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 งานวิทยานิพนธ์น้ีท าการศึกษาถึงการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนทั้ง 12 คร้ังโดยพิจารณาจาก
บทบาทความสัมพนัธ์ของสถาบนัพระมหากษตัริยก์บัการรัฐประหารท่ีเกิดข้ึนและขอ้ถกเถียงทาง
กฎหมายท่ีเกิดข้ึนต่อการรัฐประหาร จากการศึกษาผูศึ้กษาพบว่าสามารถแบ่งบทบาทของสถาบนั
พระมหากษตัริยก์บัการรัฐประหารได ้3 ช่วงเวลา ดงัน้ี คือ ช่วงท่ี 1 พ.ศ.2475 – 2500 ซ่ึงเป็นช่วง
การรัฐประหารก่อนการก่อตวัเป็นรูปแบบจารีตประเพณี ช่วงท่ี 2 พ.ศ.2501 – พ.ศ.2516 การ
รัฐประหารในช่วงท่ีก่อตวัเป็นจารีตประเพณี ช่วงท่ี 3 พ.ศ.2517 – พ.ศ.2549 การรัฐประหารตาม
จารีตประเพณี 

 ช่วงท่ี 1 ช่วงการรัฐประหารก่อนการก่อตวัเป็นรูปแบบจารีตประเพณี เป็นช่วงเวลาท่ีการ
รัฐประหารยงัไม่ปรากฏรูปแบบความสัมพนัธ์กบัสถาบนัพระมหากษตัริยท่ี์แน่ชดั เน่ืองจากเป็นช่วง
ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองไม่นาน คณะผูก่้อการรัฐประหารยงัไม่มีรูปแบบ
หรือแนวทางในการรัฐประหารท่ีชดัเจน 

 ช่วงท่ี 2 การรัฐประหารในช่วงท่ีก่อตวัเป็นจารีตประเพณี เป็นช่วงเวลาท่ีการรัฐประหารเร่ิม
ก่อตวัเป็นรูปแบบจารีตประเพณีท่ีชดัเจน และเร่ิมมีความสัมพนัธ์กบัสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นการ
สร้างความชอบธรรมให้กับคณะผูก่้อการรัฐประหาร จนน าไปสู่การสร้างจารีตประเพณีทาง
รัฐธรรมนูญของการรัฐประหารท่ีชัดเจน โดยเร่ิมจากการรัฐประหารและน าไปสู่การเข้าเฝ้า
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พระมหากษตัริยเ์พื่อถวายรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ีคณะ
รัฐประหารไดเ้ตรียมมา 

 ช่วงท่ี 3 การรัฐประหารตามจารีตประเพณี ซ่ึงช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีการรัฐประหารตาม
รูปแบบท่ีชดัเจน และเป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไป โดยสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นส่วนหน่ึง
ในการสร้างให้การรัฐประหารได้รับการยอมรับและมีรูปแบบการรัฐประหารท่ีกลายเป็น
รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี 

 ในบทสรุปจะแสดงให้เห็นวา่การรัฐประหารไดมี้การพฒันารูปแบบของการรัฐประหารมา
อย่างชา้ๆ จนในท่ีสุดก็ปรากฏรูปแบบของการรัฐประหารท่ีชดัเจน โดยมีสถาบนัพระมหากษตัริย์
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างการเป็นรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีท่ีไดรั้บการยอมรับจากประชาชน  
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ABSTRACT 

 

 

 This thesis is a study of the coup d’etat that have taken place in Thailand for all 
together twelve times by considering the role of the relationship of the monarch and the coup 
d’etat, as well as legal debates that have arisen related to coup d’etat. From the study, the student 
has found that the role of the monarch and the coup d’etat could be divided into three periods of 
time, which are the 1st period, between B.E. 2475-2500, which was the coup d’etat period before 
they were organized customary; the 2nd period, between B.E. 2501-2516, the coup d’etat during 
the custom organization; and the 3rd period, between 2517-2549, the custom coup d’etat. 

 The 1st period: The coup d’etat period before they were organized customary 
was the period that the coup d’etat had not shown any clear pattern of relationship with the 
monarch because the period was not far from the revolution for the change of government. The 
coup d’etat initiators did not yet have any clear guidelines for the coup d’etat. 

 The 2nd period: The coup d’etat during the custom organization was the period 
that the coup d’etat had begun to be organized into a clear pattern of custom, and they started to 
have a relationship with the monarch in creating righteousness for the group of the coup d’etat 
initiators which finally led to the clear establishment of the constitutional customary for coup d’etat, 
by starting from the coup d’etat of which afterwards a group of the coup d’etat initiators would 
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seek the king’s audience to report on the situation and then promulgate the new constitution they 
had prepared.  

 The 3rd period: The custom coup d’etat was the period that the coup d’etat had a 
clear pattern and became acceptable among the public in general, whereas the monarch had 
played a part in making the coup d’etat acceptable and had its own pattern that was finalized into 
the constitutional customary. 

 The summary will show how the pattern of coup d’etat has been gradually 
developed until it finally has its own clear pattern with the monarch playing a part in creating the 
constitutional customary that is deemed to be acceptable by the general public. 


