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บทคัดย่อ

 บทความนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการเปล่ียนรัฐธรรมนูญของประเทศไทยภายใต ้

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อทำาให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

ของประเทศไทย

 ผลการศึกษาพบว่า ตลอดระยะเวลา 87 ปี ของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น ได้ประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ โดยในฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ดังนี้แล้ว พบว่าสาเหตุ

ของการเปลีย่นรฐัธรรมนญูของประเทศไทยนัน้ มาจากผู้มอีำานาจทางการเมอืงใช้อำานาจของกฎหมายรัฐธรรมนญู

เพื่อแย่งชิงอำานาจและแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง กล่าวคือ ระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500 
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เป็นการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพ่ือแย่งชิงอำานาจระหว่างคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันเอง ภายในต่อมา 

ระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2523 เป็นการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อแย่งชิงอำานาจระหว่างทหารกับฝ่ายระบอบ

คอมมิวนิสต์ และระหว่าง พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน เป็นการแย่งชิงอำานาจของกลุ่มนักลงทุนทางการเมือง  

จนเกดิปัญหาขดัแย้งและมแีนวโน้มจะลกุลามบานปลาย จนเป็นเหตทุำาให้ทหารต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและเปลีย่น

รัฐธรรมนูญเป็นระยะ ๆ ตามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ: การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ; รัฐธรรมนูญ; ประเทศไทย

Abstract

 This article aims to study the causes of constitutional changes in Thailand under 

democratic regime. The main purpose is to identify the real problems and actual causes of 

constitutional changes in Thailand.

 Study results show that during the 87-year course of democratic system in Thailand, 

there have been 20 constitutions so far. The current Constitution was enacted on April 6, 2017. 

The main cause of Thai constitutional changes is politicians’ abuse of their political power for 

personal gain and benefits either for themselves or their associates. In other words, from 1932 

to 1957, constitutional changes resulted from political changing groups’ internal fights for power. 

Then, from 1957 to 1980, constitutional changes resulted from battles between the army and 

communism. Finally, from 1980 till present, constitutional changes resulted from battles among 

different groups of political investors. When their fights for power lead to political conflicts with 

apparent escalating violence, the army intervened and solved the problems. Consequently, 

constitutions have been changed time after time.
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1. บทน�า

 ประเทศไทยนั้น แต่เดิมมาปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดมา แม้กระทั่งการเลิกทาส

ที่อาณาอารยประเทศเกิดการสู้รบ เกิดความสูญเสียกว่าจะเลิกทาสได้ต้องบาดเจ็บล้มตายจากการเลิกทาส และ

ใช้เวลานานกว่าจะเลกิทาสสำาเรจ็ แต่ประเทศไทยพระมหากษตัริย์เป็นผู้นำาในการเลิกทาสสำาเร็จปราศจากความ

สูญเสีย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเร่ิมมาต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 5) ได้กล่าวกับข้าราชการว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ขึ้นครองราชย์

จะให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นของขวัญแก่คนไทย แต่เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่า หากให้ประชาธิปไตย

แก่ประชาชนทันทีจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะประชาชนยังขาดความเข้าใจ จึงได้ให้ความรู้และฝึกฝน
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ขุนนาง จนกระท่ังผ่านมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้ให้ร่างรัฐธรรมนูญเตรียมมอบประชาธิปไตยให้กับคนไทย5  

แต่คณะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ทำาการปฏิวัติเสียก่อน

 ในวนัที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เกิดการปฏิวัตเิปลีย่นการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์มา

เป็นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา โดยมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุอยูภ่ายใต้รัฐธรรมนญู6  

ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2564 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ทั้งฉบับปัจจุบันซึ่งได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน  

พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง แสดงให้เห็นว่าเกิดปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

ที่ไม่สามารถนำาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปบังคับใช้ให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมายของระบอบ

ประชาธปิไตย ซึง่การเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูเป็นการเปล่ียนบทบญัญติัของรฐัธรรมนญูในเรือ่งเกีย่วกับท่ีมาของ

อำานาจ การใช้อำานาจและการถ่วงดุลตรวจสอบอำานาจ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว

ถงึ 20 ฉบบั แต่ยงัคงมีปัญหาเก่ียวกบับทบัญญติัของรฐัธรรมนญูเสมอมา การศกึษาสาเหตุการเปลีย่นรฐัธรรมนญู

ไทยนี ้เป็นการศกึษาการนำาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแต่ละฉบบัมาใช้จะเกิดจากปัญหาและสาเหตุใด เพ่ือจะได้

แก้ไขได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน มิใช่เป็นการศึกษาจากตัวบทหรือการตีความตัวบทของกฎหมาย

2. ประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของไทย

 การบังคบัใช้บทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูไทย หมายถงึ ผูม้อีำานาจตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู นำาเอา

อำานาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไปใช้ให้บรรลุผลตามหน้าท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ แต่การท่ีผู้มีอำานาจตามรัฐธรรมนูญ

นำาอำานาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไปใช้นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความสุจริต  

และหลกัประโยชน์ของชาตแิละประชาชนโดยส่วนรวมด้วยมใิช่มอีำานาจตามทีก่ฎหมายบญัญัตไิว้ กลบัจะใช้อำานาจ

อย่างไรก็ได้ ซ่ึงตลอดระยะเวลา 87 ปี ของระบอบประชาธปิไตยของไทย การบงัคบัใช้บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู

ไทยยังมีปัญหา เนื่องจากมิได้นำาหลักกฎหมายมหาชนมาใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น แม้จะร่างรัฐธรรมนูญออกมาใช้

อกีก่ีฉบบักต็าม หากผูใ้ช้อำานาจตามรฐัธรรมนญูยงัไม่นำาหลกักฎหมายมหาชนมาใช้อย่างถกูต้อง ปัญหาการบงัคบั

ใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป

 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 เป็นฉบับช่ัวคราว โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 นายกรัฐมนตรียังคงเป็นพระยา

มโนปกรณ์นิติธาดา บริหารราชการแผ่นดินมาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2476 เกิดความขัดแย้ง 

อย่างรุนแรงเกี่ยวกับ “เค้าโครงเศรษฐกิจ” จนไม่อาจปรองดองกันได้ นายกรัฐมนตรีเสนอให้ออก 

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยให้เหตุผลว่าเค้าโครงเศรษฐกิจของ

นายปรีดี พนมยงค์ ที่เสนอให้สภาพิจารณานั้นมีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ ขัดต่อขนมธรรมเนียมประเพณี7 

จะเป็นผลเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศและความขดัแย้งนีเ้ป็นจดุเริม่ต้นความขดัแย้งในสงัคมไทยตลอดมา

จนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งทางความคิดในครั้งนี้ ทำาให้เกิดพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2476 และ

 5 Thanakit (Pseudonym), History of the Prime Minister, 2nd ed. (Bangkok: Pyramid House, 2007), 22. [In Thai]

 6 Sathian Homkhachon et al., Political Theory and Ethics 2, 7th ed. (Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, 2016), 

242. [In Thai]

 7 Sawang Lanleau, 37 Years of Bangkok’s Coup (D’ etat: Ramkhamhaeng University Press, 1972), 5. [In Thai] 
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เกิดรัฐประหารรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา โดยคณะทหาร พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับโปรดเกล้าฯ 

ให้เป็นนายกรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 21 มถุินายน พ.ศ. 2476 การบรหิารราชการมคีวามขดัแย้งกบัพระราชวนิจิฉยัของ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่7) หลายเรือ่ง และพระองค์ได้สละราชสมบติั เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 

พ.ศ. 2477 การบริหารราชการของพระยาพหลพลพยุหเสนาไม่ราบรื่นนัก แต่ยังคงอยู่ในแนวทางของระบอบ

ประชาธิปไตย และหลังจากการประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 และมีการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 3 หลังจากการเลือกตั้ง พระยาพหลพลพยุหเสนาได้ปฏิเสธ

ที่จะรับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป สภาผู้แทนราษฎรมีมติสนับสนุนให้ หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตร ี

คนต่อไป เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ในช่วงท่ี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี  

เกิดกบฏพระยาทรงสุรเดช เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2484 และเกิดสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับ

ฝรั่งเศส และลงนามยุติสงคราม เรียกว่า “อนุสัญญาโตเกียว” วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ต่อมาวัน

ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ ่นยกพลขึ้นบกท่ีประเทศไทย และบังคับให้รัฐบาลไทยประกาศ

สงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 และจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

ได้ลาออกจากตำาแหน่งนายกรฐัมนตร ี เน่ืองจากรฐับาลแพ้มตใินการเสนอร่างพระราชบญัญติัอนมุตัพิระราชกำาหนด

ระเบยีบนครบาลเพชรบรูณ์ เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 ตลอดเวลาการเป็นนายกรฐัมนตร ี5 ปีเศษ8

 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 4 และหลังการเลือกตั้งได้เปิดประชุมสภา 

ผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มของนายปรีดี 

พนมยงค์ กรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอนายควง อภัยวงศ์ ส่วนทางด้านนายปรีดี พนมยงค์ เสนอนายดิเรก  

ชยันาม ผลการลงมตนิายควง อภัยวงศ์ ได้รบัการสนบัสนนุให้เป็นนายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นความขดัแย้งระหว่างคณะ

เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกัน แต่ในที่สุดรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ มาแพ้มติของกลุ่มนายปรีดี พนมยงค์ 

จากการลงมตร่ิางพระราชบัญญตัคิุม้ครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคบัขนั พ.ศ. 2489 จงึได้ลาออกจากการ

เป็นนายกรัฐมนตร ีในวนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2489 และนายปรดี ีพนมยงค์ ได้เป็นนายกรฐัมนตรี ในวันที ่24 มีนาคม  

พ.ศ. 2489 แต่การบรหิารราชการมไิด้ราบรืน่ ขณะทีน่ายปรดีี พนมยงค์ เป็นผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค์ควร

ที่จะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ตั้งแต่นั้นมาทำาให้ขาดความเชื่อถือในกลุ่มนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับ 

นายปรีดี พนมยงค์ ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ได้ประกาศใช้และรัฐธรรมนูญนี้

ห้ามข้าราชการประจำามามีตำาแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นการกีดกันมิให้ทหารเข้ามามีอำานาจทางการเมืองอีก9

 ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)  

เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน ในช่วงท่ีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี ทำาให้การบริหารราชการ

ของที่ไม่ราบรื่นจนต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2489 รวมระยะเวลา 

การเป็นนายกรฐัมนตร ีประมาณ 5 เดอืนเศษ และหลงัจากนายปรดี ีพนมยงค์ ลาออกจากการเป็นนายกรฐัมนตรี

แล้ว สภาผู้แทนราษฎรได้สนับสนุนให้หลวงธำารงค์นาวาสวัสด์ิ ซ่ึงเป็นฝ่ายเดียวกับนายปรีดี พนมยงค์ ข้ึนเป็น 

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 การบริหารราชการเป็นไปด้วยความยากลำาบากมากขึ้น เพราะ

เกิดปัญหาใหญ่หลายปัญหา โดยเฉพาะกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เรื่อง

 8 lbid., 356.

 9 lbid.
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การทุจริตในราชการ เรื่องค่าครองชีพ ฯลฯ จึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลไม่มีความมั่นคงเนื่องจากไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งเที่ยงคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 คณะทหารนำาโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ทำาการรฐัประหารรฐับาลหลวงธำารงค์นาวาสวสัด์ิ10 รวมเวลาการบรหิารราชการแผ่นดิน 1 ปีเศษ รฐัธรรมนญูฉบบั

ที่ 3 ถูกยกเลิก และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 (ฉบับชั่วคราว)11

 จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการแย่งชิงอำานาจกันเองระหว่างคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วย

กัน ฝ่ายหนึ่งเป็นคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีเป็นฝ่ายทหาร และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพลเรือนท่ีมีนายปรีดี  

พนมยงค์ เป็นแกนนำา เมือ่มกีารแย่งชงิอำานาจทางการเมอืงต่างมุง่ประโยชน์ส่วนตน มไิด้ตระหนกัถงึหลกัการของ

ระบอบประชาธิปไตย การบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยจึงมีปัญหาเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ

คณะทำาการรัฐประหารรัฐบาลโดยหลวงธำารง นาวาสวัสดิ์ ได้แล้วประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 และสนับสนุน

ให้นายควง อภยัวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2490 โดยคณะทหารทีท่ำาการรฐัประหาร

ไม่ขอรับตำาแหน่งทางการเมือง แต่การบริหารราชการของรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาค่าครองชีพได้ เพราะอยู่

ในช่วงเศรษฐกจิตกตำา่ประกอบกบัปัญหาอืน่ ๆ เป็นเหตทุำาให้จอมพล ป. พบิลูสงคราม บงัคับให้นายควง อภยัวงศ์ 

ลาออกจากการเป็นนายกรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่6 เมษายน พ.ศ. 2491 รวมระยะเวลาการเป็นนายกรฐัมนตรคีรัง้นี้ 

ประมาณ 5 เดือนเศษ จากนั้น วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2491 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รับการสนับสนุนให้กลับ

มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง หลังจากที่เคยดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 5 ปีเศษ แต่หลังจากเป็นนายก

รัฐมนตรีได้เพียง 6 เดือน เกิดกบฏเสนาธิการหรือกบฏนายพล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 บุคคลที่คิดก่อการ

ได้ถกูจบัได้ก่อน ซึง่เป็นบคุคลสำาคญัในสมัยรฐับาลนายปรีดี พนมยงค์ และในสมยัรัฐบาลหลวงธำารงค์นาวาสวสัดิ์ 

ต่อมาวนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2491 ได้จับบคุคลทีไ่ปอบรมทีป่ระเทศจีน ซึง่นยิมในระบอบคอมมวินิสต์ คดิแบ่งแยก

ดินแดนภาคอีสาน แต่ถูกจับได้ก่อน ต่อมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 เกิดกบฏวังหลัง โดยการนำาของนาย

ปรีดี พนมยงค์ แต่ถูกรัฐบาลปราบปราม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ส่วนนายปรีดี พนมยงค์ ได้หนีออกลี้ภัยไป

ยังต่างประเทศ12 จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จะพบว่าความจริงแล้วปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการแย่งอำานาจกันเอง

ระหว่างกลุ่มของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับกลุ่มของนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งต่างเป็นผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลง 

การปกครองมาด้วยกันวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2492 ได้ประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัที ่5 ต่อมาวนัท่ี 25 มถินุายน 

พ.ศ. 2492 จอมพล ป. พบิลูสงคราม ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นนายกรฐัมนตร ีและในช่วงนีท่ี้รฐับาลต้องต่อสูก้บัภยัคกุคาม

จากระบอบคอมมิวนสิต์ วนัที ่29 มถินุายน พ.ศ. 2492 กระทรวงมหาดไทยออกแถลงการณ์ให้ประชาชนทราบว่า

ประเทศไทยถกูคกุคามจากคอมมิวนสิต์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือเข้าครอบครองประเทศไทย นอกจากภยั

คกุคามจากพรรคคอมมวินิสต์แล้ว รฐับาลยังมปัีญหากบัสมาชกิรฐัสภาบางกลุม่ทีไ่ม่พอใจรฐับาล การบรหิารราชการ

เป็นไปด้วยความยากลำาบาก ทำาให้จอมพล ป. พบิลูสงคราม ทำาการยดึอำานาจรัฐบาลตนเอง วันที ่29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2494 ยกเลกิรฐัธรรมนญูฉบับที ่5 และนำารฐัธรรมนญูฉบบัที ่2 มาแก้ไขประกาศใช้เป็นรฐัธรรมนญูฉบบัที ่613

 10 lbid., 508-520.

 11 lbid.

 12 Kanok Wongtrangan, Politics in Thai Democracy (Research No. 6) (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1984), 

367. [In Thai]

 13 lbid.
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 จากข้อเท็จจริงที่ผ่านมา จะเห็นว่าการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญนั้น มิได้เกิดจากปัญหาการบังคับ

ใช้รัฐธรรมนูญโดยตรง แต่เกิดจากการแย่งชิงอำานาจกันเองและใช้รัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการแย่งชิง

อำานาจ กล่าวคือ หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ประกาศใช้ผู้เข้ามามีอำานาจทางการเมือง คือคณะเปลี่ยนแปลง

การปกครองฝ่ายที่เป็นทหาร เมื่อฝ่ายท่ีเป็นทหารหมดอำานาจ คณะเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายพลเรือนก็

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 มากีดกันฝ่ายทหารมิให้เข้ามามีอำานาจทางการเมือง เมื่อฝ่ายทหารมีโอกาสทำาการ

รฐัประหารยกเลกิรฐัธรรมนูญฉบับท่ี 3 ประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัที ่4 ทำาให้ทหารเข้ามามอีำานาจทางการเมอืงได้  

แต่รัฐธรรมนูญฉบบัที ่4 เป็นฉบบัชัว่คราว จงึได้ร่างรฐัธรรมนญูขึน้ใหม่ เป็นรฐัธรรมนญูฉบบัที ่5 ผูร่้างรฐัธรรมนญู

ก็ได้บญัญตัใิห้อำานาจแก่รฐับาลมากขึน้โดยหวงัจะให้รฐับาลมคีวามมัน่คง แต่ถงึรฐับาลจะมอีำานาจมากกไ็ม่สามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ จึงต้องยึดอำานาจรัฐบาลของตนเอง และนำาเอารัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 มาแก้ไข

ประกาศใช้เป็นรฐัธรรมนญูฉบบัที ่6 การเปลีย่นแปลงรัฐธรรมนญูแต่ละฉบบัทีผ่่านมานัน้ มไิด้เกดิจากบทบญัญตัิ

ของรัฐธรรมนูญ

 หลงัจากคณะทหารได้ทำาการยดึอำานาจและนำารฐัธรรมนญูฉบบัที ่2 มาแก้ไขเพิม่เตมิประกาศใช้ได้จดัให้

มีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 หลังจากการเลือกตั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รับการ

สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 เกิดกบฏสันติภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมระบอบ

คอมมิวนิสต์ ปลุกปั่นประชาชนให้เกลียดชังรัฐบาล รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การกระทำาอนัเป็นคอมมิวนสิต์ พ.ศ. 2495 ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีรฐับาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม บรหิารราชการอยูน่ัน้  

กลุ่มผู้นิยมระบอบคอมมิวนิสต์มีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทั้งภาคอีสานและภาคใต้ เป็นเหตุให้รัฐบาลต้อง

ประกาศภาวะฉกุเฉนิในจังหวดัยะลาและสงขลา เนือ่งจากภยัคมุคามจากระบอบคอมมวินสิต์คกุคามประเทศต่าง ๆ  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหนัก รวมทั้งประเทศไทยทำาให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเกรงว่าประเทศใน

ภมูภิาคนีจ้ะตกอยูใ่นความครอบครองของระบอบคอมมวินิสต์ จงึเกดิการประชมุทีก่รงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์ 

รวม 8 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ

นิวซีแลนด์ ประเทศปากีสถาน ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ก่อตั้งสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (ส.ป.อ.) (Sountest Asia Treaty Organization: SEATO) ประเทศไทยได้ลงนามวันที่ 8 กันยายน  

พ.ศ. 2497 ถึงแม้ว่าจอมพล ป. พบิลูสงคราม จะได้อำานาจมาด้วยวธีิการทำารฐัประหารจากรฐับาลนายควง อภยัวงศ์ 

และต่อมาทำาการยึดอำานาจรัฐบาลของตนเอง แต่อีกด้านหนึ่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม พยายามพัฒนาระบอบ

ประชาธปิไตย หลงัจากทีเ่ดนิทางดงูานในต่างประเทศและกลบัมาประเทศไทย เมือ่วนัที ่22 มถินุายน พ.ศ. 2498 

ได้ให้ออกพระราชบัญญัติพรรคการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่อนุญาตให้ประชาชนได้เสนอแนะ 

ติชมรัฐบาลในที่สาธารณะได้ เพื่อจะได้พัฒนาระบอบประชาธิปไตย แต่กลับมีบุคคลบางกลุ่มนำาเอาสิทธิเสรีภาพ 

ที่รัฐบาลให้นี้กลับมาทำาร้ายรัฐบาล และเผยแพร่ระบอบคอมมิวนิสต์ เรียกร้องเสรีภาพกันอย่างไร้ขอบเขต14

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีการเลือกตั้งทั่วไป จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้นำาคณะรัฐมนตรี

รวม 9 คน ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนคร และได้รับเลือกตั้ง แต่รัฐบาลถูก

กล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้ง และกลายเป็นประเด็นยุยงให้เกิดการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งและเรียกร้อง

ให้จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำาการรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และพวก ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า 

  14 Sawang Lanleau, 37 Years of Bangkok’s Coup, 282-287. [In Thai]
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เป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มนิยมในระบอบคอมมิวนิสต์ยุยงให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมโดยใช้ประเด็น

เรื่องทุจริตการเลือกตั้ง และสนับสนุนเรียกร้องให้ทหารเข้าปราบปรามกันเอง เพราะตามข้อเท็จจริงที่ผ่านมา 

ทหารกลุ่มน้ีไม่มคีวามแตกแยกขดัแย้งกนั แต่อย่างใด ถงึแม้ในทีส่ดุจอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ จะทำาการรฐัประหาร

รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ยังไม่ได้เกิดความรุนแรงตามที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ต้องการ จอมพล สฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ ได้เข้ายึดอำานาจในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพล ป. พิบูลสงคราม เดินทางออกนอกประเทศ 

การรฐัประหารครัง้นีม้ไิด้ยกเลกิรฐัธรรมนญู เพยีงแต่กำาหนดเงือ่นไขในรฐัธรรมนญูให้นายพจน์ สารสนิ เป็นนายก

รัฐมนตรี และให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยภายหลังการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

สนับสนุนให้ พลโท ถนอม กิตติขจร (ยศขณะนั้น) เป็นนายกรัฐมนตรี แต่การบริหารราชการแผ่นดินมิได้ราบรื่น 

นอกจากปัญหานักการเมืองเรียกร้องผลประโยชน์แล้ว ยังมีภัยคุกคามจากระบอบคอมมิวนิสต์ วันที่ 20 ตุลาคม 

พ.ศ. 2501 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ พลโท ถนอม กิตติขจร ได้ทำาการยึดอำานาจรัฐบาลของตนเองยกเลิก

รัฐธรรมนูญ ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ห้ามมั่วสุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน และประกาศสภาวะ

ฉุกเฉินทั่วประเทศ เป็นอันสิ้นสุดรัฐธรรมนูญฉบับที่ 615

 หลังจากที่คณะทหารทำาการรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม สำาเร็จ จึงยกเลิกรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ 6 แต่ก็ยังมิได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ใช้ประกาศและคำาสั่งคณะทหาร ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า 

ประกาศคณะปฏิวัติในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นกฎหมายสูงสุด

 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เป็นนายก

รฐัมนตร ีการบรหิารราชการแผ่นดนินอกจากจะต้องเร่งแก้ไขความยากจนและพัฒนาประเทศแล้ว ยงัจะต้องต่อสู้

กบัภยัคกุคาม จากระบอบคอมมวินิสต์ท้ังในและนอกประเทศ จงึต้องใช้พระราชบญัญตัต่ิอต้านการกระทำาอนัเป็น

คอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 12 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในการปราบปราม  

ผู้บ่อนทำาลายความม่ันคงของชาติ ในช่วงรัฐบาลจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามา 

สนบัสนนุช่วยเหลอืรฐับาลไทยอย่างมาก และหลังจากจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม เมือ่วันท่ี 8 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2506 จอมพล ถนอม กติตขิจร ได้รบัการสนับสนนุให้เป็นนายกรฐัมนตร ีซึง่ในช่วงปี พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2508 

ประเทศจีนได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะเปิดสงครามกองโจรขึ้นในประเทศไทย วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2508  

เกิดการปะทะกันด้วยกำาลังอาวุธระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทยกับกลุ่มแนวร่วมระบอบคอมมิวนิสต์ เรียกวันนั้นว่า 

“วันเสียงปืนแตก” โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ประเทศจีนคอมมิวนิสต์ประกาศตั้งกองบัญชาการ

ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี16 จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาจะเห็นว่า การรัฐประหารหรือยึดอำานาจของทหารนั้น  

ดเูสมอืนว่าไม่เป็นไปตามแนวทางระบอบประชาธปิไตย แต่ในข้อเทจ็จริงแล้วเป็นการปกป้องระบอบประชาธปิไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยไว้ อีกทั้งเป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้คงอยู่

 การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 7 จอมพล ถนอม กิตติขจร ถูกกดดันให้

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้มีการเลือกตั้ง เพื่อลดความขัดแย้งได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8  

เม่ือวนัที ่20 มถินุายน พ.ศ. 2511 และมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่10 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พรรคสหประชาไทย  

  15 Somkid Lertpaitoon, Constitutional Law: New Principles under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 1997 

(Bangkok: Thammasat University Press, 2005), 9. [In Thai]

  16 Sawang Lanleau, 37 Years of Bangkok’s Coup, 508-520. [In Thai]
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มีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรคได้สมาชิกสภาผู้แทน 76 คน พรรคประชาธิปัตย์ มีหม่อมราชวงศ์

เสนีย์ ปราโมช เป็นหัวหน้าพรรค ได้สมาชิกสภาผู้แทน 57 คน และมีสมาชิกสภาผู้แทนที่มิได้สังกัดพรรค 71 คน  

การจดัตัง้รฐับาลของจอมพล ถนอม กติตขิจร จงึต้องอาศัยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่ไิด้สังกดัพรรคเข้าร่วมรฐับาล  

จงึเป็นทีม่าของการขายเสยีงและเรยีกร้องผลประโยชน์จากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่ไิด้สงักัดพรรคการเมอืง17 

และต่อภายต่อมา เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2517) ได้บังคับให้ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ต้องสังกัด

พรรคการเมือง

 ถึงแม้จอมพล ถนอม กิตติขจร จะสามารถสานต่ออำานาจทางการเมืองของตนต่อไปได้ โดยผ่านกลไก

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่การบริหารราชการแผ่นดินมิได้เป็นไปด้วยความราบรื่น นักการเมืองเรียกร้อง 

ผลประโยชน์เพือ่สนบัสนนุรฐับาล ภยัคกุคามจากระบอบคอมมวินสิต์ เกดิความแตกแยกถงึขัน้เกดิจลาจล จอมพล 

ถนอม กิตติขจร ไม่สามารถบริหารราชการได้จึงทำาการยึดอำานาจรัฐบาลของตนเอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2514 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

อำานาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่คณะทหารที่ทำาการยึดอำานาจได้18 ซึ่งส่งผลในภายต่อมา เห็นได้ว่า แต่ถึงแม้รัฐบาลจอมพล 

ถนอม กิตติขจร จะมีอำานาจเพียงใดก็ตาม หาได้ทำาให้นักศึกษาเกิดความเกรงกลัว ซ่ึงประชาชนและนักศึกษา

กลุ่มต่าง ๆ ทำาการประท้วงในลักษณะท้าทายอำานาจรัฐ และมีการปลุกระดมในหมู่นักศึกษา ประชาชน นำาไป

สู่เหตุการณ์วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดอีก หากรัฐบาลทหารคิดสืบทอดอำานาจ 

เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มิใช่ชัยชนะของนักศึกษา ประชาชน และไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของทหาร 

แต่เป็นชยัชนะของระบอบคอมมวินสิต์ท่ีเข้ามายยุงให้คนไทยแตกแยกและทำาร้ายกนัเอง นกัศึกษาและประชาชน

บางกลุ่มเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์

 หลังจากเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รัฐธรรมนูญยังคงใช้อยู่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มี

มติให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลและจัดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกาศใช้เมื่อ 

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม  

พ.ศ. 2518 พรรคกจิสงัคม มสีมาชกิ สภาผูแ้ทนราษฎรเพียง 18 คน แต่รวมกบัอกี 15 พรรคการเมอืง จัดต้ังรัฐบาล

โดยมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้าพรรคกิจสังคม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่การบริหารราชการแผ่นดิน 

มปัีญหาเหมอืนรฐับาลอืน่ ๆ  คอืการเรียกร้องผลประโยชน์ของนกัการเมอืงและภยัคกุคามจากคอมมวินสิต์ จึงต้อง

ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 และกำาหนดวันเลือกตั้งใหม่ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2519  

โดยภายหลังจากการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำาในการจัดตั้งรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 

ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่การบริหารราชแผ่นดินยังคงมีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมือง เรียกร้องผล

ประโยชน์และแย่งตำาแหน่งทางการเมือง ส่วนภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ยังคงมีอยู่ แม้ว่าสงครามเวียดนามจะ

สงบ ประเทศไทยได้เกิดความรุนแรง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ทำาการรัฐประหาร

รัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เพื่อหยุดยั้งความรุนแรงมิให้บานปลาย ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2519) และให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 

ตุลาคม พ.ศ. 2519 แต่การบริหารราชแผ่นดิน มีความตึงเครียดในหมู่ประชาชนทั่วไป พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 

  17 lbid.

  18 lbid.
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ทำาการรัฐประหารรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายก

รัฐมนตรี ภารกิจแรก คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 และจัดให้มีการ

เลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่อง

มาจากได้เสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจำานวนหนึ่งในสามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น

ผูส้นบัสนนุแต่การบรหิารราชแผ่นดนิเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิ จึงประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เมือ่

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 พรรคการเมืองต่าง ๆ จึงได้เลือกพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ

ทหารบกอยู่ขณะนั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญไม่ห้ามข้าราชการประจำามาดำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2523 และในช่วงระยะเวลาที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  

เป็นนายกรฐัมนตร ีภยัคกุคามจากคอมมวินสิต์น้อยลง และเพ่ือแก้ปัญหาผูก่้อการร้ายคอมมวินิสต์ทีย่งัอยูใ่นจงัหวดั 

ต่าง ๆ  รฐับาลได้ออกคำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตรทีี ่66/2523 ให้ผูห้ลงผดิเข้าร่วมกบัพรรคคอมมิวนสิต์สูร้บกบัรฐับาล 

กลับมาใช้ชีวิตปกติ “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย”19

 ปัญหาภัยคุกคามของรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขณะนั้นคือการขยายบทบาทของพลเอก 

อาทติย์ กำาลงัเอก20 วนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ ได้ปลดพลเอก อาทติย์ กำาลงัเอก  

ออกจากตำาแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และแต่งตั้งพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้บัญชาการทหารบกแทน 

และได้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับการสนับสนุน

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก และได้ประกาศยุบสภาจากปัญหาภายในของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งส่งผลต่อรัฐบาล  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 ผลการเลือกตั้งพรรคชาติไทยได้รับเลือกตั้งมากที่สุด 87 คน พลเอก ชาติชาย  

ชุณหะวัณ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 แต่การบริหารราชการแผ่นดินมิได้ 

เป็นไปด้วยความราบรืน่ มคีวามขดัแย้งกับทหารทีย่งัมีอำานาจในกองทัพประการหนึง่ อกีประการหนึง่ สือ่มวลชน 

และประชาชนท่ัวไป มีความรู้สกึตรงกันว่ารฐับาลมกีารทจุรติอย่างกว้างขวาง ในทีส่ดุรฐับาลของพลเอก ชาตชิาย 

ชณุหะวณั ได้ถกูคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาตทิำาการรฐัประหาร เมือ่วนัที ่ 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 

ยกเลิกรฐัธรรมนญูฉบบัที ่13 ประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัท่ี 14 โดยพลเอก สนุทร คงสมพงษ์ และพลเอก สุจนิดา 

คราประยูร และสาเหตุของการรัฐประหาร เนื่องจากรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ มีการทุจริตอย่าง 

กว้างขวาง นักการเมอืงข่มเหงข้าราชการประจำา เป็นรฐับาลเผดจ็การรฐัสภา และหลงัจากทำาการรฐัประหารแล้ว 

ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 นายอานันท์ ปันยารชุน ได้รับสนับสนุนให้

เป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลและมีเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ที่จะแก้ปัญหาและร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จ รัฐบาล

ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองที่รำ่ารวยผิดปกติ และได้ยึดทรัพย์ของนักการเมือง 

หลายคนรวมทั้งพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ21 แต่ในภายหลังศาลได้มีคำาพิพากษาว่าคณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน กระทำาการขัดรัฐธรรมนูญจึงต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้ถูกยึดทรัพย์

  19 Somkid Lertpaitoon, Constitutional Law: New Principles under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 

1997, 12. [In Thai]

  20 Suthachai Yimprasert, Democracy History Stream, 2nd ed. (Bangkok: P Press, 2008), 198. [In Thai]

  21 Norati Sethabutr, Land of Thailand, 2nd ed. (Bangkok: Thammasat University Press, 2000), 180. [In Thai]
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 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 และจัดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อ

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีการทุจริตการเลือกต้ังอย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบ  

มีพรรคการเมือง 5 พรรค สนับสนุนให้พลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี และมีพระบรมราชโองการ

แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง เพราะเห็นว่าการขึ้นมาดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีด้วยความไม่ชอบธรรม เป็นการสืบทอดอำานาจเผด็จการทหารผ่านรัฐธรรมนูญ การประท้วงขบัไล่

ให้พ้นจากตำาแหน่งนายกรฐัมนตรีทวคีวามรนุแรงขึน้ ถงึกบัเกิดการปะทะกนัระหว่างผูช้มุนมุประท้วงกบัฝ่ายบ้าน

เมือง มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและเสียชีวิต ในที่สุด พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และแกนนำาผู้ประท้วง 

คือ พลตรี จำาลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และพลเอก 

สุจินดา คราประยูร ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติให้ พลอากาศเอก สมบูรณ์  

ระหงส์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ประธานรัฐสภา นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ กลับนำาชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน  

ขึน้ทลูเกล้าฯ เป็นนายกรฐัมนตร ีสภาผู้แทนราษฎรได้เคลือ่นไหวให้แก้ไขรฐัธรรมนญูในหลายเรือ่ง ประชาชนเรยีก

ร้องให้เกิดการปฏิรูปทางการเมือง นายอานันท์ ปันยารชุน ได้ประกาศยุบสภาและกำาหนดให้วันที่ 13 กันยายน 

พ.ศ. 2535 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายชวน 

หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย มีพรรคพลัง

ธรรมเป็นพรรคหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลขอปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยนำาเอา พันตำารวจโท 

ทกัษิณ ชนิวตัร เข้ามาเป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงต่างประเทศ ซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นทางการเมืองของ พันตำารวจโท 

ทักษิณ ชินวัตร และในการปรับคณะรัฐมนตรีของพรรคพลังธรรมครั้งนี้ ทำาให้เกิดความขัดแย้งแตกหักในพรรค

พลงัธรรม แกนนำาพรรคหลายคนเตรยีมแยกตวัจากพรรคพลงัธรรม ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2537 พรรคความหวงั

ใหม่ออกจากการร่วมรัฐบาล เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกับพรรคอื่น เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่องการ 

กระจายอำานาจ ต่อมาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 พรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปราย เรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ว่ารัฐมนตรี

ของพรรคประชาธิปัตย์บริหารราชการไม่สุจริต เป็นผลให้พรรคพลังธรรมที่ร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการสนับสนุน

รัฐบาล เป็นผลทำาให้นายชวน หลีกภัย บริหารราชการต่อไปไม่ได้ จึงประกาศยุบสภาและกำาหนดวันเลือกตั้ง

ใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยผลการเลือกตั้งพรรคชาติไทยได้คะแนนเสียงมากท่ีสุด คือ 92 เสียง  

นายบรรหาร ศลิปอาชา ได้เป็นนายกรฐัมนตรจีดัตัง้รฐับาล การบรหิารราชการของนายบรรหาร ศลิปอาชา ประสบ

ปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะ ปัญหาเรียกร้องของสมัชชาคนจน ปัญหาเรื่องที่ดินทำากิน ฯลฯ และเกิดปัญหา

ประชาชนไม่ยอมรบัความรูค้วามสามารถของรฐัมนตรจีนต้องปรบัคณะรฐัมนตร ีและถกูเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ถึงแม้รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา จะผ่านการอภิปรายแต่ถูกกดดันจากพรรคร่วมรัฐบาลให้ลาออก แต่นาย

บรรหาร ศลิปอาชา เลอืกทีจ่ะทำาการยบุสภา เมือ่วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2539 และกำาหนดวนัที ่17 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2539 เป็นวันเลือกตั้ง โดยภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

เป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลผสม 6 พรรค การบริหารราชการของรัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นช่วง

เกดิวกิฤตทางเศรษฐกิจ ต้องตดังบประมาณ ลดรายจ่ายภาครฐั และปัญหาเศรษฐกจิต้องปิดสถาบนัการเงนิ 10 แห่ง 

จนเกิดความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล และปรับคณะรัฐมนตรี ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องนำาเงินตราสำารอง

มาปกป้องค่าเงินบาท แต่ในที่สุดไม่สามารถจะตรึงค่าเงินบาทไว้ได้ จำาต้องปล่อยให้ค่าเงินลอยตัว22

  22 Suthachai Yimprasert, Democracy History Stream, 105-120. [In Thai]
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 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2546 พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ประกาศจะตั้งรัฐบาลโดยพรรคการเมือง

เดียว โดยใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือในการบีบพรรคร่วมรัฐบาลต้องยุบพรรคมารวมกับพรรค

ไทยรกัไทย กลายเป็นเผดจ็การรัฐสภา ฝ่ายค้านไม่สามารถจะตรวจสอบรฐับาลได้ และรัฐบาลพนัตำารวจโท ทกัษณิ 

ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากนโยบาย

  23 lbid.

ที่ประชาชนรู้สึกว่าจับต้องได้ แต่ในขณะเดียวกันได้มีกลุ่มต่อต้านพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เกิดขึ้นตั้งแต่คด ี

ซุกหุ้น อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนงดออกเสียงในการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม พรรคไทยรักไทย ได้รับชัยชนะ

อย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในระบบเขต 

และระบบบัญชีรายชื่อ 377 คน พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 11 มีนาคม  

พ.ศ. 2548 จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวสำาเร็จ ต่อมาวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2548 พรรคฝ่ายค้านขอเปิดอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี กรณีการทุจริตซื้อเครื่องตรวจกระเป๋าเดินทางของสนามบินสุวรรณภูมิ และรัฐบาลเข้าไป

แทรกแซงข้าราชการประจำา ซึ่งการบริหารราชการ สมัยที่ 2 พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ถึงแม้จะมีเสียง 

ข้างมากในสภา แต่ในขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ต่อต้านมากขึ้น ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การที่รัฐบาลใช้เสียงข้างมาก 

ออกกฎหมายเก่ียวกับการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำากัด จากความไม่โปร่งใสของพันตำารวจโท ทักษิณ  

ชินวัตร และครอบครัวในหลายเรื่อง รวมทั้งการกำาหนดนโยบายการบริหารราชการ ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่า

เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย และจากประเด็นความไม่โปร่งใสของรัฐบาลพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ถูกนำาไปใช้

ในการปลุกระดมและขุดค้นเรื่องต่าง ๆ ทำาให้กลุ่มต่อต้านมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ๆ จนกระทั่งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2549 มี 27 องค์กรเข้าร่วมขับไล่พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร โดยมีพลตรี จำาลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้า

พรรคพลังธรรม มีกลุ่มผู้ขับไล่มากยิ่งขึ้น วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 กลุ่มผู้ประท้วงได้เรียกชื่อกลุ่มว่า 

“พนัธมติร ประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย” ทำาการประท้วงขบัไล่พันตำารวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร ทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้  

พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร จึงประกาศยุบสภาและกำาหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 แต่กลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้บุกล้อมทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ

ชุมนุมยืดเยื้อ23

 การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และ

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้รณรงค์ให้ประชาชนลงคะแนนไม่เลือกพรรคการเมืองใด ทำาให้

ต้องเลือกตั้งใหม่ 38 เขต แม้จะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ ขณะเดียวกัน 

การเรียกร้อง “ให้ทักษิณออกไป” ทวีความรุนแรงข้ึน จนกระทั่งฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายที่สนับสนุนพันตำารวจโท

ทกัษณิ ชินวัตร จะปะทะกนั ทำาให้ทหารนำาโดยพลเอก สนธ ิบญุยรตักลนิ ผูบ้ญัชาการทหารบกร่วมกบัผูบ้ญัชาการ

เหล่าทัพอื่น ทำาการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และเรียกคณะทหารที่ทำาการรัฐประหารว่า  

“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (คปค.) ยกเลิก

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และสนับสนุนพลเอก  

สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีเวลาบริหารราชการ 

ในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ  เนือ่งจากคณะทหารทำาการรัฐประหารได้ประกาศว่า การยดึอำานาจเพือ่แก้ไขปัญหาความ

แตกแยกในสังคมและจะใช้อำานาจระยะเวลาส้ัน ๆ และรัฐบาลได้ดำาเนินการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดทำา
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รฐัธรรมนญูฉบับใหม่ อกีทัง้ตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินของนกัการเมอืงท่ีทำาความเสียหายให้แก่

รฐั และเป็นทีม่าของคดีท่ีพนัตำารวจโท ทกัษิณ ชนิวตัร ถกูฟ้องเป็นคดคีวามและอยูใ่นการพจิารณาคดใีนชัน้ศาล24

 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 และมีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 23 

ธันวาคม พ.ศ. 2550 การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีพรรคไทยรักไทย เนื่องจากถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้ยุบพรรค 

จึงจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคพลังประชาชน และผลการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคพลังประชาชนได้รับชัยชนะ 

นายสมัคร สุนทรเวช คือ ตัวแทนของพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่หลบหนีไปพำานักในต่างประเทศได้รับการ

สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 นายสมัคร สุนทรเวช ถูกศาลรัฐธรรมนูญ

พิพากษาขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรี กรณีรับจ้างจัดรายการโทรทัศน์ พรรคพลังประชาชนได้มีมติ

ให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นน้องเขยของพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนต่อไป 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษายุบพรรคพลัง

ประชาชน กรณีกรรมการบริหารพรรคทุจริตการเลือกตั้ง เป็นผลทำาให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ขาดคุณสมบัติ 

การเป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรคจึงได้รวมตัวกันต้ังพรรคการเมืองใหม่ ช่ือพรรคเพื่อไทย แต่การหาผู้ที่จะ

มาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้พรรคที่เคยสนับสนุนพรรคไทยรักไทย สนับสนุนพรรคพลังประชาชนเปล่ียนมา 

สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จัดต้ังรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาล 

ทำาความไม่พอใจให้กับผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย จนเกิดความรุนแรงอันเนื่องมาจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่ม

แนวรวมประชาธิปไตยต่อด้านเผด็จการ กล่าวหาว่าการจัดตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีทหารให้การ

สนับสนุนเป็นรัฐบาลเผด็จการ ทำาให้เกิดความรุนแรงปะทะกันระหว่างฝ่ายบ้านเมืองกับกลุ่มผู้ประท้วง ในช่วงปี  

พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2553 จึงต้องประกาศใช้พระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ตลอดระยะเวลาช่วงที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ยากลำาบาก มีผู้เสียชีวิต 

ทีเ่กิดจากการชมุนมุประท้วง มกีารใช้อาวธุสงคราม ในทีส่ดุรัฐบาลต้องใช้กำาลงัทหารเข้าสลายการชมุนมุจงึได้ยตุิ

ลง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภาและกำาหนดวัน

เลือกตั้งทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 255425

 พรรคเพื่อไทย ชูนโยบาย “ทักษิณคิดเพื่อไทยทำา” เพื่อเรียกคะแนนนิยมของประชาชนที่ยังนิยม  

พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ให้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ผลการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง จัดตั้ง

รัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ใช้เหตุ

ให้เกิดการทุจริตเรื่องจำานำาข้าวอย่างกว้างขวาง และนำามาซึ่งการฟ้องร้องรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง  

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยในช่วงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2554 

การบริหารราชการไม่มีอะไรที่โดดเด่น นอกจากพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับพันตำารวจโท

ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มสนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่ต้องหาคดีความอยู่ในศาล และพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญ

เพื่อให้พรรคการเมืองของตนได้ประโยชน์ จนเกิดการประท้วงขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ของกลุ่ม 

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี 
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557  

โดยในระหว่างการประท้วงของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น

ประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์แบบอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ หรอื กปปส. เพือ่ขบัไล่รฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ์  

ชินวัตร ขณะเดียวกันมีกลุ่มสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เหตุการณ์ต่าง ๆ  เริ่มมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประกาศกฎอัยการศึกและเชิญทุกฝ่ายหาทางออกร่วม

กัน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ทำาให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ทำาการรัฐประหารรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

ฉบบัที ่19 โดยมพีลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ีเข้าบรหิารราชการแผ่นดิน รวมอำานาจนติบิญัญตัิ  

อำานาจบริหาร และอำานาจตลุาการไว้ในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนญู และได้ต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูข้ึนมา 

1 ชุด เพื่อจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อร่างเสร็จและประกาศ ใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญ 

ฉบบัที ่2026 ซึง่รฐัธรรมนญูฉบบัน้ีเหมอืนกบัรฐัธรรมนญูบางฉบบัทีผ่่าน ๆ  มา คอืผูร่้างรฐัธรรมนญูได้ร่างรฐัธรรมนญู

ให้ผู้มีอำานาจในขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญได้สานต่ออำานาจต่อไปอีก

3. วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

 ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกปี พ.ศ. 2547 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 85 ปี ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

แต่ละฉบับมีเหตุผลแตกต่างกัน แต่เมื่อได้ศึกษาจากข้อเท็จจริงจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับแล้ว 

พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500 การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญเกิดจากการแย่งชิงอำานาจกันเองของ

คณะเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายทหารโดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นแกนนำา กับอีกฝ่ายหน่ึงเป็นคณะ

เปล่ียนแปลงการปกครองฝ่ายพลเรือน โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นแกนนำาจนในที่สุดคณะเปลี่ยนแปลง

การปกครองฝ่ายพลเรือนพ่ายแพ้จากกบฏวังหลวง นายปรีดี พนมยงค์ ลี้ภัยทางการเมืองไปพำานักยังประเทศ

จีนคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น และจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำาการรัฐประหารปี  

พ.ศ. 2500 เป็นอันสิ้นสุดของคณะเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2547 ในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500 เกิดการยึดอำานาจและรัฐประหาร และประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวม 6 ฉบับ

 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 ถงึปี พ.ศ. 2523 การเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูเป็นการแย่งชิงอำานาจระหว่างทหาร

ทีต้่องรกัษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิเป็นประมุขกบักลุม่ผูน้ำา และได้รบัการสนับสนนุจากพรรค

คอมมวินสิต์ ท้ังในและนอกประเทศโดยผ่านกลไกทางการเมอืงของไทยและได้สิน้สดุเมือ่ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ 

เป็นนายกรฐัมนตร ี ได้ออกคำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตรทีี ่ 66/2523 ให้ผูท้ีห่ลงผดิเข้าร่วมกบัพรรคคอมมวินสิต์แห่ง

ประเทศไทย ซึง่เป็นพรรคการเมอืงท่ีผดิกฎหมายออกมาร่วมกบัรฐับาลเพือ่พฒันาชาตไิทย เป็นผลทำาให้ผูก่้อการร้าย

พรรคคอมมวินสิต์ค่อย ๆ  ลดลงและหมดไป ประกอบกบัประเทศไทยมคีวามสัมพันธ์อนัดีกับประเทศจีนคอมมวินิสต์ 

ทำาให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเลิกให้ความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วย รวมท้ังสถานการณ์

การเมอืงระหว่างประเทศท่ีมคีวามขัดแย้งของประเทศมหาอำานาจลดน้อยลง ในการเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูตัง้แต่ปี  

พ.ศ. 2500 ถงึ พ.ศ. 2523 เกดิการยดึอำานาจและรฐัประหาร และประกาศใช้รฐัธรรมนูญรวม 6 ฉบบั
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 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 ถงึปี พ.ศ. 2560 การเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูเกดิจากการแย่งชงิอำานาจกันระหว่าง

กลุ่มทุนทางการเมือง แต่อ้างระบอบประชาธิปไตยโดยใช้เงินไปแสวงหาอำานาจและเอาอำานาจไปแสวงหาผล

ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการทางการเมืองและนโยบายประชานิยม เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย และเกิดการ

แบ่งแยกประชาชน ท่ีเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ระบอบคอมมิวนิสต์ใช้ ในการแทรกแซงประเทศต่าง ๆ เป็นผล

ทำาให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงประกอบกับปัญหาการทุจริตอย่างกว้างขวางใน

ระบบราชการ ทำาให้ทหารเข้ามาทำาการรฐัประหารและมบีทบาททางการเมอืงจนถงึปัจจุบนั (พ.ศ. 2564) ในการ

เปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 ถงึ พ.ศ. 2560 เกดิการแทรกแซงทางการเมอืงโดยทำาการรฐัประหาร 

และประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวม 8 ฉบับ

 จากการศกึษา พบว่าการเปลีย่นแปลงรัฐธรรมนญูแต่ละฉบบัมิได้เป็นการพัฒนาระบอบประชาธปิไตย 

ถึงแม้ว่าการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจะเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญ แต่รัฐธรรมนูญที่ดีและเป็นประชาธิปไตยจะ

ต้องมาจากทศันคตขิองผูร่้างรฐัธรรมนญูจะต้องเป็นประชาธปิไตยด้วย หากผูร่้างรฐัธรรมนูญไม่เป็นประชาธปิไตย

รัฐธรรมนูญก็จะไม่เป็นประชาธิปไตย และหากรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย ผู้ใช้รัฐธรรมนูญคือนักการเมือง

และประชาชนจะต้องเป็นประชาธิปไตยด้วย หากนักการเมืองหรือประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตย ก็ยากที่จะ

ทำาให้ประเทศไทยเป็นประชาธปิไตย การเปลีย่นแปลงรัฐธรรมนญูจะยงัคงอยูม่ต่ีอไป โดยให้ศกึษาดูจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 200 กว่าปี ไม่เคยเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญู ประเทศองักฤษไม่มรีฐัธรรมนญูทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพราะเหตุใดจึงเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคง เพราะกระบวนการทางสังคมของเขาเป็นประชาธิปไตย

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 4.1  สรุปผล

   รัฐธรรมนูญของไทยนั้น ได้ประกาศใช้มาแล้ว 20 ฉบับ โดยพบว่ารัฐธรรมนูญหลายฉบับผู้ร่าง

ขาดหลักความสุจริต ไม่นำาพาต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตย แต่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสนองความต้องการ

ของผู้ร่างหรือความต้องการของผู้มีอำานาจ มิได้ร่างรัฐธรรมนูญตามความต้องการของประชาชน จริงอยู่ถึงแม้จะ

มีการลงประชามติ แต่ผู้ลงประชามติมาลงประชามติด้วยเหตุผลใด และได้อ่านรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีความเข้าใจ

มากน้อยเพียงใด ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยสำาคัญ  

ซึง่การเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูแต่ละฉบบัเพือ่แย่งชงิอำานาจกนัมใิช่เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธปิไตย โดยในช่วงปี  

พ.ศ. 2475 ถึงปี พ.ศ. 2500 เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อแย่งชิงอำานาจกันเองของคณะราษฎร ์

กับฝ่ายทหาร ช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2523 เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อแย่งชิงอำานาจ 

ของฝ่ายทหารทีต้่องการรกัษาระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัริย์เป็นประมขุกบักลุ่มทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ 

ของพรรคคอมมวินสิต์ ช่วงปี พ.ศ. 2523 ถงึปี พ.ศ. 2560 เป็นการเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูเพือ่แย่งชงิอำานาจกนัเอง 

ของกลุ่มทุนทางการเมือง

 4.2  ข้อเสนอแนะ

  การที่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญที่มั่นคงถาวร ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังนี้
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  4.2.1 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ควรมีความรู้และมีจิตสำานึกของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วางโครงร่างของระบอบประชาธิปไตย

  4.2.2 นกัการเมอืงและประชาชน ควรมีความรกัความเข้าใจและหวงแหนในระบอบประชาธปิไตย 

เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของอำานาจ และนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชน

  4.2.3 ประชาชนคนไทย ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิและหน้าที่ในมาตรา 50  

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชไทย 2560

  4.2.4 โดยข้อเสนอแนะตามข้อ 4.2.1 ถงึข้อ 4.2.3 จะสำาเรจ็ได้นัน้ ควรมกีารใช้กระบวนการกล่อมเกลา

การทางการศกึษา รวมถงึสือ่มวลชนและรฐับาลร่วมมอืกนัอย่างจริงจงั ภายใต้หลกัสจุรติและประโยชน์สาธารณะ

References

Huntington, Samuel P. “Democracy’s Third Wave.” Journal of Democracy 2, no. 2 (1991): 12-34.

Kanok Wongtrangan. Politics in Thai Democracy (Research No. 6). Bangkok: Chulalongkorn  

 University Press, 1984. [In Thai]

Natdanai Nachan. “The Constitution of Royal Kingdom of Thailand B.E. 2560’s Compliance with  

 the Objectives of Constitutionalism.” Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal 8, no. 2  

 (July - December 2020): 17-29. [In Thai]

Norati Sethabutr. Land of Thailand. 2nd ed. Bangkok: Thammasat University Press, 2000. [In Thai]

Panarath Bhuddhabhornkititkhun, Phetcharat Euaapisitwong, Samart Chuenmueng, Khampan  

 Akaraneth, and Apiwat Ponsayom. “Constitutional Development of the Kingdom of  

 Thailand B.E. 2560.” Journal of Pacific Institute of Management Science Humanities  

 and Social Science 3, no. 1 (July 2017): 208-213. [In Thai]

Sathian Homkhachon, Sukhum Nuansakul, Ruchira Techangkun, and Yuangrat Wedel. Political  

 Theory and Ethics 2. 7th ed. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press, 2016. [In Thai]

Sawang Lanleau. 37 Years of Bangkok’s Coup. D’ etat: Ramkhamhaeng University Press, 1972. [In Thai]

Somkid Lertpaitoon. Constitutional Law: New Principles under the Constitution of the  

 Kingdom of Thailand B.E. 1997. Bangkok: Thammasat University Press, 2005. [In Thai]

Suthachai Yimprasert. Democracy History Stream. 2nd ed. Bangkok: P Press, 2008. [In Thai]

Thanakit (Pseudonym). History of the Prime Minister. 2nd ed. Bangkok: Pyramid House, 2007. [In Thai]


