
rebellion
(traitor)

Coup d'e tat

Revolution

11 คร ั ง

คร  ังแรกหล ัง
เปล  ียนการปกครอง

กบฏ 2481

12 คร ั ง

1 คร ั ง

Learn

Live

สร ปุบทเร ยีน เร ยีนร  ู Dream

HOW?

ค ดิเช งิอนาคต

ปฏ บิ ตั กิารร กัชาต  ิแบบร ปูธรรม

การศ กึษาอนาคต แนวโน ม

มองอด ตี ค ดิป จัจ บุ นั วาดฝ นัอนาคต

24 ม ถิ นุายน 2474

พล.อ.สนธ  ิบ ญุยร ตักล นิ

ย ดึอำนาจ พ.ต.ท.ท กัษ ณิ ช นิว ตัร

แกนนำ

พล.อ.ส นุทร คงสมพงษ 

ย ดึอำนาจ ร ฐับาล พล.อ.ชาต ชิาย ช ณุหะว ณั

แกนนำ 

ย ดึอำนาจนายธาน นิทร  กร ยัว เิช ยีร

พล. ร. อ. สง ัด ชลออย  ู

พล.ร.อ. สง ัด ชลออย  ู

ย ดึอำนาจ ม.ร.ว. เสน ยี  ปราโมช

แกนนำ

ล มร ฐับาล จอมพลถนอม ก ติต ขิจร

โดย ประชาชน

จอมพลถนอม ก ติต ขิจร

ย ดึอำนาจร ฐับาลตนเอง

แกนนำ
จอมพลถนอม ก ติต ขิจร

จอมพลสฤษด  ิ ธนะร ชัต 

นายก

แกนนำ

จอมพล ป. พ ิบ ลูสงคราม

จอมพลสฤษด  ิ ธนะร ชัต 

นายก

แกนนำ

ย ดึอำนาจร ฐับาลตนเอง

จอบพล ป. พ บิ ลูสงคราม

มอบตำแหน งให จอมพล ป. พ บิ ลูสงคราม

บ งัค บัให นายควง อภ ยัวงศ ลาออก

คณะทหาร 8 พ.ย. 2490

ร ฐับาล

แกนนำ

ให นายควง อภ ยัวงศ เป น็นายกแทน

พล.ร.ต.ถว ลัย  ธำรงนาวาสว ัสด  ิ

พล.ท.ผ นิ ช ณุหะว ณั

ร ฐับาล

แกนนำ

พระยามโนปกรณ น ติ ธิาดา
นายกร ฐัมนตร ี

พ นัเอกพระยาพหลพลพย หุเสนา

ร ฐับาล

แกนนำ

19 ก นัยายน 2549

23 ก มุภาพ นัธ  2534

20 ต ลุาคม 2520

6 ต ลุาคม 2519

14 ต ลุาคม 2516

17 พฤศจ กิายน 2541

20 ต ลุาคม 2501

16 ก นัยายน 2500

29 พฤศจ กิายน 2494

6 เมษายน 2491

8 พฤศจ กิายน 2490

20 ม ถิ นุายน 2476

โดย พลเอกเสร มิ ณ นคร
พ นัเอก มน ญู ร ปูขจร

9 ก นัยายน 2528
พ นัเอกมน ญู ร ปูขจร

พลเอกส ณัห  จ ติรปฏ มิา
ผ  ูนำ

1-3 เมษายน 2524

โดย พลเอกฉลาด ห ริ ัญศ ิร ิ

26 ม นีาคม 2520
โดยนายก หุลาบ สายประด ษิธ  ิ

8 พฤศจ กิายน 2497

นาวาตร มีน สั  จาร ภุา

นาวาเอกอานน บ ณุฑร กิธาดาผ  ูนำ

29 ม ถิ นุายน 2494

ค ดิล มร ฐับาล
นายควง อภ ยัวงศ 

ส.ส.อ สีาน 

28 ก มุภาพ นัธ  2492

ปร ดี  ีพนมยงค  เป น็ห วัหน า

26 ก มุภาพ นัธ  2492

พลตร เีนตร เขมะโยธ นิ

พลตร หีลวงศราน ชุ ติ

ห วัหน า

1 ต ลุาคม 2491

พ นัเอกพระยาทรงส รุเดช
เป น็ห วัหน า

29 มกราคม 2482

โดย ส บิเอกสว สัด  ิ มหะหม ดั

3 ส ิงหาคม 2478

พลเอกพระวรวงศ เธอ
พระองค เจ าวรเดช

โดยคณะก  ูบ านก  ูเม อืง

11 ต ลุาคม 2476

กบฏทหารนอกราชการ
หร อืกบฏ 9 ก นัยา

กบฏย งัเต ริ ก หร อื
กบฏเมษาฮาวาย

กบฏ 26 ม นีาคม 2520

กบฏส นัต ภิาพ

กบฏแมรฮ ตัต นั

กบฏแบ งแยกด นิแดน

กบฏว ังหลวง

กบฏเสนาธ กิาร

กบฏพระยาทรงส รุเดช
(กบฏ 18 ศพ)

กบฏนายส บิ

กบฏบวรเดช

การเปล  ียนแปลงระบบ

การผ นัแปรเปล  ียนหล กัม ลู

การหม นุกล บั

การใช กำล งัเปล  ียนแปลง (นาม)
คณะร ฐับาลโดยฉ บัพล นั

การประท ษุร ายต อทางราชอาณาจ กัร (นาม)
ความทรยศ, หร ือผ ู ทรยศ, ผ  ูประท ษุร าย

ประท ษุร ายต อราชอาณาจ กัร (กร ยิา)
อาจใช คำว า "ทรยศ"

ปฏ  ิวื ตั ิ

ร ฐัประหาร

กบฏ
(ขบถ)

คนไทยควร
ทำอย างไร?

ปฏ วิ ตั ิ

ร ฐัประหาร

กบฏ

ความหมาย
(WORDs)

ประว ัต ิศาสตร  2475-ป ัจจ ุบ ัน

ปฏ ิว ัต ิ ร ัฐประหาร
 กบฏ

เข   า ใจอด  ีต  เพ  ื อค  ิดถ  ึงอนาคต

แผนท ี ความค ิด ปฏ ิบ ัต ิ ร ัฐประหาร และกบฏ จากป ี 2475 - ป ัจจ ุบ ัน
อ างอ ิงข อม ูล : หน ังส ือ กบฏ แผ นด ิน แย งช ิงอำนาจ ชาดา นนทว ัฒน 

mapping โดย ดร. เภส ัชกร ประชาสรรค  แสนภ ักด ี www.prachasan.com

เอกสารเผยแพร  เพ ื อการเร ียนร ู 
บทเร ียนการพ ัฒนาบ านเม ือง

สำหร บัส ังคมไทย
มองอด ีต ค ิดป ัจจ ุบ ัน วาดฝ ันอนาคต

www.prachasan.com

http://www.prachasan.com
http://www.prachasan.com

