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การปฏิวัติ  รัฐประหาร และกบฏ เราคงจะเคยไดยินคําสามคํานี้กันมาบางแลว 
ไมมากก็นอย  แตบางครั้งอาจจะยังไมทราบหรือมีความไมเขาใจในความหมายของถอยคํา
เหลานี้มากนัก  และที่ผานมานั้นประเทศไทยเรานี้ไดเกิดการปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฏเกิด
ขึ้นมาจํานวนกี่ครั้งแลว  ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดมีโอกาสทราบและเขาใจในความหมายของ
การปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฏ  วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้จึงขอนําเสนอประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
การปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฏของประเทศไทยที่ผานมา ดังนี้  

ความหมายของคําวา  “ปฏิวัติ”  “รัฐประหาร”  และ  “กบฏ”  
ปฏิวัติ  (Revolution) หมายถึง การยึดอํานาจโดยวิธีการที่ไมถูกตองตาม

รัฐธรรมนูญเปนการใชความรุนแรงทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอยางเบ็ดเสร็จ  โดยมี
วัตถุประสงคอยูที่การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง อุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรม  
วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา และระบบสังคมโดยรวม 

รัฐประหาร  (coup d’état)  หมายถึง  การยึดอํานาจโดยวิธีการที่ไมถูกตองตาม
รัฐธรรมนูญเปนการใชความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันทันดวน  โดยมี
วัตถุประสงคอยูที่การเปลี่ยนตัวหัวหนารัฐบาล หรือผูปกครองประเทศ แลวจัดต้ังคณะรัฐบาล 
ชุดใหมที่อยูภายใตผูกอการรัฐประหารขึ้นมา  โดยที่รูปแบบการปกครองไมไดเปลี่ยนแปลงไป
แตอยางใด  มีแตตัวผูนําและคณะผูนําเทานั้นที่เปลี่ยนแปลงไป 
  กบฏหรือขบถ (Rebellion)  หมายถึง การที่กลุมคนพยายามทําการปฏิวัติหรือ
รัฐประหารแตกระทําไปไมสําเร็จ จึงไดชื่อวาเปนกบฏ  

นับต้ั งแตประเทศไทยไดมี การเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ประเทศไทยไดประสบกับเหตุการณปฏิวัติ 
รัฐประหาร และกอกบฏมาแลวรวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง แบงเปนการปฏิวัติ ๑ ครั้ง การกบฏ 
๑๑ ครั้ง  และการรัฐประหาร ๑๐ ครั้ง  ดังนี้ 

 
 

โดย  นางสาวอรยิพร  โพธใิส 
     นิติกร  สํานักกฎหมาย 
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๑. การปฏิวัติโดยคณะราษฎร  (๒๔  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๗๕) 
 “คณะราษฎร” คือ คณะบุคลซึ่ งไดทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลใน

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  เพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  โดยยึดหลักการวาเปนการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย ซึ่งยังคงมี
สถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศโดยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ  

 “คณะราษฎร”  เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุมนักเรียนไทยซึ่งเปนนักเรียน
ทุนเลาเรียนหลวงในประเทศฝรั่งเศสเปนแกนนํา และตอมาไดรวมมือกับกลุมนายทหาร 
ในประเทศไทยอีกจํานวนหนึ่งกอต้ังเปนคณะราษฎรขึ้น โดยคณะราษฎรไดทําการประชุมอยาง
เปนทางการครั้งแรกเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ หอพักแหงหนึ่ง ต้ังอยูในถนนซอมเมอรารด กรุงปารีส โดยมีสมาชิกเขารวมใน
การประชุมครั้งนี้ จํานวน ๗ คน ไดแก 

 ๑)  นายปรีดี  พนมยงค   นักศึกษาวิชากฎหมาย 
   ๒)  รอยโท ประยูร  ภมรมนตรี  นายทหารกองหนุนที่มาจากประเทศไทย 
   ๓)  รอยโท แปลก  ขีตตะสังคะ  นักศึกษาวิชาการทหารปนใหญ  
   ๔)  รอยตรี ทัศนัย  มิตรภักดี  นักศึกษาวิชาการทหารมา 
   ๕)  นายต้ัว  ลพานุกรม   นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร  สวิตเซอรแลนด                               
   ๖)  หลวงศิริราชไมตรี   ผูชวยสถานทูตไทยประจํากรุงปารีส 
   ๗)  นายแนบ  พหลโยธิน เนติบัณฑิตอังกฤษ 

 ซึ่งตอมาคณะราษฎรไดชักชวนนายทหารในประเทศ ๔ นาย ซึ่งไดรับ 
สมญานามวา “ส่ีทหารเสือ” เขารวมกลุมดวย ไดแก  

 ๑)  พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา  (พจน  พหลโยธิน) 
 ๒)  พันเอก พระยาทรงสุรเดช  (เทพ  พันธุมเสน) 
 ๓)  พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย  (สละ  เอมะศิริ) 
 ๔)  พันโท พระประศาสนพิทยายุทธ  (วัน  ชูถิ่น) 
 สาเหตุที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประกอบดวยปจจัยหลาย

ประการ ซึ่งไดแก อิทธิพลและความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกซึ่งเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย จุดออนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย บทบาททางการเมืองและสังคม 
ของกลุมเจาขุนมูลนายโดยเฉพาะคณะอภิรัฐมนตรีสภา๑ ซึ่งมีบทบาทมาก รวมทั้งปญหาความ

                                                            
๑คณะอภิรัฐมนตรีสภา คือ สภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการการเมืองการปกครองและนโยบายของ

ประเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งขึ้น เพ่ือชวยแบงเบาพระราชกิจของพระองค
ประกอบดวยสมาชิก ๕ พระองค ดังนี้ ๑. สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุขเจาฟากรมพระยาภาณุพันธวงศ
วรเดช (ทรงเปนองคประธาน)  ๒. สมเด็จพระเจายาเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต  ๓. สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ  ๔. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ   
๕. พระเจาพ่ียาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ. 
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เสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและนโยบายการแกไขของรัฐบาล คือ นโยบายดุลยภาพ ตลอดจนความ
ไมเทาเทียมกันในสังคม 

 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาไดเปนหัวหนาเขายึดอํานาจเปลี่ยนแปลง
การปกครอง  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  รวมดวยขาราชการฝายทหารบก ทหารเรือ 
และพลเรือน คณะราษฎรไดประกาศหลัก ๖ ประการเอาไว มีหลักการดังนี้ 

 ๑. จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย  
 ๒. ตองรักษาความปลอดภัยในประเทศ 
  ๓. บํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ  
 ๔. ใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน  
 ๕. ใหราษฎรมีเสถียรภาพ มีเสรีภาพ 
  ๖. ใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร 
 เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๕ 

เปนผลสําเร็จ กอใหเกิดเหตุการณทางการเมืองคือ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม
ชั่วคราว   พุทธศักราช  ๒๔๗๕  ซึ่ งมีบทบัญญั ติทั้ งสิ้ น ๓๙ มาตรา โดยสถาบัน
พระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญและมีการจัดต้ังสถาบันการเมืองตาง ๆ ไดแก 
พระมหากษัตริย  สภาผูแทนราษฎร  คณะกรรมการราษฎรและศาล โดยกําหนดให
คณะกรรมการราษฎรทําหนาที่เปนผูบริหารประเทศ  

 สภาผูแทนราษฎรไดเปดประชุมเปนครั้งแรกในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๔๗๕   
ณ  พระที่นั่งอนันตสมาคม เจาพระยามหิธร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร๒  เปนผูอัญเชิญ 
พระราชกระแสรับสั่งมาเปดประชุมสภา  ที่ประชุมไดมีมติเลือกเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  
เ ป นป ร ะ ธ านสภา  พลตรี  พระยาอิ นทรวิ ชิ ต  เ ป น ร อ งป ร ะ ธ านสภา  แล ะ 
หลวงประดิษฐมนูธรรมเปนเลขาธิการในการประชุมครั้งนี้  ตอมาสภาไดมีมติเลือก 
คณะผูบริหารประเทศคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการราษฎร” เพื่อบริหารราชการแผนดิน 
และผูที่ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการราษฎรคือ มหาอํามาตยโท  
พระยามโนปกรณนิติธาดา 

 

๒.  การรัฐประหารเมื่อวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๔๗๖ 
รัฐบาลของพระยามโนปกรณนิติธาดาไดประกาศพระราชกฤษฎีกาปดสภา 

และงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตราในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๖อันเนื่องมาจากปญหาความ 
ขัดแยงระหวางคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเคาโครงการเศรษฐกิจแหงชาติซึ่ งยกรางโดย 
หลวงประดิษฐมนูธรรม เปนเหตุใหรัฐบาลสิ้นสุดลง กอใหเกิดความตรึงเครียดทางการเมือง
และการเมืองในสมัยนั้นถึงขั้นวิกฤติ เมื่อ ๔ ทหารเสือ คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา , 

                                                            
  ๒กระทรวงมุรธาธร คือ ๑ ใน ๑๒ กระทรวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งขึ้น  
มีเสนาบดีเปนหัวหนาผูบังคับบัญชาสูงสุด. 
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พระยาทรงสุรเดช,  พระยาฤทธิอัคเนย และพระประศาสนพิทยายุทธ ลาออกจากตําแหนง
ทางการเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๗๖ 

 ตอมา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาพรอม
ดวยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ไดทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพระยา 
มโนปกรณนิติธาดา โดยเหตุวา “คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินในขณะนั้นบริหาร
ราชการไมถูกตองครบถวนตามรัฐธรรมนูญ โดยการปดสภาผูแทนราษฎรและงดใชรัฐธรรมนูญ
หลายบท คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน จึงเห็นจําเปนตองเขายึดอํานาจการปกครอง
เพื่อใหมีการเปดสภาผูแทนราษฎรดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ” 

 ภายหลังการยึดอํานาจ พระยาพหลพลพยุหเสนาไดมอบหมายให
เจาพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผูแทนราษฎรนําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวเพื่อโปรดเกลาใหเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร และพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๔๗๖ และทรงโปรดเกลาฯ แตงต้ังพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี 

 

๓.  กบฏบวรเดช  (๑๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๖) 
 กบฏบวรเดชเกิดขึ้นเมื่อพระองคเจาบวรเดช กฤษดากร  ไดนํากําลังทหาร

หัวเมืองจากนครราชสีมา  ไดแก  ทหารมา  ทหารราบ  ทหารชาง  ทหารปนใหญ  เคลื่อนกําลัง
เขายึดดอนเมืองเปนที่ต้ังกองบัญชาการในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๖  พรอมดวยบุคคลสําคัญ
ฝายทหารและฝายพลเรือน ไดแก พลตรี พระยาจินดาจักรรัตน (เจิม  อาวุธ),  พลตรี พระยา 
ทรงอักษร (ชวน  ลิขิการ) , พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น  ทาราบ),  พลตรี พระยา
เสนาสงคราม (ม.ร.ว. อี๋  นพวงศ)  รวมดวย นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ,  นายหลุย   
คีรีวัต ,นาวาเอก พระแสงสิทธิการ  และผูวาราชการจังหวัดอีกหลายจังหวัด  คณะทหารหัว
เมืองใชชื่อเรียกกลุมตนเองวา “คณะกูบานกูเมือง”  จุดประสงคคือ ตองการใหรัฐบาลลาออก  
และชี้แจงวาเหตุผลที่ตองยึดอํานาจจากรัฐบาลเพราะ 

 ๑. เกิดจากความหวาดระแวงกับคอมมิวนิสตและความไมพอใจในการกลับ
เขามามีอํานาจทางการเมืองของหลวงประดิษฐมนูธรรม  (นายปรีดี  พนมยงค) เพราะเกรงวา
จะนําโครงการเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตของหลวงประดิษฐมนูธรรมมาใชซึ่งอาจทําให
ประเทศชาติกลายเปนคอมมิวนิสต 

 ๒. สถาบันพระมหากษัตริยถูกกระทบกระเทือนอยางหนักหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีบุคคลกระทําการหมิ่นองคพระประมุขของชาติ 

 ๓. ความไมพอใจการปกครองหลัง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เชน ความ 
ไมพอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรเปนผูกุมอํานาจการปกครองไวเพียงผูเดียว 

 ๔. ความตองการการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขภายใตรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ 

 ๕. ความไมพอใจที่คณะราษฎรละเลยบทบาทของทหารหัวเมืองในกิจการ
ภายในประเทศ 
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  ๖. ความขัดแยงระหวางพระวรวงศเธอพระองคเจาบวรเดชและพันเอก 
พระยาศรีสิทธิสงครามกับผูนําคณะราษฎรเกี่ยวกับความไมไววางใจทางการเมือง 
ซึ่งกระทบกระเทือนอํานาจของคณะราษฎร 

 การกระทําของฝายกบฏครั้งนี้สันนิษฐานไดวาฝายกบฏมีความตองการให
รัฐบาลดําเนินการบริหารประเทศแบบประชาธิปไตยแทนการปกครองโดยคนกลุมเดียวที่มี
อํานาจมาก แตรัฐบาลไดตอบโตฝายกบฏโดยการประกาศกฎอัยการศึกในมณฑลกรุงเทพและ
มณฑลอยุธยา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๗๖ และมอบหมายใหหลวงพิบูลสงครามเปนผูบังคับ
กองผสมปราบกบฏจนประสบผลสําเร็จ พันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามเสนาธิการ และ 
รองแมทัพฝายกบฏเสียชีวิตในการรบ สวนพระองคเจาบวรเดชตองลี้ภัยทางการเมืองไปพํานัก
ยังไซงอน ประเทศเวียดนาม รวมทั้งนายทหารชั้นผูใหญบางคนตองหลบหนีออกนอกประเทศ
เชนกัน 

 

๔.  กบฏนายสิบ (๓-๑๐ สิงหาคม ๒๔๗๘) 
 กบฏนายสิบเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนายทหารชั้นประทวนชั้นยศนายสิบ 

ทหารราบ จํานวน ๑๑ คน และพลเรือนอีก ๒ คน โดยมีสิบเอกสวัสดิ์  มะหะหมัด  เปนหัวหนา
ไดรวมกันวางแผนเพื่อยึดอํานาจลมลางรัฐบาลเพราะบริหารราชการแผนดินไปในเชิงเผด็จการ
โดยคิดจะจับบุคคลสําคัญในรัฐบาลเปนตัวประกันแตรัฐบาลสามารถจับกุมบุคคลผูเกี่ยวของกับ
การกอกบฏในครั้งนี้ไดเปนผลสําเร็จและไดตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลพิเศษ  พ.ศ. ๒๔๗๘ 
เพื่อพิจารณาคดีกบฏในครั้งนี้ โดยศาลไดตัดสินประหารชีวิตสิบเอก สวัสดิ์  มะหะหมัด และ
จําคุกบุคคลอื่นผูเกี่ยวของคนละ ๑๖ ป 

 

๕.  กบฏพระยาทรงสุรเดช  (๒๙  มกราคม  ๒๔๘๑) 
 โดยเหตุที่มี ศัตรูทางการเมืองเปนจํานวนมาก หลวงพิบูลสงคราม 

จึงใชมาตรการเฉียบขาดในการกวาดลางปราบปราม เพื่อความมั่นคงของรัฐบาลพระยาพหล 
พลพยุหเสนา คณะราษฎร และเพื่อตนเองดวย  โดยมีหลวงอดุลเดชจรัส  (บัตร  พ่ึงพระคุณ)  
อธิบดีกรมตํารวจเปนมือปราบ  แมจะขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวการปราบปรามศัตรู
ทางการเมืองก็ยังดําเนินอยู  ดวยเหตุวารัฐบาลสืบทราบวามีกลุมบุคคลพยายามจะกระทําการ
ทํารายบุคคลในรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  โดยจะอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวกลับมาเปนประมุขของประเทศ  และจัดต้ังรัฐบาลมีพระยาทรงสุรเดชเปน
นายกรัฐมนตรี  รัฐบาลไดทําการจับกุมผูถูกกลาวหาชุดแรก ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑  และ
จับกุมเพิ่มเติมอีกในเวลาตอมา 

 การกวาดลางทางการเมืองดําเนินไปอยางตอเนื่อง พระยาทรงสุรเดช  
ผูอํานวยการโรงเรียนรบไดถูกจับกุมพรอมกับมีคําสั่งไลออกจากราชการ (๒๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๔๘๑)  โดยไมมีเบี้ยหวัดบํานาญ และ “บีบบังคับในชั้นเชิงใหเนรเทศไปอยูประเทศเขมร”  
หรืออาจจะอยูสูคดีในขอหาเปนผูวางแผนลมลางรัฐบาล  พระยาทรงสุรเดชเลือกที่จะเดินทางไป
อยูประเทศเขมร  และลี้ภัยการเมืองอยูในประเทศเขมรจนสิ้นชีวิตใน พ.ศ. ๒๔๘๗  นอกจากนี้
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รัฐบาลยังไดประกาศสินบนนําจับพระยาฤทธิ์อัคเนย มูลคา ๑๐,๐๐๐ บาท  ขอหากบฏ  
(๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒) 

 ตอมารัฐบาลไดจัดต้ังศาลพิเศษขึ้นพิจารณาและตัดสินประหารชีวิตผูรวม
ขบวนการหลายคน แตมีบางคนที่ไดรับการลดโทษเปนจําคุกตลอดชีวิตเนื่องจากศาลเห็นวา 
เปนผูไดทําคุณงามความดีใหแกประเทศชาติมากอน ซึ่งไดแกพระองคเจาบรมวงศเธอ 
กรมขุนชัยนาทนเรนทร , พลโทพระยาเทพหัสดิน  และพันเอกหลวงชํานาญยุทธศิลป 

 

๖.  รัฐประหารโดยพลโท ผิน  ชุณหะวัณ  (๘ พฤศจิกายน  
๒๔๙๐) 

 การรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนการยึดอํานาจ 
โดยคณะทหารบก ซึ่งผูนําสวนใหญเปนนายทหารนอกประจําการ โดยมีพลโท ผิน  ชุณหะวัณ 
เปนผูนํา และประกอบดวย นาวาเอก กาจ  กาจสงคราม,  พันโท กาน  จํานงภูมิเวท,   
พันเอก สวัสดิ์  สวัสดิเกียรติ,  พันเอก สฤษดิ์  ธนะรัชต และพันเอก เผา  ศรียานนท   โดย
มีนายวรการบัญชา  (บุญเกิด  สุตันตานนท) เปนผูอุปถัมภดานเงินทุนคาใชจายในการทํา
รัฐประหาร ไดนํากําลังทหารเขายึดอํานาจจากรัฐบาลของพลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์ 
ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นใหลาออกจากตําแหนง โดยมีสาเหตุที่ทําใหตองมีการ
ยึดอํานาจ คือ 

 ๑. ปญหาความเดือดรอนเรื่องการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนเชนการขาดแคลนขาว 

 ๒. ปญหาเศรษฐกิจการเงินของประเทศภายหลังสงครามโลก เชน ราคา
สินคา ปญหาเงินเฟอ 

 ๓. ความไรประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลพลเรือนภายหลัง
สงครามโลก  

 ๔. ปญหาความไมสงบเรียบรอยภายในประเทศ เชน เกิดโจรผูรายชุกชุม 
 ๕. ปญหาการสวรรคตของรัฐกาลที่ ๘ ที่ไมสามารถชี้แจงขอเท็จจริงให

กระจางแจง 
 ๖. ความไมพอใจของกลุมทหารบกในเรื่องนโยบายการปลดทหารประจําการ

หลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ของรัฐบาลพลเรือน ทําใหทหารเกิดความรูสึกวาถูกรัฐบาลทอดทิ้ง
และถูกเหยียดหยามเกียรติภูมิของทหาร 

 เมื่ อทํ าการรั ฐประหารได สํ าเร็ จ คณะรั ฐประหารได สนับสนุนให 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ขึ้นเปนหัวหนาคณะรัฐประหาร และแตงต้ังใหเปนผูบัญชาการทหาร
แหงประเทศไทย  และไดประกาศยุบสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ โดยไดนํารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับใตตุม” 
รางโดยนาวาเอก กาจ  กาจสงคราม  ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลง 
พระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ไดกําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย 
วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร โดยพระมหากษัตริยจะทรงแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน
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เท ากับสมาชิกสภาผู แทนราษฎรซึ่ งราษฎรเปนผู เลื อกต้ั ง และไดมอบหมายให 
นายควง  อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดต้ังรัฐบาลตอไป 

 การรัฐประหารครั้งนี้ บุคคลสําคัญหลายทาน อาทิเชน พลเรือตรี ถวัลย  
ธํารงนาวาสวัสดิ์, นายปรีดี  พนมพยงศ และบรรดาคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลตางหลบหนี
ภัยการเมือง บางคนไดรับความชวยเหลือจากนายทหารเรือ เชน พลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์ 
และนายปรีดี  พนมยงค หลบซอนอยูที่สัตหีบ และตอมานายปรีดี  พนมยงค ไดเดินทางลี้ภัยทาง
การเมืองออกไปอยูที่สิงคโปรระยะหนึ่ง  โดยไดรับความชวยเหลือจากทูตทหารอังกฤษและสหรัฐ
ในกรุงเทพ  (ระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๑๓ ไดพํานักอยูในประเทศจีน ในฐานะ “แขกของรัฐ”  
และตอจากนั้นได เดินทางไปพํานักในประเทศฝรั่ งเศส จนกระทั่ งถึงแกอสัญกรรม 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖) 

 

๗.  กบฏแบงแยกดินแดน (๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๙๑) 
 กบฏแบงแยกดินแดนเปนการรวมตัวกันของอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรรคอดีตเสรีไทย ซึ่งประกอบดวย นายทองอินทร  ภูริพัฒน,   
นายฟอง  สิทธิธรรม, นายถวิล  อดุล และนายเตียง  ศิริขันธ รวมทั้งสมาชิกอื่นอีกหลายคน 
โดยทางการสืบทราบมาวาบุคคลกลุมนี้ไดรวมกันฝกอาวุธและเตรียมทหารเพื่อจะแบงแยก
ดินแดนภาคอีสานออกเปนอิสระจากประเทศไทย และจะสถาปนาเปน “สมาพันธรัฐ 
แหลมทอง”  โดยมีการสงชายฉกรรจจํานวนหนึ่งไปเรียนวิชาทหารที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 
และไดยุยงประชาชนภาคอีสานใหเกลียดชังรัฐบาลไทย 

 รัฐบาลไดทําการจับกุมผูตองหา ๒ ครั้ง แตการสอบสวนพิจารณาในชั้นศาล
ไดปลอยจําเลยพนขอหาไปทั้ง ๒ ครั้ง เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีเอกสิทธิทาง
การเมืองมาก 

 

๘.  กบฏเสนาธิการ หรือกบฏนายพล  (๑ ตุลาคม ๒๔๙๑) 
 ผูกอการกบฏสวนใหญเปนนายทหารในกรมเสนาธิการทหารโดยมี 

พลตรี สมบูรณ  ศรานุชิต,  พลตรี เนตร  เขมะโยธิน  และพลตรี หลวงรณกรรมโกวิท เปน
หัวหนาคนสําคัญ  สาเหตุที่ทําใหเกิดกบฏในครั้งนี้คือภายหลังการทํารัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 
พลเอก ผิน   ชุณหะวัณ  ไดรับตําแหนงผูบัญชาการทหารบก และพลโท กาจ  กาจสงคราม  
ไดรับตําแหนงรองผูบัญชาการทหารบก จึงมีการเปลี่ยนแปลงในกองทัพบกครั้งใหญทําให 
นายทหารบางคนไมพอใจในนโยบายของคณะรัฐประหาร เพราะเกิดความรูสึกวาทําใหกองทัพ
ตกอยูภายใตอิทธิพลของคณะรัฐประหารโดยสิ้นเชิง 

 โดยฝายกบฏตองการที่จะปรับปรุงกองทัพบกซึ่งเสื่อมโทรมอยูในขณะนั้น 
และไมตองการใหทหารเขามายุงเกี่ยวกับการเมือง จึงวางแผนที่จะเขายึดอํานาจการปกครอง 
โดยการจับกุมและสังหารบุคคลสําคัญในรัฐบาล ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๑ ในงานมงคลสมรส
ของพลตรี สฤษดิ์  ธนะรัชต ผูบัญชาการกองพลที่ ๑ กับนางสาววิจิตรา  ชลทรัพย แตยังไม
ทั นที่ พวกกบฏจะลงมื อปฏิบั ติ การ  ฝ ายรั ฐบาลซึ่ งมีจอมพล  ป .  พิบู ลสงคราม 
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เปนนายกรัฐมนตรี ไดทราบแผนการเสียกอนจึงมอบหมายใหกําลังทหารภายใตการบังคับบัญชา
ของพลตรี สฤษดิ์  ธนะรัชต และกําลังตํารวจภายใตการบังคับบัญชาของพลตรี เผา  ศรียานนท 
ไปทําการจับกุมพวกกบฏ ณ กองบัญชาการทหารของฝายกบฏในกระทรวงกลาโหมและไดจับกุม
ผูติดตามกบฏไดสําเร็จ 

 

๙.  กบฏวังหลวง  (๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๒) 
 กอนการเกิดกบฏวังหลวงขึ้นเพียงเล็กนอย นายปรีดี  พนมยงค ไดลักลอบ

เดินทางเขามาในประเทศไทยและไดรวมมือกับอดีตเสรีไทยและพลเรือตรี ทหาร ขําหิรัญ  
รวมกันวางแผนดําเนินการโคนลมรัฐบาลของคณะรัฐประหาร และทางฝายรัฐบาลพอจะทราบ
ความเคลื่อนไหวของฝายกบฏจึงไดประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมรับการจลาจล ในวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๔๙๒ เพราะสืบทราบวาจะมีการจลาจลขึ้น  กอนหนาการประกาศภาวะฉุกเฉิน 
ไมกี่ชั่วโมง  ตํารวจไดจับกุมนักการเมืองและนายทหารบางคน เชน พันเอก ทวน  วิชัยขัทคะ 
อดีตรั ฐมนตรีช วยว าการกระทรวงมหาดไทย  สมัยรั ฐบาลนายปรีดี   พนมยงค , 
พลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์,  รอยเอก สุนทร  ศิริทรัพย, รอยเอก วิเชียร  จาระสุต 
และนายเล็ก  ชัยสิทธิ ในขอหาพยายามกอการลมลางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

 กบฏวังหลวงเกิดขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๒  ฝายกบฏอาง
วัตถุประสงควา “ตองการใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕  และเปลี่ยนรัฐบาลใหม  แตวัตถุประสงค 
ที่แทจริงคือ ความพยายามแยงชิงอํานาจระหวางผูนําฝายพลเรือน  และทหารบกโดยการใช
กําลังอยางเดียว”  ฝายกบฏยึดพระบรมมหาราชวังเปนกองบัญชาการ และกระจายกําลังเขายึด
จุดสําคัญตาง ๆ ในพระนคร เชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  มหาวิทยาลัย 
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง  ที่ทําการโทรศัพทกลางวัดเลียบ เปนตน  ฝายยึดอํานาจได
ประกาศกระจายเสียงใหจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะ
รัฐบาลทั้งชุด  ตอจากนั้นก็ประกาศแตงต้ังนายดิเรก  ชัยนาม  เปนนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

  ฝายรัฐบาลไดมอบหมายใหพลตรี สฤษดิ์  ธนะรัชต  ผูบัญชาการกองพล 
ที่ ๑ เปนผูอํานวยการปราบปราม ไดเกิดการประทะกันระหวางฝายกบฏกับฝายรัฐบาลอยาง
รุนแรงถึงขั้นใชอาวุธ (ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๙๒) จนในที่สุด
รัฐบาลสามารถปราบปรามฝายกอการกบฏไดสําเร็จ นายปรีดี  พนมยงค ตองหลบหนีออกนอก
ประเทศอีกครั้งหนึ่ง  

 

๑๐.  กบฏแมนฮัตตัน  (๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๔) 
 กบฏแมนฮัตตันเปนการกระทําโดยฝายทหารเรือที่ไมพอใจการขยายอิทธิพล

ของคณะรัฐประหาร และการที่ทหารบกเขาไปเกี่ยวของในกิจการตาง ๆ ของกองทัพเรือและ 
ไมพอใจพฤติการณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สนับสนุนรัฐบาล  คณะกอการมีหัวหนาที่
สําคัญ คือ พลเรือตรี ทหาร ขําหิรัญ  (อดีตผูบังคับการกรมนาวิกโยธิน), นาวาเอก อานนท  
ปุณฑริกาภา  (ผูบังคับการกองสํารวจเรือรบ), นาวาตรี มนัส  จารุภา (ผูบังคับการเรือรบหลวง
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รัตนโกสินทร), นาวาตรี ประกาย  พุทธารี  (สังกัดกรมนาวิกโยธิน), นาวาตรี สุภัทร   
ตันติยาภรณ (สังกัดกรมนาวิกโยธิน) ฯลฯ 

 คณะกอการกบฏไดลงมือกระทําในวันที่ทําพิธีรับมอบ “เรือขุดแมนฮัตตัน” 
จากรั ฐบาลอเมริ กั น  โดยเอกอั ครราชทู ตสหรั ฐอเมริ กาเป นผู ทํ าพิ ธี มอบให แก 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๔๙๔  ณ ทาราชวรดิษฐ 

 ในขณะที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดทําการปราศรัยการรับมอบเรือ 
นาวาตรี มนัส  จารุภา (ผูบังคับการเรือรบหลวงรัตนโกสินทร) เปนผูจูโจมเขาจับกุมตัว 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม นําตัวไปควบคุมไวในเรือรบหลวงศรีอยุธยา และใหจอมพล ป.   
พิบูลสงคราม ประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและประกาศปลดบุคคลสําคัญในคณะ
รัฐประหาร แลวประกาศแตงต้ังพระยาสารสาสนประพันธ เปนนายกรัฐมนตรี 

 ฝายรัฐบาลไดประกาศใชกฎอัยการศึกพรอมกับยื่นคําขาดใหฝายกบฏปลอย
ตัวจอมพล ป.  พิบูลสงคราม ในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๔ พรอมกันนั้น 
ไดมอบหมายให พลโท สฤษดิ์  ธนะรัชต,  พลอากาศเอก ฟน   รณนภากาศ  ฤทธาคนี และ  
พลตํารวจโท เผา  ศรียานนท  ทําการปราบปรามกบฏอยางรุนแรงถึง ๒ วัน ๓ คืน  รัฐบาลได
ใชมาตรการขั้นเด็ดขาดแกพวกกบฏโดยใชเครื่องบินทิ้งระเบิดเรือรบหลวงศรีอยุธยา และเปนผล
ใหเรือหลวงคํารณสินธุอับปางลงดวยจึงทําใหฝายกบฏพายแพไป 

 

๑๑ .  รัฐประหารเงียบ   โดยพลเอก  ผิน   ชุณหะวัณ  (๒๙ 
พฤศจิกายน  ๒๔๙๔)  

 ภายหลังที่จอมพล ป.  พิบูลสงคราม ไดบริหารประเทศโดยรัฐธรรมนูญฉบับ  
พ.ศ. ๒๔๙๒ มาได ๒ ป รัฐบาลไดพบวารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๒ ทําใหรัฐบาลมีอํานาจ
นอยเกินไป เปนอุปสรรคในการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลไมสามารถควบคุมวุฒิสภาได
เทาที่ควร  คณะรัฐประหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงไดทําการยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่งเสมือนเปนการ
ปฏิวัติตนเอง ซึ่งรัฐประหารในครั้งนี้รูจักกันในนาม “รัฐประหารเงียบ พ.ศ. ๒๔๙๔”  นําโดย 
พลเอก ผิน  ชุณหะวัณ 

 ผลจากการทํารัฐประหารเงียบทําใหรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๒ ถูกยกเลิก
ไป และรัฐบาลสิ้นสุดลง พรอมกับมีการยุบเลิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจน 
พรรคการเมืองตาง ๆ  คณะรัฐประหารไดจัดต้ังคณะบริหารประเทศชั่วคราว  ประกอบดวย  

 ๑. พลเอก ผิน  ชุณหะวัณ 
 ๒. พลโท เดช  เดชประดิยุทธ 
 ๓. พลโท สฤษดิ์  ธนะรัชต 
 ๔. พลเรือตรี  หลวงยุทธศาสตรโกศล 
 ๕. พลเรือตรี หลวงชํานาญอรรถยุทธ 
 ๖. พลเรือตรี สุนทร  สุนทรนาวิน 
 ๗. พลอากาศเอก ฟน  รณนภากาศ  ฤทธาคนี 
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 ๘. พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ 
 ๙. พลอากาศโท หลวงปรุงปรีชากาศ 
 โดยมีจอมพล ป.  พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี พรอมกับไดนํา

รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ. ๒๔๗๕  มาประกาศใชแทนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๒  
 

๑๒.  กบฏสันติภาพ  (๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗) 
 รัฐบาลไดจับกุมบุคคลหลายคน เชน นายกุหลาบ  สายประดิษฐ (ศรีบูรพา),  

นายอุทธรณ  พลกุล,  นายประสิทธิ์ เทียนศิริ  และนายสุภัทร  สุคนธาภิรมย  ในขอหากบฏ
โดยการยุยงปลุกป นให เกิดความวุ นวายทางการเมืองขึ้ น ซึ่ งรู จั กกันในนามของ 
“กบฏสันติภาพ” จุดประสงคในการกอกบฏเพื่อตองการตอตานระบอบเผด็จการ และไมเห็น
ดวยกับการที่รัฐบาลยินยอมทําสัญญาดานการทหาร การเมือง และเศรษฐกิจกับอเมริกา โดย
รัฐบาลสมัยนั้นมีจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตรี 

 ในเวลาต อมารั ฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญั ติคอมมิ วนิ สต 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ มีผลทําใหรัฐบาลสามารถกวาดลางจับกุมผูกระทําการตอตานรัฐบาลได 
และรัฐบาลไดยื่นฟองบุคคลเหลานั้นในขอหาเกี่ยวพันเกี่ยวกับขบวนการสันติภาพโดย 
นายกุหลาบ  สายประดิษฐ และคณะ ถูกศาลตัดสินจําคุก ๕ ป 

 

๑๓. รัฐประหารโดยจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต(๑๖ กันยายน 
๒๕๐๐) 

 ใน วั นที่  ๒๐  สิ งห าคม  ๒๕๐๐  จอมพล  สฤษดิ์   ธนะรั ชต ,  
พลโท ถนอม  กิตติขจร,  พลตรี ประภาส  จารุเสถียร,  พลตรี ศิริ  สิริโยธิน  และ 
พลอากาศเอก  เฉลิมเกียรติ   วัฒนางกูร ไดลาออกจากการเปนสมาชิกของพรรค 
เสรีมนังคศิลา  และมีสมาชิกอื่นลาออกอีกเปน จํานวน ๔๖ คน ทําใหพรรคเสรีมนังคศิลามีฐานะ 
ที่ไมเขมแข็งพอ 

 ตอมาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๐ จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต หัวหนา 
คณะรัฐประหารในฐานะผูบัญชาการทหารบกกับพวกทหารอีกหลายคนไดรวมกันประชุมเพื่อ
พิจารณาแกไขปญหาบานเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และเห็นชอบที่จะเสนอขอเรียกรองแกรัฐบาล 
๒ ขอ ดวยกันคือ 

 ๑. ขอใหรัฐบาลลาออกทั้งคณะ เพื่อใหมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม 
 ๒. ใหพลตํารวจเอก เผา  ศรียานนท พนจากตําแหนงทางการเมืองและให

เดินทางไปอยูตางประเทศ 
 ตอมาวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๐๐ รั ฐบาลได ออกแถลงการณทาง

วิทยุกระจายเสียงโดยมีใจความสําคัญวารัฐบาลไดพิจารณาขอเรียกรองแลว และรัฐบาลก็ไดมี
การปรับปรุงใหเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย และเสียงเรียกรองของประชาชนอยูแลว จึงไมมี
เหตุอันใดอันที่จะทําใหรัฐบาลลาออกจากตําแหนงทั้งคณะ 
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 ตอมาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๐ ไดมีการชุมนุมเปดไฮปารคขึ้นที่ทอง
สนามหลวงโจมตีรัฐบาลอยางรุนแรง และกลุมชนเหลานั้นไดเดินขบวนไปพบจอมพล สฤษด์ิ  
ที่บานพัก  พรอมกับเรียกรองใหขับไลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  จึงไดกระทํารัฐประหารในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐  

 ใน วั น เดี ยวกั นนั้ นก็ ได มี ประกาศพระบรมราชโองการแต ง ต้ั ง 
จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต เปนผูรักษาพระนครฝายทหาร ดวยเหตุผลวา “รัฐบาลอันมีจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  ไดบริหารราชการแผนดินไมเปนที่ไววางใจของประชาชน 
ทั้งไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองได คณะทหารซึ่งมีจอมพล สฤษดิ์ 
ธนะรัชต เปนหัวหนา ไดเขายึดอํานาจการปกครองไวได และทําหนาที่เปนผูรักษาพระนคร 
ฝายทหาร  ขอใหประชาชนทั้งหลายอยูในความสงบและใหขาราชการทุกฝายฟงคําสั่ง  
จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป” 

 เมื่อจอมพล สฤษดิ์   ธนะรัชต  ทําการรัฐประหารสําเร็จ จอมพล ป.   
พิบูลสงคราม ตองลี้ภัยออกนอกประเทศ สวนพลตํารวจเอก เผา  ศรียานนท ถูกคณะทหาร 
เรียกตัวมาพบและบังคับใหออกไปอยูนอกประเทศ  

 ภายหลังจากการทํารัฐประหาร คณะรัฐประหารไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕  (แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕) และในวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๐๐  ไดมีพระบรมราชโองการแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท ๒๓ 
ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนนายทหารจาก ๓ เหลาทัพ มีพลเอก สุทธิ์  สุทธิสารรณกร เปนประธาน 
สภาผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรมีมติเปนเอกฉันทเลือกนายพจน  สารสิน เปน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๐๐ 

 

๑๔. รัฐประหาร โดยจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  (๒๐ ตุลาคม 
๒๕๐๑) 

 การรัฐประหารครั้งนี้เปนการกระทําของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต และ
ประกอบดวยนายทหาร ซึ่งสวนใหญไดรวมกันทํารัฐประหารเมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ มาแลว
ทั้งสิ้น โดยเตรียมการขณะพํานักเพื่อรักษาสุขภาพอยู ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อเห็นวา 
พลโท ถนอม  กิตติขจร ไมสามารถควบคุมสถานการณไวไดอยางมีประสิทธิภาพ   
จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต จึงไดเชิญนายถนัด  คอมันตร  เอกอัครราชทูตไทยประจํา 
กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และหลวงวิจิตรวาทการ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเบอน 
สวิตเซอรแลนด มาปรึกษาเพื่อเตรียมการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย  เมื่อ 
จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต ไดเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๑ ก็ไดเขารวม
ปรึกษาสถานการณบานเมืองกับพลโท ถนอม  กิตติขจร และบุคคลสําคัญอีกหลายคน 

                                                            
  ๓สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท ๒ คือ สมาชิกที่พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งขึ้น 
มีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทที่ ๑ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง. 
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 ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ พลโท ถนอม  กิตติขจร ไดนําคณะรัฐมนตรี
กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง ภายหลังการลาออกของคณะรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์   
ธนะรัชต ซึ่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ไดนํากําลังทหารเขายึดอํานาจ
การปกครอง 

   อนึ่ง  มีขอสังเกตวาการรัฐประหารครั้ งนี้ คณะทหารเรียกตนเองวา  
“คณะปฏิวัติ” และไดมีการชี้แจงวาเปนการ “ปฏิวัติ” ไมใช “รัฐประหาร” (ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓)คณะปฏิวัติย้ําวาเปนการปฏิวัติทุกสิ่ง เริ่มต้ังแตสถาบันการเมืองทั้งในทาง
ทฤษฎีและในทางปฏิบัติ  และไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๗๕  และฉบับแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕  ยกเลิกพรรคการเมือง ยกเลิกรัฐสภาและ
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  ออกกฎหมายควบคุมหนังสือพิมพทั้งไดออกประกาศหาม
ชุมนุมทางการเมืองและดําเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสตและอันธพาลอยางเฉียบขาด  
การปฏิวัติครั้งนี้จึงเปนการยกเลิกการเมืองแบบเดิม  คณะปฏิวัติมีอํานาจเต็มที่ในการบริหาร
ประเทศและประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรโดยไมมีกําหนดระยะเวลาและสถานที่
ต้ังแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑  เปนตนไป 

 
๑๕. รัฐประหาร  โดยจอมพล ถนอม  กิตติขจร (๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๑๔) 
 คณะรัฐประหารไดทํ าการยึดอํานาจรัฐบาลของตนเองในวันที่  ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และไดเรียกคณะของตนเองวา “คณะปฏิวัติ” โดยมี จอมพล ถนอม   
กิตติขจร เปนหัวหนา และมีพลเอก ประภาส  จารุเสถียร เปนรองหัวหนา คณะปฏิวัติได
ประกาศยกเลิกรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ .ศ . ๒๕๑๑ ยกเลิกวุฒิสภา  
สภาผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓) หัวหนาคณะปฏิวัติเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการทหารและขาราชการพลเรือนและไดประกาศใชกฎอัยการศึก
ทั่วราชอาณาจักร หามมั่วสุมทางการเมืองต้ังแต ๕ คนขึ้นไป และยกเลิกพระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑   คณะปฏิวัติไดจัดต้ัง “สภาบริหารคณะปฏิวัติ” ขึ้น (ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔)  เพื่อทําหนาที่ในการบริหารประเทศ โดยมีจอมพล ถนอม  กิตติขจร  เปน
ประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติ และมีผูอํานวยการ ๔ ฝาย คือ พลเอก ประภาส  จารุเสถียร  
เปนผูอํานวยการฝายรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศ  นายพจน  สารสิน 
เปนผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจและการคลัง  พลอากาศเอก ทวี  จุลละทรัพย เปนผูอํานวยการ 
ฝายเกษตรและคมนาคม และพลตํารวจเอก ประเสริฐ  รุจิรวงศ  เปนผูอํานวยการฝาย
การศึกษาและสาธารณสุข 

 คณะปฏิ วั ติไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ในระหวางรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และไดมีการจัดต้ังสภานิติบัญญัติ
แหงชาติขึ้น ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๒๙๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังเพื่อทําหนาที่
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ออกกฎหมายและอนุมัติรางรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอมาเพื่อใหพิจารณา และสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีสิทธิจะต้ังกระทูถามรัฐบาลได แตหามอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไมมีอํานาจเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้หามรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีพลตรี ศิริ  สิริโยธิน  เปน
ประธานสภา  นายทวี  แรงขํา เปนรองประธานคนที่หนึ่ง และพลเรือเอก กมล  สีตะกลิน  
เปนรองประธานคนที่สอง  จากนั้นสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติใหจอมพล ถนอม  กิตติขจร 
เปนนายกรัฐมนตรี 

 

๑๖.  รัฐประหาร  โดย  คณะปฏิ รูปการปกครองแผนดิน  
(๖ ตุลาคม ๒๕๑๙) 

  เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะทหารในนาม “คณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน” นําโดยพลเรือเอก สงัด  ชลออยู ไดเขายึดอํานาจการปกครองจาก
รัฐบาลของ ม.ร.ว.  เสนีย  ปราโมทย เพื่อยุติความวุนวายทางการเมืองที่ดําเนินสืบเนื่องมา  
๑๘ วันนับต้ังแตจอมพล ถนอม  กิตติขจรเดินทางกลับเขาประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๑๙ เปนตนมา 

 คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๑๗ และไดใชคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน เปน
กฎหมายในการปกครองประเทศชั่วคราวและไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร  ตอมา
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดมอบอํานาจใหฝายพลเรือนเขามาจัดต้ังรัฐบาล โดยมี 
นายธานินทร  กรัยวิเชียร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

 

๑๗.  กบฏ ๒๖ มีนา  (๒๖ มีนาคม ๒๕๒๐) 
 กบฏ ๒๖ มีนา นําโดย พลเอก ฉลาด  หิรัญศิริ อดีตรองผูบัญชาการ

ทหารบกที่ถูกคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินปลดออกจากตําแหนงเมื่อยึดอํานาจในวันที่  
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยไดนํากําลังทหารจากกองพลที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี และ ร.๑๙  
พัน ๑ – ๒ และ ๓ ประมาณ ๓๐๐ คน พรอมอาวุธ เขายึดสถานที่สําคัญ ๔ แหง คือ 
ศูนยปฏิบัติการกองทัพบกสวนรื่นฤดี, กองบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค, กองบัญชาการ
ทหารสูงสุดสนามเสือปา และกรมประชาสัมพันธ การยึดอํานาจของ พลเอก ฉลาด ไมประสบ
ผลสําเร็จเพราะฝายรัฐบาลโดยการนําของ พลเรือเอก สงัด  ชลออยู รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ไดนํากําลังทหารออกไปปราบปรามฝายกบฏไดสําเร็จ พลเอกฉลาด  หิรัญศิริ 
ถูกประหารชีวิตตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๑๘. รัฐประหารโดย พลเรือเอก สงัด  ชลออยู (๒๐ ตุลาคม 
๒๕๒๐) 

 เมื่อรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร บริหารประเทศมาไดระยะหนึ่งก็ถูก
คณะทหารยึดอํานาจโดยการนําของพลเรือเอก สงัด  ชลออยู เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ 
สาเหตุของการยึดอํานาจสืบเนื่องมาจากรัฐบาลบริหารประเทศแลวเกิดการแตกแยกในหมู
ขาราชการและประชาชนเศรษฐกิจทรุดลง ประกอบกับเห็นวาแผนพัฒนาประชาธิปไตย ๓ ขั้นที่
มีกําหนดระยะเวลา ๑๒ ป นานเกินความจําเปนไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนที่
ตองการใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว 

 ภายหลังยึดอํานาจไดเปนผลสําเร็จ คณะรัฐประหารไดมอบหมายให  
พลเอก  เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน  เปนนายกรัฐมนตรีและไดมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ โดยประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของ 
คณะรัฐประหาร คือ “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐”  
ซึ่งรัฐธรรมนูญไดกําหนดให  “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” ทําหนาที่ เปนรัฐสภาและ 
สภารางรัฐธรรมนูญ กับใหมี “สภานโยบายแหงชาติ” มีฐานะเหนือกวาสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ประธานสภานโยบายแหงชาติมีอํานาจสั่งปลดนายกรัฐมนตรีได 

 

๑๙.  กบฏยังเติรก หรือกบฏเมษาฮาวาย (๑ - ๓ เมษายน ๒๕๒๔)  
 คณะทหารกลุมหนึ่ งใชชื่อวา “คณะปฏิวั ติ” นําโดย พลเอก สัณห   

จิตรปฏิมา  รองผูบัญชาการทหารบกเปนหัวหนา ไดรวมกับกลุมทหารหนุมซึ่งมี “ยศพันตรี” 
กลุมหนึ่ง เรียกตัวเองวา “กลุมยังเติรก” โดยมี พันตรี จําลอง  ศรีเมือง, พันตรี มนูญ   
รูปขจร, พันตรี ชูพงศ  มัทวพันธ, พันตรี ชาญบูรณ  เพ็ญตระกูล, พันตรี แสงศักดิ์  
มังคละศิริ  และพันตรี ปรีดี  รามสูตร  นายกทหารหนุมกลุมนี้เปนเพื่อนรวมรุนนักเรียน 
นายรอยทหารบก (หลักสูตรใหม) รุน ๗ จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ตอมาจึงถูกเรียกวา 
“กลุม จปร. ๗”  เปนแกนนําสําคัญ ไดใชกําลังทหารเขายึดอํานาจการปกครองประเทศ ซึ่งมี 
พลเอก เปรม  ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ โดยไดมีการ
ควบคุมจุดสําคัญตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร และตั้งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่หอประชุม
กองทัพบก จากแถลงการณของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑ อางเหตุผลในการยึดอํานาจในครั้งนี้วา 
เกิดจากความบกพรองของตัวผูนํารัฐบาล และรูปแบบการปกครองที่มีใชอยู 

 การปฏิวัติครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไดต้ังกองอํานวยการ
รวมรักษาความสงบแหงชาติที่คายสุรนารี ในกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงประทับอยูดวยพรอม
กับพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญ ในเชาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๔ กองกําลังฝายรัฐบาลสามารถ
เขาควบคุมสถานการณไวได พลเอก สัณห  จิตรปฏิมา หัวหนาคณะปฏิวัติตองหลบหนีออก
นอกประเทศ สวนทหารที่รวมกอการถูกจับกุมทั้งหมดสงผลใหกลุมทหารยังเติรกตองแตกแยก
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และลดบทบาททางทหารลงไปโดยปริยาย ตอมาวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดมีประกาศ 
พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการกบฏครั้งนี้  และผลจากการกบฏครั้งนี้
จึงถูกสื่อมวลชนเรียกวา “กบฏเมษาฮาวาย” 

 

๒๐.  กบฏทหารนอกประจําการ (๘ กันยายน ๒๕๒๘) 
 ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในขณะที่ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการที่ประเทศอินโดนีเซีย และพลเอก อาทิตย  กําลังเอก  
ผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปราชการที่ยุโรปและสแกนดิเนเวีย  
ไดมีกลุ มนายทหารนอกประจํ าการคณะหนึ่ ง ซึ่ งนํ าโดย พันเอก  มนูญ  รูปขจร,  
พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน, พลเอก เสริม  ณ นครและ พลเอก ยศ  เทพหัสดิน  
ณ อยุธยา รวมดวยนายทหารประจําการอีกสวนหนึ่ง ไดพยายามจะยึดอํานาจจากรัฐบาลของ
พลเอก เปรม   ติณสูลานนท โดยไดนํากําลังทหารและรถถังจาก ม.พัน ๔ ซึ่งเคยอยูใตบังคับ
บัญชาและกําลังทหารอากาศโยธินบางสวนภายใตการนําของนาวาอากาศโท มนัส  รูปขจร 
เขายึดกองบัญชาการทหารสูงสุด และประกาศให พลเอก เสริม ณ นคร เปนหัวหนาคณะปฏิวัติ
เพื่อยึดอํานาจการปกครองของประเทศ แตไมประสบผลสําเร็จ เพราะถูกปราบปรามโดยทหาร
ฝายรัฐบาลซึ่งนําโดย พลเอก เทียนชัย  สิริ สัมพันธ รองผูบัญชาการทหารบก และ 
พลโท ชวลิต  ยงใจยุทธ รองเสนาธิการทหารบก โดยไดประสานกับฝายรัฐบาลซึ่งมี 
พลเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการตําแหนงนายกรัฐมนตรี   
การปราบปรามกบฏเปนผลสําเร็จ พันเอก มนูญ  รูปขจร ผูนําฝายกบฏตองลี้ภัยไปอยู 
นอกประเทศ 

 

๒๑. รัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
(๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔) 

 คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือ “คณะ รสช.” ภายใตการนํา
ของ พลเอก สุนทร   คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ไดเขายึดอํานาจการปกครองจาก
รัฐบาลของพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ โดย
การจับกุมตัวนายกรัฐมนตรีและคณะในเครื่องบิน ซี – ๑๓๐ ของกองทัพอากาศ ขณะเดินทาง 
ไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม คณะ รสช. ไดควบคุมตัว พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ และ  
พลเอก อาทิตย  กําลังเอก ไวระยะหนึ่ง และตอมาทั้ง ๒ ทาน ไดเดินทางออกนอกประเทศ 
เปนการชั่วคราวเพื่อคลี่คลายบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมือง  

 สาเหตุ ของการยึ ดอํ านาจสืบเนื่ องมาจากพฤติ การณ ฉ อราษฎร 
บังหลวงของคณะผูบริหารประเทศที่แสวงหาประโยชนแกตนเองและพวกพอง  อีกทั้งขาราชการ
การเมืองยังไดใชอํานาจกดขี่ขมเหงขาราชการประจําซึ่งไมยอมตกเปนเครื่องมือของนักการเมือง 
และรัฐบาลกระทําตัวเปนเผด็จการรัฐสภา ทําลายสถาบันทางทหาร ซึ่งเปนสถาบันเดียวที่ 
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ไมยอมตกอยูใตอิทธิพลทางการเมือง ทั้งปญหาการบิดเบือนคดีลมลางสถาบันพระมหากษัตริย 
ตอมาไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และเม่ือวันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๓๔ คณะ รสช. ไดแตงต้ังใหนายอานันท  ปนยารชุน  เปนนายกรัฐมนตรี 
เพื่อจัดต้ังรัฐบาลตอไป  

  รัฐบาลชุดที่มีอานันท  ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรีไดเขาบริหารประเทศ
และจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต  “รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔” ภายหลังการเลือกตั้งปรากฏวาพรรคสามัคคีธรรมไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดโดยมีการรวมตัวของพรรคการเมือง ๕ พรรค เพื่อจัดต้ังเปนรัฐบาล และได
เสนอชื่อนายณรงค   วงศวรรณ หัวหนาพรรคสามัคคีธรรมเปนนายกรัฐมนตรี แตไมประสบ
ผลสําเร็จ  ทั้งนี้ เนื่องจากนายณรงค วงศวรรณ ตองมัวหมองเรื่องถูกประเทศสหรัฐอเมริกา 
งดออกหนังสือนําตรวจลงตราเขาประเทศหรือวีซาใหเขาประเทศเพราะกรณีมีขอสงสัยวามีสวน
พัวพันกับการคายาเสพติด   ดังนั้น พรรคการเมืองทั้ง ๕ พรรค จึงสนับสนุนให พลเอก สุจินดา  
คราประยูร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เหตุการณดังกลาวนําไปสูการชุมนุมคัดคาน  
“คนกลาง” เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางการเมืองอยางตอเนื่อง จนกอใหเกิด
เหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยประชาชน 
ไดชุมนุมเรียกรองให พลเอก สุจินดา  คราประยูร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 
 

๒๒. รัฐประหาร โดยคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  (๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙) 

 การรัฐประหารครั้งนี้ไดเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของคณะบุคคลที่เรียกตนเองวา 
“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 
โดยมี พลเอก สนธิ  บุญยรัตนกลิน ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนหัวหนา สาเหตุของการยึด
อํานาจสืบเนื่องมาจากการบริหารประเทศของรัฐบาลซึ่งนําโดย พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ไดสรางความแตกแยกสลายความรูรักสามัคคีขึ้นในบางเมือง มีการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หนวยงาน องคกรอิสระถูกครอบงําทางการเมืองไมสามารถสนองตอบ
เจตนารมณตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทําให
การดําเนินกิจการทางการเมืองเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนหมิ่นเหมตอการ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริยผูทรงเปนที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย 
ภายหลังการยึดอํานาจไดเปนผลสําเร็จคณะปฏิรูปฯ ไดประกาศกฎอัยการศึกและยกเลิกคําสั่ง
ประกาศภาวะฉุกเฉินของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ที่ไดมีประกาศกอนมีการ 
ยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปฯ โดยมีคําสั่งปลด พลเอก สนธิ  บุญรัตนกลิน ออกจากตําแหนง 
ผูบัญชาการทหารบก) และไดประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
สิ้นสุดลง  วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพรอมกับ



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๓ 

รัฐธรรมนูญและไดประกาศใช  “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙”  จนกวาจะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม นอกจากนี้ ยังได
ประกาศใหมีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นโดยเร็ว พรอมกับเรียกรองใหนิสิต นักศึกษา ปญญาชน 
ไดมีสวนรวมในการเสนอแนวทางพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยและไดมอบหมายให พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท เขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี จัดต้ังรัฐบาลตอไป 
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