามั่นเป็นหลกั
	 การ้เลือกตัิ�งในปี	 1998	ข่องอ้โก	 ชาเบซึ่	ซึ่้�งม่่อุด้ม่การ้ณ์์ปร้ะชานิยม่เอ่ยงซึ่้าย	 และเป็นอด่้ติพันโทท่�เป็น
ผ่้้นำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�ล้ม่เหลวเม่ื�อปี	 1992	นำาไปสิ้้่ช่วงเวลาข่องการ้ปฏิิร้้ปสิ้ังคม่และเศร้ษฐกิจอย่างถู้งร้ากและ
ทำาให้การ้เม่อืงแบง่ข่ั�วม่ากข้่�น	แม่จ้ะได้้ร้บัเลอืกตัิ�งติิด้ต่ิอกนัถู้ง	3	ครั้�ง	โด้ยคนทั�วไปม่องว่าเปน็การ้เลอืกตัิ�งท่�เสิ้ร้แ่ละ 
ยุติิธร้ร้ม่	อำานาจร้ฐัและการ้ลดิ้ร้อนเสิ้ร้ภ่าพพลเม่อืงท่�เพิ�ม่ม่ากข่้�น	 ร้วม่ไปถู้งการ้บร้หิาร้จัด้การ้เศร้ษฐกจิท่�ผ่ดิ้พลาด้
และการ้ทุจริ้ติ	 ส่ิ้งผ่ลให้เกิด้ความ่ไม่่พอใจเพิ�ม่ม่ากข้่�น	 อย่างไร้ก็ติาม่	 เข่ายังคงเป็นท่�นิยม่โด้ยเฉพาะในหม่้่คนยาก
คนจนข่องปร้ะเทศ	
	 แม้่ฝึ่ายต่ิอต้ิานท่�นำาโด้ยชนชั�นนำาจะด้ำาเนินการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นโด้ยไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งร้้ปแบบต่ิางๆ	ม่ากม่าย	 
แต่ิในชว่งแร้กพวกเข่ากลบัได้้ร้บัการ้สิ้นบัสิ้นนุเพย่งนอ้ยนดิ้	โด้ยได้้จากชนชั�นท่�ม่อ่ภิสิ้ทิธิ�ม่ากกว่าคนอื�น	และแทบไม่่
ได้้แร้งสิ้นับสิ้นุนจากวงสิ้ังคม่อื�นๆ	นอกเหนือจากนั�นเลย	การ้ก่อรั้ฐปร้ะหาร้โด้ยฝึ่ายข่วาในปี	 2002	ถู้กโค่นล้ม่โด้ย
ใช้เวลาเพ่ยง	4	 วัน	 เนื�องจากการ้ปร้ะท้วงข่องปร้ะชาชนและความ่แติกแยกภายในกลุ่ม่กองกำาลังความ่ม่ั�นคง	หลัง
ชาเบซึ่เสิ้ย่ชวิ่ติลงในป	ี2013	ร้องปร้ะธานาธบิด่้นโิคลสัิ้	ม่าด้โ้ร้ได้้ร้บัสิ้บืทอด้ติำาแหนง่ต่ิอ	ม่าด้โ้ร้เพิ�ม่การ้ปร้าบปร้าม่
ทางการ้เม่อืงและการ้ควบคุม่แบบอำานาจนิยม่ข่องร้ฐัม่ากยิ�งข่้�น	เพื�อติอบโต้ิต่ิอพฒันาการ้เหลา่น่�	การ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นื
โด้ยพลเมื่องท่�นำาโด้ยฝ่ึายต่ิอต้ิานท่�ม่่ผ่้้เข้่าร่้วม่เพิ�ม่ม่ากข้่�นและหลากหลายข้่�นทุกท่ได้้ข่ยายใหญ่ข้่�นอย่างม่าก	 ส่ิ้วน 
การ้ปร้าบปร้าม่ข่องร้ฐับาลกเ็พิ�ม่ม่ากข่้�นเชน่กนั
	 ท่�นา่สิ้นใจคือ	ทั�งร้ฐับาลเวเนซุึ่เอลาและฝึา่ยต่ิอต้ิานต่ิางเฉลิม่ฉลองและอ้างม่ร้ด้กติกทอด้ข่องการ้ลกุฮอืเพื�อ
ปร้ะชาธปิไติยในป	ี1958	ข่บวนการ้จร้ยุทธค์อม่มิ่วนสิิ้ต์ิติิด้อาวุธปร้ากฎตัิวข่้�นในทศวร้ร้ษท่�	1960	แต่ิไม่่ได้้ทำาใหเ้กิด้
พลวัติใด้ๆ	ม่ากนัก	แม่้ว่าการ้ตัิด้สิิ้นใจเชิงนโยบายต่ิางๆ	จะถู้กผ่ลักดั้นด้้วยกร้ะบวนการ้เจร้จาต่ิอร้องข่องชนชั�นนำา	 
แต่ิกลุ่ม่ปร้ะชาสิ้ังคม่ยังคงเติิบโติข่้�นอย่างต่ิอเนื�อง	 และใช้อิทธิพลข่องตินในร้ะดั้บท้องถิู�น	 ร้วม่ถู้งช่วยร้ักษา
ปร้ะชาธปิไติยข่องปร้ะเทศไว้ในข่ณ์ะท่�ปร้ะเทศอื�นๆ	สิ้ว่นใหญใ่นทว่ปอเม่ร้กิาใต้ิยงัคงทนทกุข่ภ์ายใต้ิร้ะบอบเผ่ด็้จการ้
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

องค์กร้ปร้ะชาสิ้งัคม่ต่ิางๆ

ตาราง 7: เวีเนซุเอลา, 1958
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหนง่ยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

เผ่ด็้จการ้ทหาร้

การ้ปร้ะท้วง	การ้นัด้หยุด้งานทั�วไป	การ้เผ่ชิญหนา้กบักองกำาลังความ่ม่ั�นคง

ปานกลาง	ม่อ่งค์กร้ใต้ิดิ้น	และม่ก่าร้เร้ย่กร้อ้งให้นดั้หยุด้งานทั�วไป

11	เดื้อน

3	สิ้ปัด้าห์

ปานกลาง	ม่่การ้จลาจลเกดิ้ข้่�นบา้ง	และการ้จ่้โจม่กองกำาลงัความ่มั่�นคง

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

พร้ร้คการ้เม่อืงฝึา่ยค้าน	กลุม่่วิชาชพ่	ศาสิ้นจักร้	สิ้หภาพต่ิางๆ	
และบางกลุม่่ในกองทัพ

วางตัิวเปน็กลาง

นายพลและผ่้บั้ญชาการ้ข่องกองทัพ

ไม่ป่ร้าบปร้าม่การ้ลกุฮือ	เร่้ยกร้้องใหป้ร้ะธานาธบิด่้ออกไป

ร้า้ยแร้งกอ่นม่่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้	และลด้ลงอยา่งม่ากหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้

เผ่ด็้จการ้ถูก้ข่บัไล่

การ้เลอืกตัิ�งและสิ้ถูาบนัติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยพฒันาข้่�น

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ต่ิางๆ	ยงัคงอย้	่แม้่จะม่่สิ้ว่นร่้วม่ทางการ้เมื่องนอ้ยลง
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มาลีั มีนาคม ค.ศ. 1991

	 สิ้าธาร้ณ์ร้ัฐม่าล่เป็นปร้ะเทศยากจนไม่่ม่่พร้ม่แด้นติิด้ชายฝัึ� งในภ้ม่ิภาคซึ่าเฮลข่องแอฟร้ิกาติะวันติก 
เฉ่ยงเหนือ	ม่่การ้ตัิ�งพร้ร้คการ้เม่ืองอย่างลับๆ	ข่้�น	 2-3	พร้ร้คหลังมุ่ซึ่ซึ่า	ทร้าออเร้	นำาการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ในปี	 1968	 
เพื�อโค่นล้ม่ร้ัฐบาลชาติินิยม่ท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์เอ่ยงซึ่้ายและอย้่ในอำานาจม่าตัิ�งแต่ิได้้ร้ับอิสิ้ร้ภาพจากฝึรั้�งเศสิ้เม่ื�อ	 8	ป ี
ก่อนหน้า	พร้ร้คการ้เม่ืองเหล่านั�นหลบอย้่ใต้ิดิ้นจนกร้ะทั�ง	 ค.ศ.	 1990	 เมื่�อรั้ฐบาลข่องทร้าออเร้ติอบสิ้นองต่ิอ 
เสิ้ย่งวิจาร้ณ์ข์่องนานาชาติิด้้วยการ้ทำาใหก้าร้ร้วม่ตัิวเพื�อตัิ�งสิ้ม่าคม่เปน็สิ้ิ�งถูก้กฎหม่ายปร้ะกอบด้้วยคณ์ะกร้ร้ม่าธกิาร้
เพื�อการ้ร้ิเร้ิ�ม่ปร้ะชาธปิไติย	 (National	Democratic	 Initiative	Committee)	 และอื�นๆ	ซึ่้�งเม่ื�อร้วม่กันแล้วเร้่ยกว่า 
แนวร้ว่ม่พนัธม่ติิร้เพื�อปร้ะชาธปิไติยแหง่ม่าล	่(Alliance	for	Democracy	in	Mali:	ADEMA)
	 ร้ากปร้ะวัติิศาสิ้ติร้์ข่อง	 ADEMA	และความ่สิ้าม่าร้ถูท่�ได้้ร้ับการ้พิสิ้้จน์ม่าแล้วว่ายังคงร้ักษาความ่เข้่ม่แข่็ง
และเป็นเอกภาพไว้ได้้แม้่เผ่ชิญกับการ้กด้ข่่�ข่่ม่เหงทำาให้พวกเข่าม่่ความ่ชอบธร้ร้ม่ในสิ้ายติาข่องปร้ะชาชนชาว
ม่าล่จำานวนม่าก	ม่่องค์กร้ใต้ิดิ้นอื�นๆ	 ท่�ร้วม่ตัิวกันภายใต้ิการ้กด้ข่่�ข่่ม่เหงข่องร้ะบอบทหาร้	แต่ิ	 ADEMA	 รั้กษาพลัง
เข่้ม่แข่็งไว้ได้้	 ด้้วยโคร้งสิ้ร้้างจัด้ตัิ�งองค์กร้แบบข่องตินเอง	 ซึ่้�งม่่ลักษณ์ะกร้ะจายอำานาจ	 ตัิวองค์กร้เองปฏิิบัติิงานใน 
ลักษณ์ะสิ้อด้คล้องกับหลักการ้ปร้ะชาธิปไติย	 สิ้ิ�งน่�ทำาให้องค์กร้ม่่ความ่ชอบธร้ร้ม่ในการ้เป็นผ่้้นำาข่องข่บวนการ้ 
ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนเพื�อปร้ะชาธปิไติย	และยังทำาหน้าท่�เป็นกร้อบการ้ทำางานเพื�อเปล่�ยนสิ้ภาพไปเป็นพร้ร้คการ้เมื่องใน
เวลาต่ิอม่าด้้วย
	 ช่วงหลายปีก่อนการ้โค่นล้ม่ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	 ADEMA	สิ้าม่าร้ถูจัด้ตัิ�งสิ้หภาพและกลุ่ม่นักเร่้ยนนักศ้กษา 
เพื�อสิ้ร้้างแนวหน้าท่�เป็นเอกภาพ	 ในเดื้อนม่่นาคม่	 1991	 ADEMA	 เป็นหน้�งในผ่้้ผ่ลักดั้นและวางแผ่นหลักข่อง 
การ้ชุม่นมุ่	การ้ปร้ะท้วง	และการ้นดั้หยุด้งานทั�วปร้ะเทศ	ADEMA	ได้้แผ่ข่่ยายพื�นท่�อิทธพิลข่องตินด้้วยการ้ผ่นก้กำาลงั
กบัหลายองค์กร้ท่�ม่ป่ร้ะวัติิศาสิ้ติร้ย์อ้นไปถู้ง	ค.ศ.	1968	และเนื�องจาก	ADEMA	ด้ำาร้งอย้ม่่านาน	จ้งม่่สิ้ม่าชกิหลายคน
ท่�เป็นคร้้และผ่้ป้ร้ะกอบอาชพ่เก่�ยวกบัสิ้ขุ่ภาพท่�ได้้ร้บัการ้ศก้ษาด่้และอย่้ในชว่งวัยกลางคน	ทักษะและปร้ะสิ้บการ้ณ์์
ในพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะข่องคนเหล่าน่�ช่วยให้สิ้าร้ข่อง	ADEMA	ถู้กสิ้่งไปถู้งชุม่ชนชนบทต่ิางๆ	 ทั�วปร้ะเทศ	ร้วม่ถู้งช่วยใน 
การ้ร้ับสิ้ม่ัคร้สิ้ม่าชิกและร้ะด้ม่ทุนเพื�อข่บวนการ้ปร้ะชาธปิไติยด้้วย	นอกจากน่�	 สิ้ม่าชิกข่อง	ADEMA	ยังปร้ะกอบ 
ด้้วยกร้่โยต์ิ	หร้ือนักด้นติร้่เล่าเร้ื�อง	 ซึ่้�งเป็นข่นบอาช่พท่�สิ้ืบทอด้ม่าจากบร้ร้พบุรุ้ษ	 นักด้นติร้่เหล่าน่�เป็นผ่้้เผ่ยแพร้่ 
ร้ากเหงา้ข่องปร้ะชาธปิไติยในม่าลไ่ปยงัปร้ะชาชนในชนบทท่�สิ้ว่นใหญ่อ่านหนงัสิ้อืไม่่ออก

การต่่อต้่าน

	 การ้ปร้ะท้วงโด้ยสิ้งบข่องนักศ้กษาในเดื้อนม่กร้าคม่	 1991	 ถู้กปร้าบปร้าม่อย่างโหด้ร้้ายด้้วยการ้จับกุม่
ม่วลชนจำานวนม่ากและการ้ทร้ม่านผ่้้นำาและกลุ่ม่ผ้้่ม่่ส่ิ้วนร่้วม่	สิ้ิ�งท่�ติาม่ม่าคือการ้จลาจลและการ้ทำาลายต้ิกอาคาร้
ข่องสิ้าธาร้ณ์ะ	แต่ิปฏิิบติัิการ้ข่องผ่้ไ้ม่เ่หน็ด้้วยสิ้ว่นใหญ่ยงัคงเปน็แบบไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง	 (โปร้ด้ด้ต้ิาร้าง	8	หนา้	55)	
ตัิ�งแต่ิวันท่�	22-26	ม่น่าคม่	1991	ชุม่ชนต่ิางๆ	ทั�งในเข่ติเม่อืงและชนบทได้้จัด้การ้ชุม่นมุ่เพื�อปร้ะชาธปิไติยคร้ั�งใหญ่
และการ้นัด้หยุด้งานทั�วไปทั�งปร้ะเทศ	ซึ่้�งต่ิอม่าเป็นท่�ร้้้จักในชื�อว่า	 “เหตุิการ้ณ์์สิ้ำาคัญ	 (les	 événements)”	หร้ือ	 
“การ้ปฏิิวัติิม่น่าคม่”
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

	 ในกรุ้งบาม่าโกซ้ึ่�งเป็นเมื่องหลวง	ทหาร้ได้้เปิด้ฉากกร้าด้ยิงไม่่เลือกใส่ิ้ผ่้้ปร้ะท้วงท่�ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	ซึ่้�งร้วม่ 
ถู้งนักศ้กษาม่หาวิทยาลัย	และในเวลาต่ิอม่าคือนักสิ้หภาพแร้งงานและกลุ่ม่อื�นๆ	 ด้้วย	แม่้การ้ปร้ะท้วงจะถู้กม่องว่า 
ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง	และยงัม่ก่าร้ร้กัษาร้ะเบย่บวินยัข่องการ้ไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้งจนถู้งชว่งดั้งกลา่ว	การ้จลาจลกเ็กดิ้ปะท ุ
ข่้�นเป็นช่วงสัิ้�นๆ	หลังจากเหติุกร้าด้ยิง	 ผ้้่ปร้ะท้วงตัิ�งแนวกั�นและเคร้ื�องก่ด้ข่วางถูนนเพื�อปกป้องตัิวเองจากทหาร้	 
ทร้าออเร้ปร้ะกาศสิ้ถูานการ้ณ์์ฉุกเฉินและห้าม่ผ่้้คนออกจากบ้านในเวลากลางคืน	 แม้่จะม่่ผ่้้เสิ้่ยช่วิติไปปร้ะม่าณ์ 
	 300	 คนติลอด้ช่วงเวลา	 4	 วัน	 แต่ิผ่้้ปร้ะท้วงท่�ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งก็ยังคงกลับม่าในแต่ิละวันอย่างต่ิอเนื�องเพื�อ 
เร้ย่กร้อ้งใหป้ร้ะธานาธบิด่้เผ่ด็้จการ้ลาออกและด้ำาเนนิการ้ไปสิ้้ร่้ะบอบปร้ะชาธปิไติย
	 ทหาร้จำานวนม่ากข่้�นเร้ื�อยๆ	ปฏิิเสิ้ธการ้กร้าด้ยิงใสิ้่กลุ่ม่ผ่้้ปร้ะท้วงท่�สิ้่วนใหญ่ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	และเม่ื�อถู้ง 
วันท่�	 26	ม่่นาคม่	การ้ฝ่ึาฝึ้นคำาสิ้ั�งอย่างเต็ิม่ร้้ปแบบก็ติาม่ม่า	ทหาร้นับพันคนวางอาวุธและเข่้าร้่วม่กับข่บวนการ้ 
ผ่้้สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธิปไติย	 ในช่วงเท่�ยงข่องวันนั�น	 พันโทอาม่าด้้	 ต้ิม่าน่	 ต้ิเร้	 หัวหน้าหน่วยรั้กษาความ่ปลอด้ภัย 
ข่องปร้ะธานาธิบด่้ทร้าออเร้	ปร้ะกาศทางวิทยุว่าเข่าได้้จับกุม่ปร้ะธานาธิบด่้เผ่ด็้จการ้เร่้ยบร้้อยแล้ว	 จากนั�นติ้เร้ 
จ้งสิ้ั�งร้ะงับการ้ทำางานข่องสิ้ถูาบันต่ิางๆ	 ท่�ม่่อย้่	 และเป็นผ้้่นำาข่องรั้ฐบาลในร้ะยะเปล่�ยนผ่่าน	ซึ่้�งติอนแร้กม่่ชื�อว่า 
สิ้ภาสิ้ม่านฉันท์แห่งชาติิ	และต่ิอม่าเปล่�ยนชื�อเป็นคณ์ะกร้ร้ม่การ้ร้ะยะเปล่�ยนผ่่านเพื�อสิ้วัสิ้ดิ้การ้ข่องปร้ะชาชน	 เข่า 
ได้้แต่ิงตัิ�งนายกร้ฐัม่นติร้พ่ลเรื้อนและสัิ้ญญาว่าจะไม่ล่งสิ้มั่คร้เลอืกปร้ะธานาธบิด่้	หรื้อยด้้อำานาจหลงัได้้ปร้ะธานาธบิด่้
ผ่า่นการ้เลือกตัิ�งอย่างเสิ้ร้แ่ละยุติิธร้ร้ม่	เข่านั�งเป็นปร้ะธานการ้ปร้ะชุม่ร้ะดั้บชาติิท่�กนิร้ะยะเวลาสิ้องสัิ้ปด้าห์ในฤด้้ร้้อน
ข่องป	ี1991	ซึ่้�งนำาไปสิ้้ก่าร้เข่ย่นร้ฐัธร้ร้ม่นญ้ฉบับใหม่่ท่�เปน็ปร้ะชาธปิไติยและกำาหนด้วันเลอืกตัิ�งในปีต่ิอม่า

หลัังเหตุ่การณ์์

	 ข่ณ์ะเด่้ยวกัน	ADEMA	 ก็ได้้กลายสิ้ภาพไปเป็นพร้ร้คการ้เม่ืองอย่างเป็นทางการ้	 เนื�องจากม่่ปร้ะวัติิศาสิ้ติร้์ 
ในการ้จัด้ตัิ�งม่าอยา่งยาวนาน	ADEMA	จ้งสิ้าม่าร้ถูวิวัฒนาการ้จากข่บวนการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืกลายม่าเปน็พร้ร้คการ้เม่อืง
แบบตัิวแทนได้้อย่างร้วด้เร้็ว	 ผ่้้นำาข่อง	 ADEMA	 ชื�อว่าอัลฟา	 อ้ม่าร้์	 โคนาเร้เป็นผ่้้ท้าชิงติำาแหน่งปร้ะธานาธิบด่้	 
จากการ้เลือกตัิ�งในเดื้อนเม่ษายน	1992	 โคนาเร้ได้้เป็นปร้ะธานาธบิด่้และอาม่าด้้	 ต้ิม่าน่	 ต้ิเร้	 ก็ลงจากติำาแหน่งใน 
ฐานะหัวหน้าข่องร้ัฐบาลในร้ะยะเปล่�ยนผ่่าน	 ADEMA	 ได้้คะแนนเป็นอันดั้บหน้�งในการ้เลือกตัิ�งในทั�ง	 5	ภาคข่อง
ปร้ะเทศ
	 แม่ว่้าในเวลาต่ิอม่าลจ่ะต้ิองเผ่ชิญกบัปญัหาการ้ทจุริ้ติ	ความ่ยากจน	และโคร้งสิ้ร้้างพื�นฐานท่�อ่อนแอ	ซึ่้�งไม่ต่่ิาง
จากปร้ะเทศอื�น	ๆ 	ในภมิ้่ภาค	แต่ิในช่วงหน้�งม่าลก็่เปน็ปร้ะเทศท่�ได้้ร้บัการ้ยอม่รั้บอย่างกว้างข่วางว่าเป็นปร้ะชาธปิไติย
ม่ากสิ้ดุ้ในแอฟร้กิาติะวันติก	ในป	ี1993	ร้ฐับาลได้้ปร้ะกาศโคร้งการ้ท่�เร่้ยกว่า	“ภาร้กจิกร้ะจายอำานาจ”	ท่�ออกแบบ 
ม่าเพื�อให้การ้ศ้กษาและสิ้่งเสิ้ร้ิม่เก่�ยวกับสิ้ิทธิและหน้าท่�ข่องพลเม่ือง	 และถู้งท่�สิุ้ด้แล้วม้่เป้าหม่ายเพื�อผ่ลักดั้นให้
ปร้ะชาชนม่่สิ้่วนร้่วม่ในการ้เลือกตัิ�งร้ะดั้บท้องถิู�นและร้ะดั้บภาค	สิ้ถูาน่วิทยุและหนังสิ้ือพิม่พ์อิสิ้ร้ะต่ิางๆ	 เกิด้ข่้�น	 
และปร้ะเทศม่าลก่ไ็ด้้ม่ป่ร้ะสิ้บการ้ณ์ใ์นการ้ถูกเถู่ยงทางการ้เมื่องท่�ม่่ชวิ่ติชว่าและเปดิ้กว้าง
	 ในช่วงทศวร้ร้ษท่�	 1990	หน่�ร้ะหว่างปร้ะเทศข่องม่าล่สิ้่งผ่ลให้สิ้ถูาบันการ้เงินร้ะหว่างปร้ะเทศบังคับใช ้
โคร้งการ้ต่ิางๆ	 เพื�อปรั้บโคร้งสิ้ร้้าง	 ช่วงติลอด้ทศวร้ร้ษถัูด้ม่าเกิด้การ้ปร้ะท้วงต่ิางๆ	 ท่�นำาโด้ยนักศ้กษาเพื�อต่ิอต้ิาน 
ความ่ยากลำาบากทางเศร้ษฐกิจต่ิางๆ	การ้ปร้ะท้วงเหล่านั�นได้้นำาไปสิ้้่การ้โค่นล้ม่รั้ฐบาลหน้�งชุด้ผ่่านการ้ลงคะแนน	
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“ไม่่ไว้วางใจ”	 ในร้ัฐสิ้ภา	ข่นบข่องการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งเพื�อต่ิอส้้ิ้กับร้ะบอบอำานาจนิยม่กลับม่า 
ม่่ความ่สิ้ำาคัญอ่กคร้ั�งในปี	 2001	 เม่ื�อการ้ลงคะแนนปร้ะชาม่ติิติาม่ร้ัฐธร้ร้ม่น้ญท่�ผ่ลักดั้นโด้ยปร้ะธานาธบิด่้โคนาเร้	 
ซึ่้�งจะนำาไปสิ้้ก่าร้ลด้หยอ่นร้ะบบติร้วจสิ้อบอำานาจปร้ะธานาธบิด่้	ถูก้สิ้ั�งยกเลกิหลงัจากการ้ปร้ะท้วงเพื�อปร้ะชาธปิไติย 
ข่้�นหน้�งร้ะลอก	นอกจากน่�	 ยังม่่การ้ปร้ะท้วงอย่างสิ้ันติิเพื�อต่ิอต้ิานนโยบายเศร้ษฐกิจแบบเสิ้ร้่นิยม่ใหม่่ปะทุข่้�น 
เพิ�ม่เติิม่อ่กในปี	2005
	 เช่นเด่้ยวกับกลุ่ม่ปร้ะเทศเพื�อนบ้านจำานวนหน้�ง	 เสิ้้นเข่ติแด้นข่องปร้ะเทศม่าล่ถู้กเข่่ยนอย่างติาม่อำาเภอใจ 
โด้ยผ่้้คร้องอำานาจอาณ์านิคม่	ผ่ลลัพธคื์อการ้ก่อกบฏิข่องกลุ่ม่ชาติิพันธุช์นกลุ่ม่น้อยเป็นร้ะยะโด้ยเฉพาะกลุ่ม่ชาว 
ท้อาเร้็กในภาคเหนือ	 ไม่่นานนักหลังการ้ปฏิิวัติิม่่นาคม่ปี	 1991	 ร้ัฐบาลข่องปร้ะเทศม่าล่ได้้เจร้จาสิ้ันติิภาพกับ 
กลุ่ม่กบฏิติิด้อาวุธท้อาเร้็ก	 โด้ยพวกเข่ายอม่ยุติิการ้ก่อกบฏิเพื�อแลกกับอำานาจอิสิ้ร้ะในร้ะดั้บหน้�ง	 ในเดื้อนม่่นาคม่ 
ป	ี1996	ม่ก่าร้จัด้พธิค่ร้ั�งใหญใ่นกรุ้งบาม่าโกเพื�อเผ่าอาวุธท่�กลุม่่กบฏิสิ้ง่ม่อบให้
	 อย่างไร้ก็ติาม่	 สิ้ถูานการ้ณ์์ได้้เปล่�ยนไปในปี	 2011	 เม่ื�อการ้ลุกฮือในลิเบ่ยเพื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบกัด้ด้าฟีซึ่้�ง 
ในช่วงแร้กเป็นแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งได้้หันไปต่ิอสิ้้้แบบใช้อาวุธ	 ส่ิ้งผ่ลให้รั้ฐบาลปร้าบปร้าม่หนักยิ�งข่้�นและทำาให ้
นาโต้ิเข่้าม่าแทร้กแซึ่ง	 ในร้ะหว่างนั�น	 กลุ่ม่ติิด้อาวุธท่�แติกต่ิางออกไปอย่างสิ้ิ�นเชิง	 ซึ่้�งร้วม่ถู้งชาวชนเผ่่าท้อาเร้็ก	 
ได้้ปลด้ปล่อยแหล่งเก็บสิ้ร้ร้พาวุธท่�สิ้ำาคัญหลายแหล่ง	 กลุ่ม่เหล่าน่�ได้้สิ้่งต่ิออาวุธจำานวนม่ากไปให้แก่กลุ่ม่ชาวท้อา
เร้็กในม่าล	่ซึ่้�งในเม่ื�อติอนน่�ม่ค่วาม่สิ้าม่าร้ถูในการ้ท้าทายร้ัฐบาลม่าล่ได้้อยา่งม่่ปร้ะสิ้ทิธภิาพแลว้ในทางทหาร้	 ได้้ยก 
ร้ะดั้บการ้ก่อกบฏิซึ่้�งพักเว้นม่านานจนต้ิงเคร้่ยด้ข่้�นอย่างน่าใจหาย	 ภายใต้ิการ้นำาข่องข่บวนการ้แห่งชาติิเพื�อ 
การ้ปลด้แอกอาซึ่าวัด้	(MNLA)
	 เนื�องจากการ้ทุจร้ิติและความ่ไร้้ความ่สิ้าม่าร้ถูข่องร้ัฐบาลข่องติ้เร้	 ร้วม่ไปถู้งข้่อกังวลว่าการ้ติอบโต้ิรุ้นแร้ง
เกินไปอาจจะทำาให้เกิด้กร้ะแสิ้ต่ิกลับจากกลุ่ม่ชนเผ่่าในภาคเหนือ	กลุ่ม่ต่ิางๆ	 ในกองทัพจ้งร้้้สิ้้กขุ่่นเคืองใจต่ิอสิ้ิ�งท่� 
พวกเข่าม่องว่าคือการ้สิ้นับสิ้นุนท่�ไม่่เพ่ยงพอสิ้ำาหร้ับการ้ต่ิอส้้ิ้กับชาวท้อาเร็้ก	 ในวันท่�	 22	 ม่่นาคม่	2012	 ร้้อยเอก 
อาม่าด้	้ซึ่าโนโก	ซึ่้�งได้้ร้บัการ้ฝึกึจากสิ้หร้ฐัอเม่ร้กิาและเจ้าหนา้ท่�คนอื�นๆ	ได้้กอ่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้และเร่้ยกร้้องใหก้องทัพ
ข่องปร้ะเทศติะวันติกเข่า้ม่าแทร้กแซึ่งในลกัษณ์ะเชน่เด่้ยวกบัอัฟกานสิิ้ถูานและ	“สิ้งคร้าม่ต่ิอต้ิานการ้ก่อการ้ร้า้ย”	
	 ข่ณ์ะเด่้ยวกันกับท่�การ้รั้ฐปร้ะหาร้ก่อให้เกิด้ความ่แติกแยกภายในกองทัพ	 ผ้้่สิ้นับสิ้นุนร้ัฐบาลท่�ม่าจาก 
การ้เลือกตัิ�งติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยท่�ถู้กโค่นล้ม่ออกไปได้้ม่าร้วม่ตัิวกันเพื�อปร้ะท้วงในเมื่องหลวง	ชาวท้อาเร็้ก
ฉวยโอกาสิ้จากความ่ปั� นป่วนในภาคใต้ิ	 ย้ด้คร้องภาคเหนือข่องปร้ะเทศอย่างร้วด้เร้็วและปร้ะกาศเป็นร้ัฐเอกร้าช	 
จากนั�น	 เม่ื�อกองทัพข่องม่าล่ทำาการ้เคลื�อนพล	และกองกำาลังท้อาเร้็กม่่กำาลังเบาบางลง	กลุ่ม่อิสิ้ลาม่สิุ้ด้โต่ิงซ้ึ่�งได้้ร้ับ 
อาวุธใหม่่ม่าจากสิ้งคร้าม่ในลิเบ่ยเช่นกันจ้งเข่้าย้ด้เม่ืองและนคร้สิ้่วนใหญ่ในภาคเหนือ	 ก่อนท่�จะถู้กข่ับดั้นออก
ไปด้้วยการ้แทร้กแซึ่งทางทหาร้ข่องฝึร้ั�งเศสิ้	 กองทัพข่องม่าล่ค่อยๆ	 เปิด้ทางให้พลเร้ือนกลับเข่้าม่าปกคร้องอย่าง 
ค่อยเป็นค่อยไป	แม่้ว่าจะยังคงเผ่ชิญกับภัยคุกคาม่ความ่รุ้นแร้งจากกลุ่ม่อิสิ้ลาม่สุิ้ด้โต่ิงและปัญหาอื�นๆ	แต่ิก็ร้ื�อฟ้� น
ความ่กา้วหนา้ทางปร้ะชาธปิไติยท่�เคยได้้ม่าในป	ี1991	กลบัคืนม่าหลายอยา่ง	แม้่ว่าจะไม่่ทั�งหม่ด้กต็ิาม่
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

พร้ร้คฝึา่ยค้านหลกัๆ	นกัเร่้ยนนกัศ้กษา

ตาราง 8: มาลี 1991
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร์้และกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหนง่ยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

เผ่ด็้จการ้ทหาร้

การ้ปร้ะท้วง	การ้ชุม่นมุ่	การ้นดั้หยุด้งานทั�วไป

ปานกลาง	ม่อ่งค์กร้ใต้ิดิ้นท่�กร้ะจายตัิว	และการ้สิ้ร้า้งความ่ติร้ะหนักร้้้

13	เดื้อน

5	วัน

ค่อนข่า้งสิ้ง้ทั�งท่�ม่่การ้สิ้งัหาร้หม่้	่แม้่จะม่่การ้จลาจลบา้งก็ติาม่

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

กลุม่่วิชาชพ่ท่�ยงัอายุนอ้ย	สิ้หภาพแร้งงาน	บางกลุม่่ในกองทัพ

วางตัิวเปน็กลาง

พนัโท

ยด้้อาคาร้ท่�ทำาการ้ต่ิางๆ	ข่องร้ฐับาล

ร้า้ยแร้งกอ่นม่่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้	และนอ้ยท่�สิ้ดุ้หลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้

เผ่ด็้จการ้ถูก้ปลด้และนำาเข้่าเรื้อนจำา

การ้เลอืกตัิ�งและสิ้ถูาบนัติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยยงัคงแข่ง็แกร้ง่จน
กร้ะทั�งป	ี2012	และยุง่เหยงิข้่�นในชว่งหลงั

ผ่้น้ำาคนสิ้ำาคัญๆ	ข่้�นสิ้้อ่ำานาจ	กลุม่่ปร้ะชาสัิ้งคม่ต่ิางๆ	ยงัคงตืิ�นตัิว
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เวีเนซุเอลัาแลัะมาลีั: 
เปรียบเทียบแลัะสรุป

	 สิ้องกร้ณ์่ท่�กองทัพสิ้อด้สิ้่องด้้แลการ้เปล่�ยนผ่่านไปสิ้้่ร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยหลังจากเผ่ชิญกับการ้ลุกฮือ 
ข่องปร้ะชาชนอาจด้น้า่แปลกใจในติอนแร้ก	เนื�องจากทั�งสิ้องปร้ะเทศไม่่ได้้ม่่ปร้ะวัติิศาสิ้ติร้ป์ร้ะชาธปิไติยอย้ม่่ากนัก	
การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ข่องทร้าออเร้ในปร้ะเทศม่าลอ่ย้ม่่านานถู้ง	23	ปี	และทร้าออเร้กด็้เ้หมื่อนจะได้้ร้บัการ้สิ้นบัสิ้นนุจาก
กองทัพเปน็อยา่งด่้
	 หลังจากฆ่่าผ้้่ปร้ะท้วงไปถู้ง	300	คนโด้ยปร้ะม่าณ์ในช่วง	3	 วันข่องการ้ชุม่นุม่	ทหาร้จ้งเริ้�ม่ปฏิิเสิ้ธท่�จะทำา 
ติาม่คำาสิ้ั�ง	 บ่งช่�ให้เห็นถู้งข่นาด้การ้ข่ยายตัิวข่องการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่ืนโด้ยปร้ะชาชน	ห้วงข่ณ์ะน่�เองท่�ทำาให้ผ่้้บัญชาการ้
หนว่ยร้กัษาความ่ปลอด้ภัยข่องปร้ะธานาธบิด่้ทร้าออเร้ทำาการ้โค่นลม้่เข่า
	 ความ่ตัิ�งใจข่องติเ้ร้ในฐานะผ้้่นำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ในการ้เปล่�ยนผ่า่นไปสิ้้ร่้ะบอบปร้ะชาธปิไติยและเปิด้ทางให้
ม่ผ่่้น้ำาพลเร้อืนในทันท่	ด้เ้หม่อืนจะเป็นผ่ลลพัธจ์ากการ้คำานวณ์แลว้ว่าสิ้องปจัจัยจะทำาใหเ้ข่าไม่่ม่วั่นอย้ใ่นอำานาจได้้	 
ปจัจัยแร้กคือการ้ม่อ่ย้ข่่องแนวร่้วม่พนัธม่ติิร้ท่�กว้างข่วางข่ององค์กร้ปร้ะชาธปิไติยต่ิางๆ	ท่�เปน็ผ่้น้ำาการ้ปฏิิวัติิ	ปัจจัย
ท่�สิ้องคือความ่อ่อนแอเชิงเปร้ย่บเท่ยบข่องกองทัพ	ซึ่้�งสิ้ถูานะเสิ้ื�อม่ถูอยลงภายใต้ิร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ข่องทร้าออเร้
	 สิ้่วนท่�เวเนซุึ่เอลา	 ความ่เต็ิม่ใจข่องกองทัพในการ้สิ้่งม่อบอำานาจให้กับพลเร้ือนก็น่าแปลกใจไม่่น้อยไป 
กว่ากัน	 เม่ื�อพิจาร้ณ์าถู้งความ่ขั่ด้สิ้นข่องข่นบปร้ะชาธปิไติยในปร้ะเทศดั้งกล่าว	 รั้ฐบาลพลเรื้อนท่�ถู้กโค่นล้ม่ไปใน 
ปี	 1948	 เป็นร้ัฐบาลชุด้แร้กข่องเวเนซุึ่เอลาท่�ม่าจากการ้เลือกตัิ�งในร้ะบอบปร้ะชาธปิไติย	อย่างไร้ก็ติาม่	 เช่นเด่้ยว 
กับกร้ณ์่ข่องซ้ึ่ด้าน	 ท่�จะพิจาร้ณ์าในส่ิ้วนต่ิอไป	 กองทัพอาจม่่ทางเลือกไม่่ม่ากนัก	 เนื�องจากม่วลชนท่�ปลุกร้ะด้ม่ 
ม่าและลุกข่้�นสิ้้้กับเผ่ด็้จการ้ม่่ความ่ตัิ�งใจแสิ้ด้งออกม่าอย่างชัด้เจนว่าจะด้ำาเนินการ้ปร้ะท้วงต่ิอหากกองทัพทำาใน 
สิ้ิ�งท่�ติร้งกนัข่า้ม่
	 ความ่แติกต่ิางร้ะหว่างสิ้องกร้ณ์นั่บว่านา่ติกใจ	ข่ณ์ะท่�เวเนซุึ่เอลาในป	ี1958	โด้ยคร่้าวแลว้ม่่ปร้ะชากร้พอๆ 
กับม่าล่ในปี	 1989	แต่ิปร้ะเทศท่�ร้ำาร้วยนำาม่ันในทว่ปอเม่ริ้กาใต้ิแห่งน่�เป็นหน้�งในปร้ะเทศท่�ม่ั�งคั�งกว่าปร้ะเทศอื�นๆ	
ในซึ่่กโลกใต้ิและม่่ปร้ะชากร้ท่�ได้้ร้ับการ้ศ้กษาค่อนข่้างด่้	 ม่าล่พัฒนาน้อยกว่าม่ากในทางเศร้ษฐกิจและม่่อัติร้าการ้
อ่านหนังสืิ้อไม่่ออกในร้ะดั้บสิ้้ง	อย่างไร้ก็ติาม่	 ทั�งท่�ม่่ความ่แติกต่ิางเหล่าน่�	 แต่ิความ่ตัิ�งใจข่องปร้ะชาชนจำานวนม่าก	
โด้ยเฉพาะข่องนักเร้่ยนนักศ้กษาท่�เป็นตัิวแทนอนาคติข่องปร้ะเทศท่�กำาลังพัฒนาเหล่าน่�	 ท่�มุ่่งม่ั�นม่่ส่ิ้วนร้่วม่กับการ้
ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองท่�เผ่ชิญกับการ้ปร้าบปร้าม่อย่างโหด้ร้้าย	 ได้้บ่บบังคับให้กลุ่ม่ต่ิางๆ	 ในกองทัพท่�ติาสิ้ว่าง
ติร้ะหนกัว่าการ้ปกคร้องด้้วยกำาลงัไม่ใ่ชท่างเลอืกท่�คุ้ม่ค่าอ่กต่ิอไป
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5. การรัฐประหารท่้�เป็นปฏิิปักษ์์ต่ิอระบอบประชาธิิปไติย ซ่�งเกิดูข่�นหลัง
การรัฐประหารท้่�อ้างว่าสนับสนุนประชาธิิปไติยและริเริ�มมาจัาก
การต่ิอต้ิานขัดูข่นของพื่ลเม่อง

	 ในสิ้ว่นน่�จะพจิาร้ณ์า	2	กร้ณ์ด้่้วยกนั	ได้้แก	่ซ้ึ่ด้านและอ่ยปิต์ิในสิ้ถูานการ้ณ์์แบบท่�	5	(ด้ห้นา้	16)	ซึ่้�งกองทัพ
เผ่ชญิกบัการ้ลกุฮอืคร้ั�งใหญข่่องพลเม่อืง	และเข่า้ยด้้อำานาจไว้ชั�วคร้าวเพื�อข่บัไลเ่ผ่ด็้จการ้ออกไปและส่ิ้งม่อบอำานาจ
ให้กบักลุม่่พลงัฝึา่ยปร้ะชาธปิไติยเพย่งในนาม่	เพย่งเพื�อใชป้ร้ะโยชน์จากความ่แติกแยกทางการ้เมื่องในการ้ยด้้อำานาจ
อ่กคร้ั�งและสิ้ถูาปนาร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ทหาร้ข่้�นม่า

ซูดาน เมษายน ค.ศ. 1985 แลัะมิถุุนายน ค.ศ. 1989

	 ซ้ึ่ด้านม่่ชื�อเสิ้่ยงท่�สิ้ม่ควร้ได้้ร้ับอย่างม่ากจากความ่รุ้นแร้งอย่างม่หาศาลท่�พร้ากช่วิติปร้ะชาชนไปแล้ว 
หลายล้านคน	นับตัิ�งแต่ิปร้ะเทศได้้ร้ับอิสิ้ร้ภาพข่องตินจากอังกฤษและอ่ยิปต์ิในปี	 1956	ทว่าปร้ะเทศท่�ปร้ะชากร้ 
สิ้่วนใหญ่เป็นชาวอาหรั้บแห่งน่�กลับม่่ปร้ะสิ้บการ้ณ์์ในการ้ลุกฮือข่องพลเมื่องแบบไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 2	 คร้ั�งท่�ทั�ง 
เกา่แกท่่�สิ้ดุ้และปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้จ็ม่ากท่�สิ้ดุ้ในการ้ต่ิอต้ิานเผ่ด็้จการ้
	 การ้ลุกฮือเพื�อสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธิปไติยครั้�งใหญ่ในซ้ึ่ด้านเกิด้ข่้�นเป็นคร้ั�งแร้กเม่ื�อเดื้อนติุลาคม่	1964	 เพื�อ 
ต่ิอต้ิานร้ะบอบข่องจอม่พล	 อิบร้าฮิม่	 อับบุด้	 เมื่�อเจ้าหน้าท่�พยายาม่หยุด้ยั�งการ้ถูกเถู่ยงในพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะท่�ดั้งข่้�น
เร้ื�อยๆ	 เก่�ยวกับความ่ชอบธร้ร้ม่ข่องร้ัฐบาลทหาร้	ซึ่้�งปกคร้องปร้ะเทศม่าตัิ�งแต่ิปี	 1958	การ้ปร้ะท้วงคร้ั�งใหญ่โด้ย 
แนวร่้วม่นักศ้กษา	กลุ่ม่วิชาช่พ	กลุ่ม่แร้งงาน	กลุ่ม่อุด้ม่การ้ณ์์แบบซ้ึ่าย	กลุ่ม่ชาติินิยม่	และกลุ่ม่นิยม่อิสิ้ลาม่ได้้เกิด้ 
ปะทขุ่้�น	ภายในสิ้ปัด้าหเ์ด่้ยว	การ้นดั้หยุด้งานทั�วไปทำาทั�งปร้ะเทศหยุด้ชะงกัลง	
	 ในวันท่�	 28	 ตุิลาคม่	 ผ้้่ปร้ะท้วงท่�ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งจำานวนม่ากในกรุ้งคาร์้ท้ม่ถู้กยิงเสิ้่ยช่วิติโด้ยกองกำาลัง 
ข่องร้ัฐบาล	 นักการ้เมื่องและนักกิจกร้ร้ม่ใช้ปร้ะโยชน์จากความ่แติกแยกท่�ร้้าวล้กข้่�นในกองทัพเพื�อโน้ม่น้าวทหาร้	
ผ่่านความ่สิ้ัม่พันธใ์นคร้อบคร้ัวและความ่สิ้ัม่พันธเ์ชิงสิ้่วนตัิว	 ให้ข่ับไล่อับบุด้และนำาปร้ะเทศกลับสิ้้่การ้ปกคร้องข่อง 
พลเร้ือน	ซึ่้�งถู้งท่�สิุ้ด้แล้วกลายเป็นจร้ิงในวันท่�	 30	 ตุิลาคม่	แนวร้่วม่พลเร้ือนท่�ข่าด้เสิ้ถู่ยร้ภาพหลายชุด้ได้้ปกคร้อง
ปร้ะเทศในชว่ง	5	ปีต่ิอม่า	จนกร้ะทั�งร้ฐับาลปร้ะชาธปิไติยถูก้โค่นลม้่จากการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ข่องทหาร้โด้ยปร้าศจากการ้ 
นองเลอืด้ในเดื้อนม่น่าคม่	1969	โด้ยม่ผ่่้น้ำาคือพนัเอกจาฟาร์้	นเิม่ร่้
	 ในช่วง	 16	 ปีต่ิอม่า	 นิเม่ร้่ได้้เปล่�ยนอุด้ม่การ้ณ์์จากท่�เคยเป็นนักชาติินิยม่เอ่ยงซึ่้ายกลายเป็นสิ้นับสิ้นุน 
ติะวันติกและต่ิอต้ิานคอม่มิ่วนิสิ้ต์ิ	 และจากนั�นก็กลายเป็นผ้้่นิยม่อิสิ้ลาม่	แต่ิไม่่เคยเปล่�ยนร้้ปแบบความ่เป็นผ้้่นำา 
ท่�ไม่่เป็นท่�นิยม่และเป็นเผ่ด็้จการ้ม่ากข่้�นทุกท่	 เข่าได้้ก่อตัิ�งกองกำาลังความ่ม่ั�นคงภายในและกองกำาลังข่่าวกร้องท่� 
ม่่เจ้าหน้าท่�ถู้ง	 45,000	คนและอย้่ภายใต้ิการ้ควบคุม่ข่องเข่าโด้ยติร้ง	นอกจากน่�	 เข่ายังอนุญาติให้เจ้าหน้าท่�เหล่า
น่�เข่้าถู้งสิ้ร้ร้พาวุธได้้ทั�วปร้ะเทศและควบคุม่โทร้ทัศน์	 วิทยุ	 และเคร้ือข่่ายการ้สิ้ื�อสิ้าร้ข่องตินเอง	 และปร้าบปร้าม่ 
ฝึ่ายต่ิอต้ิานสิ้่วนใหญ่ลงจนหม่ด้	ความ่ไม่่พอใจเพิ�ม่ข้่�นในช่วงต้ินทศวร้ร้ษท่�	 1980	และทั�งท่�ม่่การ้ปร้าบปร้าม่เพิ�ม่ 
ม่ากข้่�น	ผ่้พ้พิากษาและทนายความ่กส็ิ้าม่าร้ถูนดั้หยุด้งานได้้สิ้ำาเร้จ็ในป	ี1983	ติาม่ด้้วยแพทยใ์นปต่ีิอม่า	อยา่งไร้กต็ิาม่	
ผ่้ส้ิ้งัเกติการ้ณ์ส์ิ้ว่นใหญ่เชื�อว่านเิม่ร้ย่งัสิ้าม่าร้ถูยงัม่่อำานาจควบคมุ่ได้้อยา่งมั่�นคง	

ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา
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การต่่อต้่าน

	 อย่างไร้ก็ติาม่	สิ้ถูานการ้ณ์์ได้้เปล่�ยนแปลงไปในวันท่�	 26	ม่่นาคม่	1985	 เม่ื�อการ้ปร้ะท้วงข่นาด้ใหญ่และ
สิ้่วนใหญ่ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งปะทุข่้�นในกรุ้งคาร้์ท้ม่ซึ่้�งเป็นเม่ืองหลวง	 และอ้ม่ด้้ร้์มั่นซึ่้�งเป็นเม่ืองในละแวกใกล้เค่ยง	
สิ้หภาพแร้งงานและองค์กร้วิชาช่พได้้เร้่ยกร้้องให้นัด้หยุด้งานทั�วไป	 ซึ่้�งถู้งท่�สิุ้ด้แล้วทำาให้ปร้ะเทศอย้่ในสิ้ภาวะ 
อัม่พาติ	ข่ณ์ะเด่้ยวกนัข่บวนการ้สิ้นบัสิ้นนุปร้ะชาธปิไติยก็ได้้ร้บัการ้สิ้นบัสิ้นนุจากปร้ะชากร้หลากหลายภาคสิ้ว่นเพิ�ม่
ข่้�นติาม่ลำาดั้บ	ร้วม่ไปถู้งปร้ะชาคม่ธรุ้กจิด้้วย	(โปร้ด้ด้	้ติาร้าง	9	หนา้	60)
	 ทั�งท่�ม่่การ้จับกุม่ปร้ะชาชนหลายพันคนและม่่เหตุิกร้าด้ยิงเกิด้ข้่�นจำานวนม่าก	การ้ปร้ะท้วงท่�สิ้ว่นใหญ่เป็นไป
โด้ยสิ้นัติิยงัคงด้ำาเนนิต่ิอไป	และแม่แ้ต่ิฝึา่ยติลุาการ้ข่องปร้ะเทศก็เข้่าร้ว่ม่กับการ้กบฏิข่องพลเมื่องด้้วย	ผ้้่ปร้ะท้วงปดิ้
สิ้ถูานวิ่ทยุท่�สิ้นบัสิ้นนุร้ฐับาลและยด้้ทางข่้�นลงข่องสิ้นาม่บนิเพื�อปอ้งกนัไม่ใ่หน้เิม่ร้	่ซึ่้�งข่ณ์ะนั�นกำาลงัเยอืนกรุ้งวอชงิตัิน
ในฐานะปร้ะมุ่ข่ข่องร้ัฐ	 ไม่่ให้สิ้าม่าร้ถูกลับบ้านได้้	 นักกิจกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติยได้้บุกเข้่าไปยังเรื้อนจำาโคเบอร้์ท่�ม่่ 
ชื�อเสิ้ย่งอื�อฉาว	และปล่อยนกัโทษการ้เม่อืงออกม่ากว่า	400	คน
	 กลุ่ม่นิร้นาม่ชื�อว่า	 “เจ้าหน้าท่�ปลด้แอก”	 ได้้ปร้ะกาศความ่เป็นนำาหน้�งใจเด่้ยวกับข่บวนการ้สิ้นับสิ้นุน
ปร้ะชาธิปไติย	 และเร้ิ�ม่ม่่การ้เจร้จาอย่างลับๆ	 ร้ะหว่างผ่้้นำาฝ่ึายต่ิอต้ิานและเจ้าหน้าท่�ร้ะดั้บสิ้้งเกิด้ข้่�น	 ในวันท่�	 
3	เม่ษายน	การ้ปร้ะท้วงคร้ั�งยิ�งใหญท่่�สิ้ดุ้ในปร้ะวัติิศาสิ้ติร้ข์่องปร้ะเทศได้้ถืูอกำาเนดิ้ข้่�นโด้ยม่่ปร้ะชาชนกว่า	1	ล้านคน 
ออกม่าติาม่ท้องถูนนในเมื่องหลวง	 เม่ื�อกองทัพเผ่ชิญกับการ้ร้ะด้ม่กำาลังข่องพลเมื่องม่ากม่ายเช่นนั�น	 จ้งปฏิิเสิ้ธ 
ไม่่ปร้าบปร้าม่การ้ปร้ะท้วงต่ิางๆ	 ในวันท่�	 4	 เม่ษายน	พลเอกร้าห์ม่าน	สิ้วาร์้	 อัลด้าฮับ	 ได้้พบกับผ่้้นำาฝึ่ายต่ิอต้ิาน	 
ซึ่้�งปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จในการ้โน้ม่น้าวให้เข่าไม่่ปร้ะกาศสิ้ถูานการ้ณ์์ฉุกเฉินหรื้อใช้กำาลังเพื�อปร้าบปร้าม่การ้ลุกฮือ 
ข่องปร้ะชาชน	การ้ปร้ะท้วงยงัคงสิ้าม่าร้ถูด้ำาเนนิได้้ต่ิอไปโด้ยปร้าศจากการ้แทร้กแซึ่ง	ข่ณ์ะเด่้ยวกนั	ผ่้น้ำาฝึา่ยต่ิอต้ิาน 
จากสิ้หภาพแร้งงาน	พร้ร้คการ้เม่อืง	และสิ้ม่าคม่วิชาชพ่ต่ิางๆ	กร็้วม่ตัิวกนัเพื�อร่้างรั้ฐธร้ร้ม่นญ้แห่งชาติิและเลือกตัิ�ง
ผ่้น้ำา

รัฐประหารแลัะเหตุ่การณ์์หลัังรัฐประหาร

	 ในวันท่�	 6	 เม่ษายน	พลเอกอัลด้าฮับและนายพลคนอื�นๆ	 ได้้ย้ด้อำานาจและก่อการ้ร้ัฐปร้ะหาร้	และโค่นล้ม่ 
ผ่้้นำาเผ่ด็้จการ้อย่างเป็นทางการ้	 นิเม่ร้่ซ้ึ่�งสิ้าม่าร้ถูกลับปร้ะเทศได้้สิ้ำาเร็้จในวันนั�นต้ิองหน่ไปล่�ภัยอย้่ในอ่ยิปต์ิ	 
พลเอกอัลด้าฮับปร้ะกาศยุบกองกำาลังความ่ม่ั�นคงข่องนิเม่ร้่ทันท่	พร้้อม่ทั�งย้ด้อาวุธและถูอด้ถูอนเจ้าหน้าท่�กว่า	 
400	คนท่�อย้ใ่กล้ชดิ้เผ่ด็้จการ้ท่�ถูก้โค่นล้ม่ออกจากติำาแหนง่
	 อยา่งไร้ก็ติาม่	เนื�องจากไม่่ต้ิองการ้การ้ปกคร้องข่องทหาร้แม้่ว่าจะไม่ม่่่นิเม่ร้แ่ล้วกต็ิาม่	นักกจิกร้ร้ม่สิ้นับสิ้นุน
ปร้ะชาธปิไติยก็ยงัคงด้ำาเนนิการ้ปร้ะท้วงต่ิอไป	และบบ่ให้คณ์ะทหาร้ชุด้ใหม่ต้่ิองตัิ�งสิ้ภากองทัพในร้ะยะเปล่�ยนผ่า่นข้่�น 
(Transitional	Military	Council	หร้อื	TMC)	TMC	ม่่ปร้ะธานได้้แก่พลเอกอัลด้าฮับ	แต่ิปร้ะกอบด้้วยคณ์ะร้ฐัม่นติร้่
ฝึ่ายพลเรื้อนท่�เป็นเทคโนแคร้ติซ้ึ่�งไม่่สัิ้งกัด้พร้ร้คการ้เมื่องหลักๆ	แต่ิอย่างใด้	และได้้ร้ับการ้สิ้นับสิ้นุนจากแนวร่้วม่
กลุม่่ฝึา่ยต่ิอต้ิาน	กลุม่่วิชาชพ่	และนกัสิ้หภาพแร้งงานอยา่งกว้างข่วาง	ม่่การ้กำาหนด้ว่าคนเหลา่น่�จะปกคร้องร้ว่ม่กัน 
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

เปน็เวลา	1	ปกีอ่นท่�จะม่ก่าร้เลือกอยา่งเสิ้ร้เ่กดิ้ข่้�นเพื�อกำาหนด้รั้ฐบาลชุด้ใหม่่
	 อย่างไร้ก็ติาม่	 เช่นเด่้ยวกับการ้ทด้ลองในร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยข่องซ้ึ่ด้านก่อนหน้าน่�	 รั้ฐบาลพลเร้ือน 
ชุด้ต่ิอม่าท่�ไร้้เสิ้ถู่ยร้ภาพก็ไม่่สิ้าม่าร้ถูร้วม่ปร้ะเทศให้เป็นอันหน้�งอันเด่้ยวกันได้้	 ด้้วยความ่แติกแยกท่�เพิ�ม่ข่้�นเร้ื�อยๆ	
ภายในร้ฐับาลร้ะหว่างกลุม่่อนรุ้กัษน์ยิม่อิสิ้ลาม่และกลุม่่ชาติินยิม่ท่�ม่อุ่ด้ม่การ้ณ์เ์อ่ยงซึ่า้ยแนวฆ่ร้าวาสิ้นยิม่ในร้ฐับาล	
กองทัพจ้งเร้ิ�ม่แทร้กอิทธพิลตัิวเองกลับเข้่าม่าอ่กคร้ั�ง	จากนั�นกลุม่่นิยม่อิสิ้ลาม่สุิ้ด้โต่ิงซึ่้�งไม่ส่ิ้าม่าร้ถูชนะเสิ้ย่งข้่างม่าก 
ในการ้เลือกตัิ�งอย่างเสิ้ร้่ได้้จ้งหันม่าเป็นพันธม่ิติร้กับกองทัพ	 ในวันท่�	 30	ม่ิถูุนายน	1989	พันโทโอม่าร้์	 อัลบาเช่ยร้์ 
เป็นผ่้้นำาการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้	 โด้ยสิ้ถูาปนาสิ้ภาสิ้ั�งการ้ปฏิิวัติิ	 (Revolutionary	 Command	 Council	 หร้ือ	 RCC)	 
ร้ะงับการ้ม่่พร้ร้คการ้เม่ืองต่ิางๆ	และบังคับใช้ปร้ะม่วลกฎหม่ายอิสิ้ลาม่กับปร้ะเทศ	การ้รั้ฐปร้ะหาร้ติาม่ม่าด้้วยการ้ 
กวาด้ล้างและปร้ะหาร้เจ้าหน้าท่�ทหาร้ร้ะดั้บสิ้้ง	 สิ้ั�งห้าม่ไม่่ให้ม่่พร้ร้คการ้เม่ืองอย่างถูาวร้	 ร้วม่ไปถู้งห้าม่ไม่่ให้ม่ ่
องค์กร้และหนังสืิ้อพิม่พ์อิสิ้ร้ะด้้วย	 นักข่่าวชั�นแนวหน้าและผ้้่นำาทางการ้เมื่องถู้กจำาคุก	 เมื่�อถู้งปี	 1993	 อัลบาเช่ยร์้
สิ้าม่าร้ถูย้ด้ร้วบอำานาจได้้สิ้ำาเร้็จด้้วยการ้แต่ิงตัิ�งตินเองเป็นปร้ะธานาธบิด่้	 สิ้ั�งยุบสิ้ภา	RCC	และเข้่าย้ด้คร้องอำานาจ
การ้บร้หิาร้และนติิิบญัญติัิข่ององค์กร้ดั้งกลา่ว	
	 ร้ะบอบปกคร้องข่องทหาร้ผ่สิ้ม่อิสิ้ลาม่ข่องอัลบาเช่ยร้์นั�นละเอ่ยด้ถู่�ถู้วนกว่าร้ะบอบเทคโนแคร้ติก่อนหน้า	 
ในแง่ข่องการ้ทำาลายสิ้ถูาบันปร้ะชาสิ้ังคม่หลักๆ	อย่างเป็นร้ะบบ	 โด้ยเฉพาะสิ้หภาพแร้งงาน	ซึ่้�งม่่บทบาทสิ้ำาคัญใน
การ้ลุกฮือเม่ื�อปี	 1964	และ	1985	แม่้จะเป็นเช่นนั�น	 กลุ่ม่สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติยอย่างก่ร้อิฟนะ	 (Girifna	ภาษา
อาหร้บัแปลว่า	“เร้าเหลอืทนแลว้”)	ยงัคงด้ำาเนนิงานจัด้ตัิ�งต่ิอม่าจนถู้งทกุวันน่�	นอกเหนอืไปจากการ้กบฏิติิด้อาวุธใน 
ภ้ม่ิภาคต่ิางๆ	ทางติะวันติก	 ใต้ิ	 และติะวันออกเฉ่ยงเหนือข่องปร้ะเทศในไม่่ก่�ทศวร้ร้ษท่�ผ่่านม่า	ยังม่่การ้ต่ิอส้้ิ้แบบ 
ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้งเพื�อปร้ะชาธปิไติยและภาวะความ่รั้บผ่ดิ้ท่�ม่ากข่้�นเปน็ร้ะยะอ่กด้้วย
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องค์กร้ปร้ะชาสิ้งัคม่	นกัสิ้หภาพแร้งงาน

ตาราง 9: ซูดาน, 1985 และ 1989
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร์้และกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหนง่ยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

เผ่ด็้จการ้

การ้ปร้ะท้วง	การ้ชุม่นมุ่	การ้แยง่ชงิพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะข่องปร้ะชาชน	
การ้นดั้หยุด้งาน

ค่อนข่า้งสิ้ง้ในชว่งแร้กข่องการ้ลุกฮอื

12	เดื้อนในชว่งแร้ก	ต่ิอม่าอย้อ่ย่างถูาวร้

12	วัน

โด้ยทั�วไปอย้ใ่นร้ะดั้บสิ้ง้	แม่จ้ะม่่การ้จลาจลอย้บ่า้ง

ม่ากกว่า	1	ลา้นคน	หลกัๆ	แลว้อย้ใ่นเมื่องหลวงและเม่อืงใกลเ้ค่ยง

กลุม่่วิชาชพ่	กลุม่่ผ่้น้บัถืูออิสิ้ลาม่	บางกลุม่่ในกองทัพ

วางตัิวเปน็กลาง

คณ์ะนายพล

บงัคับใหป้ร้ะธานาธบิด่้ลาออก

รุ้นแร้งก่อนม่่การ้รั้ฐปร้ะหาร้	และนอ้ยท่�สิ้ดุ้ในช่วงรั้กษาการ้ณ์	์
และรุ้นแร้งม่ากหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ครั้�งท่�	2

เผ่ด็้จการ้ถูก้ปลด้

ม่ก่าร้เปดิ้เสิ้ร่้เกิด้ข้่�นบา้ง	ม่่การ้เลอืกตัิ�งเสิ้ร่้ในชว่งแร้ก	และเปน็
ร้ะบอบอำานาจนยิม่อยา่งรุ้นแร้งหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ครั้�งท่�	2

ยงัคงตืิ�นตัิวหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ในชว่งแร้ก	สิ้ว่นใหญ่ถูก้ปร้าบ
หลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ครั้�งท่�	2



61

ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

อียิปต์่ กุมภาพันธ์์ ค.ศ. 2011 แลัะกรกฎาคม ค.ศ. 2013

	 ในช่วงร้อยต่ิอเข้่าศติวร้ร้ษใหม่่	 ความ่ยากจนอย่างสิ้าหัสิ้	การ้ละเมิ่ด้สิ้ิทธมิ่นุษยชนท่�เพิ�ม่ม่ากข้่�น	 เงินเฟ้อ 
ทะลุเพด้าน	การ้ทุจร้ิติท่�ถู้กทำาให้เป็นสิ้ถูาบัน	 ร้ะบบการ้ศ้กษาท่�เสิ้ื�อม่ถูอยลง	และอัติร้าการ้ติกงานท่�สิ้้ง	 ก่อให้เกิด้ 
การ้ปร้ะท้วงครั้�งใหญ่ไปทั�วทั�งปร้ะเทศอ่ยิปต์ิ	 ร้ะหว่างปี	 1998	และ	2010	ปร้ะชาชนอ่ยิปต์ิม่ากกว่า	2	 ล้านคนได้้ 
เข่า้ร้ว่ม่การ้นัด้หยุด้งาน	การ้ปร้ะท้วง	และการ้ยด้้โร้งงานม่ากกว่า	3300	คร้ั�ง	(Franklin,	2010)	ปร้ะชาชนหลายพนัคน 
เทกนัลงม่าบนถูนนข่องกรุ้งไคโร้	 เม่อืงอเล็กซึ่านเด้ร้ย่	และเม่อืงใหญ่อื�นๆ	 ทั�งท่�ต้ิองพบกบัการ้โจม่ต่ิผ่้ป้ร้ะท้วงอย่าง 
โหด้ร้า้ยทารุ้ณ์ข่องติำาร้วจ	การ้ทร้ม่านผ่้ถู้ก้กกัข่งัอยา่งแพร้ห่ลาย	และม่าติร้การ้ปร้าบปร้าม่อื�นๆ	การ้เข่า้ไปนั�งปร้ะท้วง
ในกร้ะทร้วงการ้คลังเม่ื�อปี	 2007	 ซึ่้�งม่่แร้งงานข่องเทศบาลเข้่าร่้วม่กว่า	 3000	 คนถู้งท่�สิุ้ด้แล้วได้้ร้ับชัยชนะเป็น 
เงนิเดื้อนท่�สิ้ง้ข่้�นและสิ้ทิธใินการ้กอ่ตัิ�งสิ้หภาพอิสิ้ร้ะ	ในชว่งฤด้ใ้บไม้่ร้ว่งปี	2010	ผ่้ใ้ชแ้ร้งงานหลายพนัคนผ่ลดั้กนัเข่า้ 
ไปนั�งปร้ะท้วงบร้ิเวณ์หน้าอาคาร้ร้ัฐสิ้ภาทั�งท่�ติำาร้วจพยายาม่สิ้ลายพวกเข่าด้้วยกำาลัง	 เมื่�อการ้ปร้ะท้วงใหญ่ข่้�น	 
ร้ฐับาลจ้งปร้ะกาศร้ะงบัการ้แปร้ร้้ปวิสิ้าหกจิไว้ไม่่ใหม้่ากไปกว่าน่�	และยอม่ทำาติาม่ข้่อเร่้ยกร้อ้งทางเศร้ษฐกิจอื�นๆ	
	 ช่วงเวลาดั้งกล่าวพบว่าปร้ะชาสิ้ังคม่ข่องอ่ยิปต์ิเติิบโติข่้�นอย่างม่าก	 โด้ยม่่การ้นัด้หยุด้งานเพิ�ม่ม่ากข่้�น	และ 
ม่่การ้ปร้ะท้วงข่นาด้ย่อม่แต่ิก็ข่ยายใหญ่ข่้�นทุกท่ด้้วยการ้นำาข่องกลุ่ม่เยาวชนสิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติยแบบฆ่ร้าวาสิ้
นยิม่ต่ิางๆ	เชน่	กลุม่่เคฟายา	(แปลว่า	“พอกนัท่	!”)	และข่บวนการ้	6	เม่ษายน	(ชื�อม่าจากการ้นดั้หยุด้งานทั�วปร้ะเทศ
และการ้ปร้ะท้วงในวันดั้งกล่าวข่องปี	 2008)	 เม่ื�อถู้งปลายปี	 2010	ความ่ไม่่พอใจต่ิอม่้บารั้คถู้กผ่ลักดั้นด้้วยการ้ 
ปร้าบปร้าม่ข่องร้ฐับาลท่�เพิ�ม่ข่้�นทกุท่	การ้ฆ่าติกร้ร้ม่บลอ็กเกอร้ท่์�ม่ช่ื�อเสิ้ย่งโด้ยติำาร้วจเนื�องจากเปดิ้โปงการ้คอร้ปัชั�น 
ข่องรั้ฐบาล	สิ้ภาพเศร้ษฐกิจท่�ยำาแย่ลง	 การ้เลือกตัิ�งสิ้ม่าชิกรั้ฐสิ้ภาท่�ม่่การ้โกงอย่างโจ่งแจ้ง	 และส่ิ้วนเก่�ยวข้่องข่อง 
กองกำาลงัความ่ม่ั�นคงในเหตุิร้ะเบิด้โบสิ้ถ์ู	ซึ่้�งด้เ้หมื่อนว่าจะถูก้ออกแบบม่าเพื�อเพิ�ม่ความ่ต้ิงเคร้ย่ด้ร้ะหว่างนกิายต่ิางๆ 
นักกิจกร้ร้ม่บางคนเชื�อว่าความ่ร้้้สิ้้กข่องปร้ะชาชนในการ้ต่ิอต้ิานร้ัฐบาลฝึังร้ากล้กและแพร้่หลายม่ากพอจนทำาให้
ความ่เปล่�ยนแปลงเกิด้ข่้�นได้้จร้ิง	 การ้ลุกฮือท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จในต้ินิเซ่ึ่ย	ซึ่้�งนำาไปสิ้้่การ้ล่ม่สิ้ลายข่องรั้ฐบาลข่อง 
เบน	 อาล่	 ในวันท่�	 14	 ม่กร้าคม่	 2011	 ทำาให้ปร้ะชาชนอ่ยิปต์ิเชื�อว่าการ้ลุกฮือในลักษณ์ะเด่้ยวกันอาจปร้ะสิ้บ 
ความ่สิ้ำาเร้จ็ในปร้ะเทศข่องตัิวเองเช่นเด่้ยวกนั	

การต่่อต้่าน

	 การ้ปร้ะท้วงกำาหนด้นัด้กันในวันท่�	 25	ม่กร้าคม่	2011	ซึ่้�งเป็นวันหยุด้ปร้ะจำาชาติิเพื�อให้เก่ยร้ติิแก่ติำาร้วจ 
อ่ยิปต์ิ	 (ซึ่้�งม่่ชื�อเสิ้่ยงด้้านความ่โหด้ร้้ายทารุ้ณ์และการ้ทุจริ้ติฉ้อฉล)	ฝึ้งชนนับร้้อยเดิ้นข่บวนไปยังสิ้ถูานท่�นัด้หม่าย 
เร้ิ�ม่ข่ยายใหญ่ข่้�นติาม่ติร้อกซึ่อกต่ิางๆ	ข่องกรุ้งไคโร้	 และเพิ�ม่จำานวนม่ากข่้�นเร้ื�อยๆ	 ในแต่ิละแยก	 เม่ื�อพวกเข่าไป 
ถู้งจัติุร้ัสิ้ทาห์ร้่ร์้	 พวกเข่าม่่จำานวนกว่าหลายหม่ื�นคน	 โด้ยม่่ฝึ้งชนอ่กหลายแสิ้นคนติาม่ม่าสิ้ม่ทบในวันต่ิอๆ	 ม่า	 
ภาพลักษณ์ะเด่้ยวกันเกิด้ข้่�นติาม่ท่�ต่ิาง	 ๆ	 ทั�วปร้ะเทศ	 เม่ื�อปร้ะชาชนหลายล้านคนออกม่าติาม่ท้องถูนนข่องเมื่อง 
หลกัๆ	สิ้ว่นใหญข่่องอ่ยปิต์ิ	(โปร้ด้ด้ต้ิาร้าง	10	หน้า	65)	ติำาร้วจติอบโต้ิด้้วยความ่โหด้ร้้ายทารุ้ณ์	แต่ิผ่้ป้ร้ะท้วงกย็งัคง 
ปกัหลกัอย้ท่่�จติรุ้สัิ้ทาหร์้ร่้ใ์นกรุ้งไคโร้และสิ้ถูานท่�สิ้ำาคัญแหง่อื�นๆ	ข่องปร้ะเทศ	
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	 ในวันท่�	 17	ม่กร้าคม่	 รั้ฐบาลทำาการ้ร้ะงับบริ้การ้อินเติอร้์เน็ติและโทร้ศัพท์ม่ือถืูอเกือบทั�งหม่ด้	แต่ิฝึ้งชนก ็
ยงัคงข่ยายตัิวข่้�นอยา่งต่ิอเนื�อง	แม่ว่้าส่ิ้วนใหญจ่ะชุม่นมุ่สิ้นัติิ	แต่ิกม็่ก่าร้จลาจล	การ้ปลน้สิ้ะด้ม่ภ์	และการ้ทำาลายอาคาร้
บา้นเรื้อนบ้างเชน่กนั	ในวันท่�	28	ม่กร้าคม่	สิ้ำานกังานต่ิางๆ	ข่องพร้ร้คปร้ะชาธปิไติยแหง่ชาติิ	(National	Democratic	
Party)	ซึ่้�งปกคร้องปร้ะเทศอย้ถู่ก้เผ่าทำาลาย	สิ้ิ�งท่�เกิด้ข้่�นอย้ข่่ณ์ะนั�นคือการ้ปฏิิวัติิอยา่งเต็ิม่ร้้ปแบบ	ติำาร้วจร้บัมื่อไม่ไ่หว 
และถูอนตัิวข่ณ์ะเด่้ยวท่�กองทัพถู้กเร้่ยกเข่้าม่าเพื�อพยายาม่ร้ักษาความ่สิ้งบเร่้ยบร้้อย	 ในติอนแร้ก	ร้ัฐบาลพยายาม่ 
เอาใจผ้้่ปร้ะท้วงด้้วยการ้ปฏิิร้้ปในปร้ะเด็้นต่ิางๆ	 ท่�ไม่่สิ้ำาคัญ	 ม่้บารั้คทำาการ้แต่ิงตัิ�งร้องปร้ะธานาธิบด่้และปรั้บ 
คณ์ะร้ัฐม่นติร้่	 สิ้าม่วันต่ิอม่า	 เข่าปร้ะกาศว่าจะไม่่ลงสิ้ม่ัคร้ร้ับเลือกตัิ�งอ่กและล้กชายข่องเข่าจะไม่่สิ้ืบทอด้อำานาจ 
ต่ิอจากเข่า	ม่บ้าร้คัยงัปร้ะกาศด้้วยว่าเข่าจะแกรั้้ฐธร้ร้ม่นญ้
	 อย่างไร้ก็ติาม่	 ถู้งจุด้น่�แล้ว	 ด้้เหม่ือนจะไม่่ม่่อะไร้ท่�สิ้าม่าร้ถูทำาให้ผ่้้ปร้ะท้วงพอใจได้้นอกจากการ้ล่ม่สิ้ลาย 
ข่องร้ฐับาล	ฝึง้ชนข่ยายตัิวกลายเปน็ม่ผ่่้เ้ข่า้ร้ว่ม่หลายลา้นคนติาม่เม่อืงต่ิางๆ	ทั�วทั�งปร้ะเทศ	โด้ยปร้ะชาชนชาวอ่ยปิต์ิ
กว่า	12	ลา้นคนอย้บ่นท้องถูนนเพื�อเร้ย่กร้อ้งให้ม้่บารั้คลาออก	ในกรุ้งไคโร้	เม่อืงอเลก็ซึ่านเด้ร้ย่	และท่�อื�นๆ	ร้ฐับาล 
ม่้บาร้ัคปล่อยอันธพาลข่องตินออกม่าเพื�อโจม่ต่ิผ่้้ปร้ะท้วง	 นักข่่าว	 และคนอื�นๆ	พลซุึ่่ม่ยิงข่องร้ัฐบาลลอบยิง 
ผ่้ป้ร้ะท้วงนบัร้อ้ยคนท่�สิ้ว่นใหญ่ไม่ไ่ด้้ใช้ความ่รุ้นแร้ง	จากท่�ติำาร้วจอย้ใ่นสิ้ภาพปั� นปว่นหลงัม่่การ้ปลอ่ยตัิวอาชญากร้
ออกจากคุกม่าเป็นจำานวนม่าก	 ด้้เหมื่อนว่ารั้ฐบาลจะจงใจสิ้ร้้างความ่โกลาหลให้ม่ากพอเพื�อให้ปร้ะชาชนอ่ยิปต์ิ 
เร้่ยกร้้องให้ร้ัฐบาลเข่้าปร้าบปร้าม่อย่างเด็้ด้ข่าด้	 อย่างไร้ก็ติาม่	ณ์	 ติอนนั�นม่่ยอด้ตัิวเลข่ผ่้้เสิ้่ยช่วิติสิ้้งถู้งเกือบ	 
1,000	คนแล้ว	และเสิ้่ยงวิพากษ์วิจาร้ณ์์จากนานาชาติิก็เพิ�ม่สิ้้งข้่�น	 ร้วม่ถู้งสิ้หรั้ฐอเม่ริ้กาซ้ึ่�งเป็นผ้้่สิ้นับสิ้นุนต่ิางชาติิ 
ท่�สิ้ำาคัญข่องม่้บาร้ัคด้้วย	 แม่้จะลังเลในติอนแร้ก	แต่ิร้ัฐบาลโอบาม่าก็เร้ิ�ม่ผ่ลักดั้นอย่างเง่ยบๆ	 ให้ผ่้้นำาเผ่ด็้จการ้ลง 
จากอำานาจ

รัฐประหารแลัะหลัังเหตุ่การณ์์

	 เนื�องจากการ้ลุกฮือท่�ข่ยายตัิวข่้�นอาจไม่่เพ่ยงแค่โค่นล้ม่ม้่บาร้ัคได้้ในท่�สิุ้ด้เท่านั�น	 แต่ิยังท้าทายบทบาท 
นำาข่องกองทัพในปร้ะเทศด้้วย	นายพลอ่ยิปต์ิจ้งบังคับให้ม่้บาร้ัคลาออกได้้สิ้ำาเร้็จในวันท่�	 11	กุม่ภาพันธ	์ และก่อตัิ�ง
ร้ฐับาลทหาร้ชั�วคร้าวข้่�น	โด้ยใชช้ื�อว่าคณ์ะเหลา่ทัพสิ้ง้สิ้ดุ้	(the	Supreme	Council	of	the	Armed	Forces)	ในชว่ง	 
6	เดื้อนต่ิอม่า	การ้ปร้ะท้วงข่นาด้เล็กลงม่ายังคงด้ำาเนนิต่ิอไปในจัติรัุ้สิ้ทาห์ร่้ร์้และท่�อื�นๆ	เพื�อเร่้ยกร้้องการ้เปล่�ยนแปลง
อยา่งเปน็สิ้าร้ตัิถูะม่ากข้่�น	จนกร้ะทั�งกองทัพปร้าบปร้าม่ในเดื้อนสิ้งิหาคม่	2011	การ้ปร้ะท้วงเพื�อปร้ะชาธปิไติยร้อบ
ใหม่ใ่นเดื้อนพฤศจิกายนก็ถูก้กำาร้าบอย่างโหด้ร้า้ยทารุ้ณ์เชน่กัน
	 ทั�งท่�เปน็เช่นน่�	เสิ้ร้ภ่าพสิ้ื�อและเสิ้ร้ภ่าพพลเมื่องท่�เพิ�ม่ข่้�น	ท่�ม่าพร้อ้ม่กับการ้เลือกตัิ�งรั้ฐสิ้ภาและปร้ะธานาธบิด่้
ท่�กำาลังจะเกิด้ข่้�น	 ก็ให้ความ่หวังแก่ปร้ะชาชนชาวอ่ยิปต์ิหลายคนว่าปร้ะชาธิปไติยท่�แท้จริ้งจะม่าถู้งในท่�สิุ้ด้	 การ้ 
เลือกตัิ�งปร้ะธานาธบิด่้ปี	 2012	 ในร้อบแร้กปร้ากฎออกม่าว่ากลุ่ม่ผ่้้สิ้ม่ัคร้ท่�เป็นปร้ะชาธปิไติยและฆ่ร้าวาสิ้นิยม่ได้้ 
เสิ้่ยงข่้างม่ากอย้่เล็กน้อย	ผ่้้สิ้ม่ัคร้สิ้องอันดั้บแร้กเป็นตัิวแทนข่องกองทัพและกลุ่ม่ภร้าด้ร้ภาพมุ่สิ้ลิม่	 (อิควาน)	 จาก 
มุ่ม่ม่องข่องกลุ่ม่ผ้้่นำาข่องการ้ลุกฮือเพื�อปร้ะชาธปิไติย	 น่�เป็นผ่ลการ้เลือกตัิ�งท่�เลวร้้ายท่�สิุ้ด้เท่าท่�เป็นไปได้้	มุ่ฮัม่ม่ัด้	
ม่รุ้ซึ่	่ผ่้ส้ิ้ม่คัร้ร้บัเลอืกตัิ�งจากกลุม่่อิควาน	ได้้เป็นปร้ะธานาธบิด่้หลงัชนะในการ้ลงคะแนนร้อบท่�	2	ไปอยา่งฉิวเฉย่ด้
	 มุ่ร้ซึ่่	 ซึ่้�งเป็นอนุร้ักษ์นิยม่เคร้่งศาสิ้นา	 ไม่่เปิด้ให้คนท่�ไม่่นับถืูอศาสิ้นาอิสิ้ลาม่เข้่าม่าเป็นคณ์ะร้ัฐม่นติร้	่ 
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และพิสิ้จ้นต์ินใหเ้หน็ว่าเปน็ปร้ะธานาธบิด่้ท่�ไม่ไ่ด้้ม่่ความ่สิ้าม่าร้ถูหร้อืเปน็ท่�นยิม่ม่ากนกั	ในเดื้อนพฤศจิกายน	2012	
คำาสัิ้�งปร้ะธานาธบิด่้ท่�ใหอ้ำานาจพเิศษแกตั่ิวเองถูก้ม่องว่าเปน็การ้ฉกฉวยอำานาจในแบบข่องเผ่ด็้จการ้	(Beaumonth,	
2013)	แม่ผ้่้ป้กปอ้งเข่าจะถูกเถู่ยงว่าคำาสิ้ั�งดั้งกลา่วม่ล่กัษณ์ะชั�วคร้าวและถู้กออกแบบม่าเพื�อเพิ�ม่ร้ะดั้บความ่เปน็ใหญ่
ข่องพลเม่ืองเหนือกองทัพและติุลาการ้ท่�ทุจร้ิติ	ปร้ะชาชนชาวอ่ยิปต์ิเร้ิ�ม่ออกม่าบนท้องถูนนอ่กคร้ั�งเพื�อเร้่ยกร้้อง 
ให้ม่่การ้เลือกตัิ�งใหม่่	 โด้ยได้้ร้ับการ้สิ้่งเสิ้ร้ิม่อย่างกองทัพอย่างลับๆ	 เมื่�อมุ่ร้ซึ่่ปฏิิเสิ้ธ	พวกเข่าจ้งเร่้ยกร้้องให้ข่ับไล่ 
เข่าลงจากติำาแหนง่	
	 เม่ื�อถู้งเดื้อนกร้กฎาคม่	 2013	 ความ่โกร้ธข่องปร้ะชาชนท่�ม่่ต่ิอมุ่ร้ซึ่่ส่ิ้งผ่ลให้กองทัพถูอด้ถูอนเข่าด้้วย 
การ้ร้ัฐปร้ะหาร้	 เข่าเพิ�งเป็นปร้ะธานาธิบด่้ได้้เพ่ยง	 1	 ปีเท่านั�น	 กองทัพพ้ด้ถู้งข่นาด้ข่องการ้ปร้ะท้วงเกินจร้ิงจน 
น่าเกล่ยด้	 โด้ยอ้างว่าม่่จำานวนถู้ง	 33	ล้านคน	ซึ่้�งสิ้้งกว่ากร้ะทั�งการ้ปร้ะท้วงต่ิอต้ิานม่้บาร้ัค	 อย่างไร้ก็ติาม่	 ในการ้ 
ปร้ะท้วงใหญ่	 20	 แห่งทั�วทั�งอ่ยิปต์ิตัิ�งแต่ิวันท่�	 30	 มิ่ถูุนายนถู้ง	 3	 กร้กฎาคม่	 ตัิวเลข่ปร้ะม่าณ์การ้ท่�ม่าจากการ้ใช ้
วิธวิ่ทยาในการ้วัด้ข่นาด้ฝึ้งชนแบบม่าติร้ฐานร้ะบุว่าอย่างม่ากแล้วน่าจะอย่้ท่�ร้ะหว่าง	 2-3	 ล้านคน	 (la	 Septième	
Wilaya,	 2013)	 ตัิวเลข่โพลล์ท่�น่าเชื�อถืูอท่�สิุ้ด้แสิ้ด้งให้เห็นว่า	 แม่้จะม่่ความ่ไม่่พอใจเพิ�ม่ม่ากข่้�น	 แต่ิมุ่ร้ซึ่่ก็ยังได้้ร้ับ 
การ้สิ้นบัสิ้นนุม่ากกว่า	50	เปอร้เ์ซึ่น็อย้เ่ล็กนอ้ยก่อนการ้รั้ฐปร้ะหาร้	(Pew	Research	Center,	2013)	และแม่แ้ต่ิหลงั
จากท่�สิ้ื�อออกม่ากร้ะหนำาโจม่ต่ิเข่าหลงัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	เข่ากย็งัคงได้้ร้บัคะแนนการ้สิ้นบัสิ้นนุอย้ม่่ากกว่า	40	เปอร้เ์ซึ่น็ต์ิ	
(Zogby	Research	Services,	2013)
	 จากนั�นการ้ปร้าบปร้าม่อย่างโหด้ร้า้ยก็ติาม่ม่า	ผ้้่สิ้นบัสิ้นนุกลุม่่ภร้าด้ร้ภาพมุ่สิ้ลมิ่กว่า	1000	คนถูก้สิ้งัหาร้หม่้่
ข่ณ์ะท่�เข่้าร้่วม่การ้นั�งปร้ะท้วงย้ด้พื�นท่�อย่างสิ้ันติิในเดื้อนต่ิอม่า	กลุ่ม่พลังฝึ่ายปร้ะชาธปิไติยถู้กปร้าบปร้าม่ไปพร้้อม่
กับกลุ่ม่ภร้าด้ร้ภาพและผ่้้นิยม่อิสิ้ลาม่อื�นๆ	 เช่นกัน	ผ่้้นำาการ้ลุกฮือข่องพลเม่ืองปี	 2011	 เพื�อข่ับไล่ม่้บาร้ัคหลายคน 
ท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์เอ่ยงซ้ึ่ายและเป็นฆ่ร้าวาสิ้นิยม่ถู้กนำาไปอย่้ในเรื้อนจำา	 การ้เลือกตัิ�งในเดื้อนพฤษภาคม่	ค.ศ.	 2014	 
ซึ่้�งถูก้วิจาร้ณ์อ์ยา่งกว้างข่วางว่าทั�งไม่เ่สิ้ร้แ่ละไม่เ่ปน็ธร้ร้ม่	สิ้ง่ผ่ลใหพ้ลเอกอับเด้ล	ฟตัิติาห	์อัล	ซึ่ซ่ึ่	่ซึ่้�งเป็นผ่้บ้ญัชาการ้
ท่�สิ้ั�งการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ได้้ร้ับเลือกตัิ�ง	 อัล	ซึ่่ซึ่่สิ้ั�งห้าม่ไม่่ให้ม่่การ้ปร้ะท้วงและสัิ้�งแบนกลุ่ม่สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติยท่�เคย 
ม่บ่ทบาทนำาการ้เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานม่บ้ารั้คด้้วย	
	 ตัิ�งแต่ิการ้รั้ฐปร้ะหาร้เป็นต้ินม่า	รั้ฐบาลท่�นำาโด้ยทหาร้ได้้ฆ่า่ผ้้่ปร้ะท้วงไปแล้ว	2000	คนและจับกุม่ปร้ะชาชน
ไปแล้วหลายหม่ื�นคน	 (Dunne	 and	Williamson,	 2014)	พวกเข่าลิด้ร้อนสิ้ิทธิทางการ้เม่ืองอย่างร้้ายแร้งและสิ้ั�ง 
ปิด้สิ้ื�อข่องฝึ่ายต่ิอต้ิานด้้วย	 (Youssef,	 2013)	 การ้	 “เลือกตัิ�ง”	 ภายใต้ิร้ะบอบทหาร้เป็นการ้จัด้ฉากหลอกลวง
ทั�งหม่ด้	เนื�องจากพวกเข่าสิ้ั�งแบนหร้อืไม่เ่ช่นนั�นกท็ำาลายแต่ิค่้แข่่งทางการ้เม่อืงท่�สิ้ำาคัญ	(Kirkpatrick,	2014)	ข่ณ์ะท่�
ร้ฐัธร้ร้ม่นญ้ป	ี2012	ซึ่้�งสิ้นบัสิ้นนุโด้ยกลุม่่อิควาน	แม่จ้ะไม่่สิ้ม่บ้ร้ณ์์แบบแต่ิม่่การ้ป้ร้ากฐานใหกั้บร้ะบอบปร้ะชาธปิไติย	 
ร้ัฐธร้ร้ม่น้ญท่�เข้่าม่าแทนท่�ซ้ึ่�งผ่ลักดั้นโด้ยคณ์ะร้ัฐบาลทหาร้ในปี	 2014	บัญญัติิบทบาทข่องกองทัพอ่ยิปต์ิให้เป็น 
ตัิวแสิ้ด้งทางการ้เม่อืงท่�ม่อ่ำานาจสิ้ง้สุิ้ด้ข่องปร้ะเทศ
	 ร้ัฐปร้ะหาร้ปี	 2011	 เป็นปฏิิกิร้ิยาเพื�อตัิ�งร้ับกร้ะแสิ้การ้ปร้ะท้วงข่นาด้ใหญ่ข่องม่วลม่หาปร้ะชาชน	ซึ่้�งเคย
ทำาให้ปร้ะเทศไม่่สิ้าม่าร้ถูปกคร้องได้้และเป็นภัยคุกคาม่ต่ิออำานาจนำาดั้�งเดิ้ม่ข่องกองทัพ	 ม้่บาร้ัคคงถู้กบังคับให้ลง
จากอำานาจแทบแนน่อนอย้แ่ล้ว	ต่ิอใหท้หาร้ไม่ช่งิลงมื่อกต็ิาม่	ติร้งกนัข้่าม่	แม่ก้ร้ะแสิ้ปร้ะชาชนท่�ออกม่าต่ิอต้ิานม่รุ้ซึ่ ่
จะแข่ง็แกร้ง่และกว้างข่วาง	แต่ิกองทัพเองกม่็่บทบาทเชงิรุ้กในการ้สิ้ง่เสิ้ริ้ม่การ้ปร้ะท้วง	กองทัพได้้ทำาการ้ยด้้อำานาจ 
ทั�งท่�ร้ัฐบาลข่องกลุ่ม่อิควานซึ่้�งได้้ร้ับการ้เลือกตัิ�งม่าติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยยังคงม่่ฐานเสิ้่ยงสิ้นับสิ้นุนข่นาด้ใหญ่ 
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จากปร้ะชาชน	 เผ่ชญิกบัผ่้ป้ร้ะท้วงต่ิอต้ิานจำานวนนอ้ยกว่าครั้�งกอ่น	และอาจยงัสิ้าม่าร้ถูอย้ใ่นอำานาจต่ิอไปได้้แม้่จะ 
ม่่การ้ปร้ะท้วงก็ติาม่	 	 การ้ย้ด้อำานาจคร้ั�งท่�	 2	 ข่องทหาร้จ้งเป็นการ้ร้ัฐปร้ะหาร้แบบคลาสิ้สิ้ิกม่ากกว่า	 ซึ่้�งเร้ื�องน่�
ปร้ะจักษ์ชดั้เม่ื�อผ้้่นำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้เร้ิ�ม่ปร้าบปร้าม่ไม่่เพย่งแต่ิฝึา่ยติร้งข้่าม่ท่�นบัถืูอศาสิ้นาอิสิ้ลาม่เท่านั�น	แต่ิร้วม่ถู้ง 
กลุม่่สิ้นับสิ้นนุปร้ะชาธปิไติยแบบฆ่ร้าวาสิ้นยิม่ด้้วยเพื�อสิ้ถูาปนาร้ะบอบอำานาจนยิม่ข่องตินเอง
	 ปร้ะชาชนอ่ยิปต์ิจำานวนม่าเห็นด่้เห็นงาม่กับร้ะบอบอำานาจนิยม่ใหม่่และสิ้นับสิ้นุนร้ะบอบข่องซึ่่ซึ่่	 ท่�เป็น 
เชน่น่�เพร้าะปจัจัย	2	ข่อ้หลกัๆ	ปจัจัยแร้กคือการ้ต่ิอต้ิานกลุม่่ภร้าด้ร้ภาพม่สุิ้ลมิ่และกลุ่ม่อิสิ้ลาม่ท่�สิ้ดุ้โต่ิงกว่า	และปจัจัย
ท่�สิ้องคือความ่กงัวลเก่�ยวกบัผ่ลกร้ะทบเชงิลบทางเศร้ษฐกจิท่�เกดิ้จากการ้ปร้ะท้วงและความ่ร้ะสิ้ำาร้ะสิ้า่ยทางการ้เม่อืง
หลายปติีิด้ต่ิอกนั	อยา่งไร้กต็ิาม่	ความ่ไม่พ่อใจกำาลงัเพิ�ม่ข่้�นเรื้�อยๆ	โด้ยเฉพาะในกลุม่่คนรุ่้นใหม่ท่่�ต่ิอต้ิานทั�งร้ะบอบ 
เผ่ด็้จการ้แบบอิสิ้ลาม่และแบบทหาร้	พวกเข่าต้ิองการ้เสิ้ร้่ภาพและความ่ยุติิธร้ร้ม่ทางสัิ้งคม่ม่ากกว่าท่�เป็นอย้	่ 
และม่ค่วาม่ติร้ะหนกัร้้เ้ก่�ยวกบัพลงัข่องปฏิิบติัิไร้ค้วาม่รุ้นแร้งเชงิยุทธศาสิ้ติร์้ข่นาด้ใหญใ่นการ้โค่นลม้่ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้
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กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่แบบฆ่ร้าวาสิ้นยิม่

ตาราง 10: อียิปต์, 2011 และ 2013
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ข่ดั้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่อง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหน่งยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

เผ่ด็้จการ้

การ้ปร้ะท้วง	การ้ชุม่นมุ่	การ้แยง่ชงิพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะข่องปร้ะชาชน	
การ้นดั้หยุด้งาน

ค่อนข่า้งสิ้ง้ในชว่งแร้กข่องการ้ลุกฮือ

14	เดื้อนในชว่งแร้ก	จากนั�นอย้อ่ย่างถูาวร้

18	วัน

ปานกลาง	ม่่การ้จลาจลอย้บ้่าง

หลายลา้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

กลุม่่วิชาชพ่	สิ้หภาพแร้งงาน	กลุม่่ผ้้่นบัถืูออิสิ้ลาม่	
และบางกลุม่่ในกองทัพ

ปะปนกนั

คณ์ะนายพล

บงัคับใหป้ร้ะธานาธบิด่้ลาออก

รุ้นแร้งกอ่นม่่การ้รั้ฐปร้ะหาร้	ปานกลางในชว่งรั้กษาการ้ณ์	์
และรุ้นแร้งม่ากหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ครั้�งท่�	2

เผ่ด็้จการ้ถูก้ปลด้และจำาคกุ

ม่ก่าร้เปดิ้เสิ้ร่้เกิด้ข้่�นบา้ง	ม่่การ้เลอืกตัิ�งเสิ้ร่้ในชว่งแร้ก	และเปน็
ร้ะบอบอำานาจนยิม่อยา่งรุ้นแร้งหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ครั้�งท่�	2

ยงัคงตืิ�นตัิวหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้ในชว่งแร้ก	สิ้ว่นใหญ่ถูก้ปร้าบหลงั
การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ครั้�งท่�	2
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กองทัพซ้ดานเดิมท้แล้ัวไม่ได้วางแผน
จะสิ่งมอบอำานาจการควบคุมให้แก่
พลัเรอืน จนกระทั�งการประท้วงอยา่ง
ต่ัอเนื�องบ้บบงัคับใหพ้วกเขาทำาเชน่นั�น

ซูดานแลัะอียิปต์่: 
เปรียบเทียบแลัะสรุป

	 แม่ก้ร้ณ์ทั่�งสิ้องจะเปน็ร้ฐัเพื�อนบา้นท่�ปร้ะชากร้สิ้ว่นใหญเ่ปน็ชาวอาหร้บัและม่สุิ้ลมิ่เหม่อืนกนั	แต่ิกม็่ค่วาม่
แติกต่ิางอย่างเห็นได้้ชัด้ร้ะหว่างอ่ยิปต์ิซ้ึ่�งม่่ข่นาด้ใหญ่กว่า	 ร้ะดั้บการ้พัฒนาสิ้้งกว่า	 และปร้ะชากร้เป็นเนื�อเด่้ยวกัน
ม่ากกว่า	และปร้ะเทศเพื�อนบ้านท่�ติิด้ทางใต้ิข่องอ่ยิปต์ิซึ่้�งยากจนและม่่ปร้ะชากร้หลากหลายชาติิพันธุ	์ นอกจากน่� 
ทั�งสิ้องปร้ะเทศยังม่่ความ่แติกต่ิางในด้้านกร้ะบวนการ้ท่�นำาไปสิ้้่ความ่ล้ม่เหลวในการ้รั้กษาความ่ก้าวหน้าทาง
ปร้ะชาธปิไติย	ซึ่้�งได้้ม่าจากการ้ลกุฮอืแบบไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้งในชว่งแร้ก	การ้ตัิด้สิ้นิใจข่องกองทัพซ้ึ่ด้านเพื�อถูอด้ถูอนนิ
เม่ร้ม่่แ่ร้งจ้งใจม่าจากการ้ร้บัร้้ร้้ะดั้บข่องความ่แปลกแยกในปร้ะชาชนทั�วไป	ซึ่้�งนำาไปสิ้้ก่าร้ต่ิอต้ิานข่ดั้ขื่นข่องพลเม่อืง
ข่นาด้ใหญ่	อยา่งไร้กต็ิาม่	พวกเข่าไม่ไ่ด้้วางแผ่นท่�จะสิ้ง่ม่อบอำานาจการ้ควบคุม่ใหแ้กพ่ลเรื้อน	จนกร้ะทั�งการ้ปร้ะท้วง
อยา่งต่ิอเนื�องบบ่บงัคับใหพ้วกเข่าทำาเช่นนั�น	
	 ในช่วงสิ้่�ปีต่ิอม่า	 พวกเข่าได้้เห็นแล้วว่ารั้ฐบาลพลเร้ือนท่� 
แบ่งเป็นก�กเป็นเหล่าปร้ะสิ้บปัญหาในการ้ปกคร้องอย่างไร้	 แนวโน้ม่ 
ข่องเร้ื� องน่�เลวร้้ายลงจากการ้ท่�สิ้หร้ัฐอเม่ร้ิกาและปร้ะเทศอื�นๆ	 
ล้ม่เหลวในการ้สิ้นับสิ้นุนแนวร่้วม่ปร้ะชาธิปไติยท่�ม่่ความ่คิด้เป็นตัิว
ข่องตัิวเองม่ากกว่า	ซึ่้�งกำาลังต่ิอสิ้้ก้บัปญัหาทางเศร้ษฐกจิท่�รุ้นแร้งและ
เปน็ม่ร้ด้กติกทอด้ม่าจากร้ฐับาลกอ่น	การ้สิ้นบัสิ้นนุจากกลุม่่พลเรื้อน
ผ่้้นับถืูออิสิ้ลาม่แบบอนุร้ักษ์นิยม่เปิด้ทางให้กลุ่ม่เจ้าหน้าท่�อิสิ้ลาม่ 
สิ้ดุ้โต่ิงได้้ร้บัการ้สิ้นบัสิ้นนุม่ากพอในการ้ยด้้อำานาจ	
	 ทั�งท่�เคยปฏิิบัติิหน้าท่�เป็นนายพลและหัวหน้ากองทัพอากาศข่องอ่ยิปต์ิ	 ม้่บาร้ัคกลับสิ้้ญเสิ้่ยการ้สิ้นับสิ้นุน
จากกองทัพม่ากข่้�นเรื้�อยๆ	 ในช่วงปีท้ายๆ	 ข่องเข่า	 โด้ยเฉพาะตัิ�งแต่ิติอนท่�เข่าเริ้�ม่พยายาม่ผ่ลักดั้นให้ล้กชายท่� 
ไม่ใ่ชท่หาร้เปน็ผ่้ส้ิ้บืทอด้ข่องตินเอง	ดั้งนั�น	กองทัพจ้งไม่ล่งัเลท่�จะบงัคับใหเ้ข่าลาออกในชว่งท่�ม่ก่าร้ปร้ะท้วงใหญแ่ละ 
ช่วงท่�สิ้หรั้ฐอเม่ริ้กาถูอนการ้สิ้นับสิ้นุน	กลุ่ม่เพื�อปร้ะชาธิปไติยท่�สิ้นับสิ้นุนการ้ปร้ะท้วงส่ิ้วนใหญ่ต้ิองการ้เปิด้ทาง 
ให้กองทัพเข้่าม่าย้ด้อำานาจหลังการ้โค่นล้ม่ม่้บารั้ค	 ท่�เป็นเช่นน่�เพร้าะปัจจัยสิ้องอย่างหลักๆ	 ร้วม่กัน	 ปัจจัยแร้กคือ 
ความ่ไร้้เด่้ยงสิ้าท่�ม่่อย้่อย่างแพร่้หลายต่ิอเจตินาข่องกองทัพ	และปัจจัยท่�สิ้องคือความ่เคาร้พอย่างม่ากต่ิอกองทัพ
อ่ยิปต์ิท่�ย้อนกลับไปถู้งสิ้ม่ัยนัสิ้เซึ่อร้์และข่บวนการ้เจ้าหน้าท่�ปลด้แอกท่�ม่่สิ้่วนร้่วม่กับการ้การ้ปฏิิวัติิในปี	 1952	 
ความ่กังวลเก่�ยวกับอำานาจทางการ้เม่ืองข่องกลุ่ม่ภร้าด้ร้ภาพมุ่สิ้ลิม่ซึ่้�งม่่อุด้ม่การ้ณ์์อนุร้ักษ์นิยม่	และกลุ่ม่ซึ่าลาฟิสิ้ต์ิ
สิุ้ด้โต่ิงต่ิางๆ	 ซึ่้�งม่่การ้จัด้ตัิ�งและได้้ร้ับการ้สิ้นับสิ้นุนทางการ้เงินด่้กว่ากลุ่ม่ปร้ะชาธิปไติยแบบฆ่ร้าวาสิ้นิยม่	 สิ้่งผ่ล 
ให้หลายคนเชื�อว่าการ้เป็นพันธม่ิติร้กับกองทัพแบบฆ่ร้าวาสิ้เป็นหนทางเด่้ยวในการ้หยุด้ยั�งไม่่ให้อ่ยิปต์ิติกอย่้ใต้ิการ้ 
ยด้้คร้องข่องอิสิ้ลาม่	เม่ื�อกองทัพสิ้ถูาปนาอำานาจข่องตินเองและเริ้�ม่ปร้าบปร้าม่ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุปร้ะชาธปิไติยแบบฆ่ร้าวาสิ้	
ม่นักส็ิ้ายไปแลว้		
	 ในทั�งซ้ึ่ด้านและอ่ยปิต์ิ	กองทัพสิ้าม่าร้ถูร้วบอำานาจเอาไว้ได้้เนื�องจากความ่อ่อนแอและความ่แติกแยกร้ะหว่าง
กลุม่่ผ้้่นำาทางการ้เมื่องข่องฝ่ึายพลเรื้อน	อ่กปจัจัยหน้�งคือเสิ้ย่งข้่างน้อยท่�ม่่นยัสิ้ำาคัญในทั�งสิ้องปร้ะเทศ	ซึ่้�งเหนื�อยหน่าย
จากปญัหาเศร้ษฐกจิและอื�นๆ	ท่�เกดิ้จากความ่ร้ะสิ้ำาร้ะสิ้ายทางการ้เมื่องท่�ยาวนานหลายปี	ต้ิองการ้ร้ฐับาลเผ่ด็้จการ้ 
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

ท่�เข่้ม่แข่็งม่ากกว่าร้ัฐบาลปร้ะชาธิปไติยท่�อ่อนแอ	 ความ่ล้ม่เหลวท่�สิ้หร้ัฐอเม่ร้ิกาและปร้ะเทศพันธม่ิติร้อื�นๆ	 ไม่่
สิ้นับสิ้นุนกลุ่ม่พลังฝึ่ายปร้ะชาธิปไติยอย่างเสิ้ม่อต้ินเสิ้ม่อปลายกว่าน่�ยังช่วยให้กองทัพเป็นฝึ่ายได้้เปร้่ยบม่ากข้่�น 
ในการ้ฟ้� นคืนร้ะบอบอำานาจข่องตินเองด้้วย		
	 ปญัหาหลกัๆ	ในซ้ึ่ด้านคือความ่แติกแยกในฝึา่ยต่ิอต้ิาน	โด้ยเฉพาะร้ะหว่างฝึา่ยฆ่ร้าวาสิ้นยิม่และฝึา่ยอิสิ้ลาม่	
ซึ่้�งถู้กซึ่ำาเติิม่จากความ่แติกแยกทางชาติิพนัธุข์่องปร้ะเทศ	ในกร้ณ์ข่่องอ่ยปิต์ิ	ปัญหาคือความ่ไม่่เป็นท่�นยิม่ข่องร้ฐับาล
ภายใต้ิการ้ควบคุม่ข่องกลุ่ม่ภร้าด้ร้ภาพมุ่สิ้ลิม่และความ่ไร้้เด่้ยงสิ้าข่องกลุ่ม่สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธิปไติยท่�ไปหลงเชื�อ 
กองทัพ	ทำาให้ร้ะบอบอำานาจนิยม่ถู้กบังคับนำากลับม่าอ่กคร้ั�ง	 ในทั�งสิ้องกร้ณ์่	 แม่้จะใช้ปร้ะโยชน์จากการ้ต่ิอต้ิาน 
ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืงและเอาชนะโอกาสิ้พา่ยแพม้่ากม่ายได้้อยา่งนา่ปร้ะทับใจ	ส่ิ้วนท่�ยงัเปน็ปร้ะเด็้นคือความ่ลม้่เหลว
ทางการ้เม่อืงหลงัการ้ลกุฮอืท่�สิ้ว่นใหญ่ไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้ง	ซึ่้�งทำาลายโอกาสิ้ทางปร้ะชาธปิไติยท่�เปดิ้ข้่�นเพย่งชั�วคร้าว

6. การขััดขืันขัองพลเมืืองที่่�ต�อต้านการรัฐประหารแล้วไมื�สู่ำาเร็จ

ฮอนดูรัส ค.ศ. 2009

	 ในสิ้่วนน่�จะเป็นการ้สิ้ำาร้วจ	 2	 กร้ณ์่ศ้กษา	 ได้้แก่	 ฮอนด้้ร้ัสิ้และหม่้่เกาะม่ัลด่้ฟสิ้์ในสิ้ถูานการ้ณ์์แบบท่�	 6	 
(โปร้ด้ด้้หน้า	 16)	 ซึ่้�งเป็นกร้ณ่์ท่�การ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องต่ิอต้ิานร้ัฐปร้ะหาร้แล้วไม่่ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จ	 ฮอนด้้ร้ัสิ้ได้้ 
กา้วพน้ออกจากร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ทหาร้เม่ื�อทศวร้ร้ษท่�	1980	หลงัจากอย้ใ่นร้ะบอบดั้งกลา่วม่าหลายสิิ้บป	ีเนื�องจาก
สิ้่วนใหญ่แล้วไม่่ต้ิองเจอกับสิ้งคร้าม่กลางเมื่องเหม่ือนในปร้ะเทศเพื�อนบ้าน	 ฮอนด้้รั้สิ้จ้งสิ้าม่าร้ถูจัด้เลือกตัิ�ง 
แข่ง่ขั่นกันได้้อย่างสิ้ม่ำาเสิ้ม่อ	ม่ส่ิ้ื�อท่�เสิ้ร้โ่ด้ยเปร้ย่บเท่ยบ	และข่บวนการ้ปร้ะชาสัิ้งคม่ท่�ผ่ลบิาน	แม้่ว่ารั้ฐบาลส่ิ้วนใหญ่ 
ข่องฮอนด้รั้้สิ้ม่กัค่อนข่า้งเปน็อนรุ้กัษน์ยิม่ในเชงินโยบายและม่่ผ้้่นำาปร้ะเทศเปน็พวกพอ้งข่องคนร้วยกต็ิาม่
	 แม่ว่้าม่านเ้อล	เซึ่ลายา	ซึ่้�งได้้ร้บัการ้เลอืกตัิ�งในป	ี2005	จะเปน็เจ้าข่องธรุ้กิจตัิด้ไม่แ้ละฟาร้ม์่ปศสุิ้ตัิว์ท่�ร้ำาร้วย
และสิ้งักดั้พร้ร้คเสิ้ร้น่ยิม่ท่�ม่อุ่ด้ม่การ้ณ์ส์ิ้ายกลาง	แต่ิเข่ากป็ร้บัร้ฐับาลข่องเข่าใหม่้่อุด้ม่การ้ณ์์แบบซึ่า้ยม่ากข่้�นในชว่ง	 
4	 ปีท่�เข่าด้ำาร้งติำาแหน่ง	 ในสิ้มั่ยข่องเข่า	 เข่าได้้เพิ�ม่ค่าแร้งขั่�นติำา	 จัด้ให้ม่่อาหาร้เท่�ยงฟร่้สิ้ำาหรั้บโร้งเร้่ยนและนม่ฟร้่
สิ้ำาหร้บัเด็้ก	เบ่�ยสิ้ำาหร้บัคนชร้า	เพิ�ม่ทนุการ้ศก้ษาสิ้ำาหรั้บนกัเร้ย่น	สิ้ร้า้งโร้งเร้ย่นใหม่	่อุด้หนนุร้ะบบคม่นาคม่สิ้าธาร้ณ์ะ	
ร้วม่ถู้งโคร้งการ้สิ้วัสิ้ดิ้การ้สิ้ังคม่อื�นๆ	 ด้้วย	แม่้ว่าในสิ้ิ�งเหล่าน่�จะไม่่ม่่สิ้่วนใด้เป็นการ้เปล่�ยนแปลงร้ะดั้บร้ากฐานเป็น
พเิศษ	แต่ิม่นักลบัร้บกวนจิติใจข่องชนชั�นนำาทางทหาร้และชนชั�นนำาทางเศร้ษฐกิจท่�ร้ำาร้วยข่องปร้ะเทศ
	 สิ้ิ�งท่�นา่กลวัยิ�งกว่าคือเซึ่ลายาพยายาม่จัด้ตัิ�งสิ้มั่ชชาเพื�อร้า่งร้ฐัธร้ร้ม่นญ้ใหม่่แทนฉบบัป	ี1982	ซึ่้�งเข่ย่นข่้�นใน
ชว่งเวลาท่�ม่ดื้ม่นภายใต้ิร้ะบอบข่องโปลิการ้โ์ป	ปาสิ้	การ้เ์ซ่ึ่ย	เผ่ด็้จการ้ทหาร้ซึ่้�งได้้ร้บัการ้หนนุหลงัจากสิ้หร้ฐัอเม่ริ้กา	
ปร้ะชาม่ติิแบบไม่่ม่่ผ่ลผ่้กมั่ด้เพื�อรั้บฟังความ่เห็นว่าควร้ม่่สิ้มั่ชชาร่้างธร้ร้ม่น้ญหรื้อไม่่ถู้กกำาหนด้ให้ม่่ข้่�นในวันท่�	 28	
ม่ิถูุนายน	2009	แต่ิต้ิองถู้กยกเลิกไปเม่ื�อกองทัพก่อการ้ย้ด้อำานาจ	บ่บให้เซึ่ลายาต้ิองล่�ภัย	 และแต่ิงตัิ�งให้ปร้ะธาน
ร้ฐัสิ้ภาโร้แบร้โ์ติ	ม่เิชลเลติติิเป็นปร้ะธานาธบิด่้
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การต่่อต้่าน

	 ทันใด้นั�น	 ผ้้่ปร้ะท้วงหลายพันคนก็ออกม่าติาม่ท้องถูนนในกรุ้งเติก้ซิึ่กัลปาซ้ึ่�งเป็นเมื่องหลวงและเมื่องอื�นๆ	
หลังจากกองทัพปร้ะกาศคำาสิ้ั�งเคอร้์ฟิวและข่้อห้าม่ต่ิางๆ	 เก่�ยวกับสิ้ื�อและการ้ปร้ะท้วงในท่�สิ้าธาร้ณ์ะ	การ้ปร้ะท้วง
และการ้นัด้หยุด้งานแพร่้กร้ะจายไปทั�วทั�งปร้ะเทศ	 (โปร้ด้ด้้ติาร้าง	11	หน้า	 71)	 ในร้ะดั้บร้ะหว่างปร้ะเทศ	สิ้มั่ชชา
ใหญ่แห่งสิ้หปร้ะชาชาติิและองค์การ้นานาร้ัฐอเม่ร้ิกันออกม่าปร้ะณ์าม่การ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้	 ข่ณ์ะท่�ร้ัฐบาลต่ิางชาติิ
อื�นๆ	กเ็ร้ิ�ม่เร้ย่กเอกอัคร้ร้าชทต้ิข่องตินกลับปร้ะเทศ	ในวันท่�	3	กร้กฎาคม่	2009	ปร้ะชาชนปร้ะม่าณ์	100,000	คน 
ออกม่าปร้ะท้วงในกรุ้งเติก้ซึ่ิกัลปา	 การ้ปร้ะท้วงยังคงด้ำาเนินต่ิอไปในเม่ืองหลวงในวันถัูด้ม่า	 เช่นเด่้ยวกับท่�เม่ือง 
ซึ่านเปโด้ร้ซุึ่ลา	ติาลนักา	ลาเซึ่บา	เอลโปร้เกร้สิ้โซึ่	โชลเ้ติกา	และเมื่องอื�นๆ	
	 หลังการ้รั้ฐปร้ะหาร้	ปร้ะชาชนฮอนด้้รั้สิ้จากหลากหลาย 
ภาคส่ิ้วนข่องสัิ้งคม่ออกม่าร้วม่ตัิวกันบนท้องถูนนข่องกรุ้งเติก้ซิึ่กัลปา
และท่�อื�นๆ	 เป็นปร้ะจำาทุกวัน	 เพื�อเร้่ยกร้้องให้นำาร้ัฐบาลจากการ้ 
เลือกตัิ�งติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยกลับคืนม่า	 ซึ่้�งในกร้ณ์่ส่ิ้วน
ใหญ่แล้วต้ิองพบกับแก�สิ้นำาติาและไม่้ติะบอง	 นักกิจกร้ร้ม่เพื�อ
ปร้ะชาธิปไติยหลายสิ้ิบคนถู้กสิ้ังหาร้ในช่วงสิ้ัปด้าห์แร้กๆ	แต่ิแทน 
ท่�จะปล่อยให้การ้ลอบสัิ้งหาร้เหล่าน่�สิ้ร้้างความ่ตืิ� นติร้ะหนก 
และนำาไปสิ้้่การ้ยอม่จำานนข่องปร้ะชาชน	 ฝึ่ายต่ิอต้ิานได้้เปล่�ยน
งานศพข่องกลุ่ม่ผ่้้เสิ้่ยสิ้ละให้เป็นการ้ชุม่นุม่ทางการ้เมื่อง	ความ่ยืนหยัด้ข่องพวกเข่าก่อให้เกิด้คำาถูาม่ทั�งในปร้ะเทศ 
และต่ิางปร้ะเทศเก่�ยวกบัการ้อ้างความ่ชอบธร้ร้ม่ต่ิางๆ	ข่องร้ฐับาล
	 ข่บวนการ้ต่ิอต้ิานข่องฮอนด้้ร้ัสิ้ปร้ะกอบด้้วยการ้ผ่สิ้ม่ปนเปกันข่องนักสิ้หภาพแร้งงาน	ชาวนาจากชนบท	 
ชาวฮอนด้้รั้สิ้เชื�อสิ้ายแอฟริ้กัน	คร้้	 เฟม่ินิสิ้ต์ิ	นักศ้กษา	และอื�นๆ	นอกจากการ้ยืนยันสิิ้ทธขิ่องปร้ะธานาธบิด่้ท่�ม่า 
จากการ้เลือกตัิ�งในการ้กลับคืนส่้ิ้ติำาแหน่งแล้ว	พวกเข่ายังม่่ความ่มุ่่งม่ั�นตัิ�งใจในการ้สิ้ร้้างสัิ้งคม่ให้เป็นธร้ร้ม่ม่าก 
ข่้�นด้้วย	ก่อนการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ในฮอนด้้ร้ัสิ้ไม่่เคยม่่การ้ร้วม่พลังในร้ะดั้บปร้ะเทศท่�ยาวนานเกิน	1	สิ้ัปด้าห์	 ท่�นานเกิน	 
4	เดื้อนยิ�งไม่เ่คยเกดิ้ข่้�นเลย	
	 เซึ่ลายาท่�ถู้กบังคับให้ล่�ภัยปร้ะกาศว่าเข่าจะพยายาม่กลับม่ายังปร้ะเทศฮอนด้้ร้ัสิ้เพื�อทวงคืนความ่เป็น 
ปร้ะธานาธบิด่้ข่องเข่า	และเร้่ยกร้้องให้ผ่้้สิ้นับสิ้นุนด้ำาร้งความ่เป็นสัิ้นติิวิธเ่อาไว้	 โด้ยกล่าวว่า	 “อย่านำาอาวุธออกม่า	 
ทำาในสิิ้�งท่�ผ่ม่เชื�อม่าเสิ้ม่อ	นั�นคือการ้ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 ปล่อยให้พวกเข่าเป็นฝึ่ายท่�ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 อาวุธ	 และ 
การ้ปร้าบปร้าม่”	 (Weissert,	 2009)	 ปร้ะชาชนหลายหม่ื�นคนเดิ้นทางม่าท่�สิ้นาม่บินเพื�อต้ินอร้ับเซึ่ลายาข่ณ์ะท่� 
เข่ากำาลังพยายาม่เดิ้นทางกลับจากการ้ล่�ภัย	 อย่างไร้ก็ติาม่	 กองทัพได้้สิ้กัด้ทางข่้�นลงเครื้�องไว้เพื�อป้องกันไม่่ให้ 
เคร้ื�องบนิลงจอด้ได้้	และโจม่ต่ิผ้้่ปร้ะท้วงอยา่งทารุ้ณ์	สิ้ง่ผ่ลให้ม่่ผ่้เ้สิ้ย่ชวิ่ติจำานวน	2	ร้าย	ม่่ผ่้ถู้ก้จับกมุ่เกิน	600	คน	
	 ข่บวนการ้เคลื�อนไหวต่ิอต้ิานโด้ยไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้งท่�ยังคงด้ำาเนินต่ิอไปอย่างต่ิอเนื�องสิ้าม่าร้ถูยับยั�งร้ัฐบาล
ชั�วคร้าวท่�กอ่ตัิ�งข่้�นหลังการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ในวันท่�	28	มิ่ถูนุายนไม่่ให้ยด้้อำานาจได้้อย่างสิ้ม่บ้ร้ณ์์ในช่วงแร้ก	การ้ปร้ะท้วง
ต่ิางๆ	 ยังคงด้ำาเนินต่ิอไปทั�วปร้ะเทศพร้้อม่กับการ้ปิด้ทางด่้วนท่�สิ้ำาคัญ	แม่้ข่บวนการ้ยังข่าด้การ้จัด้กร้ะบวนอย่าง 
เปน็ร้ะบบและความ่ชดั้เจนทางยุทธศาสิ้ติร้	์แต่ิปฏิิบติัิการ้ต่ิอต้ิานอย่างมุ่ง่มั่�นและหา้วหาญกบ็งัคับให้รั้ฐบาลชั�วคร้าว

ป ฏิิ บั ติั ก า ร ต่ั อ ต้ั า น อ ย่ า ง มุ่ ง มั� น แ ลั ะ
ห้าวหาญบ้บบังคับให้รัฐบาลัชั�วคราว 
ต้ัองพยายามปราบปรามอย่างงุ่มง่าม  
แลัะเปิดโปงให้เห็นความเสิแสิร้งของ
รฐับาลัทหารท้�อ้างว่าเจตันาด้
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ต้ิองพยายาม่ปร้าบปร้าม่อย่างทะเล่อทะล่า	 และเปิด้โปงให้เห็นความ่เสิ้แสิ้ร้้งข่องรั้ฐบาลทหาร้ท่�อ้างว่าเจตินาด่้	 
การ้ต่ิอต้ิานเพย่งแค่ด้ำาร้งอย้ต่่ิอไป	กส็ิ้าม่าร้ถูหยุด้ยั�งไม่่ใหป้ร้ะเทศเกดิ้ความ่ร้้ส้ิ้ก้ปกติิชนิชาข้่�นได้้	ความ่สิ้บัสิ้นอลหม่า่น
ในกจิกร้ร้ม่ทางการ้ทต้ิกอ่ใหเ้กดิ้ข่อ้เสิ้นอท่�ปร้ะนป่ร้ะนอม่จำานวนหน้�ง
	 ในวันท่�	21	กนัยายน	เซึ่ลายาแอบกลบัเข่า้ม่าในปร้ะเทศและสิ้าม่าร้ถูข่อหลบภัยในสิ้ถูานทต้ิบร้าซึ่ลิได้้สิ้ำาเร้จ็	 
ทำาให้ข่บวนการ้เพื�อปร้ะชาธิปไติยฟ้� นคืนช่วิติกลับม่าอ่กครั้�ง	 รั้ฐบาลข่องม่ิเชลเลติติิเกิด้อาการ้ตืิ�นติร้ะหนกใน 
ช่วงแร้ก	และร้ะงับสิิ้ทธิพลเม่ืองข่ั�นพื�นฐาน	สิ้ั�งปิด้สิ้ถูาน่วิทยุและโทร้ทัศน์ข่องฝึ่ายต่ิอต้ิาน	และปร้ะกาศเคอร้์ฟิว 
ติลอด้	24	 ชั�วโม่ง	 การ้หยุด้ชะงักคร้ั�งน่�สิ้่งผ่ลให้แร้งสิ้นับสิ้นุนจากปร้ะชาคม่ธุร้กิจต่ิอร้ัฐบาลโด้ยพฤติินัยชุด้น่�เสิ้ื�อม่ 
ถูอยลง	 กร้ะทร้วงต่ิางปร้ะเทศในยุคข่องโอบาม่า	ซึ่้�งยังคงค่อนข่้างเหน่ยม่อายในการ้กด้ดั้นเผ่ด็้จการ้จนถู้งจุด้นั�น	 
เร้ิ�ม่ผ่ลักดั้นม่ากข่้�นให้เกิด้ข่้อติกลง	แม่้จะม่่ข่้อยกเว้นเป็นการ้ก่อจลาจลข่นาด้เล็กเกิด้ข่้�นบ้าง	ข่บวนการ้เคลื�อนไหว 
โด้ยสิ้่วนใหญ่ยังคงร้ักษาวินัยในการ้ไม่่ใช้ความ่รุ้นแร้ง	 ทั�งท่�ถู้กยุแหย่อย่างหนักจากติำาร้วจและทหาร้ท่�ร้ับใช้ร้ัฐบาล 
ชั�วคร้าว	 ข่บวนการ้ก็ยังคงติร้ะหนักว่าการ้ต่ิอสิ้้้ด้้วยอาวุธถืูอเป็นสิ้ิ�งท่�เปล่าปร้ะโยชน์และจะสิ้่งผ่ลติร้งกันข่้าม่กับ 
ผ่ลลัพธท่์�หวังไว้อยา่งสิ้ิ�นเชิง	
	 ในวันท่�	 30	 ตุิลาคม่	ม่่การ้บร้ร้ลุข่้อติกลงว่าเซึ่ลายาจะได้้ร้ับอนุญาติให้กลับคืนสิ้้่อำานาจชั�วคร้าวร้ะหว่าง 
ร้อการ้เลือกตัิ�ง	 โด้ยเข่าจะไม่่ลงเป็นผ่้้สิ้ม่ัคร้	แต่ิคณ์ะเผ่ด็้จการ้ก็ไม่่ปฏิิบัติิติาม่สิ้ัญญาและจัด้การ้เลือกตัิ�งร้ะดั้บชาติิ 
ในวันท่�	30	พฤศจิกายน	ข่ณ์ะท่�ปร้ะเทศลาติินอเม่ร้กิาสิ้ว่นใหญ่ไม่่เหน็ด้้วยกับการ้จัด้เลอืกตัิ�งข่ณ์ะท่�การ้ลดิ้ร้อนสิิ้ทธ ิ
พลเมื่องยังคงอย้่	 ปร้ะเทศโคลอม่เบ่ย	 และรั้ฐบาลอนุร้ักษ์นิยม่ข่องปร้ะเทศอื�นๆ	ด้้เหมื่อนจะยอม่รั้บการ้เลือกตัิ�ง 
ดั้งกลา่วด้้วยความ่เต็ิม่ใจ	เชน่เด่้ยวกบัสิ้หร้ฐัอเม่ริ้กา		
	 การ้เลือกตัิ�งท่�จัด้ข่้�นภายใต้ิการ้ปกคร้องข่องทหาร้และถู้กทำาให้ด่้างพร้้อยโด้ยความ่รุ้นแร้งและการ้ปิด้สิ้ื�อ	
(Weisbrot,	 2009)	 แทบไม่่ม่่ความ่เสิ้ร้่หรื้อเป็นธร้ร้ม่เหลืออย่้เลย	 (Vickers,	 2009)	 สิ้หภาพปร้ะชาชาติิอเม่ริ้กาใต้ิ	
(UNASUR)	ปร้ะกาศว่าจะไม่่ยอม่รั้บการ้เลือกตัิ�งท่�จัด้ข่้�นภายใต้ิร้ัฐบาลโด้ยพฤติินัยชุด้ดั้งกล่าว	 องค์การ้นานารั้ฐ
อเม่ร้ิกันได้้ร้่างม่ติิเพื�อปฏิิเสิ้ธการ้ยอม่รั้บผ่ลเลือกตัิ�งฮอนด้้รั้สิ้ท่�จัด้ข่้�นภายใต้ิร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	 แต่ิสิ้หร้ัฐอเม่ริ้กา 
กลับขั่ด้ข่วางไม่่ให้ม่ติิดั้งกล่าวถู้กนำาม่าใช้	 ผ้้่สิ้มั่คร้เลือกตัิ�งจากฝ่ึายอนุรั้กษ์นิยม่ท่�สิ้นับสิ้นุนการ้รั้ฐปร้ะหาร้ชนะ 
การ้เลอืกตัิ�งโด้ยจำานวนผ้้่ม่าใชส้ิ้ทิธิ�ลงคะแนนเสิ้ย่งในการ้เลอืกตัิ�งนอ้ยกว่า	50	เปอร้เ์ซ็ึ่นต์ิ

กลุ่่�มผู้้�ประท้�วง ณ สถานท่้�แห่�งห่น่�งท่้�ไม�ถ้ก
เปดิเผู้ยในฮอนดร้สั 29 มถิน่ายน 2009 
ท่้�มา: ผู้้�ใช้� Flickr ยามิลุ่ กอนซาเลุ่ส (CC 
BY-SA 2.0)
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หลัังเหตุ่การณ์์

	 ในปีต่ิอๆ	 ม่า	 การ้ปร้าบปร้าม่ยังคงด้ำาเนินไป	 นักกิจกร้ร้ม่พื�นเมื่อง	 ผ้้่นำาชาวนา	 นักสิ้หภาพแร้งงาน	 
นักข่่าว	นักสิ้ิ�งแวด้ล้อม่	ผ่้้พิพากษา	ผ่้้สิ้ม่ัคร้ทางการ้เม่ืองข่องฝึ่ายค้าน	นักกิจกร้ร้ม่เพื�อสิ้ิทธมิ่นุษยชน	และคนอื�นๆ	
ถู้กลอบสิ้ังหาร้ไปกว่าหลายพันคน	 	 การ้ปร้าบปร้าม่ทางการ้เม่ืองยังคงด้ำาเนินต่ิอไป	 และสิ้ถิูติิการ้ฆ่าติกร้ร้ม่ท่�พุ่ง 
สิ้้งข่้�น	 โด้ยปัจจุบันสิ้้งเป็นอันดั้บสิ้องข่องโลก	 (UNDOC,	 2015)	 สิ้่งผ่ลให้ผ่้้ล่�ภัยหลายหมื่�นคนต้ิองหน่ออกจาก 
ปร้ะเทศเพื�อความ่ปลอด้ภัย
	 ทั�งท่�เป็นเช่นน่�	 ข่บวนการ้ปร้ะชาสิ้ังคม่ยังคงผ่ลักดั้นต่ิอไปเพื�อสิิ้ทธมิ่นุษยชนและการ้คุ้ม่คร้องสิ้ิ�งแวด้ล้อม่	 
การ้เลือกตัิ�งในปี	 2013	สิ้่งผ่ลให้พร้ร้คแห่งชาติิ	 (National	 Party)	 ซึ่้�งม่่อุด้ม่การ้ณ์์อนุรั้กษ์นิยม่ได้้ร้ับเลือกอ่กสิ้ม่ัย	 
หลังจากท่�คร้องอำานาจม่าตัิ�งแต่ิปี	 2009	 โด้ยข่ับเค่�ยวกับผ่้้สิ้ม่ัคร้จากฝึ่ายค้านท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์แบบสิ้ายกลางและ 
แบบเสิ้ร้น่ยิม่	อยา่งไร้กต็ิาม่	ม่ข่่อ้กงัวลอยา่งยิ�งเก่�ยวกบัความ่ยุติิธร้ร้ม่ข่องการ้ลงคะแนนอันเนื�องม่าจากความ่รุ้นแร้ง
ต่ิอนักกิจกร้ร้ม่ข่องพร้ร้คฝ่ึายค้านท่�ลุกลาม่ไปทั�ว	บทบาทท่�เพิ�ม่ข่้�นข่องทหาร้ในกิจการ้หน้าท่�ข่องติำาร้วจ	อำานาจ 
ข่องกลุ่ม่ผ้้่ปกคร้องในการ้ผ่้กข่าด้ควบคุม่ทหาร้	 ตุิลาการ้	 และคณ์ะกร้ร้ม่การ้การ้เลือกตัิ�ง	 (Carasick,	 2013)	 
ความ่พยายาม่ข่องฆ่วน	ออร้ล์นัโด้	เอร้น์นัเด้ซึ่	ปร้ะธานาธบิด่้ฝ่ึายข่วาคนปจัจุบนัและผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุคนสิ้ำาคัญข่องการ้
ร้ฐัปร้ะหาร้ในป	ี2009	ในการ้ข่โม่ยการ้เลอืกตัิ�งในปี	2017	เผ่ชญิกบัการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องอยา่งกว้างข่วาง
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ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุปร้ะธานาธบิด่้ท่�ถูก้ปลด้

ตาราง 11: ฮอนดูรัส, 2009
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ขั่ด้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่อง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหน่งยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

กองทัพ	พร้ร้คอนรัุ้กษน์ยิม่ฝึา่ยค้าน

การ้ปร้ะท้วง	การ้ปดิ้สิ้ถูานท่�	การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื

นอ้ย

ด้ำาเนนิเรื้�อยม่าจนถู้งปจัจุบนั

5	เดื้อน

สิ้ง้

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

นกัสิ้หภาพแร้งงาน	สิ้ม่าชิกข่องพร้ร้คท่�ถูก้ปลด้	กลุม่่คนพื�นถิู�น	
และฝึา่ยซ้ึ่าย

ปะปนกนั	ปร้ะเทศสิ้ว่นใหญ่ต่ิอต้ิาน	สิ้หรั้ฐอเม่ร้กิาสิ้นบัสิ้นนุ

ศาลรั้ฐธร้ร้ม่นญ้	ผ้้่นำารั้ฐสิ้ภา

ปร้ะธานาธบิด่้ถูก้จับกมุ่และต้ิองล่�ภัย

ปานกลางถู้งรุ้นแร้ง

พวกพอ้งข่องโจร้ปลน้อำานาจท่�ยงัคงม่่อำานาจอย้่

การ้เลอืกตัิ�งบกพร้อ่ง	ร้ะบบก้�งเผ่ด็้จการ้

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ยงัคงตืิ�นตัิว	แม่จ้ะติกเปน็เป้าหม่ายข่อง
การ้ลา่สิ้งัหาร้อยา่งต่ิอเนื�อง
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มัลดีีฟส์ ค.ศ. 2012

	 ชว่งเวลาหลายปขี่องการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ขื่นโด้ยไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้งอยา่งกว้างข่วางเพื�อต่ิอสิ้้กั้บร้ะบอบการ้ปกคร้อง 
ข่องเม่าม่้น	 อับดุ้ล	กาย้ม่	ปร้ะธานาธบิด่้เผ่ด็้จการ้และฉ้อฉลข่องม่ัลด่้ฟสิ้์ท่�อย้่ม่านานถู้ง	 30	ปี	 ในท่�สิุ้ด้ก็บ่บบังคับ 
ให้ผ่้น้ำาเผ่ด็้จการ้ต้ิองยอม่จัด้ใหม้่ก่าร้เลือกตัิ�งอยา่งเสิ้ร่้ข้่�นในปี	2008	ซึ่้�งเข่าต้ิองพบกบัความ่พา่ยแพ้
	 เม่ื� อผ่้้นำาฝึ่ายต่ิอต้ิานเพื�อปร้ะชาธิปไติยและอด่้ตินักโทษการ้เมื่องม่้ฮัม่หมั่ด้	 นาช่ด้ได้้ข่้�นสิ้้่ติำาแหน่ง
ปร้ะธานาธบิด่้	 เข่าต้ิองพบกับงานท้าทายในการ้ซ่ึ่อม่แซึ่ม่สิ้ายใยทางสิ้ังคม่ข่องปร้ะเทศท่�เสิ้่ยหายจากการ้ปกคร้อง
ท่�ผ่ิด้พลาด้ม่านานหลายสิ้ิบปี	ข่ณ์ะท่�ร้่สิ้อร้์ทหร้้หร้าผุ่ด้ข่้�นร้าวกับด้อกเห็ด้ติาม่เกาะต่ิางๆ	 ท่�อย้่ห่างไกลข่องม่ัลด่้ฟสิ้	์
ปร้ะชากส่ิ้วนใหญ่กลับต้ิองทุกข์่ทร้ม่านอย้ใ่นความ่ยากจน	ท่�จริ้งแล้ว	ม่ร้ด้กติกทอด้ท่�กาย้ม่ทิ�งไว้คือชุม่ชนท่�แติกสิ้ลาย	
ความ่ยากไร้้	 อาชญากร้ร้ม่	และการ้ใช้ยาเสิ้พติิด้อย่างแพร่้หลาย	แม่้จะพยายาม่ท่�สิุ้ด้แล้ว	 แต่ินาช่ด้และพันธม่ิติร้ 
ฝึ่ายปร้ะชาธปิไติยข่องเข่าก็ยังถู้กข่ัด้ข่วางจากร้ะบบตุิลาการ้ซ้ึ่�งยังถู้กคร้อบงำาโด้ยผ้้่พิพากษาท่�ฉ้อฉลและได้้ร้ับการ้
คัด้เลอืกโด้ยอด่้ติผ้้่นำาเผ่ด็้จการ้	และการ้ปร้ะท้วงท่�ใชค้วาม่รุ้นแร้งข่องกลุม่่ผ่้น้บัถืูอศาสิ้นาอิสิ้ลาม่สิ้ดุ้โต่ิงท่�โกร้ธแค้น
นโยบายทางสิ้ังคม่ท่�ผ่่อนปร้นข่องร้ัฐบาลปร้ะชาธิปไติย	 ข่ณ์ะเด่้ยวกันกับท่�ม่่การ้ต่ิอสิ้้้ขั่บเค่�ยวกันภายในปร้ะเทศ		 
นาช่ด้กลายเป็นผ่้้นำาข่องโลกในการ้ในการ้ผ่ลักดั้นให้ม่่ม่าติร้การ้ร้ะหว่างปร้ะเทศเก่�ยวกับการ้เปล่�ยนแปลงทาง 
สิ้ภาพภ้มิ่อากาศอย่างเป็นร้้ปธร้ร้ม่	 เพร้าะการ้เปล่�ยนแปลงสิ้ภาพภ้มิ่อากาศทำาให้ร้ะดั้บนำาทะเลสิ้้งข้่�นและเป็น 
ภัยคกุคาม่ต่ิอการ้ด้ำาร้งอย้ข่่องปร้ะเทศข่องเข่าโด้ยติร้ง
	 อย่างไร้ก็ติาม่	 ความ่พยายาม่ท่�กล้าหาญและได้้ร้ับความ่นิยม่ข่องนาช่ด้ในการ้กำาจัด้ม่ร้ด้กติกทอด้จาก 
ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ข่องกาย้ม่นั�นเป็นภัยคุกคาม่ข่องกลุ่ม่ผ่ลปร้ะโยชน์ต่ิางๆ	 ข่องผ่้้ม่่อำานาจ	 ในวันท่�	 7	 กุม่ภาพันธ	์ 
2012	ติำาร้วจและกองกำาลังความ่ม่ั�นคงคนอื�นๆ	 ท่�ม่่ความ่สิ้ัม่พันธ์กับร้ะบอบเก่า	 และจับม่ือเป็นพันธม่ิติร้กับร้อง 
ปร้ะธานาธิบด่้ม่้ฮัม่หม่ัด้	 วาฮ่ด้	 ได้้บังคับให้ปร้ะธานาธิบด่้นาช่ด้ลงนาม่ในจด้หม่ายลาออก	หลักฐานท่�ปร้ากฏิใน 
เวลาต่ิอม่าทำาใหแ้ทบไม่ต้่ิองสิ้งสิ้ยัเลยว่านาชด่้เร่้ยกสิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นได้้ถูก้ต้ิองแลว้ว่า	เปน็การ้ร้ฐัปร้ะหาร้	ร้องปร้ะธานาธบิด่้
วาฮด่้ซึ่้�งด้เ้หม่อืนม่ส่ิ้ว่นร้ว่ม่ในแผ่นการ้ได้้ข่้�นด้ำาร้งติำาแหนง่ปร้ะธานาธบิด่้	และสิ้ั�งปลด้คณ์ะร้ฐัม่นติร้ข่่องนาชด่้ในทันท่	
โด้ยแทนท่�ร้ฐัม่นติร้เ่หลา่นั�นด้้วยผ่้น้บัถืูอศาสิ้นาอิสิ้ลาม่แบบอนรุ้กัษน์ยิม่ท่�ต่ิอต้ิานการ้ปฏิิร้้ปแบบเสิ้ร่้นยิม่ข่องนาชด่้	 
และบุคคลสิ้ำาคัญจากร้ะบอบเผ่ด็้จการ้เกา่อ่ก	9	คน	ร้วม่ถู้งลก้ชายและลก้สิ้าวข่องกาย้ม่ด้้วย	(Kurukulasuriya,	2012)
	 สิ้หร้ัฐอเม่ริ้กายอม่รั้บร้ัฐบาลชุด้ใหม่่ในทันท่และปฏิิเสิ้ธไม่่ร้ับร้้้เก่�ยวกับการ้รั้ฐปร้ะหาร้โด้ยเร้่ยกการ้ขั่บไล่
ปร้ะธานาธบิด่้ท่�ม่าจากการ้เลอืกตัิ�งติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยว่าเปน็เพย่ง	“การ้ถู่ายโอนอำานาจ”	ในทำานองเด่้ยวกนั	
วิคติอเร้ย่	นแ้ลนด์้	โฆ่ษกกร้ะทร้วงต่ิางปร้ะเทศข่องสิ้หร้ฐัอเม่ร้กิา	ยงักลา่วชื�นชม่ด้้วยว่า	คณ์ะกร้ร้ม่าธกิาร้สิ้อบสิ้วนท่� 
ม่่ปัญหาอย่างม่ากและอ้างว่าการ้ลาออกข่องนาช่ด้ไม่่ได้้เกิด้จากการ้บังคับ	 เป็นคณ์ะกร้ร้ม่าธิการ้ท่�	 “ถู่�ถู้วนและ 
ถืูอเปน็ข่อ้สิ้รุ้ปแลว้”		ทั�งท่�คณ์ะกร้ร้ม่การ้ดั้งกลา่วม่ไิด้้พจิาร้ณ์าหลกัฐานสิ้ำาคัญท่�บง่ช่�ไปในทางติร้งข่า้ม่หร้อืเปดิ้โอกาสิ้
ให้กบัพยานปากสิ้ำาคัญ	(Naseem,	2012)

การต่อต้าน

	 หลงันาชด่้ถูก้บงัคับถูอด้ถูอน	การ้ปร้ะท้วงต่ิาง	ๆ	ก็ปะทขุ้่�นทันท่ทั�วทั�งหม่้่เกาะ	ปร้ะชาชนหลายพนัคนออก
ม่าปร้ะท้วงเป็นปร้ะจำาทุกวันเพื�อสิ้นับสิ้นุนร้ัฐบาลติาม่ร้ะบอบร้ัฐธร้ร้ม่น้ญ	 เพื�อเป็นการ้ติอบโต้ิ	ผ่้้ปร้ะท้วงโด้ยสิ้ันติิ
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

กว่า	2000	คนถูก้จับกมุ่	ซึ่้�งถืูอว่าเปน็ตัิวเลข่ท่�สิ้้งม่ากสิ้ำาหร้บัปร้ะเทศท่�ม่่ปร้ะชากร้เพ่ยง	350,000	คน	 ในจำานวนน่�	 
หลายคนถู้กทุบต่ิอย่างสิ้าหัสิ้โด้ยฝึีม่ือข่องเจ้าหน้าท่�กองกำาลังความ่ม่ั�นคง	 (โปร้ด้ด้้ติาร้าง	 12	หน้า	 74)	 แอม่เนสิ้ต่ิ�
อินเติอร้เ์นชั�นแนลเร้ย่กสิ้ถูานการ้ณ์์ในปร้ะเทศม่ลัด่้ฟสิ้ว่์าเปน็	“วิกฤติิการ้ณ์ท์างด้้านสิ้ทิธมิ่นุษยชน”	โด้ยบนัท้กความ่
โหด้ร้า้ยข่องกองกำาลงัความ่ม่ั�นคงและการ้จับกุม่อยา่งปร้าศจากกฎเกณ์ฑ์์	 (Amnesty	 International,	 2016a)	ผ่้น้ำา 
คนสิ้ำาคัญจากพร้ร้คการ้เม่อืงข่องนาชด่้ถูก้จับกุม่ในข่อ้หาต่ิาง	ๆ 	โด้ยม่แ่ร้งจ้งใจม่าจากการ้เม่อืง	และสิ้ื�อถู้กสิ้ั�งเซึ่น็เซึ่อร้์
	 ทั�งท่�การ้ปร้าบปร้าม่เพิ�ม่ม่ากข้่�นภายใต้ิร้ฐับาลชั�วคร้าว	นักกิจกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติยก็ยงัคงต่ิอส้้ิ้แบบไม่ใ่ช้
ความ่รุ้นแร้งต่ิอไป	และบบ่บงัคับใหเ้ผ่ด็้จการ้ยอม่จัด้การ้เลอืกตัิ�งครั้�งใหม่่ในเดื้อนกนัยายน	2013	แม่ม่้่การ้ข่่ม่ข้่ค่กุคาม่
และการ้กักข่ังเป็นร้ะยะ	นาช่ด้ยังคงสิ้าม่าร้ถูจัด้การ้ร้ณ์ร้งค์หาเสิ้่ยงได้้	 โด้ยเน้นไปท่�สิ้ิทธติิาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติย	 
การ้ปฏิิร้้ปภาษ	่และการ้พฒันาอยา่งยั�งยนื
	 จากการ้ท่�ปร้ากฏิว่าม่่บัติร้เลือกตัิ�งม่ากกว่าจำานวนผ่้้ม่าใช้สิ้ิทธิ�และกร้ะบวนการ้ฉ้อโกงอื�นๆ	อย่างชัด้เจน
ติาม่บันท้กข่องนักข่่าวอิสิ้ร้ะและผ้้่สิ้ังเกติการ้ณ์์ฝ่ึายอื�นๆ	นาช่ด้จ้งได้้คะแนนน้อยกว่าก้�งหน้�งเพ่ยงเล็กน้อยและม่ ่
การ้สิ้ั�งยกเลิกการ้ลงคะแนนร้อบสิ้อง	 การ้เลือกตัิ�งร้อบท่�สิ้องภายใต้ิสิ้ภาพการ้ณ์์ท่�น่ากังข่าส่ิ้งผ่ลให้เข่าพ่ายแพ้	 
ในเดื้อนกุม่ภาพันธ์	 2015	 เพ่ยงไม่่ก่�วันก่อนท่�เข่าจะนำาการ้ปร้ะท้วงคร้ั�งใหญ่เพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐบาล	นาช่ด้ถู้กจับกุม่ 
ในข่้อหา	 “ก่อการ้ร้้าย”	 ท่�กุข่้�นม่า	 และถู้กสัิ้�งจำาคุกเป็นเวลา	 13	 ปี	 การ้ปร้ะท้วงร้ะลอกต่ิอม่าท่�กำาหนด้จัด้ข่้�นใน 
เดื้อนพฤศจิกายนข่องปีเด่้ยวกนัถูก้ปร้าบปร้าม่	โด้ยรั้ฐบาลปร้ะกาศสิ้ถูานการ้ณ์์ฉกุเฉนิและสิ้ั�งหา้ม่ไม่่ใหม่้่การ้ชุม่นมุ่
ทางการ้เม่อืงข่องฝึา่ยต่ิอต้ิาน

หลัังเหตุ่การณ์์

	 การ้ปร้าบปร้าม่ทำาให้การ้ต่ิอต้ิานหยุด้ชะงัก	 เนื�องจากฝึ่ายต่ิอต้ิานถู้กจำาคุกในข่้อหาต่ิางๆ	 ท่�ม่่แร้งจ้งใจม่า 
จากการ้เมื่อง	ม่่การ้สิ้ั�งห้าม่เดิ้นทาง	และการ้ควบคุม่สิ้ื�ออย่างท่�ไม่่เคยม่่ม่าก่อน	การ้ควำาบาติร้ในด้้านการ้ท่องเท่�ยว 
จากนานาชาติิได้้ร้ับการ้สิ้นับสิ้นุนอย้่บ้าง	 และแม่้ว่าในช่วงแร้กร้ัฐบาลต่ิางชาติิจะแสิ้ด้งการ้สิ้นับสิ้นุนแก่รั้ฐบาลท่� 
ม่่ทหาร้หนุนหลัง	 ร้ัฐบาลชาติิต่ิางๆ	 ก็เร้ิ�ม่แสิ้ด้งความ่กังวลเก่�ยวกับการ้ปกคร้องแบบเผ่ด็้จการ้ท่�ด้ำาเนินอย้	่ 
ปร้ะเทศม่ัลด่้ฟสิ้์ถูอนตัิวจากเคร้ือจักร้ภพข่องอังกฤษเพื�อติอบโต้ิกร้ะแสิ้วิพากษ์วิจาร้ณ์์ท่�เพิ�ม่ม่ากข่้�นจากปร้ะเทศ
สิ้ม่าชิกเก่�ยวกบัสิ้ถูานการ้ณ์สิ์ิ้ทธมิ่นษุยชนท่�เลวร้า้ยลงทุกท่	(Amnesty	International,	2016b)	แม้่นโยบายเศร้ษฐกิจ
ลม้่เหลวอยา่งร้า้ยแร้ง	แต่ิความ่ชว่ยเหลอืจากร้ฐับาลซึ่าอุด่้อาร้ะเบย่ท่�ม่่อุด้ม่การ้ณ์์อนรัุ้กษน์ยิม่สิ้ดุ้ขั่�วกช็ว่ยใหร้้ฐับาล
ยงัคงม่เ่งนิเพย่งพอและเศร้ษฐกจิยงัพยุงตัิวอย้ไ่ด้้
	 ภ้ม่ิศาสิ้ติร์้ข่องปร้ะเทศท่�เป็นหม่้่เกาะปร้ะกอบด้้วยเกาะข่นาด้เล็กหลายร้้อยแห่งทำาให้รั้ฐบาลสิ้าม่าร้ถู 
ควบคุม่จำากัด้การ้เดิ้นทางได้้โด้ยง่าย	 กรุ้งม่าเลซ้ึ่�งเป็นเมื่องหลวงตัิ�งอย้่บนเกาะท่�ม่่ข่นาด้ไม่่ถู้ง	 6	 ติาร้างกิโลเม่ติร้ 
ทำาให้สิ้าม่าร้ถูค้นหาผ่้้เห็นต่ิางได้้ง่าย	การ้ติิด้ยาเสิ้พติิด้เป็นปัญหาใหญ่	 โด้ยตัิวเลข่ปร้ะม่าณ์การ้ณ์์บางแห่งแสิ้ด้งให้ 
เห็นว่าในกลุ่ม่คนอายุนอ้ยกว่า	30	ปีม่ผ้้่่ใช้เฮโร้อ่นสิ้ง้ถู้ง	40%	ซึ่้�งเป็นข้่อจำากดั้อย่างม่ากต่ิอความ่สิ้าม่าร้ถูในการ้จัด้ตัิ�ง 
กลุม่่ปร้ะชากร้ท่�แต่ิเดิ้ม่แล้วม่บ่ทบาทสิ้ำาคัญอย่างยิ�งในการ้ต่ิอส้้ิ้เพื�อปร้ะชาธปิไติย	(Radio	Netherlands	Worldwide)	
อย่างไร้ก็ติาม่	 การ้ต่ิอสิ้้้ก็ยังคงด้ำาเนินไปอย่างต่ิอเนื�อง	 และจากท่�เคยโค่นล้ม่ร้ะบอบข่องกาย้ม่ม่าแล้วในปี	 2008	 
นกักจิกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติยยงัคงหวังว่าจะได้้ร้บัชยัชนะในท่�สิ้ดุ้	
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ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุปร้ะธานาธบิด่้ท่�ถูก้ปลด้

ตาราง 12: มัลดีฟส์, 2012
ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้ขั่ด้ข่นื
ข่องพลเม่อืง

ตัิวแสิ้ด้งหลกัในการ้รั้ฐปร้ะหาร้

ยุทธศาสิ้ติร้แ์ละกลยุทธข์่อง
การ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเม่อืง

ร้ะดั้บข่องการ้วางแผ่น/
การ้คิด้เชงิยุทธศาสิ้ติร้์

ร้ะยะเวลาข่องการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

ร้ะยะเวลาการ้ข่ดั้ข่นืข่องพลเมื่อง

ร้ะดั้บข่องร้ะเบย่บวินยั
ในการ้ไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง

ข่นาด้ข่องข่บวนการ้	
ความ่หลากหลายข่องข่บวนการ้
เคลื�อนไหวเพื�อต่ิอต้ิานร้ฐัปร้ะหาร้

พนัธม่ติิร้ภายในปร้ะเทศ/
การ้ยา้ยฝึา่ย

พนัธม่ติิร้/
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศ

ลกัษณ์ะ/
ติำาแหน่งยศข่องผ่้น้ำาการ้ร้ฐัปร้ะหาร้

วิธก่าร้/แผ่นการ้ยด้้อำานาจ
ข่องทหาร้

ร้ะดั้บข่องการ้ปร้าบปร้าม่

กลไกข่องการ้เปล่�ยนแปลง

ผ่ลลัพธ์ร้ะยะสัิ้�นและผ่ลกร้ะทบ 
ร้ะยะยาวจากการ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง

สิ้ิ�งท่�เกดิ้ข่้�นกบัข่บวนการ้

กองทัพ	พร้ร้คอนรัุ้กษน์ยิม่ฝึา่ยค้าน

การ้ปร้ะท้วง	การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื

นอ้ย

ด้ำาเนนิเรื้�อยม่าจนถู้งปจัจุบนั

เกดิ้ข่้�นเปน็ชว่งๆ	โด้ยกินร้ะยะเวลาเกิน	2	ปี

สิ้ง้

หลายพนัคน	สิ้ว่นใหญ่อย้ใ่นเมื่องหลวง

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่	สิ้ม่าชกิข่องพร้ร้คท่�ถูก้ปลด้จากอำานาจ

สิ้ว่นใหญว่างตัิวเปน็กลาง

ร้องปร้ะธานาธบิด่้

ปร้ะธานาธบิด่้ถูก้บงัคับใหล้าออก

ปานกลางถู้งรุ้นแร้งม่าก

โจร้ปลน้อำานาจยงัคงม่่อำานาจอย้่

การ้เลอืกตัิ�งบกพร้อ่ง	ร้ะบบก้�งเผ่ด็้จการ้

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่อ่อนแอลง	แต่ิยงัคงตืิ�นตัิวทั�งท่�ม่่การ้ปร้าบปร้าม่
อยา่งต่ิอเนื�อง
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์รัฐประหาร 6 แบบ ยกตัวอย่างผ่าน 12 กรณีศึกษา

ฮอนดูรัสแลัะมัลัดีฟส์:
เปรียบเทียบแลัะสรุป

	 ในกร้ณ่์ข่องปร้ะเทศม่ัลด่้ฟสิ้์และฮอนด้้ร้ัสิ้	 ข่บวนการ้ภาคปร้ะชาสิ้ังคม่ท่�ค่อนข่้างเข่้ม่แข่็งกลับไม่่สิ้าม่าร้ถู 
โค่นล้ม่การ้ร้ัฐปร้ะหาร้ได้้	 การ้ร้ะด้ม่กำาลังในม่ัลด่้ฟสิ้์ถู้กข่ัด้ข่วางสิ้่วนหน้�งเพร้าะข่้อจำากัด้ทางภ้ม่ิศาสิ้ติร้์ท่�ปร้ะเทศ 
เปน็หม่้เ่กาะข่องเกาะข่นาด้จิ�วต่ิางๆ	สิ้ว่นกร้ณ์ข่่องฮอนด้ร้้สัิ้	กลุม่่ก้�งทหาร้ต่ิางๆ	ท่�เปน็พนัธมิ่ติร้กบัร้ะบอบเผ่ด็้จการ้
กก็ำาร้าบการ้ร้ะด้ม่กำาลังด้้วยการ้ลอบสิ้งัหาร้และการ้ข่่ม่ข้่ว่่าจะฆ่่า
	 ปัญหาหน้�งท่�สิ้ร้้างความ่เจ็บปวด้ให้กับการ้ต่ิอส้้ิ้เพื�อปร้ะชาธิปไติยข่องทั�งสิ้องปร้ะเทศ	 คือการ้ขั่บไล่ 
ปร้ะธานาธิบด่้ท่�ม่าจากการ้เลือกตัิ�งติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยนั�นไม่่เข่้ากันกับโม่เด้ลการ้ย้ด้อำานาจแบบคลาสิ้สิ้ิก 
ข่องทหาร้	 เนื�องจากโจร้ปล้นอำานาจท่�ม่่บทบาทสิ้ำาคัญเป็นพลเรื้อนท่�ใช้ข่้ออ้างทางกฎหม่ายสิ้ำาหรั้บการ้ย้ด้อำานาจ 
ข่องติน	แม่้จะสิ้าม่าร้ถูหาเหติุผ่ลอันหนักแน่นม่าเพื�ออธิบายความ่ไม่่ชอบธร้ร้ม่ข่องการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ทั�งสิ้องคร้ั�งได้้	 
แต่ิฝึ่ายติร้งข้่าม่ทั�งในปร้ะเทศและต่ิางปร้ะเทศข่องรั้ฐบาลพลเรื้อนท่�ถู้กข่ับไล่ก็สิ้าม่าร้ถูใช้สิ้ิ�งท่�ถู้กม่องว่าเป็น 
ความ่คลมุ่เคร้อืทางกฎหม่ายเพื�อความ่ได้้เปร้ย่บข่องตินเอง	
	 เช่นเด่้ยวกับผ้้่ต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้กลุม่่อื�นๆ	ท่�นำาม่าพิจาร้ณ์าในเร่้ยงความ่น่�	กลุม่่พลังฝ่ึายปร้ะชาธปิไติย
ในสิ้องปร้ะเทศเหล่าน่�เผ่ชิญกับความ่ท้าทายในการ้ต้ิองร้ะด้ม่กำาลังอย่างร้วด้เร้็วภายใต้ิสิ้ถูานการ้ณ์์ท่�ม่่การ้ปร้าบ
ปร้าม่	พวกเข่ายงัถูก้บงัคับใหต้้ิองจัด้การ้กบัปร้ะชาชนท่�แบง่ข่ั�วทางการ้เม่อืงและไม่่ได้้ร้บัการ้สิ้นบัสิ้นนุจากนานาชาติิ
อยา่งเพย่งพอ	ปจัจัยทั�งหม่ด้เหลา่น่�ทำาใหผ้่้ต่้ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้ในฮอนด้รั้้สิ้และมั่ลด่้ฟสิ้ไ์ม่่สิ้าม่าร้ถูบร้ร้ลถุู้งชยัชนะได้้	 
ข่ณ์ะเด่้ยวกัน	 ทั�งท่�ม่่อุปสิ้ร้ร้คม่ากม่ายเหล่าน่�	 ผ่้้ต่ิอต้ิานก็สิ้าม่าร้ถูเพิ�ม่ต้ินทุนท่�ผ่้้ก่อการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ต้ิองจ่ายได้้ 
อยา่งม่นั่ยสิ้ำาคัญ		และทำาใหป้ร้ะชาชนพลเมื่องและปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศสิ้าม่าร้ถูตัิ�งคำาถูาม่กับความ่ชอบธร้ร้ม่
ข่องร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ได้้
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ส่วนทีี� 2

ข้้อค้้นพบทั�วไปจ�กก�รวิเค้ร�ะห์
กรณี์ศึึกษ�

ร้ณ์่ศ้กษาทั�ง	 12	ปร้ะเทศท่�นำาม่าเร่้ยบเร่้ยงและเปร่้ยบเท่ยบในติาร้างท่�	 13	 ในหน้าถัูด้ๆ	 ไปยำาให้ 
เห็นถู้งข่้อเสิ้นอข่องชาร้์ปและเจนกินสิ้์ว่า	 ม่่ความ่แติกต่ิางท่�สิ้ำาคัญร้ะหว่างการ้ควบคุม่อาคาร้ทำา 
การ้ต่ิางๆ	 ข่องรั้ฐบาลในทางเชิงกายภาพและการ้ใช้อำานาจควบคุม่ร้ัฐโด้ยสัิ้ม่ฤทธิ�ผ่ล	 แม่้แต่ิใน 
กร้ณ่์ข่องอาร์้เจนติินาและรั้สิ้เซึ่่ยท่�กลุ่ม่โจร้ปล้นอำานาจสิ้าม่าร้ถูย้ด้สิ้ถูานท่�ท่�สิ้ำาคัญได้้	 ก็ปร้ากฎ 

ในเวลาต่ิอม่าว่าพวกเข่าไม่ส่ิ้าม่าร้ถูควบคุม่สิ้ว่นอื�นๆ	ข่องปร้ะเทศได้้เนื�องจากข่าด้การ้สิ้นบัสิ้นนุข่องปร้ะชาชน	
	 ข่บวนการ้ท่�ต่ิอต้ิานการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ทั�งหม่ด้ในเร่้ยงความ่น่�ใช้บางสิ้่วนข่องยุทธศาสิ้ติร้์และกลยุทธ์ท่�ชาร้์ป
และเจนกินสิ้์พ้ด้ถู้งในร้ะดั้บแติกต่ิางกันไป	อย่างไร้ก็ติาม่	 ไม่่ม่่ใคร้เลยท่�ใช้อย่างคร้บถู้วนและสิ้ม่บ้ร้ณ์์	 ในแต่ิละกร้ณ์	่
ปร้ะชากร้สิ้ว่นนอ้ยเท่านั�นท่�ม่ส่ิ้ว่นร่้วม่ทางติร้งกบัการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่น	ทว่าสิ้ำาหรั้บกร้ณ่์ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จ	เพย่งแค่
การ้แข่็งข่ืนและไม่่ให้ความ่ร่้วม่มื่อในร้ะดั้บท่�จำากัด้ก็เพ่ยงพอแล้วท่�จะป้องกันโจร้ปล้นอำานาจไม่่ให้สิ้าม่าร้ถูย้ด้ร้วบ
อำานาจได้้
	 กร้ณ์่ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จเหล่าน่�ด้้เหม่ือนจะยืนยันเนื�อหาสิ้่วนใหญ่ในงานวร้ร้ณ์กร้ร้ม่เก่�ยวกับการ้ต่ิอต้ิาน
ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง	 ท่�เร้่ยบเร้่ยงจากกร้ณ่์ศ้กษาข่องปฏิิบัติิการ้ไร้้ความ่รุ้นแร้งเชิงยุทธศาสิ้ติร้์เพื�อต่ิอต้ิานร้ะบอบ
เผ่ด็้จการ้ท่�ปกคร้องม่ายาวนาน	นอกจากข่อ้ค้นพบข่องชาร้ป์เก่�ยวกบัความ่สิ้ำาคัญข่องการ้ไม่ใ่หค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	(1973)	
การ้ศ้กษากร้ณ์่ต่ิางๆ	 เหล่าน่�ยังยืนยันงานวิจัยเม่ื�อไม่่นานน่�ด้้วย	 เช่น	ปร้ากฎการ้ณ์์	 “สิ้ะท้อนกลับ	 (backfire)”	 ท่� 
ซึ่้�งการ้ปร้าบปร้าม่ข่องรั้ฐเพิ�ม่ความ่เข้่ม่แข่ง็ใหก้บัข่บวนการ้สิ้นับสิ้นนุปร้ะชาธปิไติยแทนท่�จะทำาใหอ่้อนแอลง	(Martin,	
2007)	ความ่สิ้ำาคัญข่องความ่สิ้าม่าร้ถูในการ้ฟ้� นคืนสิ้ภาพข่องข่บวนการ้เมื่�อเผ่ชิญกับการ้ปร้าบปร้าม่และการ้ข่่ม่ข้่่
คกุคาม่	และอำานาจการ้คัด้ง้างท่�ติาม่ม่าจากความ่สิ้าม่าร้ถูนั�น	(Schock,	2005)	ข่นาด้ข่องการ้ปร้ะท้วงในฐานะปัจจัย
ท่�กำาหนด้ผ่ลลพัธ	์(Chenoweth	and	Stephan,	2011)	ความ่เป็นอันหน้�งอันเด่้ยวกนัข่อง	(หรื้อการ้ย้ายฝึา่ยออกจาก)	
กองทัพเม่ื�อเผ่ชญิกบัความ่ท้าทาย	และบทบาทข่องสิ้ถูาบันศาสิ้นาต่ิางๆ	(Nepstad,	2011)
	 ข่ณ์ะท่�ตัิวแปร้จำานวนหน้�งสิ้่งผ่ลต่ิอความ่สิ้ำาเร้็จหร้ือความ่ล้ม่เหลวข่องการ้ต่ิอสิ้้้เหล่าน่�	 การ้ใช้การ้ต่ิอต้ิาน
ข่ัด้ขื่นข่องพลเมื่องอย่างม่่ปร้ะสิิ้ทธิภาพเพื�อท้าทายความ่พยายาม่ในการ้ย้ด้อำานาจข่องกลุ่ม่ต่ิางๆ	 ท่�ไร้้ความ่เป็น
ปร้ะชาธปิไติยด้เ้หม่อืนจะเป็นปจัจัยท่�สิ้ำาคัญท่�สิ้ดุ้ท่�ทำาใหก้าร้รั้ฐปร้ะหาร้ปร้ะสิ้บความ่ลม้่เหลว

ก
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ส่วนที่ 2 ข้อค้นพบทั่วไปจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา

ตารางที่ 13: เปรียบเทียบ 12 กรณีศึกษา

ติัวแสดูงหลักในการติ่อติ้าน
ขัดูข่นของพื่ลเม่อง

ติัวแสดูงหลักท้่่การติ่อติ้านขัดูข่น
ของพื่ลเม่องมุ่งติ่อติ้าน

สหภาพื่โซเว่ยติ,1991

ประเท้ศไท้ย, 1992

ฝรั�งเศส, 1961

อาร์เจันติินา, 1987

โบลิเว่ย, 1978

บูร์กินาฟาโซ, 2015

เวเนซุเอลา, 1958

มาล่, 1991

ซูดูาน, 1985 
และ 1989

อ่ยิปต์ิ, 2011 
และ 2013

ฮอนดููรัส 2009

มัลดู่ฟส์ 2012

ผ่้น้ำาทางการ้เม่อืงฝึา่ยปฏิิร้้ป	กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ท่�เปน็
เสิ้ร้น่ยิม่	พลเม่อืงและเจ้าหนา้ท่�ข่องสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัต่ิางๆ	
ในคาบสิ้ม่ทุร้บอลข่า่น

ผ่้น้ำาทางการ้เมื่องฝึา่ยพลเรื้อน	กลุม่่วิชาชพ่ต่ิางๆ	
ผ่้น้บัถืูอศาสิ้นาพุทธ	และนกักจิกร้ร้ม่เพื�อ
ปร้ะชาธปิไติย 

ผ่้น้ำาพลเร้อืนท่�ม่าจากการ้เลือกตัิ�ง	ปร้ะชาสัิ้งคม่	
สิ้หภาพแร้งงาน	ทหาร้ชั�นผ้้่นอ้ย

ผ่้น้ำาพลเร้อืนท่�ม่าจากการ้เลือกตัิ�ง	ปร้ะชาสัิ้งคม่	
สิ้หภาพแร้งงาน

นักกิจกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธิปไติย	 นักสิ้หภาพแร้งงาน	
ชนชั�นแร้งงานในเม่อืง	นกัการ้เม่อืงพลเรื้อน

นกักจิกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติย	
นกัการ้เม่อืงพลเร้อืน	ทหาร้บางส่ิ้วน

องค์กร้ปร้ะชาสัิ้งคม่

พร้ร้คฝึา่ยค้านหลกัๆ	นกัเร้ย่นนักศก้ษา

องค์กร้ปร้ะชาสิ้งัคม่	นกัสิ้หภาพแร้งงาน

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่แบบฆ่ร้าวาสิ้นยิม่

ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุปร้ะธานาธบิด่้ท่�ถูก้ปลด้

ผ่้ส้ิ้นบัสิ้นนุปร้ะธานาธบิด่้ท่�ถูก้ปลด้

กลุม่่ผ้้่นำาพร้ร้คคอม่มิ่วนสิิ้ต์ิฝึา่ยอนรุ้กัษน์ยิม่

คณ์ะเผ่ด็้จการ้ทหาร้

โจร้ปลน้อำานาจท่�เป็นทหาร้	และชาวฝึร้ั�งเศสิ้
ผ่้อ้าศยัในอาณ์านิคม่แอลจ่เร้ย่

โจร้ปล้นอำานาจท่�เปน็ทหาร้

คณ์ะเผ่ด็้จการ้ทหาร้

คณ์ะเผ่ด็้จการ้ทหาร้	
ผ่้น้ำาข่องอด่้ติกลุม่่ท่�ปกคร้องปร้ะเทศ

เผ่ด็้จการ้ทหาร้

เผ่ด็้จการ้ทหาร้

เผ่ด็้จการ้

เผ่ด็้จการ้

กองทัพ	พร้ร้คอนุร้กัษน์ยิม่ฝึา่ยค้าน

กองทัพ	พร้ร้คอนุร้กัษน์ยิม่ฝึา่ยค้าน
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ยุท้ธิศาสติร์และกลยุท้ธิ์การติ่อติ้าน
ขัดูข่นของพื่ลเม่อง

ระดูับของการวางแผู้น/การคิดูเชิง
ยุท้ธิศาสติร์

สหภาพื่โซเว่ยติ,1991

ประเท้ศไท้ย, 1992

ฝรั�งเศส, 1961

อาร์เจันติินา, 1987

โบลิเว่ย, 1978

บูร์กินาฟาโซ, 2015

เวเนซุเอลา, 1958

มาล่, 1991

ซูดูาน, 1985 
และ 1989

อ่ยิปต์ิ, 2011 
และ 2013

ฮอนดููรัส 2009

มัลดู่ฟส์ 2012

การ้ไม่ใ่หค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้ปร้ะท้วง	
การ้แยง่ชงิพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะ

การ้ยื�นข้่อเร้ย่กร้อ้ง	การ้ปร้ะท้วง	การ้อด้อาหาร้	
การ้ไม่ใ่หค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื

การ้ไม่ใ่หค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้นัด้หยุด้งาน

การ้ไม่ใ่หค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้ปดิ้ลอ้ม่	
การ้ปร้ะท้วงบนท้องถูนน	การ้นัด้หยุด้งาน

การ้ไม่ใ่หค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื	การ้ปร้ะท้วง	
การ้นดั้หยุด้งาน	การ้แยง่ชิงพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะ

การ้ปร้ะท้วง	การ้ปดิ้ล้อม่	การ้นัด้หยุด้งาน	
การ้ไม่ใ่หค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื

การ้ปร้ะท้วง	การ้นดั้หยุด้งานทั�วไป	
การ้เผ่ชญิหนา้กบักองกำาลังความ่ม่ั�นคง

การ้ปร้ะท้วง	การ้ชุม่นมุ่	การ้นัด้หยุด้งานทั�วไป

การ้ปร้ะท้วง	การ้ชุม่นมุ่	การ้แยง่ชงิพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะ
ข่องปร้ะชาชน	การ้นดั้หยุด้งาน

การ้ปร้ะท้วง	การ้ชุม่นมุ่	การ้แยง่ชงิพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะ
ข่องปร้ะชาชน	การ้นดั้หยุด้งาน

การ้ปร้ะท้วง	การ้ปดิ้ลอ้ม่	การ้ไม่ใ่ห้ความ่ร้ว่ม่ม่อื

การ้ปร้ะท้วง	การ้ไม่ใ่หค้วาม่ร่้วม่ม่อื

ร้สัิ้เซึ่ย่:	ปานกลาง	(ส่ิ้วนใหญ่เกดิ้ข่้�นติาม่
สิ้ญัชาติิญาณ์	ม่่การ้นำาโด้ยนกัการ้เม่อืงฝึา่ยปฏิิร้้ป)
บอลติิก:	สิ้ง้

สิ้ง้

ปานกลาง

ปานกลาง

สิ้ง้	(เปน็การ้ร้ะด้ม่กำาลงัข่องกลุม่่พลังต่ิางๆ	อ่กคร้ั�ง 
จากการ้ต่ิอสิ้้้เพื�อปร้ะชาธิปไติยท่�เพิ�งผ่่านม่าได้้
ไม่น่าน)

ปานกลาง	(เปน็การ้ร้ะด้ม่กำาลงัข่องกลุม่่พลังต่ิางๆ
อ่กคร้ั�งจากการ้ต่ิอสิ้้เ้พื�อปร้ะชาธปิไติยท่�เพิ�ง
ผ่า่นม่าได้้ไม่น่าน)

ปานกลาง	(องค์กร้ใต้ิดิ้น	การ้เร้ย่กร้อ้งให้ม่่
การ้นัด้หยุด้งานทั�วไป)

ปานกลาง	(องค์กร้ใต้ิดิ้นท่�ม่ก่าร้กร้ะจายตัิว	
การ้สิ้ร้า้งความ่ติร้ะหนักร้้)้

สิ้ง้

สิ้ง้

ปานกลาง

ปานกลาง
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ตารางที่ 13: เปรียบเทียบ 12 กรณีศึกษา

ระยะเวลาของการก่อการ/
การปกครองโดูยท้หาร

ระยะเวลาของการติ่อติ้าน
ขัดูข่นของพื่ลเม่อง

สหภาพื่โซเว่ยติ,1991

ประเท้ศไท้ย, 1992

ฝรั�งเศส, 1961

อาร์เจันติินา, 1987

โบลิเว่ย, 1978

บูร์กินาฟาโซ, 2015

เวเนซุเอลา, 1958

มาล่, 1991

ซูดูาน, 1985 
และ 1989

อ่ยิปต์ิ, 2011 
และ 2013

ฮอนดููรัส 2009

มัลดู่ฟส์ 2012

3	วัน

15	เดื้อน

4	วัน

3	วัน

16	วัน

7	วัน

11	เดื้อน

13	เดื้อน

12	เดื้อนในชว่งแร้ก	
อย้ถู่าวร้ในช่วงต่ิอม่า

14	เดื้อนในชว่งแร้ก	
อย้ถู่าวร้ในช่วงต่ิอม่า

อย้ม่่าถู้งปจัจุบนั

อย้ม่่าถู้งปจัจุบนั

ระดูับของระเบ่ยบวินัยใน
การไม่ใช้ความรุนแรง

3	วัน

41	วัน

4	วัน

3	วัน

16	วัน

7	วัน

3	สัิ้ปด้าห์

5	วัน

12	วัน

18	วัน

5	เดื้อน

เกดิ้ข่้�นเป็นชว่งๆ	เกนิ	2	ปี

สิ้ง้

ปานกลาง	(ม่ก่าร้วางเพลิง	
และการ้จลาจลอย้บ่า้ง)

สิ้ง้

สิ้ง้

ปานกลาง	(ม่ก่าร้จลาจลอย้บ้่าง)

สิ้ง้	(ผ่า่นการ้ใชห้นว่ยทหาร้ท่�ภักด่้
ในการ้จับกมุ่ผ้้่นำารั้ฐปร้ะหาร้)

ปานกลาง	(ม่ก่าร้จลาจลอย้บ้่าง)

สิ้ง้	(ม่ก่าร้จลาจลอย้บ้่าง)

ปานกลาง	(ม่ก่าร้วางเพลิง	
การ้จลาจล	และการ้ปะทะอย้บ่า้ง)

สิ้ง้

สิ้ง้

ปานกลาง	(จลาจล	และปะทะกบั
กองกำาลังข่องรั้ฐบาล)
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ขนาดูและความหลากหลาย
ของขบวนการ

พัื่นธิมิติรในประเท้ศและ
การย้ายฝ่ังสวามิภักดูิ์

สหภาพื่โซเว่ยติ,1991

ประเท้ศไท้ย, 1992

ฝรั�งเศส, 1961

อาร์เจันติินา, 1987

โบลิเว่ย, 1978

บูร์กินาฟาโซ, 2015

เวเนซุเอลา, 1958

มาล่, 1991

ซูดูาน, 1985 
และ 1989

อ่ยิปต์ิ, 2011 
และ 2013

ฮอนดููรัส 2009

มัลดู่ฟส์ 2012

หลายแสิ้นคน	หลกัๆ	แลว้อย้ใ่นเมื่องใหญ่
และสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัต่ิางๆ	ในคาบสิ้มุ่ทร้บอลติิก

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

หลายล้านคน

หลายล้านคน	หลกัๆ	แลว้อย้ใ่นเมื่องหลวง

เกอืบ	1	ลา้นคน	นบัเปน็เกอืบ	1	ใน	5	ข่องปร้ะชากร้
ในปร้ะเทศ	ร้วม่ไปถู้งคนพื�นถิู�นและคนเชื�อสิ้าย
พื�นถิู�นผ่สิ้ม่ข่าว

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

ม่ากกว่า	1	ลา้นคน	หลกัๆ	แลว้อย้ใ่นเมื่องหลวง 
และเม่อืงใกล้เค่ยง

หลายล้านคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

หลายแสิ้นคน	ติาม่เข่ติชุม่ชนเมื่องข่องปร้ะเทศ

หลายพันคน	สิ้ว่นใหญอ่ย้ใ่นเมื่องหลวง

กลุม่่เสิ้ร้นิ่ยม่ในพร้ร้คคอม่มิ่วนสิิ้ต์ิ	
ร้ฐับาลต่ิางๆ	ในคาบสิ้มุ่ทร้บอลติิก	สิ้ื�อ

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่

หลากหลายภาคสิ้ว่นข่องสิ้งัคม่ฝึร้ั�งเศสิ้

หลากหลายภาคส่ิ้วนข่องสัิ้งคม่อาร์้เจนติินา

หลากหลายภาคสิ้ว่นข่องสิ้งัคม่โบลิเว่ย

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่	สิ้หภาพแร้งงาน	
นกัการ้เม่อืงสิ้ว่นใหญ่	และบางกลุม่่ในกองทัพ

พร้ร้คการ้เม่อืงฝึา่ยค้าน	กลุ่ม่วิชาช่พ	ศาสิ้นจักร้	
สิ้หภาพต่ิางๆ	บางกลุม่่ในกองทัพ

กลุม่่วิชาชพ่ท่�ยงัอายุนอ้ย	สิ้หภาพแร้งงาน	
บางกลุม่่ในกองทัพ

กลุม่่วิชาชพ่	กลุม่่ผ้้่นบัถืูออิสิ้ลาม่	
บางกลุม่่ในกองทัพ

กลุม่่วิชาชพ่	สิ้หภาพแร้งงาน	กลุม่่ผ้้่นบัถืูออิสิ้ลาม่	
บางกลุม่่ในกองทัพ

นักสิ้หภาพแร้งงาน	สิ้ม่าชิกข่องพร้ร้คท่�ถู้กปลด้	
กลุม่่คนพื�นถิู�น	ฝ่ึายซึ่า้ย

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่	สิ้ม่าชิกข่องพร้ร้คท่�ถูก้ปลด้

ตารางที่ 13: เปรียบเทียบ 12 กรณีศึกษา
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ปฏิิกิริยาของนานาชาติิ
ติ่อการรัฐประหาร

ลักษ์ณะ/ติำาแหน่งของ
ผูู้้นำาการรัฐประหาร

สหภาพื่โซเว่ยติ,1991

ประเท้ศไท้ย, 1992

ฝรั�งเศส, 1961

อาร์เจันติินา, 1987

โบลิเว่ย, 1978

บูร์กินาฟาโซ, 2015

เวเนซุเอลา, 1958

มาล่, 1991

ซูดูาน, 1985 
และ 1989

อ่ยิปต์ิ, 2011 
และ 2013

ฮอนดููรัส 2009

มัลดู่ฟส์ 2012

ต่ิอต้ิานการ้ร้ฐัปร้ะหาร้
เกอืบทั�งหม่ด้

สิ้ว่นใหญเ่ปน็กลาง

ต่ิอต้ิานอยา่งกว้างข่วาง

ต่ิอต้ิานอยา่งกว้างข่วาง

สิ้ว่นใหญเ่ปน็กลาง

สิ้ว่นใหญเ่ปน็เชงิลบ	การ้ต่ิอต้ิาน
นำาโด้ยองค์กร้ร้ะดั้บภม้่ภิาค

วางตัิวเปน็กลาง

วางตัิวเปน็กลาง

วางตัิวเปน็กลาง

ปะปนกนั

ปะปนกนั	ปร้ะเทศสิ้ว่นใหญ่
ต่ิอต้ิาน	สิ้หร้ฐัอเม่ร้กิาสิ้นับสิ้นนุ

สิ้ว่นใหญเ่ปน็กลาง

วิธิ่การย่ดูอำานาจั
ของกองท้ัพื่

จอม่พลข่องกองทัพโซึ่เว่ยติและ
ผ่้น้ำาคอม่มิ่วนสิิ้ต์ิสิ้ดุ้โต่ิง

ผ่้น้ำาทหาร้

นายพลปกีข่วาข่องกองทัพ

นายพลปกีข่วาข่องกองทัพ

นายพลกองทัพ

นายพลข่องหน่วยรั้กษาความ่
ปลอด้ภัยข่องปร้ะธานาธบิด่้

นายพลและผ้้่บญัชาการ้
ข่องกองทัพ

พนัโท

คณ์ะนายพล

คณ์ะนายพล

ศาลรั้ฐธร้ร้ม่นญ้	ผ้้่นำารั้ฐสิ้ภา

ร้องปร้ะธานาธบิด่้

ยด้้อาคาร้ท่�ทำาการ้ต่ิางๆ	ข่อง
ร้ฐับาล

ยด้้อาคาร้ท่�ทำาการ้ต่ิางๆ	ข่อง
ร้ฐับาลและกลไกรั้ฐ

ย้ด้ฐานทัพทหาร้และท่�ทำาการ้
ข่องรั้ฐบาลในแอลจ่เร้ย่

ยด้้ฐานทัพทหาร้

ยด้้อาคาร้ทำาการ้ต่ิางๆ	
ข่องรั้ฐบาล	โจม่ต่ิฐานท่�ม่ั�น
ข่องฝ่ึายต่ิอต้ิาน

ยด้้อาคาร้ทำาการ้ต่ิางๆ	ข่อง
ร้ฐับาล	จับเจ้าหน้าท่�ร้ะดั้บสิ้ง้
เปน็ตัิวปร้ะกนั

ยด้้อาคาร้ท่�ทำาการ้ต่ิางๆ	
ข่องรั้ฐบาล

บงัคับใหป้ร้ะธานาธบิด่้ลาออก

บงัคับใหป้ร้ะธานาธบิด่้ลาออก

ปร้ะธานาธบิด่้ถูก้จับกมุ่
และต้ิองล่�ภัย

บงัคับใหป้ร้ะธานาธบิด่้ลาออก

บงัคับใหป้ร้ะธานาธบิด่้ลาออก
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ระดูับของการปราบปราม กลไกของการเปล่่ยนแปลง

สหภาพื่โซเว่ยติ,1991

ประเท้ศไท้ย, 1992

ฝรั�งเศส, 1961

อาร์เจันติินา, 1987

โบลิเว่ย, 1978

บูร์กินาฟาโซ, 2015

เวเนซุเอลา, 1958

มาล่, 1991

ซูดูาน, 1985 
และ 1989

อ่ยิปต์ิ, 2011 
และ 2013

ฮอนดููรัส 2009

มัลดู่ฟส์ 2012

ปานกลาง

ปานกลางถู้งสิ้ง้

ติำา

ติำา

ปานกลางถู้งสิ้ง้

ปานกลางถู้งสิ้ง้

สิ้ง้กอ่นการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	นอ้ยม่ากหลังจากนั�น

สิ้ง้ก่อนการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	นอ้ยม่ากหลงัจากนั�น

ปานกลางถู้งสิ้ง้ก่อนการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	
นอ้ยม่ากในชว่งเปล่�ยนผ่า่น	
สิ้ง้หลังการ้ร้ฐัปร้ะหาร้คร้ั�งท่�สิ้อง

ปานกลางถู้งสิ้ง้ก่อนการ้ร้ฐัปร้ะหาร้	
ปานกลางในช่วงเปล่�ยนผ่า่น	
ร้า้ยแร้งหลงัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้คร้ั�งท่�สิ้อง

ปานกลางถู้งสิ้ง้

ปานกลางถู้งสิ้ง้

ถูก้บงัคับใหล้าออกเนื�องจากข่าด้การ้สิ้นับสิ้นนุ

การ้ลาออกข่องผ่้น้ำาท่�ถูก้แต่ิงตัิ�ง	
ถูอนกำาลงักลบักร้ม่กอง

จับกมุ่ผ่้น้ำา

จับกมุ่ผ้้่นำา

ถูก้บงัคับใหล้าออกเนื�องจากการ้ไม่ใ่ห้
ความ่ร่้วม่ม่อืร้ะดั้บม่วลชน

ถูอนกำาลงักลบักร้ม่กอง	ต่ิอม่าถูก้จับกมุ่

ปฏิิเสิ้ธท่�จะปร้าบปร้าม่การ้ลุกฮอื	
เร้ย่กร้อ้งให้ปร้ะธานาธบิด่้ออกไป

เผ่ด็้จการ้ถูก้ปลด้และจำาคกุ

เผ่ด็้จการ้ถูก้ปลด้

เผ่ด็้จการ้ถูก้ปลด้และจำาคกุ

พนัธมิ่ติร้ข่องโจร้ปล้นอำานาจยังคงอย้ใ่นอำานาจ

โจร้ปล้นอำานาจยังคงอย้ใ่นอำานาจ
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ส่วนที่ 2 ข้อค้นพบทั่วไปจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา

ผู้ลระยะส้ันและระยะยาว ส่ิงท้่่เกิดูข่้นกับขบวนการ

สหภาพื่โซเว่ยติ,1991

ประเท้ศไท้ย, 1992

ฝรั�งเศส, 1961

อาร์เจันติินา, 1987

โบลิเว่ย, 1978

บูร์กินาฟาโซ, 2015

เวเนซุเอลา, 1958

มาล่, 1991

ซูดูาน, 1985 
และ 1989

อ่ยิปต์ิ, 2011 
และ 2013

ฮอนดููรัส 2009

มัลดู่ฟส์ 2012

การ้ยุบพร้ร้คท่�ปกคร้องปร้ะเทศอย้	่สิ้าธาร้ณ์ร้ฐั
สิ้ว่นกลางล่ม่สิ้ลาย	ร้ะดั้บความ่เปน็ปร้ะชาธปิไติย	
ร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	และก้�งเผ่ด็้จการ้คละกนัไปใน
สิ้าธาร้ณ์ร้ฐัๆ	ทื�สิ้บืทอด้ต่ิอม่า

ต่ิอม่าม่่การ้เลือกตัิ�งและสิ้ถูาบันท่�เป็นปร้ะชาธปิไติย
เปน็เวลา	14	ปเีต็ิม่	ติาม่ม่าด้้วยชว่งข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 
การ้ขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่อง	การ้เลือกตัิ�งท่�เป็นปร้ะชาธปิไติย	
ปจัจุบนัอย้ภ่ายใต้ิการ้ปกคร้องข่องทหาร้

ร้ักษาปร้ะชาธิปไติยเอาไว้ได้้	 และป้องกันไม่่ให้เกิด้
สิ้งคร้าม่กลางเม่อืงท่�อาจเกดิ้ข่้�นได้้

คงร้กัษาปร้ะชาธปิไติยเอาไว้ได้้

กลับคืนสิ้้่ปร้ะชาธปิไติยเป็นเวลา	21	 เดื้อน	ติาม่ม่า
ด้้วยการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ท่�สิ้ำาเร้็จ	 ซึ่้�งถู้กโค่นล้ม่ในท่�สิุ้ด้ใน
เวลา	3	ปีใหห้ลงั	และเปน็ปร้ะชาธปิไติยในเวลาต่ิอม่า

การ้เลือกตัิ�งและสิ้ถูาบันติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธิปไติย
ยงัคงอย้่

การ้เลอืกตัิ�งและสิ้ถูาบันติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติย
พฒันาข่้�น

การ้เลือกตัิ�งและสิ้ถูาบันติาม่ร้ะบอบปร้ะชาธิปไติย
ยังคงแข็่งแกร่้งจนกร้ะทั�งปี	 2012	 และยุ่งเหยิงข่้�น
ในชว่งหลัง

ม่ก่าร้เปดิ้เสิ้ร้เ่กิด้ข่้�นบา้ง	ม่ก่าร้เลือกตัิ�งเสิ้ร้ใ่นช่วงแร้ก	
และเป็นร้ะบอบอำานาจนิยม่อย่างรุ้นแร้งหลังการ้
ร้ฐัปร้ะหาร้คร้ั�งท่�	2

ม่่การ้เปิด้เสิ้ร้่เกิด้ข้่�นบ้าง	 ม่่การ้เลือกตัิ�งเสิ้ร้่ในช่วง
แร้ก	 และเป็นร้ะบอบอำานาจนิยม่อย่างรุ้นแร้งหลัง
การ้ร้ฐัปร้ะหาร้คร้ั�งท่�	2

การ้เลอืกตัิ�งม่ข่่อ้บกพร้อ่ง	ร้ะบบก้�งเผ่ด็้จการ้

การ้เลอืกตัิ�งม่ข่่อ้บกพร้อ่ง	ร้ะบบก้�งเผ่ด็้จการ้

ผ่้น้ำาข่้�นสิ้้อ่ำานาจ

กลุม่่ภาคปร้ะชาสิ้งัคม่ยงัคงตืิ�นตัิว

กลุม่่ภาคปร้ะชาสิ้งัคม่ยงัคงตืิ�นตัิว

กลุม่่ภาคปร้ะชาสัิ้งคม่ยังคงตืิ�นตัิว

ยงัคงแข่ง็แกร้ง่	ท้าทายการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ท่�อันติร้าย
กว่าเดิ้ม่ในเวลา	2	ปีต่ิอม่า

กลุม่่ภาคปร้ะชาสิ้งัคม่ยงัคงตืิ�นตัิว

กลุม่่ปร้ะชาสิ้งัคม่ต่ิางๆ	ยงัคงอย่้	แม่จ้ะม่ส่ิ้ว่นร้ว่ม่
ทางการ้เมื่องน้อยลง

กลุม่่ภาคปร้ะชาสิ้งัคม่ยงัคงตืิ�นตัิว

ยังคงตืิ�นตัิวหลังการ้รั้ฐปร้ะหาร้ในช่วงแร้ก	 ส่ิ้วน
ใหญ่ถูก้ปร้าบหลงัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้คร้ั�งท่�	2

ยงัคงตืิ�นตัิวหลงัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ในช่วงแร้ก	
สิ้ว่นใหญ่ถูก้ปร้าบหลงัการ้รั้ฐปร้ะหาร้คร้ั�งท่�	2

กลุ่ม่ปร้ะชาสิ้ังคม่ยังคงตืิ�นตัิว	 แม่้จะติกเป็นเป้า
หม่ายข่องการ้ลา่สิ้งัหาร้อยา่งต่ิอเนื�อง

กลุ่ม่ปร้ะชาสัิ้งคม่อ่อนแอลง	แต่ิยังคงตืิ�นตัิวแม้่
จะม่ก่าร้ปร้าบปร้าม่อย่างต่ิอเนื�อง
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	 การ้ร้ัฐปร้ะหาร้ท่�ถู้กล้ม่ล้างคือการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ท่�พลเม่ืองปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จในการ้ปฏิิเสิ้ธความ่ชอบธร้ร้ม่
ข่องโจร้ปล้นอำานาจ	 และต่ิอต้ิานความ่พยายาม่ในการ้ปกคร้องข่องโจร้ปล้นอำานาจด้้วยการ้ไม่่ให้ความ่ร้่วม่ม่ือ 
และการ้แข่ง็ข่นื	ยิ�งกว่านั�น	การ้ม่ส่ิ้ว่นร้ว่ม่เชงิรุ้กข่องปร้ะชาสิ้งัคม่อยา่งต่ิอเนื�อง	 ร้วม่ไปถู้ง	การ้ใชก้าร้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นื
ข่องพลเมื่อง	 ยังด้้เหมื่อนว่าจะเป็นตัิวแปร้สิ้ำาคัญในการ้สิ้ร้้างความ่ก้าวหน้าทางปร้ะชาธิปไติยให้เป็นปึกแผ่่นหลัง
การ้ล่ม่สิ้ลายข่องการ้รั้ฐปร้ะหาร้ด้้วย	 การ้ปฏิิเสิ้ธไม่่ให้ความ่ร่้วม่มื่อผ้้่ม่่อำานาจท่�ข่าด้ความ่ชอบธร้ร้ม่โด้ยรั้ฐบาล 
ท้องถิู�น	 สิ้ถูาบันสัิ้งคม่อิสิ้ร้ะ	 และปร้ะชาชนทั�วไป	 สิ้าม่าร้ถูทำาให้โจร้ปล้นอำานาจไม่่สิ้าม่าร้ถูย้ด้ร้วบอำานาจได้้เป็น 
ผ่ลสิ้ำาเร้จ็และสิ้ถูาปนาอำานาจการ้ควบคุม่ปร้ะเทศอยา่งม่่ปร้ะสิ้ทิธภิาพได้้
	 ทั�งท่�เผ่ชิญกับความ่ยากจนและความ่แติกแยกทาง
ชาติิพนัธุอ์ยา่งม่ากในปร้ะเทศข่องตินเอง	ข่บวนการ้ติ่อต้ิาน 
ในโบลิเว่ยและบ้ร้์กินาฟาโซึ่ก็สิ้าม่าร้ถูใช้ปร้ะโยชน์จาก 
เคร้ือข่่ายท่�ม่่	 ปร้ะสิ้บการ้ณ์์จากอด่้ติในการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืน 
ข่องพลเมื่อง	 และแสิ้ด้งให้เห็นเจติจำานงค์ข่องปร้ะชาชนท่�
อยากเห็นอนาคติท่�เป็นปร้ะชาธิปไติย	 เพื�อโค่นล้ม่ความ่
พยายาม่ในการ้รั้ฐปร้ะหาร้ได้้สิ้ำาเร้็จโด้ยใช้เวลาเพ่ยงไม่่ก่�
วัน	สิ้ังคม่ท่�ม่่ร้ะดั้บการ้พัฒนาสิ้้งกว่าในร้ัสิ้เซึ่่ยและไทย	แม้่
จะไม่่ม่่การ้ลุกฮือลักษณ์ะนั�นในช่วงก่อนหน้าไม่่นาน	ก็สิ้าม่าร้ถูชด้เชยข่้อด้้อยน่�ด้้วยการ้ใช้ปร้ะโยชน์จากเทคโนโลย ่
การ้สืิ้�อสิ้าร้ร้้ปแบบใหม่่	 กล่าวคือ	 โทร้ศัพท์ม่ือถืูอในกร้ณ์่ข่องปร้ะเทศไทย	 และสืิ้�อกร้ะจายข่่าวในกร้ณ่์ข่องร้ัสิ้เซ่ึ่ย	 
เพื�อส่ิ้งสิ้าร้ข้่อม่้ลเก่�ยวกับการ้ต่ิอต้ิานท่�กำาลังข่ยายตัิวข้่�นออกไป	 ทั�ง	 4	 ข่บวนการ้สิ้าม่าร้ถูส่ิ้งเสิ้ริ้ม่ให้เกิด้การ้ไม่่ให้
ความ่ร่้วม่มื่อและการ้ต่ิอต้ิานได้้สิ้ำาเร็้จในกลุ่ม่คนท่�ทำางานให้กับรั้ฐบาลและสิ้ื�อ	 และเกล่�ยกล่อม่ให้หน่วยท่�สิ้ำาคัญ 
ในกองกำาลงัม่าเข่า้ฝึั� งตินเอง		
	 ในกร้ณ่์ข่องอ่ยิปต์ิและซ้ึ่ด้าน	ซึ่้�งกองทัพช่วยขั่บไล่เผ่ด็้จการ้ท่�หม่ด้ความ่น่าเชื�อถืูอออกไปในติอนแร้ก	แต่ิต่ิอม่า 
ย้ด้อำานาจในการ้ร้ัฐปร้ะหาร้คร้ั�งท่�	 2	 กองทัพสิ้าม่าร้ถูใช้ปร้ะโยชน์จากความ่ปร้าร้ถูนาข่องสิ้าธาร้ณ์ชนท่�โหยหา 
ความ่สิ้งบเร้่ยบร้้อยหลังช่วงเวลาข่องความ่แติกแยก	 ฉวยใช้ความ่แติกแยกร้ะหว่างกลุ่ม่ฆ่ร้าวาสิ้นิยม่หัวก้าวหน้า
และกลุ่ม่อนุร้ักษ์นิยม่ทางศาสิ้นา	 และจับม่ือเป็นพันธม่ิติร้กับกลุ่ม่พลเร้ือนท่�สิ้ำาคัญ	ติร้งกันข่้าม่	 ผ่้้นำาข่องทหาร้ 
ในเวเนซุึ่เอลาและม่าล่ติร้ะหนักว่าพวกเข่าไม่่สิ้าม่าร้ถูทำาให้การ้สิ้นับสิ้นุนจากปร้ะชาชนท่�ม่่ต่ิอพวกเข่าเพิ�ม่ม่าก 
ข่้�นได้้	หร้ือทำาให้การ้สิ้นับสิ้นุนข่องปร้ะชาชนท่�ม่่ต่ิอกลุ่ม่สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติยอ่อนแอลงได้้	 	 ดั้งนั�น	พวกเข่าจ้ง 
ถูก้บบ่ให้นำาไปสิ้้ข้่่อสิ้รุ้ปว่า	ไม่ว่่าการ้ปกคร้องอภิบาลในร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยอาจจะส่ิ้งผ่ลให้พวกเข่าถู้กจำากดั้อำานาจ
และอภิสิ้ทิธิ�	พวกเข่ากไ็ม่ม่่พ่ลงัอำานาจท่�จะสิ้าม่าร้ถูทวงคืนอำานาจกลบัม่าได้้โด้ยง่าย
	 กร้ณ์ก่าร้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืและการ้พัฒนาความ่ก้าวหนา้ทางปร้ะชาธปิไติยให้เปน็ปกึแผ่น่ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้จ็	
ล้วนม่่ผ่้้เข่้าร้่วม่จำานวนม่ากพอท่�จะเป็นสิ้ัด้สิ้่วนท่�ม่องเห็นได้้เมื่�อเท่ยบกับปร้ะชากร้ข่องปร้ะเทศ	ร้วม่ถู้งม่าจากกลุ่ม่ 
ภาคสิ้่วนในสิ้ังคม่ท่�กว้างข่วางและหลากหลาย	 ข้่อยกเว้นบางสิ้่วนคือกร้ณ์่ข่องสิ้หภาพโซึ่เว่ยติ	 ท่�โด้ยสิ้ัด้ส่ิ้วนแล้วม่่
ตัิวเลข่น้อยกว่าข่บวนการ้ต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้อื�น	ๆ 	แต่ิได้้ร้บัปัจจัยหนุนจากการ้ร้ะด้ม่กำาลงัจำานวนม่หาศาลในศน้ย์กลาง
ข่องเข่ติชุม่ชนเมื่องท่�ม่่ความ่สิ้ำาคัญอย่างยิ�งในรั้สิ้เซึ่่ย	 (โด้ยสิ้่วนใหญ่แล้วอย้่ในกรุ้งม่อสิ้โกและเลนินกร้าด้)	 และ
สิ้าธาร้ณ์ร้ฐัข่องโซึ่เว่ยติท่�อื�นๆ	เช่น	ร้ฐัต่ิางๆ	ในคาบสิ้ม่ทุร้บอลติิก	การ้ม่ส่ิ้ว่นร้ว่ม่ในร้ะดั้บสิ้ง้บงัคับใหผ้่้น้ำาคอม่ม่วินสิิ้ต์ิ

การ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�ถู้กล้ม่ล้างคือการ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�
พลเม่ืองปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จในการ้ปฏิิเสิ้ธความ่
ชอบธร้ร้ม่ข่องโจร้ปลน้อำานาจ	และต่ิอต้ิานความ่
พยายาม่ในการ้ปกคร้องข่องโจร้ปลน้อำานาจด้้วย
การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อืและการ้แข่ง็ขื่น
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ส่วนที่ 2 ข้อค้นพบทั่วไปจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา

ท้องถิู�นในสิ้าธาร้ณ์ร้ฐัเหลา่น่�ปร้ะกาศเอกร้าชเพื�อแข่ง็ขื่นต่ิอโจร้ปลน้อำานาจ	
	 กร้ณ่์การ้โค่นล้ม่ร้ัฐปร้ะหาร้ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จทั�งหม่ด้ล้วนแต่ิม่่การ้ชุม่นุม่ใหญ่ในท่�สิ้าธาร้ณ์ะและการ้ 
ไม่ใ่หค้วาม่ร่้วม่ม่อืเปน็สิ้ว่นหน้�ง	การ้นดั้หยุด้งานทั�วไปม่บ่ทบาทสิ้ำาคัญในโบลิเว่ย	บ้ร์้กินาฟาโซึ่	ฝึรั้�งเศสิ้	อาร้เ์จนติินา	
ม่าล่	 และการ้ลุกฮือข่องซ้ึ่ด้านและอ่ยิปต์ิในช่วงแร้ก	การ้ปิด้ล้อม่และการ้แย่งชิงพื�นท่�สิ้าธาร้ณ์ะข่องปร้ะชาชน	ซึ่้�ง 
ทำาให้เศร้ษฐกจิและการ้เดิ้นทางติาม่ปกติิหยุด้ชะงกั	ม่บ่ทบาทสิ้ำาคัญในโบลเิว่ย	บ้ร้ก์นิาฟาโซึ่	อาร้เ์จนติินา	ม่าล	่ซ้ึ่ด้าน	
และอ่ยิปต์ิ	อย่างไร้ก็ติาม่	สิ้ิ�งท่�ทุกการ้ลุกฮือม่่ร้่วม่กันคือการ้ไม่่ให้ความ่ร่้วม่ม่ือ	การ้ปร้ะท้วงในท่�สิ้าธาร้ณ์ะแสิ้ด้งให้
เห็นการ้ต่ิอต้ิานข่องสิ้าธาร้ณ์ะชนและ	“ความ่ร้้สิ้้กติาม่ท้องถูนน”	และการ้ปิด้ล้อม่เป็นข่ัด้ข่วางการ้ปฏิิบัติิงานติาม่
ปกติิให้หยุด้ชะงกั	แต่ิสิ้ิ�งท่�ทำาใหโ้จร้ปลน้หม่ด้อำานาจลงจร้งิๆ	คือเมื่�อพวกเข่าเผ่ชญิกบัปร้มิ่าณ์การ้ไม่่ใหค้วาม่ร้ว่ม่ม่อื
ท่�ม่ากเพย่งพอ
	 การ้ลุกฮือท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จเกือบทั�งหม่ด้ข่ับไล่หร้ือยุติิการ้ร้ัฐปร้ะหาร้โด้ยใช้เวลาสิ้ั�นๆ	 เพ่ยง	3-16	 วัน 
เท่านั�น	ส่ิ้วนท่�เป็นข้่อยกเว้นคือปร้ะเทศไทย	ซึ่้�งในช่วงแร้กหลงเชื�อข้่ออ้างว่าการ้ปกคร้องข่องทหาร้เปน็เพย่งม่าติร้การ้
ชั�วคร้าว	และฝึา่ยปร้ะชาธปิไติยเพิ�งเร้ิ�ม่ร้ะด้ม่กำาลงัหลงัจากข่อ้เสิ้นอการ้แก้ร้ฐัธร้ร้ม่นญ้เผ่ยให้เหน็แผ่นการ้ข่องกองทัพ
ท่�จะร้กัษาอำานาจต่ิอไป	หลงัคณ์ะเผ่ด็้จการ้เสิ้วยสิ้ขุ่อย้ใ่นอำานาจอยา่งเง่ยบ	ๆ 	ม่าเกนิ	1	ป	ีต่ิอม่าจ้งต้ิองใชก้าร้ปร้ะท้วง
ถู้ง	40	วันเพื�อบงัคับใหร้้ฐับาลลงจากอำานาจ	
	 ในการ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�เป็นปฏิิปกัษ์ต่ิอปร้ะชาธปิไติยแต่ิละกร้ณ์	่กลุม่่ผ้้่วางแผ่นก่อการ้รั้ฐปร้ะหาร้จะม่เ่จ้าหน้าท่� 
ทหาร้ร้ะดั้บสิ้้งร่้วม่อย้่ด้้วยเสิ้ม่อ	 ยกเว้นสิ้หภาพโซึ่เว่ยติท่�ผ่้้ร้ิเร้ิ�ม่ก่อการ้รั้ฐปร้ะหาร้คือผ่้้นำาพร้ร้คคอม่มิ่วนิสิ้ต์ิ 
ฝึ่ายอนุร้ักษ์นิยม่	 (แม้่จะได้้ร้ับการ้สิ้นับสิ้นุนจากจอม่พลข่องกองกำาลังโซึ่เว่ยติก็ติาม่)	 การ้รั้ฐปร้ะหาร้จะร้ิเร้ิ�ม่โด้ย 
กลุ่ม่นายพลข่องกองทัพ	 หร้ือในกร้ณ์่ข่องม่าล่เป็นนายพลผ้้่บัญชาการ้หน่วยอารั้กข่าปร้ะธานาธิบด่้	 สิ้่วนท่�ม่ ่
นยัสิ้ำาคัญคือการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ท่�โจร้ปลน้อำานาจสิ้าม่าร้ถูร้บัม่อืกบัการ้ต่ิอต้ิานข่ดั้ข่นืข่องพลเร้อืนได้้	คือการ้ร้ฐัปร้ะหาร้
ท่�ผ่้้นำาหลักเป็นพลเร้ือนท่�ม่่ความ่คิด้เป็นเผ่ด็้จการ้อนุร้ักษ์นิยม่	 โด้ยคนเหล่าน่�จะใช้ร้ัฐธร้ร้ม่น้ญเป็นฉากหน้าใน 
การ้ย้ด้อำานาจผ่่านการ้ใช้ผ่้้พิพากษาและองค์กร้ฝึ่ายนิติิบัญญัติิท่�ฉ้อฉล	แม้่ว่าจะได้้ร้ับการ้หนุนหลังจากเจ้าหน้าท่�
ทหาร้ร้ะดั้บสิ้ง้ด้้วยก็ติาม่	
	 โด้ยภาพร้วม่แล้ว	 ด้้เหมื่อนว่าการ้ร้ณ์ร้งค์ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จในการ้ต่ิอส้้ิ้กับ 
การ้ร้ัฐปร้ะหาร้จะช่วยสิ้ร้้างสิ้ถูาบันปร้ะชาธิปไติยท่�ยั�งยืนได้้จร้ิงๆ	 และด้้เหมื่อนว่าจะช่วยเพิ�ม่แนวโน้ม่โอกาสิ้ 
สิ้ำาหร้บัความ่สิ้งบเร้ย่บร้อ้ยข่องร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยในปร้ะเทศภายในชว่งปร้ะม่าณ์	5	ปีแร้กหลงัการ้เปล่�ยนแปลง 
โด้ยปร้ะชาชนอย่างม่่นัยสิ้ำาคัญ	 (โปร้ด้ด้้ติาร้าง	 14	หน้า	 86)	 จากข่้อม่้ลแนวโน้ม่ข่องร้ะบอบการ้ปกคร้องแบ่งติาม่
ร้ายปร้ะเทศ	ซึ่้�งจัด้ทำาโด้ยโคร้งการ้โพลต่ิิ�โฟร้	์(Polity	IV	Individual	Country	Regime	Trends)	เพื�อปร้ะเม่นิร้ะดั้บ
สิ้ิทธิอำานาจข่องร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยในสิ้ถูาบันการ้ปกคร้องต่ิางๆ	 ปร้ะเทศท่�ข่บวนการ้ปร้ะชาชนเคยโค่นล้ม่ 
การ้รั้ฐปร้ะหาร้ได้้จะม่่คะแนนเพิ�ม่สิ้้งข้่�นอย่างม่ากในช่วง	 5	 ปีต่ิอม่า	 และปร้ะเทศท่�ข่บวนการ้ปร้ะชาชนยับยั�ง 
การ้รั้ฐปร้ะหาร้ได้้ร้ะหว่างท่�กำาลังก่อการ้ย้ด้อำานาจยังม่่คะแนนอย้่ในร้ะดั้บสิ้้งเช่นเดิ้ม่เหมื่อนอย่างท่�เคยเป็นม่า 
อย้ก่อ่นแลว้	
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ตาราง 14 ประเมินควีามก้าวีหน้าทางประชาธิปไตยที่ได้มา

รัสเซ่ย (สหภาพื่โซเว่ยติ) 0	(1990)

ประเทศที่ประสบกับ
รัฐประหารและการต่อต้าน
ขัดขืนของพลเมือง

คะแนนสิทธิอำานาจของระบอบ
ประชาธิปไตยก่อนการรณรงค์
ต่อต้านขัดขืนของพลเมือง

คะแนนสิทธิอำานาจของ
ระบอบประชาธิปไตย 
5 ปีต่อมา

ผลรวีมควีามเปลี่ยน
แปลงในสิทธิอำานาจของ
ระบอบประชาธิปไตย

ไท้ย

ฝรั�งเศส

อาร์เจันติินา

โบลิเว่ย

บูร์กินาฟาโซ

เวเนซุเอลา

มาล่

-1	(1992)

5	(1961)

8	(1987)

-7	(1986)

ไม่่พบข่้อม่้ล

-3	(1958)

-7	(1991)

3	(1995)

9	(1997)

5	(1996)

7	(1992)

8	(1981)

0	(2015)

6	(1963)

7	(1996)

+3

+10

0

-1

+15

ไม่พ่บข่อ้ม่ล้

+9

+14

ท่ี่�มา: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4x.htm

	 ใน	 8	ปร้ะเทศ	การ้ลุกฮือเพื�อปร้ะชาธปิไติยสิ้าม่าร้ถูยับยั�งการ้ร้ัฐปร้ะหาร้หร้ือนำาไปสิ้้่การ้ร้ัฐปร้ะหาร้เพื�อ 
โค่นล้ม่เผ่ด็้จการ้ท่�ด้ำาร้งอำานาจอย้่ได้้	 และถู้งท่�สิุ้ด้แล้วม่่การ้ส่ิ้งม่อบอำานาจให้กับพลเรื้อนท่�เชื�อในปร้ะชาธิปไติย	 
จาก	8	ปร้ะเทศดั้งกล่าวม่่	 6	ปร้ะเทศท่�เป็นร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยแบบเลือกตัิ�งม่าจนถู้งปัจจุบัน	 โบลิเว่ยเผ่ชิญกับ 
การ้ร้ัฐปร้ะหาร้อ่กคร้ั�งหลังโค่นล้ม่การ้ร้ัฐปร้ะหาร้ข่องนาติุสิ้ช์	 บุสิ้ช์ยังไม่่ถู้ง	 2	 ปี	 แต่ิการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ือง
ท่�ยงัด้ำาเนนิการ้ต่ิอเนื�องกฟ็้� นฟป้ร้ะชาธปิไติยกลบัม่าได้้ในท่�สิ้ดุ้ใน	3	 ปีต่ิอม่า	การ้ร้ฐัปร้ะหาร้ในม่าลเ่มื่�อป	ี2012	ซึ่้�ง 
เกิด้ข่้�นหลังจากปกคร้องในร้ะบอบปร้ะชาธิปไติยม่ากกว่า	 20	ปี	 ถู้งท่�สิุ้ด้แล้วก็ถู้กโค่นล้ม่	 แม้่ว่าความ่ขั่ด้แย้งทาง
ทหาร้กบักลุม่่อิสิ้ลาม่สิ้ดุ้โต่ิงท่�ยงัด้ำาเนนิอย้จ่ะทำาใหส้ิ้ถูาบนัปร้ะชาธปิไติยอ่อนแอลงบา้งกต็ิาม่	ปร้ะเทศไทยอย้ใ่นการ้
ปกคร้องอภิบาลข่องพลเร้อืนภายใต้ิร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยในชว่ง	15	ปแีร้กหลงัโค่นลม้่ร้ฐัปร้ะหาร้ในป	ี1991	ได้้สิ้ำาเร้จ็	 
อย่างไร้ก็ติาม่	ปัจจุบันปร้ะเทศไทยอย้่ภายใต้ิร้ะบอบเผ่ด็้จการ้ทหาร้เนื�องจากหลายปีถัูด้ม่าม่่การ้ร้ณ์ร้งค์ต่ิอต้ิาน 
ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองเพื�อต่ิอส้้ิ้ข่ับเค่�ยวกันร้ะหว่างฐานเสิ้่ยงเลือกตัิ�งท่�แบ่งออกเป็นสิ้องกลุ่ม่หลักๆ	 ซึ่้�งทำาให้ปร้ะเทศ 
เกดิ้การ้แบง่ข่ั�วทางการ้เม่อืงและนำาไปสิ้้ก่าร้ข่บัไลรั่้ฐบาลจากการ้เลอืกตัิ�ง	2	ชุด้โด้ยกองทัพ
	 ข่ณ์ะท่�ร้ัสิ้เซ่ึ่ยซึ่้�งได้้ร้ับการ้ยอม่ร้ับว่าเป็นรั้ฐท่�สิ้ืบทอด้ม่าจากสิ้หภาพโซึ่เว่ยติจะปกคร้องร้ะบอบเผ่ด็้จการ้	 
แต่ิปร้ะเทศ	8	ปร้ะเทศจาก	14	สิ้าธาร้ณ์ร้ฐัข่องอด่้ติโซึ่เว่ยติเปน็ร้ะบอบปร้ะชาธปิไติยแบบเลอืกตัิ�ง	โด้ยย้เคร้น	จอร้เ์จ่ย	
และค่ร้์ก่ซึ่สิ้ถูานในเวลาต่ิอม่าพบกับการ้ลุกฮือเพื�อปร้ะชาธปิไติยและต่ิอต้ิานการ้ปกคร้องแบบก้�งเผ่ด็้จการ้ข่องติน	
ไม่ใ่ชเ่ร้ื�องบงัเอิญท่�สิ้าธาร้ณ์ร้ฐัต่ิางๆ	ในคาบสิ้ม่ทุร้บอลติิก	ได้้แก	่ลิธวัเนย่	ลัติเว่ย	และเอสิ้โติเนย่	ซึ่้�งเคยม่่ข่บวนการ้ 
ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเข้่ม่แข็่งท่�สิ้ดุ้ก่อนการ้ล่ม่สิ้ลายข่องสิ้หภาพโซึ่เว่ยติ	จะเป็นปร้ะเทศท่�ม่ป่ร้ะชาธปิไติยงอกงาม่
ท่�สิ้ดุ้ในพื�นท่�ท่�เคยเปน็ข่องโซึ่เว่ยติ
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ส่วนที่ 3 สำาหรับนักปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม

ส่วนทีี� 3

สำ�หรับนักปฏิิบัติัก�ร
เฉพ�ะกลุุ่่ม

นักกิจกรรมแลัะกลุ่ัมภาคประชาสังคม

	 สิ้ำาหรั้บนักกิจกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธปิไติยและกลุม่่ภาคปร้ะชาสัิ้งคม่	กร้ณ่์ศ้กษาเหล่าน่�ชว่ยให้เห็นว่าการ้ปร้ะท้วง
เชงิรุ้ก	แม่จ้ะเปน็เพย่งการ้ชุม่นมุ่บนท้องถูนนและการ้กร้ะทำาต่ิอต้ิานอื�นๆ	ท่�ม่องเหน็ได้้กต็ิาม่	สิ้าม่าร้ถูม่่บทบาทสิ้ำาคัญ
ในการ้สิ้ง่สิ้ญัญาณ์ว่าปร้ะชาชนทั�วไปไม่ย่อม่ร้บัการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ได้้	การ้ทำาเชน่น่�ทำาใหก้ลุม่่ต่ิางๆ	ในรั้ฐบาล	กองกำาลงั 
ความ่ม่ั�นคง	 และตัิวแสิ้ด้งร้ะหว่างปร้ะเทศม่่ความ่กล้าออกม่าต่ิอต้ิานการ้ย้ด้อำานาจม่ากข่้�น	 อย่างไร้ก็ติาม่	สิ้ิ�งท่�ม่่ 
นัยสิ้ำาคัญกว่าคือการ้ร้ะด้ม่แนวร่้วม่ข่นาด้ใหญ่เพื�อไม่่ยอม่รั้บและไม่่ให้ความ่ร่้วม่มื่อกับการ้อ้างสิิ้ทธิข่องโจร้ปล้น 
อำานาจในอำานาจการ้ปกคร้อง	ข่ณ์ะท่�การ้ย้ด้อาคาร้ท่�ทำาการ้ข่องร้ัฐบาลในทางกายภาพหร้ือจุด้ท่�ม่่ความ่สิ้ำาคัญทาง 
ภ้ม่ิศาสิ้ติร้์อาจม่่ปร้ะโยชน์ในเชิงสัิ้ญลักษณ์์	 แต่ิสิ้ิ�งท่�สิ้ำาคัญคือการ้ร้ักษาร้ะบบร้ัฐธร้ร้ม่น้ญเอาไว้	 ไม่่ใช่การ้ร้ักษา 
ต้ิกอาคาร้ใด้อาคาร้หน้�ง	ท่�จร้งิแลว้	เปา้หม่ายข่องการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นเพื�อสิ้นบัสิ้นนุปร้ะชาธปิไติยควร้เปน็การ้ปกปอ้ง 
สิ้ังคม่	 ไม่่ใช่สิ้ถูานท่�ทางกายภาพแห่งใด้แห่งหน้�ง	 และการ้ปกป้องสิ้ังคม่ภายใต้ิภัยคุกคาม่จากการ้ร้ัฐปร้ะหาร้จะ 
ต้ิองพ้�งพาการ้ร้ะด้ม่กำาลงัอยา่งกว้างข่วาง	การ้สิ้ร้้างพนัธม่ติิร้	วินยัในการ้ไม่่ใชค้วาม่รุ้นแร้ง	และการ้ปฏิิเสิ้ธไม่่ยอม่ร้บั
สิ้ทิธอิำานาจท่�ไม่ช่อบธร้ร้ม่

การสร้างขีีดควีามสามารถุขีองสังคมในการต่่อต้่านรัฐประหาร

	 หากม่องว่าในกร้ณ่์ศ้กษาเหลา่น่�	(ยกเว้นกร้ณ์ส่ิ้าธาร้ณ์ร้ฐัโซึ่เว่ยติต่ิางๆ	ในคาบสิ้มุ่ทร้บอลติิก)	ไม่่ม่่กร้ณ์ใ่ด้เลย 
ท่�ได้้ร้ับปร้ะโยชน์จากการ้วางแผ่นล่วงหน้า	 คำาถูาม่จ้งม่่อย้่ว่าการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร้็จในช่วงท่�ผ่่านม่า 
จะถูก้ยบัยั�งหร้อืโค่นลม้่อย่างร้วด้เร็้วได้้ก่�คร้ั�ง	หากปร้ะชาชนถู้กเติร้ย่ม่ความ่พร้อ้ม่ในการ้ต่ิอต้ิาน	โชคร้า้ยท่�ปร้ะชาชน 
นอ้ยคนนักจะร้้้จักกร้ณ่์ศ้กษาต่ิางๆ	เหล่าน่�	สิ้ิ�งท่�สิ้าม่าร้ถูเร่้ยกร้้้จากกร้ณ์เ่หล่าน่�ได้้ยิ�งม่่คนร้้้นอ้ยลงไปอ่ก	ปร้ะเทศต่ิางๆ 
ใช้เงินม่ากม่ายม่หาศาลไปกับการ้เติร้่ยม่ทำาสิ้งคร้าม่ต่ิอสิ้้้กับศัติร้้ต่ิางชาติิหรื้อการ้ปร้าบปร้าม่ผ้้่ก่อการ้ร้้ายภายใน 
ปร้ะเทศ	แต่ิกลับไม่่เติร้่ยม่ป้องกันการ้รั้ฐปร้ะหาร้	ซึ่้�งในทางปร้ะวัติิศาสิ้ติร์้แล้วเป็นภัยคุกคาม่ท่�จับต้ิองได้้กว่าม่าก	
ความ่ติร้ะหนักร้้้ข่องสิ้าธาร้ณ์ชน	 เม่ื�อร้วม่กับการ้เสิ้ร้ิม่สิ้ร้้างข่่ด้ความ่สิ้าม่าร้ถูในการ้ร้ะด้ม่กำาลังข่องพลเม่ืองจะทำาให้
การ้โค่นลม้่ร้ฐัปร้ะหาร้งา่ยข่้�นได้้และอาจทำาหนา้ท่�เปน็เครื้�องปอ้งปร้าม่ความ่พยายาม่ในการ้กอ่ร้ฐัปร้ะหาร้ได้้อ่กด้้วย	
หากคนท่�กำาลังจะเป็นผ่้้วางแผ่นก่อการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ร้้้ว่าปร้ะชาชนถู้กเติร่้ยม่ความ่พร้้อม่ในการ้ต่ิอต้ิาน	พวกเข่าจะม่่
แนวโนม้่ความ่พยายาม่ในการ้ยด้้อำานาจน้อยลง		
	 การ้สิ้ร้้างข่่ด้ความ่สิ้าม่าร้ถูข่องสิ้ังคม่เพื�อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้สิ้าม่าร้ถูกร้ะทำาได้้หลายร้้ปแบบ	 ตัิวอย่างเช่น	 
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การ้เข่่ยนแผ่นผ่ังจุด้แข่็งและจุด้อ่อนข่องภาคปร้ะชาสิ้ังคม่อิสิ้ร้ะและการ้ร้ะด้ม่สิ้ม่องเพื�อด้้สิ้ิ�งท่�สิ้าม่าร้ถูนำาม่าพัฒนา 
ได้้เพื�อทำาให้พลเม่ืองสิ้าม่าร้ถูเป็นผ่้้นำาในการ้ร้ะด้ม่กำาลังได้้อย่างร้วด้เร้็วและเป็นอิสิ้ร้ะ	 โร้งเร่้ยนสิ้าม่าร้ถูเสิ้นอบท 
เร้ย่นเก่�ยวกบักิจกร้ร้ม่ข่องพลเมื่องและปฏิิบติัิการ้ไร้ค้วาม่รุ้นแร้งได้้	โด้ยม่ก่จิกร้ร้ม่เสิ้ริ้ม่หลงัเลกิเร่้ยนในเร้ื�องเก่�ยวกับ
การ้ม่่สิ้่วนร้่วม่ข่องพลเม่ืองและการ้วางแผ่นเชิงยุทธศาสิ้ติร้์เพื�อการ้ร้ณ์ร้งค์อย่างม่่ปร้ะสิ้ิทธภิาพ	 เร้าสิ้าม่าร้ถูจัด้การ้ 
ฝึกึฝึนเฉพาะทางสิ้ำาหร้บัตัิวแสิ้ด้งท่�สิ้ำาคัญในภาคปร้ะชาสิ้งัคม่ได้้	 เชน่	คนท่�ทำางานด้้านข่นส่ิ้ง	การ้สิ้ื�อสิ้าร้	การ้ศก้ษา	
อุติสิ้าหกร้ร้ม่ท่�สิ้ำาคัญ	และภาคส่ิ้วนท่�สิ้ำาคัญอื�นๆ	การ้ฝึึกฝึนควร้ม่่เป้าหม่ายเพื�อพัฒนาความ่เข้่าใจท่�คร้อบคลุม่ข้่�น 
ต่ิอแนวคิด้เก่�ยวกบัการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่นืข่องพลเม่อืง	การ้สิ้ื�อสิ้าร้เชงิยุทธศาสิ้ติร้	์การ้สิ้ร้า้งแนวร้ว่ม่	ทำาใหส้ิ้าม่าร้ถูจัด้วาง 
กำาลังข่องเคร้ือข่่ายพลเม่ืองและวิชาช่พได้้อย่างร้วด้เร้็ว	 และการ้ช่วยร้ะด้ม่ทร้ัพยากร้วัติถูุต่ิางๆ	 การ้ร้ณ์ร้งค์สิ้ร้้าง 
ความ่ติร้ะหนักร้้้ข่องสิ้าธาร้ณ์ะชนสิ้าม่าร้ถูใช้ภาพยนติร์้	 วร้ร้ณ์กร้ร้ม่	 ร้ายการ้เพื�อความ่บันเทิงและการ้ศ้กษา 
บนโทร้ทัศน์	 วิทยุ	 หร้ือโซึ่เช่ยลม่่เด่้ยเพื�อให้การ้ศ้กษาปร้ะชาชนเก่�ยวกับสิ้ิ�งท่�ควร้ทำาหากการ้ร้ัฐปร้ะหาร้เกิด้ข่้�น	 
เครื้อข่า่ยข่องตัิวแสิ้ด้งภาคปร้ะชาสัิ้งคม่ต่ิาง	ๆ 	ท่�ม่่อย้ซ้่ึ่�งเคยม่่ส่ิ้วนร่้วม่ในการ้ร้ณ์ร้งค์ข่องพลเมื่องร้้ปแบบต่ิางๆ	สิ้าม่าร้ถู
เติร้่ยม่พร้้อม่เพื�อนำาม่าใช้ปร้ะโยชน์ได้้อย่างร้วด้เร็้วและปรั้บเปล่�ยนวัติถูุปร้ะสิ้งค์ได้้เพื�อป้องกันและต่ิอต้ิานการ้ 
ยด้้อำานาจข่องทหาร้	

กองกำาลัังควีามมั�นคงแลัะเจ้าหน้าที�ฝ่ายพลัเรือนขีองรัฐบาลั

	 สิ้ำาหร้ับผ่้้ปฏิิบัติิหน้าท่�ในฝ่ึายความ่ม่ั�นคงและคนทำางานข่องรั้ฐบาล	บทเร้่ยนท่�สิ้ำาคัญก็คือ	 เพื�อโค่นล้ม่ 
การ้รั้ฐปร้ะหาร้	โจร้ปล้นอำานาจจะต้ิองถู้กปฏิิเสิ้ธความ่ชอบธร้ร้ม่และความ่ร่้วม่มื่อ	แม่ว่้าโจร้ปล้นอำานาจจะสิ้าม่าร้ถู
ควบคุม่ต้ิกอาคาร้ข่องรั้ฐบาล	ศ้นย์กลางคม่นาคม่	 ศ้นย์กลางสิ้ื�อ	 และสิ้ถูานท่�ทางภ้มิ่ศาสิ้ติร์้ท่�ม่่ความ่สิ้ำาคัญอื�นๆ	 
ได้้ในทางกายภาพ	แต่ินั�นไม่ไ่ด้้หม่ายความ่ว่าพวกเข่าควบคุม่ปร้ะชากร้หร้อืแม่แ้ต่ิสิ้ถูาบนัต่ิางๆ	ข่องรั้ฐบาลได้้เสิ้ม่อไป 
ร้วม่ถู้งกองกำาลงัความ่ม่ั�นคงด้้วย	หากความ่ชอบธร้ร้ม่ข่องพวกเข่าไม่ไ่ด้้ร้บัการ้ยอม่ร้บั	โจร้ปลน้อำานาจจะปฏิิบติัิงาน 
ในฐานะร้ัฐบาลได้้	 ก็จำาเป็นต้ิองอาศัยความ่ช่วยเหลือจากติำาร้วจ	 ทหาร้	 ผ่้้คุม่เร้ือนจำา	 ข่้าร้าชการ้	 ผ่้้เช่�ยวชาญ 
เฉพาะทาง	 ผ่้้ม่่ความ่ร้้้กว้างข่วาง	 และกลุ่ม่ท่�ปร้้กษาต่ิางๆ	พวกเข่าจะบังคับใช้คำาสิ้ั�งข่องพวกเข่าได้้	 ก็ต้ิองอาศัย 
ความ่ร้ว่ม่มื่อจากเจ้าหนา้ท่�ฝึา่ยปกคร้อง	ทนายความ่	และผ่้พ้พิากษา	พวกเข่าจะสิ้ื�อสิ้าร้กบัปร้ะชาชนท่�อย้ใ่ต้ิปกคร้อง 
ได้้	 ก็จำาเป็นต้ิองใช้บร้ิการ้จากนักข่่าว	 ผ้้่ถู่ายทอด้ออกอากาศ	และช่างเทคนิคท่�เป็นสิ้่วนสิ้ำาคัญในการ้ทำางานข่องสิ้ื�อ	
การ้ไม่ใ่ห้ความ่ร้ว่ม่ม่อืในเร้ื�องเหลา่น่�จะทำาใหก้าร้ปกคร้องไม่่ม่่วันเกดิ้ข้่�นได้้
	 เจ้าหน้าท่�ฝึ่ายพลเร้ือนข่องร้ัฐบาลสิ้าม่าร้ถูถู้กฝึึกฝึนให้ปฏิิเสิ้ธความ่ร่้วม่ม่ือหรื้อกร้ะทำาการ้ในการ้ลด้
ปร้ะสิิ้ทธิภาพการ้ทำางานลงอย่างจงใจเม่ื�อเผ่ชิญกับการ้ย้ด้อำานาจข่องทหาร้	 เรื้�องน่�สิ้าม่าร้ถูเริ้�ม่ได้้ด้้วยการ้ให้การ้
ศก้ษากว้างๆ	ว่าเจ้าหน้าท่�ข่องสิ้าธาร้ณ์ะต้ิองให้ความ่สิ้ำาคัญกับปร้ะโยชน์ข่องสัิ้งคม่เป็นอันดั้บแร้ก	ไม่ใ่ช่ผ่ลปร้ะโยชน์ 
ข่องกลุ่ม่ชนชั�นนำาเพ่ยงไม่่ก่�คน	จากนั�นอาจข่ยับข่ยายไปให้ข่้อม้่ลเก่�ยวกับตัิวอย่างและความ่เป็นไปได้้ต่ิางๆ	 ในการ้ 
ปฏิิบัติิการ้ต่ิอต้ิานข่ัด้ข่ืนในร้ะดั้บปัจเจกบุคคลและร้ะดั้บกลุ่ม่	 ทั�งในทางเปิด้เผ่ยและในทางลับ	 เม่ื�อเกิด้เหติุการ้ณ์์
ร้ฐัปร้ะหาร้	และวิธก่าร้ท่�พวกเข่าอาจใช้เพื�อทำางานร่้วม่มื่อร้ว่ม่ใจกบัปร้ะชาชนในฝึา่ยต่ิอต้ิาน
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ส่วนที่ 3 สำาหรับนักปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม

 ตั่วีแสดงรัฐภายนอก ประชาคมระหว่ีางประเทศ

	 เนื�องจากการ้ยอม่ร้ับความ่ชอบธร้ร้ม่ข่องร้ัฐบาลชุด้หน้�งๆ	 จากชุม่ชนร้ะหว่างปร้ะเทศม่่ความ่สิ้ำาคัญ	และ 
ปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศม่่ความ่สิ้าม่าร้ถูในการ้ม่่สิ้่วนร้่วม่ในความ่สัิ้ม่พันธท์างการ้ท้ติติาม่ปกติิและความ่สัิ้ม่พันธ์
ทางเศร้ษฐกจิได้้	ปฏิิกริ้ยาจากปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศต่ิอการ้ร้ฐัปร้ะหาร้และความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ฐัปร้ะหาร้
จ้งม่่ความ่สิ้ำาคัญเป็นอย่างยิ�ง	 ในกร้ณ่์ข่องโบลิเว่ย	 ปฏิิกิร้ิยาข่องปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศนั�นเง่ยบกริ้บ	 และ 
โจร้ปล้นอำานาจก็คงจะได้้การ้ยอม่รั้บความ่ชอบธร้ร้ม่หากพวกเข่าสิ้าม่าร้ถูย้ด้อำานาจได้้สิ้ำาเร้็จ	ปร้ะเทศไทยเม่ื�อปี	 
1992	 รั้ฐบาลทหาร้ได้้ร้ับการ้ยอม่รั้บจากปร้ะเทศส่ิ้วนใหญ่หลังก่อการ้ย้ด้อำานาจในช่วงแร้ก	 ก่อนท่�การ้ร้ณ์ร้งค์ 
ต่ิอต้ิานขั่ด้ข่นืข่องพลเมื่องจะเกิด้ข่้�นภายหลังในปีถัูด้ม่า	ปฏิิกริิ้ยาข่องปร้ะชาคม่ร้ะหว่างปร้ะเทศค่อนข้่างปะปนกันเม่ื�อ
เกดิ้การ้ร้ฐัปร้ะหาร้คร้ั�งท่�	2	ข้่�นในซ้ึ่ด้านและอ่ยปิต์ิ	ข่ณ์ะท่�ความ่พยายาม่ก่อการ้ร้ฐัปร้ะหาร้ในกร้ณ่์ข่องบ้ร้กิ์นาฟาโซึ่ 
สิ้หภาพโซึ่เว่ยติ	ฝึร้ั�งเศสิ้	 และอาร้์เจนติินา	 เผ่ชิญกับการ้คัด้ค้านอย่างรุ้นแร้งจากนานาชาติิ	 แม่้การ้คัด้ค้านข่อง
นานาชาติิต่ิอการ้ปร้าบปร้าม่ทางการ้เม่ืองในม่ัลด่้ฟสิ้์จะเพิ�ม่ม่ากข่้�น	 การ้ย้ด้อำานาจและการ้เลือกตัิ�งปร้ะธานาธบิด่้
ท่�ล่าช้าก็ยังได้้ร้ับการ้ยอม่ร้ับว่าชอบธร้ร้ม่จากตัิวแสิ้ด้งร้ะหว่างปร้ะเทศท่�สิ้ำาคัญ	 ข่ณ์ะท่�ในช่วงแร้กการ้คัด้ค้าน 
ต่ิอการ้รั้ฐปร้ะหาร้ในฮอนด้ร้้สัิ้จะสิ้ง้กว่า	แต่ิกย็งัม่่การ้สิ้นบัสิ้นนุท่�เพย่งพอต่ิอการ้เลอืกตัิ�งท่�นา่กงัข่าและต่ิอม่าได้้ร้บัการ้
ยอม่รั้บว่าชอบธร้ร้ม่	โด้ยเฉพาะจากสิ้หร้ฐัอเม่ร้กิาซ้ึ่�งเปน็ตัิวแสิ้ด้งท่�ม่่อำานาจอย่างม่ากต่ิอกจิการ้ในทว่ปอเม่ริ้กากลาง	
	 การ้สิ้นับสิ้นุนจากนานาชาติิต่ิอกลุ่ม่ท่�สิ้นับสิ้นุนปร้ะชาธปิไติย	 โด้ยเฉพาะเมื่�อคำาน้งถู้งช่วงเวลาเพ่ยงสิ้ั�นๆ	 
ท่�เปิด้โอกาสิ้ให้ปร้ะชาสิ้ังคม่ป้องกันไม่่ให้ร้ัฐปร้ะหาร้ย้ด้ร้วบอำานาจได้้สิ้ำาเร้็จ	 เป็นปัจจัยสิ้ำาคัญแต่ิไม่่ใช่ปัจจัยช่�ข่าด้ 
ในการ้โค่นล้ม่การ้ร้ัฐปร้ะหาร้	ผ่้้สิ้นับสิ้นุนข่บวนการ้ปร้ะชาธปิไติยในต่ิางปร้ะเทศสิ้าม่าร้ถูม่่บทบาทในการ้สิ้่งเสิ้ร้ิม่
ร้ฐับาลข่องตินให้สิ้นบัสิ้นุนกลุม่่พลังฝึา่ยปร้ะชาธปิไติยหรื้ออย่างน้อยก็ปฏิิเสิ้ธท่�จะยอม่รั้บร้ฐับาลข่องโจร้ปล้นอำานาจ
ได้้	 ยิ�งการ้ขั่ด้ข่ืนข่องพลเมื่องเพื�อต่ิอต้ิานการ้รั้ฐปร้ะหาร้เป็นท่�ม่องเห็นม่ากข้่�นเท่าไหร่้	 ร้ัฐบาลต่ิางชาติิยิ�งยากท่�จะ 
ให้ความ่ชอบธร้ร้ม่แก่การ้ปกคร้องข่องโจร้ปล้นอำานาจม่ากข่้�นเท่านั�น	 ท่�จริ้งแล้ว	 ความ่ก้าวหน้าทางเทคโนโลย่ 
การ้สิ้ื�อสิ้าร้และโซึ่เช่ยลม่่เด่้ยในช่วงหลายทศวร้ร้ษท่�ผ่่านม่าก็ม่่ส่ิ้วนช่วยในการ้ข่ยายการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเรื้อน
เชน่กนั	
	 ในแง่ข่องการ้วางม่าติร้การ้ป้องกัน	 ร้ัฐปร้ะชาธิปไติยต่ิางๆ	 ม่่ช่องโอกาสิ้ท่�เป็นสิ้่วนหน้�งข่องความ่ร่้วม่ม่ือ 
ร้ะหว่างกองทัพต่ิอกองทัพกับร้ัฐท่�ไม่่เป็นปร้ะชาธิปไติยและกองทัพข่องร้ัฐเหล่าน่�	 ในการ้ช่วยเหลือปล้กฝึัง 
คณุ์ค่าปร้ะชาธปิไติยและจร้ยิธร้ร้ม่ข่องอาชพ่ในการ้รั้บใชป้ร้ะเทศชาติิ	ไม่่ใชผ่่้ม่้่อำานาจในปัจจุบนั	(Blair,	2013)
  

เรียงควีามชิ�นนี�ในฐานะเครื�องมือการศึกษาต่่อต้่านรัฐประหาร

	 ความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้ต่ิางๆ	 โด้ยทั�วไปแล้วถู้กสิ้ร้้างข่้�นก็ต่ิอเมื่�อโจร้ปล้นอำานาจเชื�อว่าพวก 
เข่าจะเผ่ชิญกับการ้ต่ิอต้ิานเพ่ยงเล็กน้อย	 ดั้งนั�นปร้ะชาชนในปร้ะเทศท่�อาจเปร้าะบางต่ิอการ้รั้ฐปร้ะหาร้จ้งจำาเป็น
ต้ิองเติร้่ยม่ความ่พร้้อม่และจัด้ตัิ�งอย่างเป็นร้ะบบม่ากพอเพื�อให้ผ่้้ท่�อาจเป็นโจร้ปล้นอำานาจติร้ะหนักว่าความ่จริ้ง 
แล้วไม่่เป็นเช่นนั�น	 ด้้วยเหตุิน่�	 ยิ�งความ่ติร้ะหนักร้้้เก่�ยวกับการ้โค่นล้ม่การ้รั้ฐปร้ะหาร้ท่�ปร้ะสิ้บความ่สิ้ำาเร็้จม่่เพิ�ม่ข่้�น	
และยิ�งเหตุิผ่ลท่�นำาไปสิ้้่ความ่สิ้ำาเร็้จข่องการ้โค่นล้ม่รั้ฐปร้ะหาร้เป็นท่�ร้ับร้้้ม่ากข้่�นเท่าใด้	ปร้ะเทศปร้ะชาธิปไติยยิ�ง 
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ม่แ่นวโนม้่ในการ้ป้องกนัตัิวจากภัยคกุคาม่ภายในปร้ะเทศร้้ปแบบดั้งกลา่วเพิ�ม่ม่ากข้่�นติาม่ไปด้้วย	ท่�จร้งิแลว้	งานวิจัย 
ร้ะบุเชน่เด่้ยวกบัท่�ทฤษฎ่เกม่ทำานายว่า	การ้ตัิด้สิ้นิใจข่องทหาร้และเจ้าหนา้ท่�ว่าจะสิ้นบัสิ้นนุหรื้อต่ิอต้ิานรั้ฐปร้ะหาร้ 
ไม่่ได้้ม่าจากอุด้ม่การ้ณ์์เท่ากับความ่ร้้้ส้ิ้กข่องพวกเข่าต่ิอโอกาสิ้ท่�การ้รั้ฐปร้ะหาร้จะสิ้ำาเร็้จหรื้อล้ม่เหลว	 และ 
การ้ร้ฐัปร้ะหาร้จะสิ้ง่ผ่ลต่ิอพวกเข่าอย่างไร้ในทางสิ้ว่นตัิว	(Singh,	2014)	ดั้งนั�น	การ้ข่ยบัข่ยายความ่เข่า้ใจเก่�ยวกับ
วิธ่การ้ท่�ปร้ะชาชนสิ้าม่าร้ถูใช้ในการ้โค่นล้ม่ร้ัฐปร้ะหาร้และวิธ่การ้ท่�ปร้ะชาสัิ้งคม่สิ้าม่าร้ถูร้ะด้ม่กำาลังเพื�อต่ิอต้ิาน
ความ่พยายาม่ในการ้ก่อร้ัฐปร้ะหาร้ได้้จ้งช่วยเพิ�ม่แนวโน้ม่ท่�กลุ่ม่สิ้ำาคัญๆ	 ในกองทัพจะปฏิิเสิ้ธการ้สิ้นับสิ้นุนความ่
พยายาม่ในก่อการ้รั้ฐปร้ะหาร้	จากการ้พยายาม่เข้่าใจพลวัติและความ่สิ้ำาคัญข่องการ้ต่ิอต้ิานขั่ด้ขื่นข่องพลเมื่องเพื�อ
ต่ิอสิ้้ก้บัการ้ยด้้อำานาจอย่างผ่ดิ้กฎหม่ายโด้ยกลุม่่พลังท่�เปน็ปฏิิปกัษ์กับปร้ะชาธปิไติย	เร่้ยงความ่ชิ�นน่�พยายาม่บร้ร้ลุ
เปา้หม่ายเชงิปทัสิ้ถูานในการ้ให้การ้ศก้ษาและสิ้ง่เสิ้ริ้ม่ใหผ้่้อ่้านลองติิด้ว่าพวกเข่า	ชุม่ชนข่องพวกเข่า	และสิ้งัคม่ข่อง
เข่า	จะสิ้าม่าร้ถูเติร้ย่ม่ความ่พร้อ้ม่ข่องตินเองให้ด่้ข่้�นเพื�อสิ้าม่าร้ถูผ่ลกัดั้นกองทัพ	ส่ิ้วนต่ิางๆ	ข่องกองทัพ	หรื้อหุน่เชดิ้ 
ข่องกองทัพท่�เป็นพลเรื้อนให้ออกไปได้้อย่างไร้โด้ยไม่ใ่ช้ความ่รุ้นแร้ง	เม่ื�อพวกเข่าก่อการ้ยด้้อำานาจทางการ้เมื่องและ 
จำากดั้ลดิ้ร้อนเสิ้ร้ภ่าพข่องพลเมื่อง
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ชาติิต่ิางๆ	ไม่ไ่ด้้สิ้ิ�นไร้ห้นทาง
หากกองทัพตัิด้สิ้ินใจทำาการ้รั้ฐปร้ะหาร้	 จากเหตุิการ้ณ์์หลายสิิ้บคร้ั�งในช่วงหลายทศวร้ร้ษ
ท่�ผ่่านม่าพบว่า	 แม่้ต้ิองเผ่ชิญกับสิ้ภาพท่�ผ่้้นำาทางการ้เม่ืองถู้กข่่ม่ข้่่ 	 คุกคาม่และความ่ 
ไม่่แยแสิ้ข่องนานาชาติิ	 แต่ิปร้ะชาสัิ้งคม่ก็ลุกข่้�นม่าท้าทายโจร้ปล้นอำานาจร้ัฐผ่่านปฏิิบัติิการ้ไร้้ 
ความ่รุ้นแร้งทางติร้งและการ้ไม่่ให้ความ่ร้่วม่ม่ือเป็นวงกว้างได้้	พลเม่ืองท่�ปร้าศจากอาวุธสิ้าม่าร้ถู
ร้ะด้ม่คนได้้ร้วด้เร้็วอย่างม่ากจนเอาชนะกองทัพท่�ทร้งพลังอำานาจและมุ่่งม่ั�นตัิ�งใจย้ด้อำานาจ 
การ้ควบคมุ่ข่องร้ฐับาลได้้อยา่งไร้	อะไร้เปน็ปจัจัยต่ิอความ่สิ้ำาเร้จ็และความ่ล้ม่เหลวข่องข่บวนการ้
ต่ิอต้ิานแบบไม่ใ่ชค้วาม่รุ้นแร้งเพื�อโค่นล้ม่การ้ร้ฐัปร้ะหาร้และสิ้ร้้างความ่กา้วหนา้ทางปร้ะชาธปิไติย
ใหเ้ป็นปกึแผ่่น

งานเร้่ยงความ่ชิ�นน่�นำาเสิ้นอกร้ณ์่ศ้กษาและการ้วิเคร้าะห์เชิงล้กเพื�อพัฒนาความ่เข้่าใจเก่�ยวกับ
ปร้ะโยชน์เชิงยุทธวิธ่ข่องการ้ขั่ด้ข่ืนข่องพลเมื่องเพื�อต่ิอต้ิานการ้ย้ด้คร้องข่องกองทัพ	 ลักษณ์ะ 
ข่องการ้ร้ะด้ม่กำาลังท่�เกิด้ข่้�นในการ้ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองเพื�อต่ิอต้ิานการ้ร้ัฐปร้ะหาร้	และบทบาทท่� 
การ้ข่ัด้ข่ืนข่องพลเม่ืองเพื� อต่ิอต้ิานการ้ร้ัฐปร้ะหาร้ม่่ผ่ลต่ิอความ่พยายาม่ในการ้พัฒนา
ปร้ะชาธิปไติยข่องปร้ะเทศต่ิางๆ	 ในเวลาต่ิอม่า	 (หรื้อความ่ล้ม่เหลวในเร้ื�องดั้งกล่าว)	 งานชิ�นน่� 
นำาเสิ้นอบทเร้่ยนสิ้ำาคัญสิ้ำาหร้ับนักกิจกร้ร้ม่เพื�อปร้ะชาธิปไติยและสิ้ังคม่ต่ิางๆ	 ท่�เปร้าะบางต่ิอ 
การ้ยด้้อำานาจข่องกองทัพ	กลุม่่ข่า้ร้าชการ้พลเร้อืนและทหาร้ร้ะดั้บชาติิ	 รั้ฐภายนอก	หร้อืองค์กร้
ไม่ใ่ชร่้ฐัท่�สิ้นบัสิ้นุนปร้ะชาธปิไติย	และการ้ศก้ษาวิจัยเก่�ยวกบัหวัข่อ้น่�ในอนาคติ
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