
บทที ่5 

การรัฐประหารตามจารีตประเพณ ี

(พ.ศ.2517 – 2549) 

 ในบทน้ีผูศึ้กษาจะกล่าวถึงเหตุการณ์การรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในช่วงพ.ศ.2517 – 2549     
เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ ลกัษณะของการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ี เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ผา่นพน้ยุคเผด็จการทหาร และไดมี้การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบบั  พ.ศ. 2517 ซ่ึงให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เปิดโอกาสให้กลุ่ม
ต่างๆ เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเปิดเผย ซ่ึงจะอธิบายการรัฐประหารในช่วงเวลาน้ี ว่ามีความแตกต่างจาก
ในช่วงพ.ศ.2475 – 2495 และช่วง พ.ศ.2500-2516 อยา่งไร โดยแบ่งการศึกษาการรัฐประหารแต่ละ
คร้ังออกเป็น 3 ส่วน คือ เหตุการณ์การรัฐประหาร สถาบนัพระมหากษตัริยก์บัการรัฐประหาร และ
ประเด็นขอ้สังเกตท่ีเกิดข้ึน โดยในช่วงน้ีมีการรัฐประหารเกิดข้ึน 4 คร้ัง 

5.1 การรัฐประหารคร้ังที ่9 วนัที ่6 ตุลาคม พ.ศ.2519   

 5.1.1 เหตุการณ์รัฐประหาร 

 เหตุการณ์รัฐประหารคร้ังน้ี เกิดข้ึนขณะ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี             
โดยหลงัจากท่ีเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมือง พ.ศ.2516 ส้ินสุดลง นายสัญญา ธรรมศกัด์ิไดข้ึ้น
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2517  
ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่นกัศึกษา และเปิดโอกาสให้กลุ่มสังคมนิยมเคล่ือนไหวไดอ้ย่าง
เต็มท่ี การเปิดเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มท่ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความวุ่นวายทาง
การเมือง  จนน าไปสู่การรัฐประหารโดยพลเรือเอกสงดั ชลออยู่  ผูเ้ป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร 
ภายใตช่ื้อ “คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน” โดยการรัฐประหารเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 
คณะรัฐประหารได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 และในวนัท่ี 7 ตุลาคม  
พ.ศ.2519  เวลาประมาณ 17.00 น. พลเรือเอกสงดัไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน  เพื่อกราบบงัคมทูลรายงานสถานการณ์ของประเทศใน
ปัจจุบนัให้ทรงทราบ1 ต่อมาไดมี้พระบรมราชโองการ โปรดเกลา้ฯให้ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่ง

                                                 

 1 ส านักงานพงษ์สุริยาทนายความ, ค าส่ังคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2519, (กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  อกัษรบณัฑิต,  2519),  หนา้  8. 
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ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2519 และทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายธานินทร์    
กรัยวเิชียร เป็นนายกรัฐมนตรี  

 5.1.2 สถาบันพระมหากษัตริย์กบัการรัฐประหาร 

 ก่อนการรัฐประหารในคร้ังน้ี พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2519 เพื่อกราบบงัคมทูลถึงสถานการณ์
บา้นเมืองและความตอ้งการท าปฏิวติั  โดยอยากจะไดพ้รจากพระโอษฐใ์หท้หารด าเนินการตามท่ีคิด  
แต่ในหลวงมิไดรั้บสั่งตรงๆแต่รับสั่งให้คิดเอาเองว่าควรท าอยา่งไร  พลเรือเอกสงดัเห็นวา่เม่ือมิได้
รับสั่งตรงๆก็คงท าการไม่ได ้ จึงกราบบงัคมทูลถามวา่หากทหารยดึอ านาจปกครองแลว้  ใครควรจะ
เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี  พลเรือเอกสงัดได้กราบบังคมทูลรายช่ือของบุคคลท่ีควรเป็น
นายกรัฐมนตรี 15  ช่ือ  แต่ก็ไม่ทรงรับสั่งสนบัสนุนผูใ้ด  เม่ือจะกราบบงัคมทูลลากลบัในหลวงทรง
รับสั่งว่า  จะท าอะไรลงไปก็ควรปรึกษานกักฎหมาย คือ คุณธานินทร์ กรัยวิเชียร  ผูพ้ิพากษาศาล
ฎีกาเสียดว้ย2  เม่ือพลเรือเอกสงดัท าการรัฐประหารในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ต่อมาในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2553 พ.ศ.2519 พลเรือเอกสงดั ไดเ้ขา้เฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดชฯ เพื่อกราบบงัคมทูลรายงานสถานการณ์ในปัจจุบนัให้ทรงทราบ และไดมี้พระบรม
ราชโองการโปรดเกลา้ฯแต่งตั้งนายธานินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.25193 และ
ในวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2519 นายธานินทร์ นายกรัฐมนตรี ไดอ้อกพระราชบญัญติันิรโทษกรรม
แก่ผูก้ระท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 พ.ศ.2519 เพื่อท าการ
นิรโทษกรรมใหผู้ท่ี้ท  าการรัฐประหารในคร้ังนั้น 

 5.1.3 ประเด็นข้อสังเกต 

 ประเด็นขอ้สังเกต จากการรัฐประหารในคร้ังน้ีแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

 1) การตั้งนายธานินทร์  เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลงัจากการรัฐประหารนั้น เป็นท่ีน่าสังเกต
วา่นายธานินทร์ เป็นบุคคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ แนะน าให้พลเรือเอก
สงดั ท าการปรึกษาก่อนจะท าการใดลงไป 

                                                 

 2 บุญชนะ  อตัถากร, บันทกึ  วิเคราะห์และวิจารณ์  16 นายกรัฐมนตรีของไทย, (มูลนิธิ ศ.บุญชนะ อตัถากร 
เพื่อการศึกษาและวจิยัจดัพิมพ,์ 2526), หนา้ 161-163. 

 3 นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  ไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้ฯแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีภายหลงัจากการท่ีถูก
รัฐประหารในวนัท่ี  20 ตุลาคม พ.ศ.2520. 
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 2) ปรากฏรูปแบบของการรัฐประหารท่ีเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน คือ การประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น และมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ รวมถึงมีการเขา้เฝ้า
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายรายงานถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

5.2 การรัฐประหารคร้ังที ่10 วนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ.2520   

 5.2.1 เหตุการณ์รัฐประหาร 

 เหตุการณ์รัฐประการขณะนั้นมีนายธานินทร์ กรัยวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรี การรัฐประหาร
เร่ิมมาจากปัญหาความขดัแยง้ภายใน  รวมถึงแผนพฒันาประชาธิปไตยท่ีกินเวลานานถึง  12  ปี 
ส่งผลให้พลเรือเอกสงดั   ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวติั   ท าการรัฐประหารรัฐบาลนายธานินทร์     
และแต่งตั้งพล.อ.เกรียงศกัด์ิ  ชมะนนัทข้ึ์นเป็นนายกรัฐมนตรี  และไดมี้การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2519 และมีการประกาศใชธ้รรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร  พ.ศ.2520  
ภายใตพ้ระปรมาภิไธย โดยมีพลเรือเอกสงดั ชลออยู่เป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
ต่อมาได้มีการร่างรัฐธรรมนูญข้ึน  จนกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2521  
เม่ือพล.อ.เกรียงศกัด์ิข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไดมี้การออกพระราชบญัญติันิรโทษกรรมแก่ผูก้ระท า
การอนัเป็นความผิดต่อความมัน่คงของรัฐภายในราชอาณาจกัร ระหว่างวนัท่ี 25 และวนัท่ี 26 
มีนาคม พ.ศ. 2520  

 ทั้ ง น้ี เหตุการณ์ ท่ีแสดงถึงความจ า เ ป็นในการได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
พระมหากษตัริย ์ ในการสร้างความชอบธรรมให้แก่การรัฐประหารนั้นปรากฏในการก่อกบฏของ
กลุ่มยงัเติร์กเม่ือ 1 เมษายน พ.ศ. 2524  ขณะนั้นมีพล.อ.เปรมเป็นนายกรัฐมนตรี  ผูก่้อการไดท้  าการ
ปฏิวติัซ่ึงเป็นการก่อการท่ีไม่เป็นผลส าเร็จจนกลายเป็นกบฏไป  โดยท่ีขณะเกิดการปฏิวติัคร้ังน้ี  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯและเช้ือพระวงศ์ไดเ้สด็จไปยงัค่ายสุรนารีตามค า
กราบบงัคมทูลของพล.อ.เปรม  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่สถาบนัพระมหากษตัริยท์รงไม่เห็นดว้ยกบัการ
กบฏในคร้ังน้ี  เน่ืองจากพระมหากษตัริย์ทรงอยู่ฝ่ายของพล.อ.เปรม4 แต่อย่างไรก็ดี ในวนัท่ี 5 
พฤษภาคม พ.ศ.2524 ก็ไดมี้การออกพระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผูก่้อความไม่สงบเพื่อยึด
อ านาจการปกครองแผน่ดิน ระหวา่งวนัท่ี 31 มีนาคม ถึงวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2524 โดยพล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท ์ 

 

 

                                                 

 4 นครินทร์  เมฆไตรรัตน์, อา้งแลว้, หนา้  168 – 169. 
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 5.2.2 สถาบันพระมหากษัตริย์กบัการรัฐประหาร 

 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการรัฐประหารในคร้ังน้ี ไม่ปรากฏเด่นชดัมากนัก เน่ืองจาก 
การรัฐประหารเร่ิมเป็นไปตามรูปแบบท่ีไดก่้อรูปร่างมาคือ การรัฐประหารเป็นผลส าเร็จ และคณะ
รัฐประหารไดเ้ขา้เฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบบัท่ีคณะรัฐประหารไดเ้ตรียมไว ้

 5.2.3 ประเด็นข้อสังเกต 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจในช่วงน้ีคือ การกบฏของกลุ่มยงัเติร์ก ท่ีไม่เป็นผลส าเร็จ ไดแ้สดงให้
เห็นส่วนท่ีส าคญัของการยดึอ านาจการปกครองจากรัฐบาลเดิมคือ การไดรั้บการยอมรับ หรือแสดง
วา่ไดรั้บการสนบัสนุนจากพระมหากษตัริย ์เน่ืองจากผูก่้อการกบฏแมไ้ดท้  าการยึดอ านาจไดเ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ แต่เน่ืองดว้ยพล.อ.เปรม ซ่ึงเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดเ้ขา้เฝ้าพระบาสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่ีสวนจิตรลดาและกราบบงัคมทูลเชิญให้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และเช้ือพระวงศเ์สด็จไปยงัค่ายสุรนารี ทั้งน้ีพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
เช้ือพระวงศไ์ดเ้สด็จตามค าทูลเชิญของพล.อ.เปรม5  

5.3 การรัฐประหารคร้ังที ่11 วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2534   

 5.3.1 เหตุการณ์รัฐประหาร 

 ขณะนั้นมีพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวณัเป็นนายกรัฐมนตรี  ได้เกิดการรัฐประหารโดยคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  น าโดยพล.อ.สุนทร  คงสมพงษ ์ พล.อ.สุจินดา  คราประยรู  โดย
อา้งเหตุผลดงัน้ี 

  - รัฐบาลมีพฤติการณ์ทุจริต ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 

  - ขา้ราชการการเมืองรังแกขา้ราชการประจ า   

  - เกิดเผด็จการรัฐสภา   

  - การท าลายสถาบนัทหารและกองทพั อนัเน่ืองมาจากปัญหาในการแต่งตั้งโยกยา้ย
นายทหาร   

  - การบิดเบือนคดีลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์ในคดีลอบสังหาร  

                                                 

 5 เพ่ิงอา้ง. หนา้ 169. 
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 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไดท้  าการยึดอ านาจจากพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวณั  
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ภายหลงัเม่ือไดท้  าการรัฐประหารแลว้  คณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติไดเ้ขา้เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อขอพระราชทานอภยัโทษ
และถวายรายงานถึงความจ าเป็นในการด าเนินการรัฐประหารจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดชฯ 6และในวนัท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ.2534  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้นายอานนัท ์ ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี  รวมถึงไดมี้
การประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2521 โดยน าธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2534  ข้ึนทูลเกลา้ฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2534 ไดมี้การออกพระราชบญัญติันิรโทษกรรมแก่ผูก้ระท าการยึดและควบคุมอ านาจการปกครอง
แผ่นดิน เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2534 โดยนายอานันท์ นายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้บ
สนองพระบรมราชโองการ 

ในการรัฐประหารคร้ังน้ี  ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งพล.อ.สุนทร คงสมพงษ ์ 
เป็นหวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ประกาศน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีคร้ังประกาศ
ตั้งจอมพลสฤษด์ิเป็นผูรั้กษาพระนคร  เน่ืองจากเป็นประกาศพระบรมราชโองการท่ีปราศจากผูล้ง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ7  เช่นเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 6 พล.อ.สุจินดา  คราประยูร, “บันทึกความรู้สึกของพล.อ.สุจินดา  คราประยูร”.  ท าเป็นธรรม, 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิกตเวทิน, 2542),  หนา้  390,  อา้งใน  เพ่ิงอา้ง, หนา้  170.  

 7 ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  108  ตอนท่ี  36  วนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2534. 
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รูปภาพที ่5.1 ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ 

 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2534  โดยเน้ือหาใน
รัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวมิได้ระบุว่านายกรัฐมนตรีตอ้งมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จึงเป็น
การเปิดโอกาสให้พล.อ.สุจินดา  คราประยรูซ่ึงเป็นหน่ึงในผูก้ระท าการรัฐประหารคร้ังน้ีไดเ้ขา้มา
เป็นนายกรัฐมนตรี  ทั้งๆท่ีก่อนหน้านั้นพล.อ.สุจินดาได้กล่าวถึงการรัฐประหารว่า  มิได้มีความ
ตอ้งการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ภายหลงักลบัยอมรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  โดยกล่าวว่ายอมเสีย
สัตยเ์พื่อชาติ  จนน าไปสู่การสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ประชาชน  และกลายเป็นการชุมนุมประทว้ง
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และมีการปราบปรามผูชุ้มนุมโดยกองทพัจนน าไปสู่ความรุนแรงในช่วง  17-20  พฤษภาคม  พ.ศ.
2534  ท่ีสร้างความเสียหายเป็นอยา่งมาก   

5.3.2 สถาบันพระมหากษัตริย์กบัการรัฐประหาร 

สถาบนัพระมหากษตัริยก์บัการรัฐประหารในคร้ังน้ีมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดการ
รัฐประหาร และส่วนท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีตามมาจากการรัฐประหาร ดงัน้ี 

1) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีลงพระปรมาภิไธยใน ประกาศ
พระบรมราชโองการ แต่งตั้งหวัหนา้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2534 โดยท่ีมิได้มีผูล้งนามสนองรับพระบรมราชโองการ ซ่ึงเป็นกรณีเดียวกับการลงพระ
ปรมาภิไธยตั้งจอมพลสฤษด์ิ เป็นผูรั้กษาพระนคร โดยไม่มีผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

2) ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารแลว้ ไดเ้กิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง                    
อนัเน่ืองมาจากการข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.สุจินดา ซ่ึงเกิดเหตุความรุนแรงทางการเมือง
คร้ังใหญ่คร้ังหน่ึงของประเทศไทย และพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้พล.อ.สุจินดา  คราประยูร
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้ น กับพล.ต.จ าลอง  ศรีเมือง  แกนน าผู ้ชุมนุมเข้าเฝ้าเม่ื อว ันท่ี  20  
พฤษภาคม  พ.ศ.2534  ณ  พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน  พระราชกระแสรับสั่งในคร้ังน้ีไดมี้การ
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศ   หลังจากนั้ นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2534          
พล.อ.สุจินดา  คราประยรูก็ไดล้าออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดชฯได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายอานันท์  ปันยารชุนด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในวนัท่ี  10  มิถุนายน  พ.ศ.2534  ตามการเสนอช่ือโดยนายอาทิตย ์ อุไรรัตน์  
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะนั้น8 ในเหตุการณ์คร้ังน้ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯไดท้รงมีบทบาทท่ีชดัเจนในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองอีกคร้ัง9  

 

 

 

                                                 

 8 ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ,  60  ปี ประชาธิปไตย : ล าดบัเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองไทย  2475-
2535, เอกสารประกอบการสมัมนาเน่ืองในโอกาส  60  ปี  ประชาธิปไตย  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2535,  หนา้  
142.  อา้งใน นครินทร์  เมฆไตรรัตน์, พระผู้ปกเกล้าประชาธิปไตย : 60 ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครอง
ไทย, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), หนา้  172.     

 9 เพ่ิงอา้ง,  หนา้  171. 
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5.3.3 ประเด็นข้อสังเกต 

ประเด็นขอ้สังเกตในการรัฐประหารคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1) การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยใน 
ประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยท่ีมิได้มีผูล้ง
นามสนองรับพระบรมราชโองการนั้น ซ่ึงจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ีไดเ้กิดค าอธิบายถึงพระราชอ านาจ
ของพระมหากษตัริยเ์ม่ือเกิดการรัฐประหาร ดงัน้ี 

บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ  ไดอ้ธิบายถึงอ านาจอธิปไตยของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ไทยว่า   อ านาจอธิปไตยนั้ นก่อนท่ีจะมีการเป ล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ .2475  อยู่ ท่ี
พระมหากษตัริย ์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองแลว้พระมหากษตัริยก์็ทรงสละอ านาจนั้นมาให้
ประชาชน ดว้ยการพระราชทานรัฐธรรมนูญแลว้ลดพระองคล์งมาอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ โดยทรงใช้
อ านาจนั้นแทนปวงชน  ซ่ึงถือวา่ในทางกฎหมายนั้นพระมหากษตัริยแ์ละประชาชนเป็นเจา้อ านาจ
อธิปไตยร่วมกัน เ ม่ือมีการรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตยก็กลับคืนสู่
พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นเจา้ของเดิมมาก่อน และเม่ือมีการจดัท ารัฐธรรมนูญใหม่ น าข้ึนทูลเกลา้ฯ
เพื่อขอใหท้รงลงพระปรมาภิไธย ก็เท่ากบัพระมหากษตัริยส์ละอ านาจกลบัคืนมาท่ีประชาชน10  

 2) การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกลา้ฯให้พล.ต.จ าลอง 
ศรีเมือง และพล.อ.สุจินดา คราประยูรเข้าเฝ้าฯนั้น เป็นการใช้พระราชอ านาจทั่วไปของ
พระมหากษัตริย์ ในส่วนท่ีมิได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึง Watter Bagchot 
ผูท้รงคุณวุฒิในทางรัฐศาสตร์กล่าวไว ้ได้แก่ พระราชอ านาจท่ีจะทรงไดรั้บการปรึกษาหารือจาก
รัฐบาล (The Right to be Consulted) พระราชอ านาจท่ีจะทรงสนบัสนุนรัฐบาล (The Right to 
Encourage) และพระราชอ านาจท่ีจะทรงตกัเตือน (The Right to warn)11   

 การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงให้พล.อ.สุจินดา และพล.ต.
จ าลอง เขา้เฝ้าฯ นั้น เป็นการใช้พระราชอ านาจโดยทัว่ไปในส่วนของ พระราชอ านาจท่ีจะทรง
ตกัเตือน (The Right to Warn) คือ พระราชอ านาจท่ีพระมหากษตัริยท่ี์จะทรงตกัเตือนรัฐบาลในการ
บริหารบา้นเมือง เน่ืองจากในขณะท่ีเขา้เฝ้านั้น พล.อ.สุจินดา ยงัคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ พระราช
อ านาจในส่วนน้ีบางคร้ังอาจมิไดมี้การแสดงออกหรือเปิดเผยสู่สาธารณะมากนกั เพราะบางเร่ืองอาจ
เป็นการตกัเตือนเป็นการภายในระหว่างพระมหากษัตริย์กับคณะรัฐมนตรี แต่ในกรณีเม่ือเกิด

                                                 
10                   ,                   2                3, (                             , 2547)   

 11 ธงทอง จนัทรางศุ, อา้งแลว้,  หนา้ 60. 
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เหตุการณ์ความสงบในบา้นเมืองข้ึน เช่นเม่ือเกิดเหตุการณ์จลาจลทางการเมืองเม่ือเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2535 เหตุการณ์เร่ิมมีความรุนแรงมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้โปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุจินดา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และพลตรีจ าลอง ผูแ้ทนฝ่ายท่ี
เรียกร้องทางการเมือง และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท โดยมีพระราชด ารัสตอนหน่ึงวา่12  

“........ก็ขอให้ท่าน โดยเฉพาะสองท่าน พลเอกสุจินดาและพลตรีจ าลอง 
ช่วยกันคิด คือ หันหน้าเข้าหากัน ไม่ใช่เผชิญหน้ากัน เพราะว่าเป็น
ประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหน่ึงคนสองคน เป็นประเทศของทุก
คน ตอ้งเขา้หากนัไม่ใช่เผชิญหน้ากัน แก้ปัญหาเพราะว่าอนัตรายมีอยู ่
เวลาคนเราเกิดความบา้เลือดปฏิบติัการรุนแรงต่อกนั มนัลืมตวัลงทา้ยก็ไม่
รู้ว่าตีกนัเพราะอะไร แลว้ก็จะแกปั้ญหาอะไร เพียงแต่ว่าจะตอ้งเอาชนะ 
แลว้ก็ใครจะชนะ ไม่มีทางชนะ อนัตรายทั้งนั้น มีแต่แพ ้คือต่างคนต่างแพ ้
ผู ้ท่ี เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วแพ้ท่ีสุดคือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็น
ประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชนเฉพาะใน กรุงเทพมหานคร ถ้า
สมมติว่ากรุงเทพมหานครเสียหาย ประเทศก็เสียหายทั้งหมด แล้วจะมี
ประโยชน์อะไรท่ีจะทนงตวัวา่ชนะ เวลาอยูบ่นกองส่ิงปรักหกัพงั...........” 

 ภายหลงัจากท่ีผูแ้ทนทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้เฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแลว้นั้น เหตุการณ์
ความสงบก็ค่อยๆคล่ีคลายลง โดยพลเอกสุจินดาตนัสินใจลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน
ท่ีสุด จากพระราชด ารัสท่ีทรงพระราชทานแก่ผูน้ าทั้ง 2 ฝ่ายจะเห็นวา่ เป็นการเตือนสติให้เห็นถึง
ความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ประเทศชาติบา้นเมือง และประชาชนทุกคนมิใช่แค่ในกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น 

 พระราชอ านาจทั้ง 3 นั้นมิไดมี้การบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็น
ท่ีทราบกันดีว่า  แม้มีการเป ล่ียนแปลงการปกครองมา เ ป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขนั้น พระมหากษตัริยย์งัคงทรงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในส่วนน้ีอยูโ่ดยท่ี
มิไดมี้การบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  

 

 

 

                                                 
12 เพิงอา้ง, หนา้ 151. 
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5.4 การรัฐประหารคร้ังที ่12 วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ.2549   

 5.4.1 เหตุการณ์รัฐประหาร 

 ภายหลงัจากเหตุการณ์  พฤษภาคม  พ.ศ.2534 ไดมี้การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อท าการ
ร่างรัฐธรรมนูญ  จนน าไปสู่การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540  และการ
เลือกตั้งในปี 2544 ไดส้ร้างความเขม้แข็งให้กบัพรรคการเมือง โดยมีการกุมอ านาจในสภาแต่เพียง
พรรคเดียวคือพรรคไทยรักไทย  ซ่ึงกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในสังคม จนกระทัง่การ
เลือกตั้งทัว่ไปในพ.ศ.2548 พรรคไทยรักไทยไดค้ะแนนเสียงจากประชาชนอยา่งมากมาย จนเกิด
กระแสวพิากษว์จิารณ์ถึงความเป็นเผด็จการรัฐสภา  ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของรัฐบาล  
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  การครอบง าองค์กรอิสระ  รวมถึงจริยธรรมทางการเมืองของ พ .ต.ท.ดร.
ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นอกจากน้ีพ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ยงัมีข้อกังขาถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์เช่นในกรณีการท าบุญท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในวนัท่ี 10 
เมษายน พ.ศ.2548 มีผูส้ังเกตวา่ต าแหน่งท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณนัง่ โดยปกติเป็นท่ีของพระมหากษตัริย ์จน
ส านักพระพุทธศาสนาตอ้งออกมาช้ีแจงว่าส านักพระราชวงัเป็นผูอ้อกแบบพิธีการทั้งหมด และ
ความขดัแยง้ระหวา่งนายสนธิ ล้ิมทองกุล กบั พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ในเร่ืองการด าเนินรายการ “ลูกแกะ
หลงทาง” ของนายสนธิจนน าไปสู่การเกิดข้ึนของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  ท่ีน าโดย
นายสนธิ และเกิดเป็นกระแสการต่อสู้ท่ีแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายหน่ึงสนับสนุน พ.ต.ท.ดร.
ทกัษิณ และฝ่ายท่ีต่อตา้น โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีความพยายามในการดึงสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ขา
มาเก่ียวข้องในการต่อสู้ ทางการเมือง ฝ่ายพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยย ังมีการขอ
พระราชทานนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา 7  ซ่ึงเกิดเป็นกระแสวิพากษว์ิจารณ์อยา่งกวา้งขวางถึงความ
เหมาะสมของการนายกรัฐมนตรีพระราชทาน มีการอ้างอิงกับกรณีนายกพระราชทานคือ นาย
สัญญา ธรรมศกัด์ิ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีแตกต่างกนั เพราะในปี 2514 การพระราชทานนายสัญญาเป็น
นายกรัฐมนตรี เป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีนายกรัฐมนตรี เพราะพลโทถนอมไดล้าออกจากต าแน่ง แต่ใน
กรณีน้ียงัมีนายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งอยู่ เม่ือสถานการณ์บา้นเมืองเกิดความวุ่นวายมากข้ึน และ
พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ปฏิเสธท่ีจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี สุดทา้ยจึงน าไปสู่การรัฐประหาร
โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือ 
คปค. น าโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  โดยมีขอ้อา้งในการรัฐประหารดงัน้ี13 

  - รัฐบาลปัจจุบนั ไดก่้อให้เกิดปัญหาความแตกแยกอยา่งรุนแรงในสังคม อยา่งไม่
เคยมีมาก่อนคณะรัฐประหารน้ีไดด้ าเนิน 
                                                 

 13 ธ ารงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต,์ อา้งแลว้, หนา้ 39-40. 
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  - การหม่ินพระบรมเดชานุภาพต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

  - การทุจริต มิชอบในการบริหารประเทศ 

 การรัฐประหารเร่ิมข้ึนในค ่าวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2549 พล.อ.สนธิไดเ้ป็นผูน้ าในการยึด
อ านาจจากรัฐบาล ซ่ึงขณะนั้นพ.ต.ท.ดร.ทกัษิณปฏิบติัภารกิจอยูต่่างประเทศ คณะรัฐประหารไดเ้ขา้
ยึดธรรมเนียมรัฐบาล และสถานีโทรทศัน์โดยท าการเช่ือมสัญญาณกบัสถานีโทรทศัน์กองทพับก
ช่อง 5 ขณะท่ี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร รักษาการนายกรัฐมนตรี ไดอ้อกแถลงการณ์สถานการณ์
ฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่านดาวเทียม จากประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 แต่เม่ืออ่านแถลงการณ์ได ้3 ฉบบั ก็มีก าลงัทหารพร้อมอาวุธกลุ่มหน่ึงบุกเขา้
ไปยงัสถานีฯ พร้อมออกค าสั่งให้หยุดการแพร่ภาพโดยทนัที เป็นผลให้เจา้หน้าท่ีสถานีฯ ตอ้งตดั
สัญญาณการแถลงข่าวลงทนัที หลงัจากนั้นสถานีโทรทศัน์ทุกช่องไดถู้กเช่ือมสัญญาณกบัโทรทศัน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และมีการเปิดเพลง “ความฝันอนัสูงสุด” จกระทัง่มีการอ่าน
แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองฯ ถึงการยึดอ านาจในคร้ังน้ี และคณะปฏิรูปการปกครองฯ 
พร้อมดว้ยประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ในเวลาประมาณเท่ียงคืน เพื่อถวายรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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ท่ีมา : http://www.generalprem.com/news.html 

ภาพที ่5.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ            
โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะปฏิรูปฯ เข้าเฝ้าฯ                                    

ในคืนวนัที ่19 กนัยายน 2549 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต 

 

 การรัฐประหารในคร้ังน้ีสร้างปรากฏการณ์หน่ึงคือ ในเช้าวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ.2549 มี
ประชาชนออกมาให้ก าลงัใจมอบดอกไม ้ถ่ายรูปรถถงัและทหาร ท่ีดูแลความเรียบร้อยอยู่ตามจุด
ต่างๆ ของประเทศ จนมีหลายคนกล่าววา่เป็นการรัฐประหารท่ีเรียบร้อยท่ีสุด และในวนัท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2549 ก็ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ.2549  

 นอกจากน้ี การรัฐประหารคร้ังน้ียงัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการนิรโทษกรรมคณะผู้ก่อการ
รัฐประหาร โดยบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ.2549  มาตรา 
3714 เ น่ืองจากการนิรโทษกรรมคณะผู้ก่อการรัฐประหารในอดีตท่ีผ่านมา จะออกเป็นการ
พระราชบญัญติั หรือพระราชก าหนดแยกต่างหากจากรัฐธรรมนูญ 

                                                 

 14 มาตรา 37 บรรดาการกระท าทั้งหลาย ซ่ึงไดก้ระท าเน่ืองในการยึด และควบคุมอ านาจการปกครอง
แผ่นดิน เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท า

http://www.generalprem.com/news.html
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 5.4.สถาบันพระมหากษัตริย์กบัการรัฐประหาร 

 การรัฐประหารในคร้ังน้ี สถาบนัพระมหากษตัริยท์รงถูกดึงเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในทาง
การเมือง ทั้งก่อนการรัฐประหารและภายหลงัเกิดการรัฐประหาร ดงัน้ี 

 1) ก่อนการรัฐประหารในคร้ังน้ี ประเทศชาติมีความวุน่วายทางการเมืองเป็นอยา่งมาก และ
มีการชุมนุมของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซ่ึงมีการขอพระราชทานนายกรัฐมนตรี 
จนกระทัง่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมีพระราชด ารัสพระราชทานแก่ผูพ้ิพากษาประจ าศาล
ส านกังานศาลยุติธรรม ณ พระต าหนกัเป่ียมสุข วงัไกลกงัวล อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือวนัท่ี 
25 เมษายน พ.ศ.2549 วา่  

  "ขา้พเจา้มีความเดือดร้อนมากท่ีเอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกฯพระราชทาน 
 ซ่ึงไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย ถ้าไปอา้งมาตรา 715 ของรัฐธรรมนูญ 
 เป็นการอ้าง ท่ีผิด มันอ้างไม่ได้ มาตรา 7  มี  2 บรรทัดว่า  อะไรท่ีไม่มีใน
 รัฐธรรมนูญ ก็ใหป้ฏิบติัตามประเพณีหรือตามท่ีเคยท ามา ไม่มี เขาอยากจะไดน้ายก
ฯพระราชทานเป็นตน้ จะขอนายกฯพระราชทาน ไม่ใช่เป็นเร่ืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เป็นการปกครองแบบ ขอโทษ พดูแบบมัว่ แบบไม่มีเหตุมีผล.." 

 จากพระราชด ารัสข้างต้น แสดงถึงการให้ค  าอธิบายเ ก่ียวกับพระราชอ านาจของ
พระมหากษตัริย ์ในเร่ืองการขอพระราชทานนายกรัฐมนตรี  

                                                                                                                                            

ดงักล่าว หรือของผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากหัวหนา้ หรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข อนัไดก้ระท าไปเพ่ือการดงักล่าวขา้งตน้นั้น การกระท าดงักล่าวมาทั้งหมดน้ีไม่วา่
เป็นการกระท าเพ่ือใหมี้ผลบงัคบัในทางนิติบญัญติั ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการ
กระท าอนัเป็นการบริหารราชการอยา่งอ่ืน ไม่วา่กระท าในฐานะตวัการ ผูส้นบัสนุน ผูใ้ชใ้หก้ระท า หรือผูถู้กใชใ้ห้
กระท า และไม่วา่กระท าในวนัท่ีกล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลงัวนัท่ีกล่าวนั้น หากการกระท านั้นผิดต่อกฎหมาย ให้
ผูก้ระท าพน้จากความผิด และความรับผิดโดยส้ินเชิง 

 15 มาตรา 7 พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติเป็นประธานสภาคนหน่ึง และ
เป็นรองประธานสภาคนหน่ึงหรือหลายคนตามมติของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 ใหน้ าความในมาตรา 6 มาใชบ้งัคบัแก่การพน้จากต าแหน่งของประธานสภา และรองประธานสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติโดยอนุโลม 
 ใหป้ระธานคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิก
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ และการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
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 2) การเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ของคณะปฏิรูปการปกครอง 
เพื่อท าการถวายรายงานถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีพล.อ.เปรม ประธานองคมนตรีร่วมเขา้เฝ้า
ดว้ย  

 5.4.3 ประเด็นข้อสังเกต 

 ขอ้สังเกตท่ีเกิดข้ึนจากการรัฐประหารในคร้ังน้ี คือ 

 1)  การขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน โดยมีการกล่าวอ้างถึงการพระราชทาน
นายกรัฐมนตรีสมยันายสัญญา ธรรมศกัด์ิ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีแตกต่างกนัเน่ืองกรณีนายสัญญานั้น เป็น
ช่วงท่ีจอมพลถนอมลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และเดินทางออกนอกประเทศ ท าให้
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีวา่งลง แต่ในกรณีขอพ.ต.ท.ดร.ทกัษิณนั้น เป็นกรณีท่ีนายกรัฐมนตรียงัคงมี
อยู ่ยงัไม่ลาออกจากต าแหน่ง ท าใหไ้ม่สามารถใชเ้ป็นกรณีเทียบเคียงกนัได ้ 

 2) การรัฐประหารในคร้ังน้ี เป็นการรัฐประหารท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจน โดยเป็นการรัฐประหาร
ท่ีท าตามจารีตท่ีวางไว ้โดยการยึดอ านาจการปกครอง ฉีกรัฐธรรมนูญ เขา้เฝ้าพระมหากษตัริยเ์พื่อ
ถวายรายงานสถานการณ์เกิดข้ึน ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) 
พ.ศ.2549 โดยท่ีการรัฐประหารในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยอยา่งมาก  

5.5 บทสรุป 

 การรัฐประหาร 4 คร้ังท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ี จะเห็นจารีตประเพณีทางการรัฐประหาร ท่ีเกิดข้ึน
อย่างชดัเจน การเร่ิมค่อยๆ ปรากฏจารีตประเพณีในการรัฐประหารมากข้ึน ในคร้ังแรกๆของการ
รัฐประหารนั้น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ยงัทรงพระเยาวแ์ละทรงศึกษาอยู่
ต่างประเทศ เม่ือเสด็จกลบัประเทศไทยแลว้ ก็ยงัทรงไม่ปรากฏบทบาทท่ีชดัเจนมาก เน่ืองจากยงั
ทรงพระเยาว์และฝ่ายการเมืองค่อนข้างมีอ านาจมาก ท าให้ยงัไม่ปรากฏกระบวนการสร้าง
รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีในการรัฐประหาร ท่ีชดัเจน  

 แต่อย่างไรก็ดี แมพ้ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะมิไดท้รงอยู่ประเทศ
ไทยแต่ในคร้ังแรกของการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนในรัชสมยัของพระองค ์คือ การรัฐประหารเม่ือวนัท่ี  
8  พฤศจิกายน พ.ศ.2490  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชหตัถเลขา
แสดงความพอพระราชหฤทยัแก่คณะรัฐประหาร  ท่ีมิไดเ้กิดการเสียเลือดเน้ือของคนไทย และถือได้
วา่เป็นการเร่ิมตน้ของการรัฐประหารท่ีเร่ิมมาจากการกลวัภยัคุกคามท่ีมีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
จึงน าไปสู่ขอ้อา้งส่วนหน่ึงของการรัฐประหาร  
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 จากการเกิดการรัฐประหารคร้ังต่างๆ ข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการ
รัฐประหาร โดยในช่วงแรกนั้นยงัมิได้ปรากฏรูปแบบท่ีชัดเจนของการรัฐประหารกับพระราช
อ านาจ ของพระมหากษตัริยใ์นช่วงท่ีเกิดการรัฐประหาร การกล่าวถึงพระมหากษตัริยท่ี์เกิดข้ึนใน
การรัฐประหารนั้นมิได้เกิดข้ึนในคร้ังต่อมาของการรัฐประหาร เน่ืองจากในการรัฐประหาร เม่ือ
วนัท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2494  ท่ีไม่มีการลงนามของผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินในประกาศแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี  และมิไดมี้การอา้งพระบรมราชโองการในการประกาศแต่งตั้งให้จอมพล ป. พิบูล
สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี  รวมถึงไม่มีการลงพระปรมาภิไธยในการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญทนัที
หลงัการรัฐประหาร  แต่รัฐประหารคร้ังน้ีก็ส าเร็จลงและสามารถบริหารบา้นเมืองต่อมาได ้ แสดง
ให้เห็นว่า ในคร้ังน้ียงัมิได้มีความชดัเจนในการก่อรูปแบบของการรัฐประหาร และยงัไม่มีความ
ชดัเจนในส่วนของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการรัฐประหาร เน่ืองจาก
ในแต่ละคร้ังท่ีเกิดการรัฐประหารในนั้น มิไดมี้รูปแบบท่ีคลา้ยกนัเท่าไหร่นกั และมิไดมี้การอา้งถึง
พระมหากษตัริยใ์นทุกคร้ังท่ีเกิดการรัฐประหารข้ึน อาจเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีสถาบนัพระมหากษตัริย์
ห่างหายไปจากสังคมไทยเป็นเวลานาน 

 ช่วงเวลาท่ีเร่ิมปรากฏรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึนในการรัฐประหาร คือ ช่วงการรัฐประหารโดย
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2500 เร่ิมปรากฏรูปแบบวา่  เม่ือจะท าการรัฐประหาร
ตอ้งกระท าการเช่นใดบา้ง  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท าการรัฐประหารของจอมพลสฤษด์ิ  เม่ือท าการ
รัฐประหารแลว้จอมพลสฤษด์ิไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  และไดมี้
พระบรมราชโองการแต่งตั้ งจอมพลสฤษด์ิเป็นผู ้รักษาพระนคร  รวมถึงในยุคน้ี เป็นยุคท่ี
พระมหากษตัริยมี์บทบาทในสังคมไทยเป็นอยา่งมาก 

 หลงัจากการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษด์ิ พระมหากษตัริยท์รงมีพระราชอ านาจมากข้ึน 
จะเห็นไดจ้ากการแนะน าบุคคลให้กบัคณะทหารท่ีเขา้เฝ้ากราบทูลสถานการณ์บา้นเมือง  จนมาสู่
การวางรากฐานการรัฐประหารท่ีอาศยัความชอบธรรมจากพระมหากษตัริย ์ ในรูปแบบของการเขา้
เฝ้า  การขอค าแนะน าต่างๆ  รวมถึงการยกเลิกรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใช้อยู่และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่แทน  จนท้ายสุดน าไปสู่การสร้างรูปแบบของการรัฐประหารท่ีเม่ือมีการ
รัฐประหารแลว้  ก็ตอ้งมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญรวมถึงเขา้เฝ้าพระมหากษตัริย ์ โดยมีแนวโน้มท่ี
คณะรัฐประหารใดท าการรัฐประหารแล้วมิได้รับความยินยอมจากพระมหากษตัริย์  ก็เป็นอนั
กระท าการไม่ส าเร็จและกลายเป็นกบฏไป  

 กล่าวได้ว่าบทบาทของพระมหากษตัริยใ์นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น ปรากฏบทบาทชดัเจนในรัชสมยัของ
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวฯ 
และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานนัทมหิดลฯ นั้น มีช่วงเวลาในการด ารงต าแหน่งประมุขของ
ประเทศเพียงไม่นาน ท าให้ไม่ปรากฏบทบาทใดมากนัก แต่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระองค์ทรงครองราชยใ์นระยะเวลานาน จึงมีรูปแบบพฒันาการของ
พระราชอ านาจของสถาบนัพระมหากษตัริยท่ี์ปรากฏในทางการเมือง จนกระทัง่กลายเป็นท่ียอมรับ
ไปในท่ีสุด  

  

 


