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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตั้งแตหลังการปฏิวัติสยาม

พ.ศ.2475 - การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร”นี้มุงศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

นับตั้งแตหลังการปฏิวัติสยามไลเรียงไปจนถึงการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการดวยกัน 

คือ ประการแรกเพ่ือศึกษาและอธิบายสภาพสังคม บรรยากาศ หลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 และประการท่ีสอง เพ่ือ

อธิบายเหตุการณและบทบาทการประนีประนอมระหวางพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกับคณะราษฎร 

ตั้งแตหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนกระท่ังถึงการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยการศึกษานี้เปนการศึกษาเชิง

เหตุการณ และใชวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร มีการใชเอกสารหลักฐานจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอสมุด

แหงชาติ หนังสือพิมพเกา บันทึกความทรงจํา หนังสืองานศพ และหลักฐานชั้นรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

จากการศึกษาพบวา ในเหตุการณการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 นั้นการตัดสินพระทัยและการประนีประนอมของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวอาจจะอยูบนพ้ืนฐานของการตระหนักถึงกระแสความตองการรัฐธรรมนูู

เพ่ือใชในการปกครองประเทศท่ีดํารงมาอยางยาวนาน นอกจากนี้แลวระเบียบการเมืองระหวางประเทศลวนมีผล

ตอการตัดสินพระทัยเชนกัน แตอยางไรก็ตามในหวงของความเปลี่ยนแปลงนั้น พระองคก็ทรงเปน “ผูเลน” ภายใต

ระบอบการเมืองใหม เฉกเชนเดียวกับกลุมการเมืองใหมอยางคณะราษฎร แตท้ังนี้แลวงานศึกษาชิ้นก็เปนเพียงการ

อธิบายปฐมบทของการปฏิวัติ พ.ศ.2475 อันเปนชวงตนของการปฏิวัติท่ีมีการประนีประนอมระหวางผูนําใน

ระบอบเกากับผูนําในระบอบใหมเพ่ือสถาปนาระบอบการเมืองใหมในสยามท่ีมีรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ 

ซ่ึงภาพจินตนาการและความคาดหวังตอรัฐธรรมนูญของ “ผูเลน” แตละฝายก็แตกตางกันไป  
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Abstract 

 

The research of “The study of the role of King Prajadhipok after the 1 9 3 2  Siamese 

Revolution – The drafting of a permanent constitution” focuses on the role of King Prajadhipok 

from the Siamese revolution to the drafting of a permanent constitution. There are two purposes 

of this study: First is to study and explain the social context and atmospheric conditions after the 

1932 revolution: Second is to explain the events and roles of the compromising between King 

Prajadhipok and People’s Party after the 1932 revolution to the drafting of a permanent 

constitution. This study is an event-based study with the use of historical methods of studying 

the documents from the National Archives, National Library, Old newspaper, Memories records, 

funeral books, and other relevant secondary evidence. 

 The study found that in the 1932 revolution, King Prajadhipok's decision and reconciliation 

may be based on the realization of the need for the constitution to be used in the governing of 

the country. Nevertheless, the international political order has an effect on the decisions as well. 

However, during the changes, the king is also a "player" under the new political regime as well as 

a new political group like the People's Party. The study is merely an explanation of the prologue 

of the 1932 revolution. It is the beginning of a compromise between the leaders of the old regime 

and the leaders of the new regime to establishes a new political system in Siam with a constitution 

to rule the country. The imaginations and expectations of the “player” on the constitution are 

different. 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตั้งแตหลังการปฏิวัติสยาม

พ.ศ.2475 - การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร” มีวัตถุประสงคคือ เพ่ือศึกษาและอธิบายสภาพสังคม บรรยากาศ 

หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 และเพ่ืออธิบายเหตุการณและบทบาทการประนีประนอมระหวางพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวกับคณะราษฎร ตั้งแตหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนกระท่ังถึงการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร  

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร (historical research) ท่ีมีการคนควาเอกสารหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร มาเปรียบเทียบและวิพากษหลักฐาน โดยจะดําเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร 

(documentary research) โดยการนําเอกสารตางๆ ท่ีไดคนความาทําการวิเคราะห แลวนําเสนอในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห (analysis description) 

มุงศึกษาและอธิบายเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนกระท่ังถึงการรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร โดยจะพิจารณาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในแงการตอรองและประนีประนอม

ทางการเมือง โดยศึกษาผานเอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ อาทิ หนังสือพิมพเกา หนังสือเกา บันทึกความ

ทรงจํา และหนังสืองานศพ มีขอบเขตดานเวลาคือศึกษาเรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตั้งแตวันท่ี 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปนชวงตนของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และ

เปนชวงท่ีมีความขัดแยงระหวางตัวแสดงตางๆ ในสังคมไมมากนัก 

ผลการศึกษาพบวา ในการตัดสินพระทัยประนีประนอมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวหลังการ

ปฏิวัติมีความเปนไปไดวาพระองคทรงตัดสินพระทัยโดยมีปจจัยคือ ทรงเล็งเห็นวาไมสามารถตานกระความตองการ

รัฐธรรมนูญในสยามไดเนื่องจากมีการกลาวถึงมาหลายทศวรรษ แตรัฐธรรมนูญในอนาคตจะมีรูปแบบเชนใดนั้น

ตองไปตกลงทีหลัง ดังจะเห็นไดจากการเติมคําวา “ชั่วคราว” ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีคณะราษฎรถวายข้ึนไป

เพ่ือใหพระองคลงพระปรมาภิไธย ปจจัยตอมาคือความกังวลเรื่องการแทรกแซงของตางชาติ (intervention) ซ่ึง

เปนเรื่องท่ีท้ังผูนําในระบอบเกาและใหมตางกังวล และเปนไปไดวาการตัดสินใจตางๆ อาจวางอยูบนพ้ืนฐานการ

ระมัดระวังเรื่องการตางประเทศโดยเฉพาะการเทรกแซงจากตางประเทศ และประการสุดทายคือสถานการณใน

ขณะนั้นไมมีผูใดทราบถึงเพดานหรือจุดของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจึงอาจจะจําเปนท่ีจะเลือกทางท่ีจะสูญเสีย

นอยท่ีสุดนั่นคือการประนีประนอม 

ในระหวางท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นมีการติดตอระหวางกลุมอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญกับ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงก็แสดงใหเห็นบทบาทของพระองคในฐานะตัวแสดงหลักทางการเมืองท่ีมี

อํานาจตอรองและประนีประนอมในขณะนั้นไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามจากหลักฐานบางชิ้นก็เผยใหเห็นถึงเคา

ลางของการไมลงรอยระหวางความของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกับคณะราษฎรในเบื้องตน  
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สําหรับขอเสนอแนะตอพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวคือ ควรมีการคนควาและจัดพิมพ

เอกสารท่ีเก่ียวของกับพระราชดําริ หรือพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนับตั้งแตหลังการ

ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เปนการเฉพาะเพ่ือใหเห็นเคารอยของความคิดทางการเมืองของพระองคในหวงเวลาของความ

เปลี่ยนแปลง  
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Executive summary 

 

 The purpose of the research on “The study of the role of King Prajadhipok after the 1932 

Siamese Revolution – The drafting of a permanent constitution” is to study and explain the social 

context and atmospheric condition after the 1932 revolution and to explain the circumstance as 

well as the role of compromising between King Prajadhipok and People’s Party from the 1932 

revolution to the drafting of the permanent constitution.  

 This research is historical research with the use of historical evidence in comparison and 

analysis. The method in this study is documentary research, using a different document from the 

analysis to produce an analysis description.  

 This study also aims to study and explain different circumstances after the 1932 revolution 

up until the drafting of the permanent constitution. It will consider the role of King Prajadhipok 

in terms of political bargaining and compromise. By studying through documents from the 

National Archives, such as old newspapers, old books, memoirs. and funeral books, the time 

scope of the analysed document is from 24 June 1932 to 10 December 1932, which was the 

beginning of the regime change. And it was a time when there was a little conflict between actors 

in the society. 

The study showed that King Prajadhipok's decision to compromise after the revolution is 

possibly based on factors such as His Highness saw that he could not resist the need for a 

constitution in Siam as it had been discussed for decades. However, what the future constitution 

will look like is still a matter of discussion to be agreed upon later as seen in the addition of the 

word "provisional" in the first constitution presented by the People's Party to the King. The next 

factor is the concerns of foreign interference. It is a concern of both the old and new regime 

leaders. It is possible that various decisions may be based on caution in foreign affairs, especially 

foreign intervention. And lastly, in the situation at that time, no one can tell the point of changing, 

so it is necessary to choose the path with the least loss which is to compromise.  

During the drafting of the permanent constitution, there was contact between the 

Constitution Drafting Sub-Committee and King Prajadhipok. This reflects his role as the main 

political actor with the bargaining power and a compromise at the time. However, some evidence 

reveals the disagreement between King Prajadhipok's and the People's Party. 
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For suggestions to the King Prajadhipok Museum, there should be research and publication 

on documents related to the royal initiative or the royal trend of His Majesty King Prajadhipok 

from the 1932 revolution to show the traces of his political ideas in a time of change. 

 



บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 นับต้ังแตทศวรรษ 2540 เปนตนมาการเมืองไทยเกิดวิกฤตทางการเมืองอันมีลักษณะแบงข้ัวทางการเมือง 

ความขัดแยงดังกลาวไดฝงรากลึกลงไปในสังคม มโนทัศน ประวัติศาสตร เรื่องราวในอดีตตางถูกรื้อฟนข้ึนมาให

ความสําคัญอีกครั้งอยางคึกคัก โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรการเมืองไทยชวงการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ท่ีถูกดึง

เขามาสูสนามตอสูทางการเมือง ในแง “การตอสูความคิดทางการเมือง” บุคคลและเหตุการณในการปฏิวัติ พ.ศ. 

2475 เริ่มถูกกลาวถึงบอยครั้งและเปนท่ีสนใจใครรูในสังคมปจจุบัน เนื่องจากเปนเหตุการณท่ีสําคัญใน

ประวัติศาสตรการเมืองคือ เปนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบพระมหากษัตริยใตรัฐธรรมนูญ กระแสความสนใจใครรูในสังคมไดนําไปสูการใหความหมาย ใหคุณคาตอ

เหตุการณตางๆ ในอดีต เชน การหวนกลับไปรําลึกถึงเหตุการณการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ของกลุมคนเสื้อแดง 0

1 การ

กลับมากลาวถึงเหตุการณกบฏบวรเดช ซ่ึงลวนแลวแตมีท้ังดานท่ีกลาวถึงในแงสรรเสริญและประณาม อันสะทอน

ใหเห็นถึงความแตกตางของมโนทัศนทางการเมืองของคนในสังคม 

หากยอนกลับไปพิจารณากระแสความคิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในสยามนั้น กระแส

ดังกลาวเริ่มกอตัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน พ.ศ. 2427 โดยกลุมเจานายและ

ขาราชการไดรวมกันทูลเกลาฯ ถวายความเห็นเก่ียวกับบานเมือง และตองการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

จาก “แอ็บโซลูดโมนากี” (Absolute Monarchy) ไปเปน “คอนสติวตูชันแนลโมนากี” (Constitutional 

Monarchy) อันเปนท่ีมาของคํากราบบังคมทูลฯ ร.ศ.103 ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ไดเกิด กบฏ คณะ ร.ศ. 130 ข้ึนใน พ.ศ. 2455 หรือ 20 ป กอนเกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยนายทหารและ

ปญญาชนกลุมหนึ่งไดวางแผนปฏิบัติการใหพระมหากษัตริยพระราชทานรัฐธรรมนูญและเปลี่ยนแปลงระบอบการ

ปกครอง ประเด็นท่ีนาสนใจคือ คณะ ร.ศ. 130 เปนกลุมปญญาชนท่ีจบจากโรงเรียนนายรอยทหารบก นายทหาร

บางนายในคณะก็กําลังอยูในชวงเรียนเพ่ิมเติม และบางนายมีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีสูง1

2 อาจกลาวไดวานายทหารท่ี

ตองการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในสมัยนี้เปนผลมาจากการไดรับการศึกษาในระดับสูงกวาคนกลุมอ่ืนใน

                                                           
1 โปรดด ูประชาไท, เสือ้แดงจดัราํลกึคณะราษฎรเปลีย่นแปลงการปกครอง 2475, เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 2563, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://prachatai.com/journal/2009/06/24830 
2 แถมสขุ นุ่มนนท,์ ยังเตริก์รุ่นแรก กบฏ ร.ศ.130, พิมพค์รัง้ท่ี 3, (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545), 29-31. 

https://prachatai.com/journal/2009/06/24830
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สังคม ขณะเดียวกันในหวงเวลากอนการเกิด กบฏ คณะ ร.ศ. 130 นั้น ภายในสังคม ไดมีการนําเขาแนวความคิด

ประชาธิปไตยแบบจีนพรอมท้ังแนวความคิดของซุนยัดเซน และมีการตีพิมพงานของซุนยัดเซนเปนภาษาไทย 

ดังนั้น จึงปรากฏมีคําวา “เก็กเหม็ง” หรือปฏิวัติ มีการใชคําภาษาไทยใหมๆ เชน เสมอภาค ภารดรภาพ ซ่ึงลวน

เปนคําศัพทการเมืองท้ังสิ้น 2

3 นอกจากนี้ งานศึกษาของ นครินทร เมฆไตรรัตน ไดชี้ใหเห็นเพ่ิมเติมวา ยังมีคนกลุม

อ่ืนในสังคมท่ีเปนพลังและเคลื่อนไหวในชวงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีพรอมตอบสนองตอการปฏิวัติ พ.ศ. 

2475 อยางเชน กลุมคนชนชั้นกลาง กลุมปญญาชน ขาราชการระดับกลางและลาง3

4 จากท่ีกลาวมาพอจะเห็นไดวา 

สังคมสยามมีความตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงประเทศมากอนการปฏิวัติ พ.ศ. 2475  

เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชย พระองคเพ่ิงมีพระชนมพรรษา 32 พรรษา 

โดยกอนเสด็จข้ึนครองราชย พระองคไดรับการศึกษาวิชาทางการทหาร และทรงใชชีวิตในประเทศอังกฤษหลายป 

ทรงเปนพระราชโอรสลําดับทายๆ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ท่ีไมคาดคิดวาพระองคเองจะไดเสด็จ

ข้ึนครองราชย แตเม่ือเสด็จข้ึนครองราชยแลว พระองคไดดําเนินการประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้ง

อภิรัฐมนตรีและตั้งอภิรัฐมนตรีสภา โดยใหมีหนาท่ีถวายคําปรึกษาแกพระมหากษัตริย ซ่ึงพระราชประสงคของการ

แตงตั้งนี้เพ่ือเรียกความเชื่อม่ันจากประชาชนและกอบกูเกียรติภูมิของราชวงศ45 แตทวาอภิรัฐมนตรีสภาท่ีตั้งข้ึนมา

นั้นถูกวิพากษวิจารณจากหนังสือพิมพ ท่ีสําคัญลักษณะสภาท่ีตั้งข้ึนมาดังกลาวยังเปนการขัดขวางการปฏิรูปทาง

การเมือง เพราะประกอบไปดวยเชื้อพระวงศชั้นผูใหญหลายพระองคท่ีไมเห็นดวยกับแนวทางของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว5

6  

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงตระหนักดีถึงความเสื่อมของสถาบันพระมหากษัตริย ดังท่ี

ปรากฎในพระราชบันทึกถึงพระกัลยาไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร) เรื่อง Problems of Siam หลังจากท่ีไดทรง

ครองราชยราว 6 เดือนเศษ ความตอนหนึ่งในพระราชบันทึก แสดงใหเห็นถึงการตระหนักไดถึงความเปลี่ยนแปลง

ในสยามความวา  

                                                           
3 โปรดด ูณฐัพล ใจจรงิ, “100 ปีของความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตย: “คณะ ร.ศ. 130” และความเป็นมาของความคิด 

“ประชาธิปไตย” ในประเทศไทย” ใน จาก 100 ปี ร.ศ.130 ถงึ 80 ปี ประชาธปิไตย, บรรณาธิการ, สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ, ทิพยพ์าพร ตนัติ

สนุทร, (กรุงเทพฯ : สถาบนันโยบายศกึษา, 2556). 
4 โปรดด ูนครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏวิัตสิยาม พ.ศ. 2475, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2535). 
5 เบนจามิน เอ. บทัสนั, อวสานสมบูรณาญาสทิธริาชยใ์นสยาม, แปลจาก The End of the Absolute Monarchy in Siam, แปลโดย พรรณ

งาม เง่าธรรมสาร, สดใส ขนัติวรพงศ ์และศศิธร รชันี ณ อยธุยา, บรรณาธิการแปลโดย กาญจนี ละอองศร ีและยพุา ชมุจนัทร,์ (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2555), 40-42. 
6 นิธิ เอียวศรวีงศ,์ ชาตไิทย, เมอืงไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย ์ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐและรูปการจติสาํนึก , (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2538), 132-133. 
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“...สิ่งตางๆ ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ พระเจาแผนดินยังเปนท่ี

เคารพและเกรงกลัวอยูมาก แมวาในตอนปลายรัชสมัยจะมีคนหนุมกลุมหนึ่งเริ่มวิพากษวิจารณพระมหากษัตริย

ในหลายๆ ดาน แตก็มิไดเปนไปอยางเปดเผย ในรัชสมัยท่ีเพ่ิงสิ้นสุดลง หลายสิ่งหลายอยางไดทวีความเลวราย

ไปมาก เนื่องจากเหตุหลายประการ พระเจาแผนดินกลายเปนผูท่ีตกอยูใตอิทธิพลของขาราชบริพารคนโปรด 

ขาราชการทุกคนถูกเพงเล็งบางมาก บางนอย ในดานฉอราษฎรบังหลวง หรือเลนพรรคเลนพวก ยังนับเปนโชค

ท่ีพระบรมวงศานุวงศยังเปนท่ีเคารพยกยองวาเปนคนซ่ือสัตย สิ่งท่ีเปนท่ีนาเสียใจยิ่งคือขาราชการสํานักของ

พระองคเปนท่ีเกลียดชังอยางรุนแรง และในตอนปลายรัชสมัยก็ถูกลอเลียนเยาะเยย กําเนิดของหนังสือพิมพฟรี

เปรส ทําใหสถานการณในขณะนั้นขยายตัวเลวรายข้ึน ฐานะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนสิ่งท่ีตกอยู

ในสภาวะลําบาก ความเคลื่อนไหวทางความคิดในประเทศแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ระยะเวลาของระบอบ

เอกาธิปไตยเหลือนอยลงเต็มที…”6

7 

นอกจากนี้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดปรากฏเนื้อหาบนหนาหนังสือพิมพท่ีมีการ

วิจารณรัฐบาลในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย พรอมท้ังกลาวถึงระบอบการเมืองแบบอ่ืนอยางเขมขน บาง

บทความในหนังสือพิมพมีความตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการปกครองดวยวิธีการรุนแรง อาจกลาวไดวากอน

เปลี่ยนแปลงการปกครองไดมีกระแสเรียกรองรัฐธรรมนูญ และรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแลว 7

8  

เหตุการณท่ีถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว คือ การตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดระเบียบองคมนตรี  เพ่ือปฏิรูปการปกครองใหมีสภาองคมนตรีทําหนาท่ี

นิติบัญญัติ แมคณะกรรมการชุดนี้ จะมีการประชุมกันเพียง 5 ครั้งเทานั้น ใน พ.ศ. 2470 และสมาชิกท้ังหมดเปน

เจานายหรือขาราชการผูมีบรรดาศักดิ8์9 แตการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือจัดระเบียบองคมนตรีไดนําไปสูการท่ี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชบันทึกเรื่อง Democracy in Siam เพ่ือตอบ

จดหมายของหมอมเจาสิทธิพร กฤดากร ในเนื้อหาของบันทึกดังกลาว ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางพระราชดําริดาน

การปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงตระหนังถึงความเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศและ

ภายในประเทศ และการเปลี่ยนผานเขาสูระบอบประชาธิปไตย โดยพระองคทรงเห็นวาสยามยังไมพรอมสําหรับ

ประชาธิปไตยเนื่องจากประชาชนท่ีมีการศึกษายังมีจํานวนนอย อีกท้ังสยามกําลังเผชิญกับปญหาชาวจีนโพนทะเล

                                                           
7 แถมสขุ นุ่มนนท,์ ฟ้ืนอดตี (กรุงเทพฯ: กอ้งเกียรติ, 2522), 70-71. 
8 พรภิรมย ์(เอี่ยมธรรม) เชียงกลู, ประวัตศิาสตรไ์ทยสมัยใหม่เล่ม 1 (2475 -2524) (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,์ 2535), 40-41. 
9 “รายงานการประชมุกรรมการองคมนตร,ี” เอกสารรชักาลท่ี 7, สบ. 2.42/69, หจช. 
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ท่ีเขามาทํางานในสยาม คนกลุมนี้สามารถอยูเบื้องหลังการเมืองโดยการใหเงินสนับสนุนหากปลอยใหมีระบบ

รัฐสภาอาจเปนชองทางใหคนกลุมนี้ควบคุมการเมืองในสยามได910  

 ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งสภากรรมการองคมนตรี

และแตงตั้งสมาชิกจํานวน 40 คน วัตถุประสงคคือ เพ่ือใหสมาชิกสภามีการประชุมกันอยางสมํ่าเสมอ และทํา

หนาท่ีเปน “สภานิติบัญญัติทดลอง ซ่ึงก็มีขอบัญญัติบางประการท่ีใหสมาชิกสภาริเริ่มได เชน การเขาชื่อกันไมนอย

กวา 5 คนเพ่ือขอเปดประชุมสภา อยางไรก็ตาม สมาชิกของสภากรรมการองคมนตรีซ่ึงสวนใหญเปนขาราชการยศ

เจาพระยาข้ึนไป ก็ไมไดแสดงบทบาทนอกกรอบจารีตดังนั้นสภากรรมการองคมนตรีจึงหมดบทบาทลง และไม

สงผลใดในทางปฏิบัต1ิ0

11  

นอกจากการปรับปรุงสถาบันทางการเมืองดังท่ีไดกลาวมาแลว ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวยังปรากฏ เคาโครงท่ีกลาวถึงรูปแบบการปกครอง 2 ฉบับ ท่ีไมเคยมีการประกาศใช โดยฉบับแรกรางโดย

พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร) มี 12 มาตรา ใจความวา พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจในการแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรี อภิรัฐมนตรี องคมนตรีสภา และอํานาจอธิปไตยยังเปนของพระมหากษัตริย สวนอีกฉบับรางรวมกัน

ระหวางพระยาศรีวิสารวาจากับเรมอนด บี. สตีเวนส เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2474 โดยใชชื่อวา An Outline 

of Changes in the Form of Government รางดังกลาวไดกําหนดใหพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจแตงตั้ง

นายกรัฐมนตรี มีสภานิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่ง และแตงตั้งโดยพระมหากษัตริยไมเกินครึ่งหนึ่ง 11

12 

อยางไรก็ตาม รางรัฐธรรมนูญท้ัง 2 ฉบับดังกลาว ยังคงไวซ่ึงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 

จากท่ีกลาวมาพอสังเขป จะเห็นไดวาภายในสังคมสยามมีการกอตัวของกระแสการเรียกรองใหมี

รัฐธรรมนูญเพ่ือใชปกครองประเทศมาต้ังแตรัชกาลท่ี 5 เรื่อยมาจนกระท่ังถึงรัชกาลท่ี 7 ท่ีกระแสความตองการ

เขมขนข้ึน อยางไรก็ตาม ดานพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็ทรงหาวิถีทางท่ีจะตอบสนองตอกระแสความ

ตองการรัฐธรรมนูญของประชาชน แตทวาภายในราชสํานักเองก็มีทาทีรั้งรอท่ีจะประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

จนกระท่ังเกิดเหตุการณการปฏิวัติในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยผูกอการท่ีใชชื่อวา “คณะราษฎร” 

ยึดอํานาจพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว การปฏิวัติครั้งนี้มีปจจัยตนเหตุ 2 ประการดวยกันคือ ปจจัยดาน

อุดมการณและปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยปจจัยดานอุดมการณมีรากฐานมาจากการปฏิรูปการปกครองของสยามให

                                                           
10 สนธิ เตชานนัท,์ แผนพัฒนาการเมอืงไปสู่การปกครองระบอบ “ประชาธปิไตย” ตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2469-2475) (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2545), 265-268. 
11 “Memorandum,” 1 สิงหาคม 2469, สบ.2.47/32, หจช. อา้งถึงใน นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏวิัตสิยาม พ.ศ. 2475, 40. 
12 ประชาไท, อ่านร่างรัฐธรรมนูญสมัยรัชกาลที ่7 “ฉบับพระยากัลยาณไมตร”ี และ “ฉบับพระยาศรวีสิารวาจา”, เขา้ถึงเม่ือ 25 

กมุภาพนัธ ์2563, เขา้ถึงไดจ้าก https://prachatai.com/journal/2017/04/71108 
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มีความทันสมัย สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีมาพรอมกับการปฏิรูปคือ การเกิดข้ึนของความคิดทางการเมือง

ใหมท่ีตองการใหประเทศมีรัฐธรรมนูญ รัฐสภา หรือการปกครองแบบสาธารณรัฐ12

13  

การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง และถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการมี

รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ โดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม

ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ในวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก ในเหตุการณนี้ พระยาศรยุทธเสนผีูนําคณะราษฎรเขา

เฝาไดบันทึกบรรยากาศเขาเฝา อันแสดงใหเห็นถึงบทบาทแรกหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว ความวา 

“…ขาพเจากราบทูลถึงความประสงคท่ีมาเฝา และกราบทูลรายชื่อผูท่ีมาเฝาเปนรายบุคคลใหทรงทราบ 

เสร็จแลว หลวงประดิษฐฯ เปนผูนํารางรัฐธรรมนูญนั้นถวาย ทรงพลิกๆ อยูสักครูแลวรับสั่งวา ขอเวลาใหฉัน

อานสักอาทิตยสองอาทิตย หลวงประดิษฐฯ กราบทูลวา ทรงอานแลวตอบใหทราบเร็วท่ีสุดไดจะเปนพระเดช

พระคุณลนเกลาฯ อยางยิ่ง แลวจึงไดถวายหนังสืออีกฉบับหนึ่งเปนหนังสือขอพระราชทานนิรโทษกรรมแกผูท่ี

รวมกอการณครั้งนี้ทุกคนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ และขอรองใหทรงลงพระปรมาภิไธยเดี๋ยวนี้ดวย เม่ือทรงอานเสร็จ

แลวทรงอ้ึงอยูสักครูจึงทรงลงพระปรมาภิไธยใหแลวทรงยื่นคือใหหลวงประดิษฐมนูธรรมแลวพวกขาพเจาก็

ถวายบังคมลากลับ พอรถกลับถึงหนาพระท่ีนั่งและผานประตูออกไป พวกเราไดชูหนังสือนิรโทษกรรมอวดพวก

ท่ีรอรับแลวตางก็ไชโยโหรองกันดวยความดีใจ…”13

14 

นอกจากนี้ ปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูญธรรม) ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยามไดบันทึกถึง

เหตุการณดังกลาวไววา 

“ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามฉบับ 27 มิถุนายน 2475 นั้น ผมในนามคณะราษฎรเปนผูยกรางข้ึน 

เดิมไมมีคําวา ‘ชั่วคราว’ ครั้นเม่ือผมนําไปทูลเกลาถวายพระปกเกลาฯ ท่ีวังสุโขทัย พระองคไดขอใหเติมคําวา 

‘ชั่วคราว’ แลวก็ทรงเขียนลายพระหัตถเองเติมคําวาชั่วคราวไว โดยรับสั่งวาใหใชไปพลางกอนแลวจึงตั้ง

กรรมการและใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหเปนรัฐธรรมนูญถาวรข้ึน”14

15 

หากพิจารณาจากการบันทึกของปรีดี พนมยงค จะเห็นไดวาในเบื้องแรกหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีบทบาททางการเมืองอยางนอยท่ีสุดคือ การเติมคําวา “ชั่วคราว” ลงไป

                                                           
13 ธาํรงศกัดิ ์เพชรเลิศอนนัต,์ ปฏวิัต ิ2475 และรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ:  มลูนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2555), 25. 
14 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (พระนคร: โรงพิมพม์หามกฎุราชวิทยาลยั, 2526. อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรอืตร ีพระยาศร

ยทุธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) ณ วดัตรทีศเทพ กรุงเทพฯ วนัจนัทรท่ี์ 3 ตลุาคม พ.ศ.2526), น-บ. 
15 ทิพวรรณ เจียมธีรสกลุ, ปฐมทรรศนท์างการเมอืงของ ปรีด ีพนมยงค,์ (กรุงเทพฯ:คณะกรรมการดาํเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นาย

ปรดีี พนมยงค ์รฐับรุุษอาวโุส ภาคเอกชน, 2531), 150-151. 
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ในรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซ่ึงนําไปสูการต้ังอนุกรรรมการรางรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหมเพ่ือยกรางรัฐธรรมนูญ โดย

ในชวงหลังของการยกรางรัฐธรรมนูญไดปรากฏวามีบันทึกของทูตญ่ีปุนระบุถึงบทบาทของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว วา  

“ในโอกาสนั้น กลุมสายกลางของคณะรัฐบาลมีความคิดเห็นวามีความจําเปนตองมีการติดตออยางใกลชิด

กับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ และจัดการใหมีการประนีประนอมในหลักการสําคัญๆ ของรัฐธรรมนูญ และ

รีบรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จ และทําใหจิตใจของประชาชนมีความสงบลง เรื่องนี้มีความสําคัญท่ีสุด…ในชวงครึ่ง

หลังของการยกรางรัฐธรรมนูญ จึงมีการติดตอระหวางคณะอนุกรรมการยกรางฯ กับพระมหากษัตริยเปนอยาง

ดี การยกรางดําเนินการไปไดอยางกาวหนา ในวันท่ี 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2475”15

16 

จากเคาเง่ือนในบันทึกความทรงจําท่ีไดกลาวมานั้น พอประมาณไดวาในชวงตนหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนาจะมีบทบาทอยูอยางมาก ในขณะเดียวกันคณะราษฎรก็จําตองอาศัยพระ

ราชอํานาจของพระมหากษัตริยอยางนอยท่ีสุดคือการทําใหเกิดบรรยากาศทางเมืองท่ีสงบเรียบรอยเขาสูภาวะปกติ

ใหเร็วท่ีสุด จึงทําใหเกิดการประนีประนอมกันอยางมากในชวงแรก แตทวา ยังไมปรากฏวามีงานศึกษาใดมุงเนน

ศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริยพระองคแรกภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้น งานศึกษานี้จึงมุงทําการศึกษา

บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตั้งแตหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนถึงการรางรัฐธรรมนูญฉบับ

ถาวร โดยมีกรอบคําถามในการศึกษาดังนี้ 

1. บรรยากาศของสังคมและการเมืองหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เปนอยางไร และสงผลตอคณะราษฎรและ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวหรือไม อยางไร 

2. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีบทบาทอยางไรบางนับตั้งแตหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

จนกระท่ังถึงการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และบทบาทของพระองคเปนไปในแนวทางการประนีประนอมรวมกับ

คณะราษฎรอยางไร  

 

1.2 วัตถุประสงค  

1.2.1 เพ่ือศึกษาและอธิบายสภาพสังคม บรรยากาศ หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

1.2.2 เพ่ืออธิบายเหตุการณและบทบาทการประนีประนอมระหวางพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

กับคณะราษฎร ตั้งแตหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนกระท่ังถึงการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

 

 

 

                                                           
16 ยาสกิุจิ ยาตาเบ, การปฏวิัตแิละการเปลีย่นแปลงในประเทศสยาม, พิมพค์รัง้ท่ี 2, แปลโดย เออิจิ มรูาชิมา และนครนิทร ์เมฆไตรรตัน ์,

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 63. 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

มุงศึกษาและอธิบายเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนกระท่ังถึงการรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร โดยจะพิจารณาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในแงการตอรองและประนีประนอม

ทางการเมือง โดยศึกษาผานเอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ อาทิ หนังสือพิมพเกา หนังสือเกา บันทึกความ

ทรงจํา และหนังสืองานศพ 

 

 

ขอบเขตดานเวลา 

เนนขอบเขตของเหตุการณ เรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาต้ังแตวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปนชวงตนของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และเปนชวงท่ีมีความขัดแยง

ระหวางตัวแสดงตางๆ ในสังคมไมมากนัก 

 



บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานศึกษาที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

รัฐธรรมนูญถือวาเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดหรือแยงมิได ท้ังประเทศในระบอบ

ประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการตางมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกลไกสําคัญทางการเมือง ดังนั้นจึงพอเห็นไดวา

กฎหมายรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางมาก  

รัฐธรรมนูญ (Constitution) มีผูใหคํานิยามไวใกลเคียงกันหลายคนดวยกัน เชน 

แอนดรูว ฮียวูด (Andrew Heywood) ใหคํานิยามวา รัฐธรรมนูญคือชุดกฎเกณฑท่ีตองการสถาปนา

บทบาท อํานาจหนาท่ีของสถาบันตางๆ ในการปกครอง และกําหนดความสัมพันธระหวางกันของสถาบันตางๆ 

รวมถึงระบุความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกชน0

1 

เค. เฮ็ซเซ (K. Hesse) อธิบายวา รัฐธรรมนูญคือระบบพ้ืนฐานทางกฎหมายของประชาชน ท่ีวางแนวทาง

สําหรับการสรางความเปนเอกภาพทางการเมือง และดําเนินการเพ่ือใหภารกิจตางๆ ของรัฐบรรลุผล นอกจากนี้

แลวยังกําหนดกระบวนการในการแกไขความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงยังกําหนดการใชอํานาจตางๆ ของรัฐ และ

กําหนดกรอบและพ้ืนฐานสําหรับกฎหมายท้ังระบบ1

2 

ออสติน แรนนีย (Austin Ranney) ใหคําอธิบายวา เปนกฎหมายท่ีสถาปนาโครงสรางการปกครอง 

กําหนดอํานาจหนาท่ีตางๆ ของหนวยงานของรัฐบาล และกําหนดความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐบาล2

3 

พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ผูบัญญัติคําวา “รัฐธรรมนูญ” ในภาษาไทยไดไห

ความหมายไวอยางชัดเจนวา  

“ตามศัพทแปลวาระเบียบอํานาจหนาท่ีในการปกครองแผนดิน ‘รัฐธรรมนูญ’ แปลวาระเบียบอํานาจ

หนาท่ี และ ‘รัฐ’ แปลวาการปกครองแผนดิน เปนคําท่ีดัดแปลงมาจากวลีท่ีวา ‘พระธรรมนูญการปกครอง

แผนดิน’ เพ่ือใหกะทัดรัดข้ึน และเพ่ือใหเปนศัพทขลังตามสมควรแกสภาพท่ีศักดิ์สิทธิ์ คําวา ‘รัฐธรรมนูญ’ นี้

                                                           
1 อา้งถึงใน บฆูอร ียีหมะ, ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร,์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2554), 121. 
2 อา้งใน เรือ่งเดียวกนั, 122.  
3 เรือ่งเดียวกนั. 
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เปนคําแปลมาจากภาษาฝรั่งท่ีวา ‘Constitution’ เพราะวิธีการปกครองแบบนี้เปนวิธีท่ีดัดแปลงมาจากฝรั่ง ดั่ง

ปรากฏในพระราชปรารถแหงรัฐธรรมนูญ (ฉบับท่ี 2) วา ‘เพ่ือใหสยามราชอาณาจักรไดมีการปกครองตามวิสัย

อารยประเทศในสมัยปจจุบัน’”3

4 

 ปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) ไดอธิบายไวในตํารากฎหมายปกครองวา  

“กฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินเปนกฎหมายบัญญัติถึงระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในแผนดิน

ท้ังหลายและวิธีดําเนินการท่ัวไปแหงอํานาจเหลานี้ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวากฎหมายธรรมนูญการปกครอง

วางหลักท่ัวไปแหงอํานาจสูงสุดในประเทศ”4

5 

 สุดทาย หยุด แสงอุทัย ไดกลาวถึงรัฐธรรมนูญวาเปน  

“กฎหมายท่ีกําหนดระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพันธระหวางอํานาจดวยกัน จะเปนไดวา 

รัฐธรรมนูญตามความหมายในทางกฎหมายนี้ยอมกลาวถึงเจาของอํานาจสูงสุด (คือเปนของพระมหากษัตริย

พระองคเดียวหรือเปนของประชาชน) ผูใชอํานาจสูงสุด (คือใครเปนผูใช) การแบงแยกอํานาจ (เฉพาะในระบอบ

ประชาธิปไตย ซ่ึงโดยปกติก็แบงเปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ) ความสัมพันธ

ระหวางอํานาจสูงสุดเหลานี้ตอกันและกัน”5

6 

 จากท่ียกเอาคํานิยาม “รัฐธรรมนูญ” ของนักวิชาการแตละคนท่ีใหไว สามารถประมวลไดวารัฐธรรมนูญ 

คือ กฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศ มีหนาท่ีกําหนด และจัดสรรอํานาจหนาท่ีตางๆ ใหแกสถาบันทาง

การเมืองในระบอบการเมืองหนึ่ง 

 ในประเทศไทยเริ่มมีการกลาวถึงการใชรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศมาตั้งแตรัชกาลท่ี 5 จนกระท่ัง

เกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ในรัชกาลท่ี 7 จากนั้นไดมีประกาศใชรัฐธรรมนูญข้ึนเปนครั้งแรกอันถือเปนหมุดหมาย

ของระบอบการปกครองใหมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองได และใชเปน

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแทนพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

 

 

                                                           
4 “รฐัธรรมนญู” ปาฐกถาทางวิทยกุระจายเสียง, 3 ตลุาคม 2476. อา้งถึงใน นรนิติ เศรษฐบตุร, รัฐธรรมนูญกับการเมอืงไทย, (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2550), 4. 
5 หลวงประดิษฐ์มนธูรรม (ปรีดี พนมยงค)์, คาํอธบิายกฎหมายปกครอง, (พระนคร: โรงพิมพนี์ติเวชช,์ 2513 พิมพใ์นงานศพ พล ต.ต.พฒัน ์

นีลวฒันานนท)์. อา้งถึงใน เรือ่งเดียวกนั, 5. 
6 หยดุ แสงอทุยั, หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, (กรุงเทพฯ: วิญ�ชูน, 2538). อา้งถึงใน เรือ่งเดียวกนั, 39. 
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2.2 งานศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

จากการคนควาเบื้องตนพบวา มีการศึกษาท่ีเก่ียวของกับกฎหมายรัฐธรรมนูญอยูจํานวนมาก ไมวาจะเปน

การศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบเนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การศึกษาเนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

การศึกษาพัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และศึกษาประเด็นแงมุมทางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทวา 

งานวิจัยชิ้นนี้ไมไดมุงศึกษาในแงมุมดานกฎหมาย หากแตมุงศึกษาในแงมุมทางประวัติศาสตรโดยมุงเนนตัวบุคคล

คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และบริบทแวดลอมในชวงท่ีทําการศึกษา ไมวาจะเปนบรรยากาศทาง

การเมือง และรัฐบาลในระบอบใหม ต้ังแตหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนถึงการประกาศใช รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยาม (ฉบับท่ี 2) เม่ือมีแนวทางการศึกษาดังนี้ ผูวิจัยจึงแบงแนวทางการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของกับงานศึกษาชิ้นนี้ไว 2 กลุมงานศึกษา ดังนี้  

2.2.1 กลุมงานศึกษาท่ีเกี่ยวกับบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

งานคนควาเรื่อง แผนพัฒนาการเมืองไปสูการปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย” ตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2469-2475) ของ สนธิ เตชานันท ไดทําการรวบรวมหลักฐานชั้นตนท่ี

เก่ียวของกับพระราชดําริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู ในงานชิ้นดังกลาวชี้ใหเห็นถึง

พระราชดําริและแนวโนมภายในราชสํานักท่ีมีความพยายามปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ อยางไรก็ตาม งานชิ้นดังกลาวยังขาดแงมุมการวิเคราะหบทบาทของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูในทางการเมืองระดับลึก ทวา งานชิ้นนี้ยังเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญในการรวบรวมหลักฐาน

ชั้นตนท่ีสามารถนํามาวิเคราะหไดในงานวิจัย6

7 

งานศึกษาอีกชิ้นท่ีถือวาสําคัญในแงเปนแนวท่ีศึกษาบทบาทพระมหากษัตริยกับการเมืองโดยเฉพาะ คือ

เรื่อง ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชือ่ ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปกษปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) ของ ณัฐ

พล ใจจริง งานศึกษาชิ้นนี้เผยใหเห็นบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ี

แวดลอมพระองค ในงานศึกษาดังกลาวมีแนวโนมใหคําอธิบายในเชิงเกิดการชวงชิงอํานาจหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 

2475 โดยมีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเปนศูนยกลาง และแสดงใหเห็นถึงการตอสูชวงชิงอํานาจทาง

การเมือง และความขัดแยงหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ลักษณะเดนของงานชิ้นดังกลาวคือ มีการใชหลักฐานชั้นตน

จํานวนมาก อยางไรก็ตาม งานศึกษาท่ีกําลังจะศึกษานี้มุงเนนไปท่ีบทบาทการประนีประนอมของพระบาทสมเด็จ

                                                           
7 สนธิ เตชานนัท,์ แผนพัฒนาการเมอืงไปสู่การปกครองระบอบ “ประชาธปิไตย” ตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั, (พ.ศ. 2469-2475) (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2545). 
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พระปกเกลาเจาอยูหัวเทานั้น แตถือไดวางานชิ้นท่ีกลาวมาก็ชวยใหเห็นถึงวิธีการศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริย

ในทางการเมืองไดเปนอยางด7ี

8 

2.2.2 กลุมงานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 และการรางรัฐธรรมนูญฉบับ

ถาวร (ฉบับท่ี 2) 

เอกสารการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 ของนรนิติ เศรษฐบุตร เปนงานรวบรวม

เอกสารรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรท่ีทําหนาท่ีพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม งานชิ้น

ดังกลาวชวยชี้ใหเห็นถึงแงมุมความคิดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรายละเอียดตางๆ ในการพิจารณาราง

รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 กอนประกาศใชในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 24759 

การศึกษาชิ้นตอมา คือ ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475 ของ แถมสุข นุมนนท เปนการคนควาหลักฐาน

ชั้นตนท่ีแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศของสังคมหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปนแนวการอธิบายเชิงสังคมท่ีอิงอยูกับ

การใชหลักฐานชั้นตนจํานวนมาก แมมีขอดีดานการใชหลักฐาน แตยังขาดการขมวดปมและวิเคราะหเหตุการณ 

หรือบรรยากาศตางๆ หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 อยางไรก็ดี งานชิ้นดังกลาวก็เผยใหเห็นเคารอยของบรรยากาศ

บานเมือง อารมณ ความรูสึกของผูอยูในเหตุการณ ซ่ึงงานสวนนี้สามารถนํามาใชในแงการพิจารณาสถานการณ

และบรรยากาศประกอบการวิเคราะหบทบาทของแตละฝายได910 

งานท่ีศึกษาเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญอีกเรื่องคือหนังสือ นี่คือปณิธานท่ีหาญมุง ขอถกเถียงวาดวยสถาบัน

พระมหากษัตริย ในองคกรจัดทํารัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต พ.ศ. 2475-2550 ในเนื้อหาของงานชิ้นดังกลาวมุง

อธิบายใหเห็นถึงพัฒนาการขอถกเถียงการจัดวางอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการรางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแตละฉบับนับตั้งแต พ.ศ. 2475-2550 และแนนอนวาในชวงรอยตอระหวางระบอบการเมืองเกาท่ีเกิด

การเปลี่ยนแปลงเขาสูระบอบใหมอันมีรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ จึงเผยใหเห็นถึงขอถกเถียง

ในชวงการรางรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 ในหมวดพระมหากษัตริย แตอยางไรก็ตามงานชิ้นดังกลาวไดมุงศึกษาเพียง

พัฒนาการดานขอถกเถียงในตัวกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพระมหากษัตริย แตมิไดศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริย

10

11  

                                                           
8 ณฐัพล ใจจรงิ, ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลอืเชือ่ ความเคลือ่นไหวของขบวนการปฏปัิกษป์ฏวิัตสิยาม (พ.ศ. 2475-2500), (นนทบรุ:ี ฟา้

เดียวกนั, 2556). 
9 นรนิติ เศรษฐบตุร, เอกสารการพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475, (นนทบรุ:ี สถาบนัพระปกเกลา้, 2552). 
10 แถมสขุ นุ่มนนท,์ ละครการเมอืง 24 มถิุนายน 2475, พิมพค์รัง้ท่ี 2, (กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร,์ 2545). 
11 สมชาย ปรชีาศิลปกลุ, น่ีคอืปณิธานทีห่าญมุ่ง ข้อถกเถยีงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริยใ์นองคก์รจัดทาํรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ 

พ.ศ. 2475-2550, (นนทบรุ:ี ฟา้เดียวกนั, 2561). 
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และงานศึกษาชิ้นสุดทายท่ีเนื้อหา โดยท้ังหมดไมไดเก่ียวของโดยตรงกับการรางรัฐธรรมนูญ แตเสนอให

เห็นถึงบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวท่ีมีตอการตัดสินพระทัย เปดใหมีพรรคการเมืองข้ึน

หรือไมในสยามภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 งานศึกษาชิ้นดังกลาวแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงบทบาทและความ

เปลี่ยนแปลงของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวท่ีมีตอกรณีดังกลาว ขณะเดียวกันงานศึกษาชิ้นดังกลาวก็

นําเอาสภาพแวดลอม บริบท และบรรยากาศทางการเมืองมาวิเคราะหประกอบดวย 11

12 ซ่ึงเปนแนวทางท่ีงานวิจัย

ชิ้นนี้จะใชศึกษาตอไป  

จากท่ีไดทําการทบทวนงานศึกษาท่ีเก่ียวของพอจะเห็นแลววา เคยมีการศึกษาบทบาทพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวไวอยูบางแลว หากแตยังขาดแงมุมรายละเอียดในชวงตนการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เชน ขาดการ

นําเอาบรรยากาศและบริบททางการเมืองมาวิเคราะหรวมกับบทบาทในการประนีประนอมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน

ในหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เพ่ือท่ีจะทําใหเขาใจบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในทาง

การเมืองมากข้ึน 

 

                                                           
12 ภรู ิฟวูงศเ์จรญิ, “คณะการเมอืง” หลังการปฏวิัตสิยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค, (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2560). 



บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีการดําเนินการศึกษา 

 งานชิ้นนี้เปนงานวิจัยทางประวัติศาสตร (historical research) ท่ีมีการคนควาเอกสารหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร มาเปรียบเทียบและวิพากษหลักฐาน โดยจะดําเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร 

(documentary research) โดยการนําเอกสารตางๆ ท่ีไดคนความาทําการวิเคราะห แลวนําเสนอในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห (analysis description)  

 

3.2 ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 

ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562-30 กันยายน พ.ศ.2563 

 

3.3 การวางแผนการวิจัย 

ชวงท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562-มกราคม พ.ศ. 2563  

 รวบรวมคนควาทําการทบทวนวรรณกรรมวาดวยงานศึกษาแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน

สังคมอ่ืนๆ หรืองานท่ีเคยไดทําการศึกษาเทาท่ีผานมา 

ชวงท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ-เมษายน พ.ศ. 2563 

 คนควา รวบรวมเอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอสมุดปรีดี พนมยงค หอจดหมายเหตุกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ หอจดหมายเหตุเชียงใหม และนําขอมูลท้ังหมดมาแยกและสังเคราะหจัดหมวดหมูเปรียบเทียบ 

ชวงท่ี 3 เดือนพฤษภาคม-กันยายน พ.ศ. 2563  

 สังเคราะหขอมูลตางๆ และเขียนรายงานการวิจัย 
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3.4 สมมุติฐานการวิจัย 

ในการทําวิจัยนี้ ผูวิจัยไดมีขอสมมุติฐานวาบรรยากาศทางการเมืองหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ท่ีเต็มไป

ดวยความไมแนนอนตางๆ จะสงผลตอปฏิกิริยาของคนกลุมตางๆ ในสังคม และตัวแสดงสําคัญท่ีงานชิ้นนี้มุงศึกษา

ภายใตสภาวะดังกลาวคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ผูซ่ึงดํารงฐานะพระมหากษัตริยสยามในยามหัว

เลี้ยวหัวตอของบานเมือง ท้ังนี้พระองค อาจเปนตัวแสดงท่ีสําคัญไมนอยไปกวารัฐบาลในระบอบใหมท่ีเขามาจัดการ

บริหารประเทศแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการประนีประนอมทางการเมืองชวงหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

จนถึงพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในระยะดังกลาวพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเปนตัวแสดงท่ีสําคัญในการสรางดุลอํานาจทางการเมือง  

 

3.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจการเปลี่ยนแปลง สภาพสังคม และบรรยากาศทางการเมืองหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

2.เขาใจประเด็นเรื่องบทบาทการตอรองและประนีประนอมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกับ

คณะราษฎรในแงมุมของเหตุการณตางๆ หลังการปฏิวัติไปจนถึงการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร  

 



บทที่ 4 

 
กระแสการเรียกรอง “รัฐธรรมนูญ” กอนปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

 

 แมวาการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในย่ํารุงของวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จะเปน
หมุดหมายท่ีนํามาซ่ึงการมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดท่ีทําหนาท่ีกําหนดโครงสราง อํานาจ และหนาท่ีของ
สถาบันทางการเมืองตางๆ ในสังคมการเมืองสยามเปนครั้งแรก แตเม่ือยอนกลับไปพิจารณาถึงเสนทางกระแส
ความคิดเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญในสยาม จะพบวามีการกลาวถึงอยางนอยมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ดังนั้น ในบท
นี้ผูวิจัยจะทําการอธิบายและชี้ใหเห็นถึงกระแสความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญและการเรียกรองทางการเมืองในสยาม
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพ่ือกรุยทางใหผูอานเขาใจถึงพัฒนาการและแนวความคิดดังกลาวท่ีมีมากอน
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 อยางสังเขป 

4.1 เหตุการณคํากราบบังคมทูลฯ ร.ศ. 103  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เสด็จข้ึนครองราชยทามกลางสภาวะทางการเมือง
ท้ังภายในและภายนอกประเทศไมไดราบรื่นนัก เนื่องจากพระองคทรงเปนยุวกษัตริยและฐานอํานาจทางการเมือง
อยูในมือกลุมขุนนาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตระกูลบุนนาคท่ียังคงสามารถยึดกุมอํานาจทางเศรษฐกิจไวอยางเหนียว
แนน ขณะเดียวกันสยามก็ตองเผชิญหนากับการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกท่ีมองวาชาติอ่ืนลาหลัง โดยกอนท่ี
สยามจะเริ่มปฏิรูปประเทศนั้น สภาพสังคมสยามมีลักษณะเปนสังคมโบราณ รูปแบบการปกครองอาศัยระบบท่ีมี
มาตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กฎหมายและระเบียบตางๆ ใชกฎหมายตราสามดวงเปนหลัก การจัดการ
สังคมและระบบราชการยังคงอาศัยโครงสรางและระบบของอยุธยา 0

1 ดังนั้น เม่ือรัชกาลท่ี 5 เสด็จข้ึนครองราชย 
พระองคจึงริเริ่มปฏิรูปประเทศอยางคอยเปนคอยไปเพ่ือดึงอํานาจเขาสูสถาบันพระมหากษัตริย ในชวงตนรัชกาลมี
การรวมกลุมของเหลาเชื้อพระวงศและขุนนางท่ีไดรับอิทธิพลจากตะวันตกและใหการสนับสนุนรัชกาลท่ี 5 ในชื่อ 
“สยามหนุม” (Young Siam) โดยในกลุมดังกลาว มีการจัดพิมพหนังสือชื่อวา ดรุโณวาท โดยมีพระองคเจาเกษม
สันตโสภาคย (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ) เปนเจาของ บรรณาธิการ และผูพิมพผูโฆษณา มี
พระยาภาสกรวงษราชาณัติเปนนักเขียนประจํา เนื้อหาท่ีนํามาตีพิมพเปนเรื่องราวขาวราชการ ขาวตางประเทศ 
ขาวราคาสินคา การโฆษณา ภาษิตสอนใจ ท่ีนาสนใจคือเนื้อหาขาวสวนใหญจะเปนการรายงานเหตุการณตางๆ ใน
ตางประเทศ และมีการนําเอากฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ มาตีพิมพดวย1

2 นั่นก็หมายความวากลุมเจานายรับรู
ถึงความเปนไปของการเมืองโลกแลว 

                                                           
1 ลิขิต ธีรเวคิน, ววิัฒนาการการเมอืงการปกครองไทย, พิมพค์รัง้ท่ี 8 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2544), 98. 
2 ขจร สขุพานิช, ก้าวแรกของหนังสือพิมพใ์นประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2514. พิมพแ์จกในงานฌาปนกิจศพนางชิต ชุ่มไพโรจน ์ณ 

เมรุวดัมกุฎกษัตริยาราม พระนคร วนัจนัทรท่ี์ 16 สิงหาคม 2514), 42-43 อา้งถึงใน ลิขิต ธีรเวคิน, ววิัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, 

113. 
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ในขณะท่ีการปฏิรูปประเทศดําเนินอยางคอยเปนคอยไป ก็ไดปรากฏความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองและกลาวถึงการนําเอารัฐธรรมนูญมาใชในสยาม กลาวคือเม่ือ ร.ศ. 103 หรือ พ.ศ. 2427 กลุมเจานาย
และขาราชการไดรวมกันทูลเกลาฯ ถวายความเห็นเก่ียวกับบานเมือง และตองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
บานเมืองจาก “แอ็บโซลูดโมนากี” (Absolute Monarchy) ไปเปน “คอนสติวตูชันแนลโมนากี” (Constitutional 
Monarchy) 

เหตุการณนี้ เริ่มตนจากการท่ีพระองคเจาปฤษฎางค (พระวรวงศเธอ พระองคเจาปฤษฎางค) อัครราชทูต
ประจําประเทศฝรั่งเศสไดทํารายงานสถานการณถวายเลขานุการและท่ีปรึกษากระทรวงการตางประเทศ เก่ียวกับ
ภัยของชาติมหาอํานาจตะวันตกเพ่ือขอใหนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือ
พระองคไดทรงทราบแลว จึงมีพระราชดําริวา เหตุการณดังกลาวเปนภัยรายแรงตอสยาม จึงไดทรงมีพระ
ราชหัตถเลขาสวนพระองคพระราชทานมายังพระองคเจาปฤษฎางคโดยตรง ใหนําเสนอความคิดเห็นวาควร
ปรับปรุง แกไขบานเมือง เพ่ือปองกันเหตุรายสําหรับประเทศสยามอยางไร พระองคเจาปฤษฎางค จึงไดทรงทํา
หนังสือกราบบังคมทูลฯ โดยเรียกในครั้งนั้นวา หนังสือกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน 
ทวา พระองคเจาปฤษฎางคไดทรงนําเอาพระราชหัตถเลขาท่ีพระราชทานมาเปนการสวนพระองคไปเปดเผยหารือ
กับเจานายและขาราชการประจําสถานทูตเพ่ือขอรับคําเสนอแนะมาทําเปนหนังสือกราบบังคมทูลฯ เม่ือเหลา
เจานายและขาราชการไดปรึกษากันแลว จึงไดมีการรวมลงนามในหนังสือดังกลาว รวมแลว 11 คน ซ่ึงท้ังหมดเปน
ขาราชการประจําสถานทูต2

3  

เนื้อหาในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ชี้ใหเห็นถึงภัยจากจักรวรรดินิยมหรือชาติมหาอํานาจยุโรป โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเห็นวาชาติยุโรปนั้นมักใชมาตรฐานของชาวยุโรปเพ่ือเขาครอบครองชาติอ่ืน และมี
การอธิบายถึงแนวนโยบายตางๆ ท่ีสยามอาจนํามาใชเพ่ือใหประเทศรอดพนจากการอางสิทธิครอบครองดินแดน
จากชาติยุโรป สวนกลุมท่ี 2 ถวายความเห็นวาแนวทางท่ีดีท่ีสุดคือการแกไขโครงสรางทางการเมือง คือใหมีการ
เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศอยาง
เด็ดขาดไปสูระบอบพระมหากษัตริยใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ใหมีระบบคณะรัฐมนตรี 
(Cabinet) ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินในกระทรวงตางๆ โดยนโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัตินั้น 
พระมหากษัตริยจะตองทรงเห็นชอบเสียกอน และไมจําเปนวาจะตองเปนระบบรัฐสภา 3

4 นอกจากการแกไข
โครงสรางทางการเมืองท่ีกลาวมาแลว ในหนังสือกราบบังคมทูลฯ ยังเสนอความเห็นอีกวาตองมีการเปลี่ยนแปลงใน
สวนอ่ืนๆ เชน ตองมีพระราชประเพณีสืบสันตติวงศท่ีแนนอนเพ่ือปองกันการแยงชิงราชบัลลังก กําจัดสินบน ใหมี
ความเสมอภาคท่ัวกันในการใชกฎหมาย การเก็บภาษีและการสักเลก ยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเครื่อง
กีดขวางความเจริญ เปดใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในทางสาธารณะหรือทางหนังสือพิมพไดภายใต

                                                           
3 จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๐๓, เขา้ถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 2563, เข้าถึงไดจ้าก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=

เหตกุารณ ์ร.ศ.๑๐๓ 

4 ลิขิต ธีรเวคิน, ววิัฒนาการการเมอืงการปกครองไทย, 116-117. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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ขอบเขตของกฎหมาย คัดเลือกคนเขาทํางานราชการตามหลักความสามารถ และถาขาราชการผูใดไมปฏิบัติตาม
กฎหมายก็ใหออกจากงาน4

5 

แมวาคํากราบบังคมทูลตามหนังสือดังกลาว จะไมไดสงผลใหสยามมีรัฐธรรมนูญใชเพ่ือปกครองประเทศ 
แตรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขาตอบ เม่ือ พ.ศ. 2428 หลังจากท่ีทรงทราบความแลวเปนเวลาราว 4 เดือน 
โดยพระราชหัตถเลขาดังกลาวคือ พระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน แตตามตนฉบับเรียกพระ
ราชหัตถเลขานี้วา “พระราชดํารัสตอบความเห็นของผูท่ีจะใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. 1247” มีความตอน
หนึ่งในพระราชหัตถเลขาท่ีแสดงใหเห็นวา ประเด็นท่ีกลุมเชื้อพระวงศและขุนนางเสนอมานั้นเปนเรื่องท่ีตอง
ยอมรับ แตรัชกาลท่ี 5 ก็ทรงมีพระราชดํารัสโตแยงในกรณีท่ีมีการเสนอใหเปลี่ยนแปลงการปกครองใหเปนระบอบ
พระมหากษัตริยใตรัฐธรรมนูญวา สภาพบานเมืองนั้นยังไมพรอมเพราะขาดคนท่ีมีความรูสติปญญา แมแตสวน
เสนาบดีในพระองคเองก็หาผูท่ีเกงจริงไดยาก และการจะปลดถายเสนาบดีเกาออกไปก็จําเปนจะตองดําเนินการ
อยางคอยเปนคอยไป5

6 โดยพระองคทรงเห็นวา  

 “รวมความก็อยางเดียวกันคือ คอเวอนเมนตรีฟอม นี่แหละเปนตนเหตุท่ีจะจัดการท้ังปวงไดสําเร็จตลอด 
ถาการเรื่องนี้ยังไมเปนการเรียบรอยไดแลว การอ่ืนๆ ยากนักท่ีจะตลอดไปได เพราะฉะนั้นเราจึ่งขอใหทานท้ัง
ปวงคิดการเรื่องนี้ ตามท่ีรับมาวาจะคิดนั้นคิด การอ่ืนๆ ท่ีจะตองรีฟอมบาง จัดข้ึนใหมบางนั้น เราของดไวพูด
ตอภายหลัง”6

7 

 จากความในพระราชดํารัสตอบของรัชกาลท่ี 5 ท่ียกมาขางตน จะเห็นไดวาพระองคทรงมีพระราชประสงค
เรื่อง “คอเวอนเมนตรีฟอม” หรือการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินมากกวาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู 
“คอนสติวตูชันแนลโมนากี” ดังนั้น ในรัชกาลของพระองคการปฏิรูประบบราชการแผนดินจึงเปนนโยบายสําคัญ 
เพ่ือนําพาประเทศเขาสูความทันสมัยและรวบอํานาจการปกครองท่ีเคยอยูในมือขุนนางมาไวท่ีพระมหากษัตริย 
แนนอนวาการปฏิรูปประเทศของรัชกาลท่ี 5 ไดนําไปสูความเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง และเหตุการณคํากราบ
บังคมทูลฯ ร.ศ. 103 นั้นก็ชวยใหเห็นเคาลางความตองการใหสยามมีรัฐธรรมนูญใชสําหรับปกครองประเทศเพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบกติกาของการเมืองระหวางประเทศในขณะนั้น อันเปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีบีบบังคับใหสยามตอง
หาทางแกไขการบริหารปกครองประเทศไมทางใดก็ทางหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม การเรียกรองดังกลาวผูวิจัยเห็นวายัง
มิไดกาวหนาถึงขนาด จะใหมีการจํากัดอํานาจพระมหากษัตริยและใหมีระบบผูแทนท่ีมาจากประชาชน  

 ในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงมีความเห็นวา การปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินในรัชกาล 5 นั้น คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยาง “พลิกแผนดิน” ดังความวา 

“การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิม เปนตั้งกระทรวง 12 กระทรวงนี้ ตองนับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ซ่ึงเรียกไดอยางพูดกันตามธรรมดาวา ‘พลิกแผนดิน’ ถาจะใชคําอังกฤษก็ตอง
เรียกวา ‘Revolution’ ไมไช ‘Evolution’ 

                                                           
5 เรือ่งเดียวกนั, 118. 
6 เรือ่งเดียวกนั, 119.  
7 จารุวรรณ สขุมุาลพงษ,์ เหตุการณ ์ร.ศ. ๑๐๓. 
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การเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงดังนี้ มีนอยประเทศนักท่ีจะสําเร็จไปไดโดยราบคาบ ปราศจากการ
จลาจล หรือวาไมมีเลยก็เกือบจะวาได ประเทศญ่ีปุนไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยาง ‘พลิกแผนดิน’ 
เหมือนประเทศสยาม แตหาไดดําเนินการไปไดโดยสงบราบคาบเหมือนประเทศสยามไม ยังตองมีการจลาจลใน
บานเมือง เชนมีขบถสัตสุมา (‘Satsuma Rebellion’) เปนตน 

การท่ีสยามไดเปลี่ยนแปลงวิธีปกครองอยาง ‘Revolution’ ได โดยไมตองมีใครเสียเลือดเนื้อแมแต
หยดเดียวดังนี้ ตองนับวาเปนมหัศจรรย เปนโชคดีของประเทศสยามเปนอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ยอมขัดกับ
ประโยชนของคนบางจําพวก จึงยากนักท่ีจะสําเร็จไดโดยสงบราบคาบ 

ท่ีการเปลี่ยนแปลงอยางนี้สําเร็จไปไดในประเทศสยามโดยราบคาบเพราะ ‘Revolution’ ของเรานั้น 
สมเด็จพระเจาแผนดินเปนผูทรงริเริ่ม ประกอบท้ังสมเด็จพระเจาแผนดินพระองคนั้น ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง
กวาผูใดหมดในเวลานั้น ท้ังทรงมีพระราชอัธยาศัยละมุมละมอม ทรงสามารถปุกความจงรักภักดีในชนทุกชั้นท่ี
ไดเขาเฝาใกลชิดพระองคแมแตครั้งเดียว 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงทรงเล็งเห็นการภายหนาอยางชัดเจน และทรงทราบการท่ีลวงไป
แลวเปนอยางดี ไดทรงพระราชดําริหตริตรองโดยรอบคอบ ไดทรงเลือกประเพณีการปกครองท้ังของไทยเรา
และของตางประเทศประกอบกัน ดวยพระปรีชาญานอันยวดยิ่งไดทรงจัดการเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองเปน
ลําดับมาลวนเหมาะเหตุการณและเหมาะกับเวลา ไมชาเกินไป ไมเร็วเกินไป”7

8 

 

4.2 กบฏ ร.ศ. 130  

ราว 2 ทศวรรษตอมา สยามไดเกิดเหตุการณท่ีเรียกวา “กบฏ ร.ศ. 130” เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนใน 
พ.ศ. 2455 (ร.ศ. 130) หรือ 20 ป กอนเกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยนายทหารและปญญาชนกลุมหนึ่งไดวางแผน
ใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 พระราชทานรัฐธรรมนูญและเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครอง ประเด็นท่ีนาสนใจคือ ในคณะ ร.ศ. 130 เปนกลุมปญญาชนท่ีจบจากโรงเรียนนายรอยทหารบก 
นายทหารบางนายท่ีอยูในคณะนี้ก็กําลังอยูในชวงเรียนเพ่ิมเติม8

9 

อาจกลาวไดวา คณะนายทหารท่ีตองการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในสมัยนี้เปนผลมาจากการ
ไดรับการศึกษาในระดับสูงกวาคนกลุมอ่ืนในสังคม ถือเปนผลผลิตของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและการ
ปกครองท่ีไดรับอิทธิพลจากท้ังในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตาม ในหวงเวลากอนการเกิด กบฏ ร.ศ. 130 
นั้น ภายในสังคมสยามไดมีการนําเขาแนวความคิดประชาธิปไตยแบบจีนพรอมท้ังแนวความคิดของซุนยัดเซน มี
การปรากฏคําศัพทการเมืองวา “เก็กเหม็ง” หรือปฏิวัติ รวมท้ังมีคําอ่ืนๆ ในภาษาไทยท่ีเกิดข้ึนใหมดวย เชน เสมอ

                                                           
8 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิ

บายแก้ไขการปกครองแผ่นดนิ, (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2470), (2)-(3). 
9 แถมสขุ นุ่มนนท,์ ยังเตริก์รุ่นแรก กบฏ ร.ศ.130, พิมพค์รัง้ท่ี 3,(กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545), 29-31. 
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ภาค ภารดรภาพ 9

10 อาจกลาวไดวา อุดมการณและแนวความคิดทางการเมืองเหลานี้ไดกลายเปนตัวแบบและ
แรงผลักดันใหนายทหาร คณะ ร.ศ. 130 กอการ แตอยางไรก็ตาม การวางแผนเพ่ือเขาทําการปฏิวัติบีบบังคับให
รัชกาลท่ี 6 พระราชทานรัฐธรรมนูญเปนอันตองลมเหลว เนื่องจากมีนายทหารนําแผนดังกลาวไปฟอง
ผูบังคับบัญชาจนนําไปสูการกวาดลางจับกุมกลุมผูสมคบคิด คณะ ร.ศ. 130 

 

4.3 กระแสการเรียกรองรัฐธรรมนูญบนหนาหนังสือพิมพ 

กระแสความคิดของสังคมหนึ่งในชั่วระยะเวลาหนึ่งสามารถพิจารณาไดจากขาวในหนังสือพิมพ ซ่ึงไดมีผู
ศึกษาและพบวา ในชวงทศวรรษ 2460-2470 มีการวิพากษวิจารณราชวงศอยางกวางขวาง อันเปนการสั่นคลอน
อํานาจ และทําลายความนาเชื่อถือของราชวงศ ในงานวิจัยของอัจฉราพร กมุทพิสมัย ไดรวบรวมและศึกษาเนื้อหา
จากหนังสือพิมพในชวงทศวรรษ 2470 พบวามีการวิพากษวิจารณรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางตอเนื่องใน
หนาหนังสือพิมพ10

11 หรืองานของ พรภิรมย เอ่ียมธรรม ท่ีทําการศึกษา บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพตั้งแต
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 งานชิ้นนี้ชวยชี้ใหเห็นวา ในชวงรัชกาลท่ี 7 นั้น มีการ
วิพากษวิจารณและแสดงความเห็นทางการเมืองอยางกวางขวางและรุนแรง แตกระนั้นก็มีการตอบโตจากรัฐบาล
สมบูรณาญาสิทธิราชย หรือเจานายชั้นสูงบางพระองค11

12 

กอนเกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 บรรดาหนังสือพิมพไดลงขาวเก่ียวกับสถานการณบานเมืองอยางแพรหลาย 
หนังสือพิมพเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีถูกใชในการวิพากษวิจารณรัฐบาล พ้ืนฐานทางความคิดอันนําไปสูการวิพากษวิจารณ 
ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ีวาประเทศนี้เปนของราษฎรมิใชพระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว อันเปนความคิดใหมท่ีแสดง
ใหเห็นความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนท่ีเปลี่ยนไป การเคลื่อนไหวทางความคิดของปญญาชนในชวงกอนการ
ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 มักปรากฏในบทความตามหนาหนังสือพิมพ 12

13 และเกิดข้ึนจากบริบทเฉพาะท่ีสยามเสียสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขตสงผลใหคนบางกลุมสามารถเขียนบทความลงหนังสือพิมพในลักษณะรุนแรงได โดยเฉพาะการ
แสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพในทศวรรษ 2460 นั้น มีลักษณะเฉพาะ คือ หนึ่ง เปนผลมาจากการท่ีสยามเสีย
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต สอง เกิดจากรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการหนังสือพิมพและมีการเขียน
บทความโดยใชพระนามแฝงในการตอบโตกับนักเขียนอ่ืนๆ เพราะเห็นวาจะสามารถชักนําใหคนอ่ืนเห็นตาม

                                                           
10 ณฐัพล ใจจรงิ, “100 ปีของความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตย: ‘คณะ ร.ศ.130’ และความเป็นมาของความคิด ‘ประชาธิปไตย’ ใน

ประเทศไทย,” ใน จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย, บรรณาธิการโดย สธุราชัย ยิม้ประเสริฐ และทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร,

(กรุงเทพฯ: พี เพรส จาํกดั, 2556), น. 77-89 
11 โปรดดูเพ่ิมเติม อัจฉราพร กมุทพิสมัย, “ปัญหาภายในสังคมไทยก่อนการปฏิวัติ 2475: ภาพสะทอ้นจากงานเขียนทางหนังสือพิมพ”์, 

(เอกสารวิจยัลาํดบัท่ี 28 สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2532). 
12 โปรดดเูพ่ิมเติม พรภิรมย ์เอี่ยมธรรม, บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพไ์ทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง

สิน้สุดสงครามโลกคร้ังที ่2, (กรุงเทพฯ: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, 2520). 
13 พรภิรมย ์(เอี่ยมธรรม) เชียงกลู, ประวัตศิาสตรไ์ทยสมัยใหม่เล่ม 1 (2475-2524 ), (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,์ 2535), 16. 
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ความคิดพระองคได ทําใหเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือใหผูคนรวมแสดงความคิดเห็นผานหนาหนังสือพิมพไดอยาง
แพรหลาย13

14 สงผลใหเกิดการกระจายความคิดทางสังคมการเมือง14

15 

กลาวยอนกลับไปในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดปรากฏคําศัพททางการเมืองใหมๆ ท่ีเริ่มหลั่งไหลเขามาในสังคม
สยามดังปรากฏใน หนังสือกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน ท่ีเสนอใหมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปน “คอนสติติวชั่นแนลโมนากี” ท่ีมี “คอนสติติวชั่น” หรือขาวเหตุการณการเมืองตางๆ 
อันเปนขาวตางประเทศท่ีปรากฏบนหนาหนังสือพิมพดรุโณวาท ตอมาในชวงรัชกาลท่ี 6 การเสนอความคิดตาม
หนาหนังสือพิมพก็ปรากฏคําศัพทใหมๆ อยางกวางขวาง มีการบัญญัติคําศัพทใหมข้ึนใชจํานวนมาก 15

16 ดังเชนใน 
บทความของผูใชนามแฝง “นาคราช” ไดเขียนเรื่อง “ความเห็นเอกชน (พ.ศ. 2456)” ในหนังสือพิมพกรุงเทพฯ เด
ลิเมล ดังนี้ 

“1. วิธีการปกครองอยางคอนสติวตูช่ันแนลมอนากี นั้นคือมี ท่ีประชุมแทนราษฎรมาชวยพระเจา
แผนดินปกครองประเทศ แลบานเมือง ซ่ึงเรียกวาท่ีประชุมปาลิเมนตอยางประเทศอังกฤษ ท่ีประชุมริศแตก
ประเทศเยอรมัน บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายท่ีรัฐบาลจะตั้งข้ึน … แลการใชจายของแผนดิน เจากระทรวง
ตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูแทนราษฎรกอน 

2. วิธีการปกครองอยางท่ีเรียกวา รีปปบลิกนั้น … เขาไมตั้งพระเจาแผนดิน แตเลือกตั้งประธานาธิบดี
แทน ประธานาธิบดี … ไมเลือกตระกูล ตระกูลพอคาจะมาเปนประธานาธิบดก็ีได ถาพลเมืองโหวตใหเปน 

3. วิธีการปกครองอยางท่ีเรียกวา แอบสลูดมอนากี นั้น พระมหากษัตริยปกครอง มีพระราชอํานาจ
เหนือรัฐบาล”16

17 (เนนคําโดยผูวิจัย) 

นอกจากปรากฏข้ึนของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับการเมืองแลว ยังพบวามีการวิพากษวิจารณการทํางาน
ของรัฐบาลในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยซ่ึงก็เทากับวาเปนการทาทายความชอบธรรมของระบอบ เชน การ
วิพากษวิจารณการดุลยภาพวาเกิดข้ึนแตเฉพาะพวกท่ีไมใชกลุมเจานาย ความวา “... อภิรัฐมนตรีคงทรงรูสึก
ตะขิดตะขวงพระทัยอยูบาง ท่ีดุลแตคณะขุนนาง สวนเจาซ่ึงรับราชการประจําตําแหนงนาท่ีราชการอยูแลวนั้น
หาไดถูกดุลยดวยไม…”18 

ในบางบทความนั้นแสดงถึงความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลงการปกครองดวยความรุนแรงเชนเดียวกับ
การปฏิวัติท่ีเกิดข้ึนในรัสเซีย เชน บทความเรื่อง “ราษฎรตื่นแลว” ความวา 

“...ซารนิโกลาซแหงประเทศรัสเซีย ซ่ึงถูกปลงพระชนมดวยมือราษฎรสามัญเม่ือหกเจ็ดปมานี้ ถายัง
ทรงพูดไดในเวลานี้จะตองแสดงความเสียพระทัยในการท่ีพระองคคิดไดชาไป ประเทศตางๆ เวลานี้ ท่ีมี

                                                           
14 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏวิัตสิยาม พ.ศ. 2475, (กรุงเทพฯ: อมรนิทรวิ์ชาการ: 2535), 98. 
15 เรือ่งเดียวกนั, 8. 
16 สายชล สตัยานุรกัษ์, ประวัติศาสตรรั์ฐไทยและสังคมไทย ครอบครัว ชุมชน ชีวติสามัญชน ความทรงจาํ และอัตลักษณท์างชาติ

พันธุ,์ (เชียงใหม:่ สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2558), 128. 
17 นาคราช (นามแฝง), “ความเห็นเอกชน,” กรุงเทพฯ เดลเิมล ์(11 กรกฎาคม 2526) อา้งถึงใน เรือ่งเดียวกนั, 129. 
18 สยามรวิีว (20 .กรกฎาคม 2470) อา้งใน พรภิรมย ์(เอี่ยมธรรม) เชียงกลู. ประวัตศิาสตรไ์ทยสมัยใหม่เล่ม 1 (25475 -2524), 40. 
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พระราชาเปนประมุข จึงตองระวังระไวคอยฟงเสียงราษฎรสวนมากและอนุโลมตามเสนอมิใหเปนท่ีขัดอัทธยา
ศรัยได ขอใหดูตัวอยางพระเจาแฮคอนราชาแหงประเทศนอรเวยเถิด เม่ือสมัยรถยนตออกใหมๆ ราษฎรไมชอบ
รถยนต เพราะทําใหมาตื่นตกใจ พระเจาแฮคอนยังไมกลาข่ีรถยนตเลย (ดูพระราชหัตถเลขาเรื่องไกลบานของ
พระพุทธเจาหลวง) เรื่องนี้รัฐบาลท่ีรักควรสําเหนียกไว และดําริการตามควรแกกาละสมัย ซ่ึงราษฎรของทานได
ตื่นแลว”19 

หนังสือพิมพในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยในชวงรัชกาลท่ี 7 นั้น มีบทบาทสําคัญอยู 2 ประการคือ ประการ
แรก ชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และประการท่ี 2 การนําแนวความคิดประชาธิปไตย
มากเผยแพรผานหนาหนังสือพิมพ และยังมีการกลาวถึงเรื่องอ่ืน ๆ เชน เรื่องการเก็บเงินรัชชูปการ การดุลยภาพ
ขาราชการ การวิพากษวิจารณพระมหากษัตริย และปญหาของขาราชการในขณะนั้น19

20 

การวิพากษวิจารณตามหนาหนังสือพิมพนั้น มีบางสวนท่ีกระทบตอพระมหากษัตริยเชน บทความใน
หนังสือพิมพไทยหนุม ท่ีวิจารณวา “…อยาวาราษฎรท่ีไมไดรับการศึกษา จะเปนพลเมืองท่ีถวงความเจริญของ
ประเทศเลย ถึงพระเจาแผนดินท่ีมีชีวิตไมเต็มความ ก็เปนภัยแกประเทศเหมือนกัน การเปนพระเจาแผนดินใน
ปจจุบัน จะตองเตรียมตัวเรื่อยมาแตเม่ือเปนรัชทายาท...”20

21 

ในชวงรัชกาลท่ี 6-7 ปรากฏวามีการใชคําท่ีเก่ียวของกับอุดมการณทางการเมืองแบบเสรีนิยมและสังคม
นิยมตามสิ่งตีพิมพตางๆ เชนคําวา เสรีภาพ สิทธิ เสมอภาค อิสรภาพ ความยุติธรรม21

22 คําเหลานี้ลวนแลวเก่ียวกับ
การเ มือง ซ่ึงการปรากฏข้ึนของคํา เหล า มีความสํา คัญในเชิ งการเ มืองวัฒนธรรม  เพราะในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยนั้นปลอดการเมือง เนื่องจากอํานาจอยูท่ีพระมหากษัตริยและมีอุดมการณทางการเมืองคติท่ี
พระมหากษัตริยจะมีพระมหากรุณาธิคุณตอคนในประเทศอยาง “เสมอหนากัน” แตการเกิดข้ึนของคําศัพททาง
การเมืองนั้นแฝงไปดวยอุดมการณทางการเมืองท่ีตองมีการตอรอง ตอสู และแบงปนทรัพยากรกัน ซ่ึงในทางหนึ่งก็
เปนการบั่นทอนระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชยนั่นเอง22

23 

กลาวไดวาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยการดําเนินกิจการหนังสือพิมพมี “เสรีภาพ” สาเหตุมาจากรัฐมี
อํานาจจํากัดเนื่องจากเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต แตในอีกดานหนึ่ง วงการหนังสือพิมพก็ตองเผชิญกับการแบง 
“ชั้น” ระหวางหนังสือพิมพท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐกับหนังสือพิมพท่ีไมไดรับเงินอุดหนุน ดังนั้นหนังสือพิมพใน
กลุมท่ีไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงยึดหลักวิชาชีพ ทําใหมีความรูสึกวา กลุมของตนเองมีความสําคัญท่ีจะชวย
ใหชาติมีความเจริญ คือ กลุมของตนจะเปนตัวแทนของราษฎรในระยะท่ีสยามยังไมมี “ปาลิเมนต”23

24 

                                                           
19 สยามรวิีว (10 .กรกฎาคม 2470) อา้งในเรือ่งเดียวกนั ), 41. 
20 เรื่องเดียวกัน, 17-41.และโปรดด ูอจัฉราพร กมทุพิสมยั, ปัญหาภายในสังคมไทยก่อนการปฏิวัติ 2475: ภาพสะท้อนจากงานเขยีน

ทางหนังสอืพมิพ,์ (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2532).  
21 บคุคล (นามแฝง), “ไมคิ่ดไมแ่ปลก,” ไทยหนุ่ม (กรกฎาคม 2470) อา้งถึงใน เรือ่งเดียวกนั, 40. 
22 สายชล สตัยานุรกัษ์, ประวัติศาสตรรั์ฐไทยและสังคมไทย ครอบครัว ชุมชน ชีวติสามัญชน ความทรงจาํ และอัตลักษณท์างชาติ

พันธุ,์ 130. 
23 เรือ่งเดียวกนั, 132. 
24 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏวิัตสิยาม พ.ศ. 2475, 101. 
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การอุดหนุนหนังสือพิมพของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น หมอมเจาไตรทศประพันธ (พระวรวงศเธอ 
กรมหม่ืนเทววงศวโรทัย) และนายเรยมอนด บี. สตีเวนส ท่ีปรึกษาชาวอเมริกัน ไดกลาวอยางชัดเจนในบันทึกท่ี
เขียนใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2470 วา 

“สาเหตุท่ีใหเงินอุดหนุนเพราะรัฐบาลตองการควบคุมนโยบายของหนังสือพิมพ เม่ือสมัยท่ีใชนโยบายนี้
มีเหตุผลท่ีสมควรหลายประการท่ีเห็นวาควรทํา หนังสือพิมพทุกฉบับพวกนี้พิมพเปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงมี
อิทธิพลในกลุมชาวตางชาติ ในชวงเวลานั้นความสัมพันธตางประเทศของเราลําบากมาก สนธิสัญญาเกาๆ ก็ยังมี
ผลใชไดอยูและถาหนังสือพิมพวิจารณอะไรในทํานองท่ีเปนปฏิปกษกับรัฐบาล ก็จะทําความยุงยากและสราง
ปญหาใหกับรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”24

25 

นอกจากการท่ีรัฐบาลใชวิธีการอุดหนุนหนังสือพิมพเพ่ือควบคุมการเสนอขาวตามหนาหนังสือพิมพ อีกวิธี
หนึ่งท่ีใชคือ รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยใชอํานาจสั่งปดหนังสือพิมพท่ีตีพิมพบทความท่ีรัฐบาลไมพอใจ แต
อยางไรก็ตาม รัฐบาลในสมัยนั้นก็มีความยืดหยุนมากกวาจะดําเนินการอยางแข็งกราว และสวนใหญมักจะเปนการ
ตักเตือนมากกวา หากมีการสั่งปดก็มักจะเปนการสั่งปดแบบชั่วคราว25

26 

บรรดาหนังสือพิมพท่ีไดวิพากษวิจารณการเมืองและการบริหารของรัฐบาลอยางตอเนื่องท่ีกลาวมาขางตน 
แสดงให เห็น ถึ งบริบทแวดลอมในเวลานั้ น ท่ี เ ริ่ มจะกระทบตอราชบัลลั งก ของพระมหากษัตริย ยุ ค
สมบูรณาญาสิทธิราชย การถูกตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของราชบัลลังก และกระแสเรียกรองคอยๆ ดังข้ึน ดาน
หนึ่งแสดงออกผานทางสื่อสิ่งพิมพ และอีกดานแสดงออกผานการรวมกลุมทางสังคม เชน สมาคมรักชาติ ศาสน 
กษัตริย ของนรินทร ภาษิต, โครงการราษฎรสาธารณกุศล ของชื้น อัมโภช, สํานักงานบํารุงราษฎร ของทองเจือ 
จารุสาธร และสถานพาณิชสงเคราะห ของหมอมหลวงเฉลิม พนมวัน ณ อยุธยา 26

27 หรือกรณีตัวอยาง คือ การ
เรียกรองของถวัติ ฤทธิเดช27

28  

ถวัติ ฤทธิเดช เปนปญญาชนนอกระบบ ท่ีทําการตอสูเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมของเหลากรรมกรมา
อยางยาวในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ขอเรียกรองของถวัติ ฤทธิเดช นั้นกระทําผานหนังสือพิมพ แตการ
ดําเนินการตางๆ มีขอจํากัดดานทุนและถูกเพงเล็งจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย และถูกบีบค้ันดวยวิธีท่ีไมเปน
ทางการ แมวาจะถูกคุกคาม ถวัติ ฤทธิเดช ก็ยังคงทํางานตอไป และการกระทําดังกลาวนี้เปนสวนสําคัญท่ีชวยปลุก

                                                           
25 ร7 รล., 19/6, กจช. อา้งถึงใน เบนจามิน เอ. บัทสัน, อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์นสยาม, แปลจาก The End of the Absolute 

Monarchy in Siam, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร, สดใส ขนัติวรพงศ ์และศศิธร รชันี ณ อยธุยา, บรรณาธิการแปลโดย กาญจนี ละออง

ศร ีและยพุา ชมุจนัทร,์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2555), 104-105. 
26 เรือ่งเดียวกนั, 106. 
27 ศิโรตม ์คลา้มไพบลูย,์ แรงงานวิจารณเ์จ้า: ประวัติศาสตรร์าษฎรผู้หาญกล้าท้าสมบูรณาญาสิทธิราชย,์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), 

46. 
28 ถวัติ ฤทธิเดช เป็นราษฎรสามัญท่ีมีบทบาทอย่างสูงต่อสังคมการเมืองสยามในช่วง พ.ศ. 2466-2478 เขาเป็นปัญญาชนในยุค

สมบรูณาญาสิทธิราชยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะคือ ดา้นหนึ่งเคล่ือนไหวผา่นหนา้หนงัสือพิมพ ์และอีกดา้นเคล่ือนไหวทางสงัคม โดยเขา้เป็นตวัแทน

ของคนยากท่ีเขียนฎีการอ้งตอ่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั และเป็นผูน้าํกรรมกรรถราง หลงัการปฏิวติั พ.ศ. 2475 นอกจากนี ้เขายงั

ไดย่ื้นฟอ้งพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัหลงัการปฏิวติั พ.ศ. 2475 ดว้ย 
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ใหกรรมกรต่ืนตัว และพยายามเผยแพรแนวความคิด เสมอภาคและความเปนธรรม เม่ือถวัติ ฤทธิเดช ทํา
หนังสือพิมพปากกาไทย ปริมณฑลของความความคิดไดขยายไปสูการวิพากษวิจารณระบบขุนนาง ความลาชาของ
ระบบราชการ การใชเสนสาย และวิจารณระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยรวม28

29 

ท้ังนี้แลวในชวงทศวรรษ 2470 ถวัติ ฤทธิเดช หันไปใชวิธีการถวายฎีกาแทนการตอสูผานสื่อสิ่งพิมพ 
เพราะการตอสูดังกลาวนําไปสูปญหาดานการเงินของเขาเอง การถวายฎีกาของถวัติ ฤทธิเดชมีท้ังเปนสวนท่ีเขียน
ในนามตัวเองและเขียนข้ึนเพราะราษฎรขอใหเขียนให เชน ฎีกาเรื่องชาวนา ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของ
ชาวนา วาทายท่ีสุดแลวรัฐบาลก็ยังไมสามารถแกไขปญหาของชาวนาได หรืออยางฎีกาท่ี ถวัติ ฤทธิเดช เขียนข้ึน
ภายหลังจากท่ีรัชกาลท่ี 7 ท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราชดําเนินไปตางประเทศเพ่ือ
รักษาพระเนตร ในฎีกา ถวัติ ฤทธิเดชไดทูลถามถึงเรื่องการใชพระราชทรัพยในการรักษาพระเนตร ซ่ึงการถวาย
ฎีกานั้นแมวาจะมิไดรับรูกันท่ัวไปในพ้ืนท่ีสาธารณะ แตการถวายฎีกาไดแสดงถึงขอคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีการ
ทูลถามถึงกิจการบานเมืองหรือกิจการสวนพระองค ขอคิดเห็นเหลานี้แสดงใหเห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงของ 
“ความรูสึกใหมของคนในระบอบเกา” ท่ีตองการเขามามีสวนรวมในกิจการบานเมือง29

30 

เสียงเรียกรองเพ่ือความเปลี่ยนแปลง และคาดหวังไปสูสิ่งใหมท่ีดีกวาเดิมในระบอบเกาคอยๆ ดังข้ึน
นับตั้งแตรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 เสียงเรียกรองความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการตั้งคําถามตอระบอบการเมืองได
ปรากฏข้ึนอยางเขมขนเรื่อยๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  

ตัวอยางความคิดของประชาชนท่ีเรียกรองความเปลี่ยนแปลงพรอมท้ังตั้งคําถามตอระบอบเดิมท่ีอาจกลาว
ไดวาเปนภาพแทนของยุคสมัยคือ บทความของกุหลาบ สายประดิษฐ ท่ีตีพิมพใน พ.ศ. 2474 เรื่อง “มนุษยภาพ” 
โดยตีพิมพในหนังสือพิมพไทยใหม บทความเรื่องนี้ตีพิมพไดเพียงแค 2 ตอนก็เกิดปญหา กุหลาบ สายประดิษฐ จึง
สงบทความชิ้นนี้ไปลงท่ีหนังสือพิมพศรีกรุง ซ่ึงสงผลใหหนังสือพิมพดังกลาวถูกรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยสั่งปด 
ซ่ึงในเวลาตอมา มีการใชเสนสายเจรจากันจนสามารถกลับมาเปดใหมไดในท่ีสุด  

บทความเรื่อง “มนุษยภาพ” นั้นแสดงใหเห็นถึงอุดมคติของกุหลาบ สายประดิษฐ ความหนาสนใจของ
บทความชิ้นนี้ คือ การเริ่มตนตั้งคําถามตอ “สิทธ”ิ ซ่ึงการทวงถามหา “สิทธิ” สะทอนในความตอนหนึ่ง วา  

“…ขาพเจาเขียนเรื่องนี้ดวยความมุงหมายท่ีจะปรับฐานะใหไดในระดับอันทุกคนควรจะเปนได…มนุษย
ภาพ หรือความเปนมนุษย หรือความเปนคน ควรวางอยูบนลักษณะอยางไร ชาวโลกท้ังหลายแมท่ีไดบรรลุอารย
ธรรมแลว ก็ยังมีความเห็นไมลงรอยกัน ท่ีจริงเรื่องนี้เปนเรื่องใหญโตมาก เพราะพลโลกทุกคนยอมมีสวน
เก่ียวของอยูอยางครบถวน ในตางประเทศเขาสนใจกันเปนท่ียิ่ง ประหลาดท่ีในบานเราเกือบจะไมมีการนําพา
กันเสียเลย ตัวเราเปนใคร มีสวนอยูมากนอยเพียงไรในความเสื่อมความเจริญของประเทศชาติ เรามีสิทธิ

                                                           
29 ศิโรตม ์คลา้มไพบลูย,์ แรงงานวจิารณเ์จ้า: ประวัตศิาสตรร์าษฎรผู้หาญกล้าทา้สมบูรณาญาสทิธริาชย,์ 32. 
30 เรือ่งเดียวกนั, 56-57. 
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อะไรบาง และเราควรใชสิทธินั้นไดภายในขอบเขตเทาใดท่ีนิติธรรมของประเทศอนุญาตให พวกเราโดยมากไม
ทราบ และไมพยายามท่ีจะทราบ…”30

31 

“…พวกเราท้ังท่ีไดมีชีวิตอยูในสมัยปจจุบันนี้ มีอะไรบางท่ีเราควรจะภูมิใจ…ในบานเรามีความภูมิใจแต
เพียงนอยนิดท่ีไดเกิดมาเปนคนไทย ซ่ึงตามประวัติศาสตรและพงศวดารไดแสดงวาเราเปนไทแกตัว เรามี
อิสรภาพท้ังในทางปฏิบัติและในทางความคิด ละมายคลายคลึงกับอิสรชนท้ังหลายในโลก แตขาพเจาใหวิตกวา
ในความเปนไปท่ีเราไดเผชิญหนาอยู เราไดทําลายความภูมิใจอันเล็กนอยนั้นเสียแลว เราไดมวนตัวของเราเขา
ไปเปนทาสความคิดของผูอ่ืน นั่นก็เพราะเหตุอยางเดียว คือเราพากันยอมสละเสียซ่ึงการสูหนากับความเปนจริง 
ถึงตอนนี้ทานผูอานคงไดเห็นอิทธิฤทธิ์ของความจริงท่ีกวางขวางข้ึนหนอย…”31

32 

จากท่ีไดอธิบายและยกตัวอยางมาขางตน เพ่ือใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสยามผานหนาหนังสือพิมพท่ี
ชวยชี้ใหเห็นถึงการเมืองบนหนาหนังสือพิมพ ไมวาจะเปนคําศัพททางการเมือง เหตุการณการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองของประเทศตางๆ ท่ีเริ่มปรากฏตามหนาหนังสือพิมพ นอกจากนี้ยังมีการวิพากษวิจารณระบอบการ
ปกครองเดิมรวมไปถึงการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ท้ังหมดนี้ชวยกอรูปกระแสความคิดทางการเมืองในสยามและ
สั่นคลอนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

 

4.4 คํากราบบังคมทูลขอพระราชทานรัฐธรรมนูญในรัชกาลท่ี 7 

 จากท่ีไดไลเรียงเชิงเหตุการณมาขางตน พอจะเห็นไดแลววาในสยามไดมีการเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญใชใน
การปกครองประเทศจากท้ังกลุมเจานาย ขาราชการ กลุมนายทหารท่ีไดรับการศึกษา และท่ีสําคัญกระแสความคิด
ทางการเมืองท่ีปรากฏข้ึนตามหนาหนังสือพิมพ ไดทําใหแนวคิดเรื่องการมีรัฐธรรมนูญเพ่ือใชในการปกครอง
ประเทศแพรกระจายเปนท่ีรับรูของประชาชน ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากการพูดถึงเก่ียวกับระบอบการปกครอง 
ระบบรัฐสภา และรฐัธรรมนูญโดยท่ัวไป 

 เม่ือถึงรัชกาลท่ี 7 สํานึกเรื่องการเมืองไดแพรกระจายไปยังคนหมูมากในสยาม มีการกลาวถึงรัฐธรรมนูญ
ตามหนาหนังสือพิมพอยาเขมขน ขณะเดียวกันก็มีการวิพากษวิจารณรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีไมสามารถ
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนได  

 แมวาตามหนาหนังสือพิมพจะปรากฏขาวคราวเก่ียวกับรัฐธรรมนูญบาง รัฐสภาบาง แตทวาก็ยังไมปรากฏ
วารูปแบบรัฐธรรมนูญในฝนดังกลาวจะเปนอยางไร ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยางเอกสารชั้นตนของผูใชนามแฝงวา
นายภักดีและนายไทย ท่ีไดเขียนจดหมายขอพระราชทานรัฐธรรมนูญในชวงตนรัชกาลท่ี 7 อันอาจจะสะทอนให
เห็นรูปแบบของรัฐธรรมนูญในความนึกคิดของนายไทยและนายภักดี ความในจดหมายมีความวา  

 

                                                           
31 สุชาติ สวสัดิ์ศรี, บรรณาธิการ, มนุษยไ์ม่ได้กินแกลบ ข้อเขียนการเมืองของ กุหลาบ สายประดิษฐ ์ในฐานะนักหนังสือพิมพ ,์

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์แอล. ที. เพรส, 2548), 31-32. 
32 เรือ่งเดียวกนั, 34. 



25 
 

“จังหวัดพระนคร 

วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2468 

ขอเดชะฝาลอองธุลีพระบาท 

ขาพระพุทธเจาไดทราบขาวเลาลือกันท่ัวไปวา ในรัชกาลของใตฝาลอองธุลีพระบาท เม่ือแรกข้ึนครอง

แผนดินนี้ จะทรงตั้งกฎหมายคอนสติตูชั่น เปนปฐมราชกิจอันสําคัญยิ่ง เพ่ือใหราชการแผนดําเนิรในแบบแผนดี

ยิ่งข้ึน แลใหนานาประเทศท้ังหลายไวใจนับถือยิ่งข้ึน ใหนานาประเทศ รูสึกวา ประเทศสยามก็มิไดนิ่งนอนใจ มี

หูตากวางพอท่ีจะแลดูโลก ไดพยายามกาวนาไปในทางเจริญโดยเต็มกําลัง อยางประเทศเอกราชท้ังหลายในโลก 

มิไดงมงายอยูในสิ่งท่ีพนสมัยแลว 

ปฐมราชกิจนี้เปนกิจสําคัญจําเปนตองมีตามแบบของพระเจาแผนดินแตกอนฯ ซ่ึงเม่ือแรกข้ึนครอง ก็ได

กระทํามาแลว เชนพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงปยมหาราชรัชกาลท่ี 5 แรกข้ึนครองแผนดินไดทรงตั้ง

กฎหมายเลิกทาส เปนปฐมราชกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกษฐรัชกาลท่ี 6 ก็ไดทรงต้ังกอง

ลูกเสืออันนานาประเทศนิยมกันท่ัวโลก ยกจรรยาของชาติใหสูงข้ึน เปนปฐมราชกิจสําคัญ เหตุฉะนั้นมาใน

รัชกาลของใตฝาลอองธุลีพระบาท จึงสมควรยิ่งนักท่ีจะทรงตั้งกฎหมายคอนสติตูชั่นเปนปฐมราชกิจ เพราะจะ

หากิจการอยางอ่ืนดียิ่งกวาหรือเทากับกฎหมายชนิดนี้ก็ไมมี แลเปนชิ้นอันสําคัญท่ีอวดนานาประเทศไดเต็มท่ี 

แลเปนความปรารถนาของทวยนาครท่ัวไปท่ีเลาลือกันเซงแซในบัดนี้ ตามท่ีลือนั้น เนื่องจากกฎหมายคอนสติ

ตูชั่นนี้ จะมีท่ีประชุม 2 สภา คือสภาชั้นสูงแลชั้นตํ่า สภาชั้นสูงมีเจานายแลขุนนางเปนสมาชิก สภาชั้นต่ําคือ

สภาประชาราษฎร แตนัยวา ในชั้นแรกเริ่มนี้จะมีแตสภาชั้นสูงสภาเดียวกอน สภาชั้นตํ่าจะงดไวจนกวาจะถึง

เวลาอันควร ควรเลือกผูเปนอรรคมหาเสนาบดี สมาชิกของสภาชั้นสูงเปนผูเลือกโดยวิธีโหวดตามแบบของกฎ

คอนสติตูชั่น ผูเปนสมาชิกของสภาชั้นสูงนั้น จะมีแตเจานายชั้นสูงท่ีมีความสามารถเปนท่ีนิยมนับถือของคน

ท่ัวไปไมเคยเสียหายในราชการมาแตกอนสมัยดวย 

แตสําหรับอรรคมหาเสนาบดีคนแรกนี้ นัยวาพระเจาแผนดินเลือกแลตั้งใหทีเดียวไมตองโหวด ซ่ึงเหมาะ

แกสมเด็จเจาฟากรมหลวงนครสวรรคมีกําหนดอยูในตําแหนง 7 ป หรือ 10 ปแลวแตกฎหมาย  

อนึ่งกฎหมายคอนสติตูชั่นนี้ จะไมตัดทอนอํานาจพระเจาแผนดินแตอยางหนึ่งอยางใดเลย กิจการทุก

อยางคงดําเนิรเปนกระแสรพระบรมราชาโองการนั้นเองแปลกแตมีหลักถานม่ันคงยิ่งข้ึน และมีพลาดนอยเขา 

เพราะทําดวยความเห็นชอบของคนสวนมากซ่ึงมีความสามารถท้ังนั้น และท้ังตองผานสภาอภิรัฐมนตรีอีก

ชั้นหนึ่งในท่ีสุดจึงเปนพระบรมราชโองการ ใชไดทีเดียว  

ดวยเกลาดวยกระหมอม32

33 

                                                           
33 “เรือ่งนายภกัดีและนายไทยขอพระราชทานรฐัธรรมนญู,” เอกสารรชักาลท่ี 7, บร.7บ./10, หจช.  
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จากจดหมายดังกลาวท่ียกมานั้น สามารถประเมินสถานการณในชวงตนราชกาลท่ี 7 ไดวา ขาวลือเรื่อง

การมีรัฐธรรมนูญในสยามไดแพรกระจายไปพอสมควรดังท่ีเขียนวา “ขาพระพุทธเจาไดทราบขาวเลาลือกันท่ัวไปวา 

ในรัชกาลของใตฝาลอองธุลีพระบาท เม่ือแรกข้ึนครองแผนดินนี้ จะทรงตั้งกฎหมายคอนสติตูชั่น เปนปฐมราชกิจ

อันสําคัญยิ่ง”33

34 แตวาโครงสรางระบบรัฐสภาในรัฐธรรมนูญท่ีนายภักดีและนายไทยเสนอมานั้นไดออกแบบใหเปน

ระบบ 2 สภา คือ มีสภาสูงและสภาลาง แตยังจํากัดมิใหมีสภาลางซ่ึงก็คือสภาผูแทนราษฎรในเบื้องตน สวนสภาสูง

นั้นใหมีข้ึนกอน โดยเจานายและขาราชการท่ีจะดํารงตําแหนงดังกลาวจะตองเปนผูไมมีประวัติเสีย สวนประเด็นท่ี

สําคัญคือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีการตัดทอนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยแตอยางใด ซ่ึงก็หมายความวา

รัฐธรรมนูญในจินตนาการของนายภักดีและนายไทยยังกาวไปไมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถมีสิทธิ

เลือกตั้งได ซ่ึงแตกตางจากรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 แตอยางไรก็ตาม เอกสารดังกลาวก็ชวยชี้ใหเห็น

ถึงเคารอยของจินตนาการเรื่องรัฐธรรมนูญในสยามกอนการปฏิวัติวามีโครงสรางอยางไรบางเปนอยางนอย 

 

                                                           
34 เรือ่งเดียวกนั. 



บทที่ 5 

 

เมื่อรัฐธรรมนูญกอกําเนิดข้ึนในสยาม 

 

 การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นํามาสูการเปลี่ยนแปลง

อยางมหาศาลและกระทบตอผูคนในสังคมสยามอยางกวางขวาง แมวาการปฏิวัติในย่ํารุงของวันดังกลาวจะถูก

ประเมินวาเปนเพียงการปฏิวัติของกลุมขาราชการเพียงไมก่ีสิบคน เปนการปฏิวัติท่ีไมนองเลือดซ่ึงแตกตางจากการ

ปฏิวัติในตางประเทศท่ีมักนําไปสูการลมลางสถาบันพระมหากษัตริย และเกิดความสูญเสียอีกมากมายตามมา แต

อยางไรก็ตาม จากบทท่ีผานมาพอจะเห็นไดแลววากวาจะเกิดเหตุการณปฏิวัติ พ.ศ. 2475 สังคมสยามไดเกิดความ

เปลี่ยนแปลงและมีกระแสการเรียกรองรัฐธรรมนูญอยางตอเนื่อง จนนําไปสูการปฏิวัติ แมวาในเชิงเหตุการณจะมี

การบันทึกรายเอียดท่ีเก่ียวของไวอยูมาก ไลเรียงมาต้ังแตการคุมกองกําลังเพ่ือทําการปฏิวัติ คณะราษฎรสายพล

เรือนทําการตัดสายโทรเลข นายทหารเขาควบคุมพระบรมวงศานุวงศและนายทหารชั้นผูใหญ จนถึงการสงนาวาตรี

หลวงศุภชลาศัยไปยังหัวหินเพ่ืออัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จ รัชกาลท่ี 7 เสด็จกลับพระนคร

เพ่ือเปนพระมหากษัตริยใตรัฐธรรมนูญ 

เหตุการณตางๆ เหลานี้มีใหคนควาและอาจแตกตางกันบางในเชิงรายละเอียด ดังนั้นในบทนี้จะทําการ

อธิบายสภาพสังคม บรรยากาศ หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยเฉพาะ เพ่ือใหผูอานเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมสยามภายหลังการกอกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยผูวิจัยจะใชหลักฐานท่ีเปนหนังสืองานศพ บันทึกความทรงจํา

รวมสมัย หนังสือพิมพเกา และหลักฐานจากหอจดหมายเหตุชาติ 

 

5.1 เม่ือการเปล่ียนแปลงมาถึง 

ระหวางท่ีมีการกอตัวทางอุดมการณทางการเมืองในสยามนับตั้งแตรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา ในอีกฟากหนึ่ง

ของโลก นักเรียนไทยในตางประเทศก็มีการรวมตัวกันพูดคุยวางแผนทําการปฏิวัติเชนกัน โดยเริ่มตนจากนักเรียน

ไทยในยุโรป 7 คน ไดเริ่มประชุมคิดทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนื่องจากเห็นวาสยามจะไมสามารถเจริญ

เทียบเทาประเทศอ่ืนได หากยังปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  

ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2469 ท่ีบานพักของประยูร ภมรมนตรี ณ Rue de Sommerard กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส การเปดประชุมในวันนั้นประกอบไปดวย 

1. รอยโทแปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนวิชาทหารปนใหญ ประเทศฝรั่งเศส 

2. ปรีดี พนมยงค นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศฝรั่งเศส 
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3. รอยโทประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร ประเทศฝรั่งเศส 

4. รอยตรีทัศนัย มิตรภักดี นักเรียนวิชาทหารมา ประเทศฝรั่งเศส 

5. ตั้ว ลพานุกรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร ประเทศสวิตเซอรแลนด 

6. จรูญ สิงหเสนี ผูชวยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส 

7. แนบ พหลโยธิน นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศอังกฤษ 

ในการประชุมครั้งนั้น ประยูร ภมรมนตรีไดบันทึกไววา มีการกําหนดเง่ือนไขไว 3 ประการ ประการแรก 

ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมีรากฐานประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับ

ประเทศอังกฤษ โดยงดเวนการมีสาธารณรัฐโดยเด็ดขาด ประการท่ี 2 กําหนดการยึดอํานาจดวยการปฏิวัติ (Coup 

d’état) ไมใชการจลาจล งดเวนการนองเลือด การทําทารุณกรรมใดๆ และไมประหัตประหารกันเองอยางการ

ปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส และประการท่ี 3 รวมมือกันทําการปกครองบริหารประเทศดวยความสุจริตใจ งดเวนการ

แสวงหาและสรางความม่ันคงเปนประโยชนสวนตัว และไดกําหนดหลักการเพ่ือดําเนินการยึดอํานาจไว 3 ประการ 

คือ 

1. การหาความรู พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศตางๆ ในประวัติศาสตร เพ่ือทราบ

ความมุงหมาย แผนการดําเนินการ และความลมเหลว 

2. กําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะมาเขารวมคณะ ซ่ึงจะตองเปนผูมีความรู และมีวุฒิกวางขวาง นอกจากนี้จะตอง

มารวมคิดดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมีอคติและความเคียดแคน หรือแสวงหาผลประโยชน และตองเปนผูท่ีมี

ความประพฤติและสภาพความเปนอยูของครอบครัวเปนหลักฐานท่ีพึงไววางใจได 

3. ในเรื่องการหาเงินทองเพ่ือมาดําเนินการ ในระยะแรกอาศัยเรี่ยไรเงินสวนตัว0

1 

เม่ือกลุมนักเรียนนอกกลับมายังไทยก็ไดเริ่มหาสมาชิกและเครือขายผูรวมกอการ จนทายท่ีสุดการกอตัว

และรวมกลุมดังกลาว ไดกลายมาเปน “คณะราษฎร” ผูกอการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในย่ํารุงของวันท่ี 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรประกอบไดดวยสมาชิกสายทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน จํานวน

รวมกัน 100 กวานาย ซ่ึงจํานวนท่ีแนนอนนั้น ยังมีขอถกเถียงกันอยูวาเทาใดแน ซ่ึงมีตั้งแต 70 นายไปจนถึง 100 

กวานาย แตอยางไรก็ตามการกระทําของคนกลุมดังกลาวไดสงผลตอระบอบการเมืองนับตั้งแตวันปฏิวัติ 

เม่ือคณะราษฎรสามารถนํากองกําลังทหารเขายึดอํานาจการปกครองพรอมกับไดเชิญเหลาพระบรมวงศา

นุวงศไปรวมกันท่ีพระท่ีนั่งอนันตสมาคม จากนั้นไดสงนาวาตรีหลวงศุภชลาศัยไปหัวหินเพ่ือเชิญรัชกาลท่ี 7 เสด็จ

กลับพระนครเพ่ือเปนพระมหากษัตริยใตรัฐธรรมนูญ และในเวลาเดียวกันนั้น ไดมีพระบรมวงศานุวงศ 2 พระองค 

ไดแก สมเด็จพระเจาพ่ียาเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน (พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัคร

โยธิน) และพันตรีหมอมเจาวิศิษฐศรี สวัสดิวัตน สามารถหลบหนีจากการควบคุมพระองคและไดพากันเดินทางไป

                                                           
1 ประยรู ภมรมนตร,ี ชวีติ 5 แผ่นดนิของข้าพเจ้า, (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2518). 
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หัวหิน 1

2 หวงเวลาดังกลาวนี้ถือเปนชวงท่ีตึงเครียดของการปฏิวัติก็วาได เพราะเม่ือพิจารณาจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไมวาจะเปนบันทึกความทรงจํา หนังสืองานศพ หรือแมกระท่ังเอกสารทางราชการจะพบเคารอยแหง

ความตึงเครียด และการประนีประนอมกันระหวางฝายคณะราษฎรและรัชกาลท่ี 7 

5.2 บรรยากาศสยามหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 

จากการคนควา ผูวิจัยพบวามีการบรรยายถึงบรรยากาศของวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในวารสาร

นาวิกศาสตรวา “…คณะราษฎรไดใชกําลังทหารมีอาวุธ ใชรถยนตเปนพาหนะ และรถเกราะเหลานี้เปนตน จึงทํา

ความแตกต่ืนใหแกประชาชนผูไมรูหนเหนือหนใตอยูบาง เสียงรถ เสียงทหาร เสียงราษฎรโหรองสนั่นหวั่นไหว 

คลายกับแสดงวายังเกิดความไมสงบสุข…” 2

3 พรอมกันนั้นก็เลาถึงสถานการณตามกรมกองทหาร และกระทรวง

ตางๆ ตลอดจนพ้ืนท่ีสําคัญในเขตพระนครท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานการณท่ียังไมปรกติและจําตองระแวดระวัง3

4  

นอกจากบรรยากาศในวันปฏิวัติท่ีถูกบันทึกผานวารสารนาวิกศาสตรแลว ผูวิจัยยังคนพบหลักฐานอีกชุดท่ี
แสดงใหเห็นถึงคําสั่งของคณะราษฎรในชวงหลังการปฏิวัติ โดยในสวนทายของหลักฐานชุดดังกลาวมีคําวา “ลับ” 
ไวกํากับ และเนื้อหาในหลักฐานชุดนี้สะทอนใหเห็นความเคลื่อนไหวของคณะราษฎรท่ีเขามาจัดการเหตุการณตางๆ 
หลังจากนํากําลังทหารเขายึดอํานาจ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาคําสั่งของฝายคณะราษฎรเปนการพยายามทําใหเหตุการณ
กลับคืนสูสภาวะปรกติภายใตการควบคุมของคณะราษฎรโดยเร็ว เชน มีคําสั่งวาภายในเวลา 16 นาฬิกาของวันท่ี 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะเสนาบดีและปลัดทูลฉลองกระทรวงตางๆ ตองตกลงกับคณะราษฎรเก่ียวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ โดยไดผลการประชุมเปนคําสั่งดังนี้ 

“1. ถาเปนราชการปกติอันมีระเบียบแบบแผนและเคยปฏิบัติมาแลวก็ใหปฏิบัติตามเคยไป 

2. ถาเปนราชการท่ีเคยนําความข้ึนกราบบังคมทูลก็ใหนําเสนอผูรักษาพระนครฝายทหารจงทุกเรื่อง 

3. ถามีเหตุขัดของหรือสงสัยใหนําขอนั้นๆ มาหารือตอผูรักษาพระนครฝายทหารได 

4. ใหทุกกระทรวงบอกไปยังกรมข้ึนของกระทรวงนั้นใหทราบท่ัวกันวา เวลานี้ผูรักษาพระนครฝายทหาร
ไดเปนผูใชอํานาจการปกครองชั่วคราว สวนกิจการในหนาท่ีใหคงปฏิบัติราชการไปตามเคย อยาใหมีการ
ตื่นเตน”4

5 

นอกจากนี้แลว ยังมีคําสั่ง “ลับ” อีกชุดหนึ่งแตทวาไมมีการลงวันท่ี และอาจจะเปนไปไดวาคําสั่งชุด
ดังกลาวนี้ออกมาในชวงหลังปฏิวัติ 1-3 วันแรก ในคําสั่งชุดนี้มีหลายเรื่องท่ีจะตองรีบกระทําการคือ เปนคําสั่งให
กระจายอํานาจทางการทหาร ราชการ รักษาความสงบในทองถ่ินตางๆ และเปดรับสมัครราษฎรเพ่ือเขาชวยเหลือ

                                                           
2 ธาํรงศกัดิ ์เพชรเลิศอนนัต,์ การปฏวิัต ิ2475 และรัฐธรรมนูญ  (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2555), 65. 
3 “การเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศสยาม,” นาวกิศาสตร ์15, 8 (สิงหาคม 2475): 1753. 
4 เรือ่งเดียวกนั, 1762. 
5 “เรือ่ง คาํสั่งผูร้กัษาพระนครฝ่ายทหาร คราวเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475),” เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร,ี สร.0201.16/21, หจช. 
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คณะราษฎร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามของคณะราษฎรท่ีจะทําใหการยึดอํานาจบรรลุความสําเร็จท่ัวประเทศ 
ดังตัวอยางตอไปนี ้

“1. ตองพยายามกระจายอํานาจใหท่ัวโดยเร็วท่ีสุด 

1/ก. มณฑลใดมีกองทหาร ใหเทศาเขามาราชการกรุงเทพฯ มอบหนาท่ีไวแกผูบัญชาการหรือผูบังคับ
การทหาร 

ข. ใหผูวาราชการจังหวัดท่ีตั้งมณฑลนั้นชวยผูรักษาการเทศาทํางานโดยเต็มกําลังความสามารถ 

ค. ใหพยายามรักษาความสงบเปนอยางดี มีขอราชการสําคัญ ใหปรึกษาระวางผูแทนเทศาฯ ผูวาราชการ
จังหวัด อธิบดี ผูพิพากษา ผูบังคับการตํารวจแลอัยการมณฑล… 

3/ก. ในสวนราษฎรใหมีการรับสมัครผูชวยเหลือเรียกวา คณะราษฎร 

ข. การรับสมัครผูชวยเหลือใหประกาศบอกสถานท่ีรับสมัครแลลงชื่อ ท่ีอยูแลอาชีพไว 

ค. พวกนั้นจะตองสาบาลตัววาชวยเหลือและยอมเสียสละเพ่ือราษฎรท่ัวไป 

ม. แลวแจกเครื่องหมายใหเปนสําคัญสําหรับเขาสถานท่ีนั้น (ไมใชกองบัญชาการท่ัวไป คือท่ีของคณะ
สมัคร) 

ง. สมาชิกคณะนี้มีหนาท่ีชี้แจงปลุกใจใหประชาชนเขาใจความหวังดีของคณะ แลสืบหาทางท่ีจะปลอดภัย
ของคณะ”5

6 

คําสั่งท่ีลงวา “ลับ” นี้กลาวไดวาเปนภารกิจแรกท่ีสะทอนใหเห็นถึงความพยายามประการแรก ๆ ของ
คณะราษฎรท่ีตองการควบคุมสถานการณในระดับประเทศมิใชเพียงสถานการณในเขตพระนคร และยังแสวงหา
แนวรวมเพ่ือใหมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอีกดวย และเม่ือพิจารณาประกอบคําสั่งๆ อ่ืนในชุดเอกสารเรื่อง
เดียวกันนี้ ในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดมีคําสั่งถึง กรม กองตางๆ วา “เนื่องดวยมีความประสงคจักรักษา
ความสงบเรียบรอยใหแกคณะราษฎรของเรา จึงขอใหแจงแกทหารใตบังคับบัญชา มิใหออกจากบริเวณกรมฯใน
เวลาแต 18.00-06.00 แหงวันรุงข้ึน สวนในเวลากลางวันอนุญาตใหไปไดในเวลาจําเปนท่ีเห็นควร” 6

7 นอกจากนี้ 
ยังมีจดหมายถึงนาวาเอกพระยาวิชิตชลธี เจากรมสรรพาวุธทหารเรือ วา 

“…ในระวางนี้งดการปลอยทหาร, เสมียน, พนักงาน, กุลี และภารโรงซ่ึงมีท่ีพักอยูภายในบริเวณบริเวณ
กรมสรรพาวุธทหารเรือชั่วคราว จนกวาจะไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตอ…เวลาระวาง 06.00-18.00 ผูใดมีกิจ
สวนตัวอันจําเปนก็ใหอนุญาตใหลาไปได แตเวลา 18.00 ลวงแลวตองกลับมาประจํากรมสรรพาวุธฯใหพรอม…

                                                           
6 เรือ่งเดียวกนั. 
7 เรือ่งเดียวกนั. 
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การระวังรักษาเหตุการณเพ่ือความปลอดภัย ในระวางนี้ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือดําเนิรไปตามปกติ แตให
เตรียมกําลังไวใหพรอมท่ีจะใชราชการไดทันที แตไมถึงแกตองหยุดงานในหนาท่ีของแผนกตางๆ…”7

8 

การสัญจรเขาออกภายในเขตพระท่ีนั่งอนันตสมาคมอันเปนฐานบัญชาการของคณะราษฎร ก็มีการควบคุม
อยางเขมงวด ดังปรากฏในเอกสารชุดคําสั่งท่ีวา 

“…นับแตเวลา 19.00 ถึง 06.00 ทุกๆ วัน หามมิใหผูใดซ่ึงไมมีนาท่ีในการรักษาการตามท่ีไดรับมอบ
ผานเขาออกภายในเขตรพระท่ีนั่งอนันตสมาคมเปนอันขาด เวนเสียแตผูนั้นจะไดมีอนุญาตบัตรพิเศษเขาออกได
ทุกเวลา หรือจะไดรับอนุญาตจากขาพเจาเปนพิเศษ…ใหผูบังคับบัญชากวดขันมิใหผูท่ีไมมีนาท่ีเท่ียวพลานใน
เขตรซ่ึงขาพเจามีนาท่ีจักตองระวังรักษาอันอาจจะทําใหเสียผลในการปฏิบัติการนั้นดวย”8

9 

จากชุดคําสั่งท่ีไดนํามากลาวถึงนั้น แสดงใหเห็นวาคณะราษฎรมีความระมัดระวังและพยายามอยางยิ่งท่ีจะ
ควบคุมสถานการณ อาวุธยุทโธปกรณ และกําลังทหารตางๆ ใหได เนื่องจากเกรงวาจะเกิดการโตกลับการปฏิวัติจน
นําไปสูการสูรบตามมาซ่ึงจะสงผลเสียตอประเทศมหาศาลดังท่ีมีคําสั่งวา 

“ทานแจงไปยังโรงมโหรสพตางๆ ใหเลิกการแสดงมโหรสพเวลา 22 นาฬิกา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ใหทาน
จัดการใหหางรานซ่ึงปดไมทําการคา ใหเปดทําการคาขายตามเคย ใหทานสงปนกลพกกับกระสุนท้ังหมด ซ่ึงมีอยู 
ณ กรมตํารวจภูธรมายังพระท่ีนั่งอนันตสมาคมเพ่ือใชในราชการ ใหสืบสวนวามีปนกลในวังบางขุนพรหมเทาใด”9

10

ผูวิจัยมีขอสังเกตวา เอกสารชุดคําสั่งลับนี้เปนคําสั่งท่ีประกาศในชวงหลังการปฏิวัติหมาดๆ ท่ียังไมอาจคาดการณ
ใดๆ ลวงหนาได เนื่องจากวายังไมมีการตอบรับหรือทาทีประนีประนอมจากทางรัฐบาลระบอบเกาจึงเปนหวงเวลา
แหงความตึงเครียดก็วาได  

 จากท่ีไดไลเรียงมาพอจะเห็นไดวา ในแงของบรรยากาศหลังเกิดเหตุการณปฏิวัติในย่ํารุงของวันท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 บรรยากาศของพระนครเปนอยางไร ซ่ึงจากท่ีนําหลักฐานมาพิจารณาก็จะชวยใหเห็นวา
บรรยากาศของวันปฏิวัติเต็มไปความโกลาหล ขณะเดียวกันคณะราษฎรก็รีบเรงจัดการความสงบและเพ่ิมระดับ
ความปลอดภัย เพราะเกรงวาจะเกิดเหตุการณท่ีไมคาดฝนข้ึน  

 อนึ่งหลักฐานท่ีนํามาแสดงขางตนนั้นเปนสถานการณชวงหลังการปฏิวัติในเขตพระนครเทานั้น แตผูวิจัยได
คนพบหลักฐาน รายงานสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับพฤติการณตางๆ ในมณฑลพายัพเม่ือ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง รายงานดังกลาวถูกเขียนข้ึนในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2475 เนื้อหาของรายงาน
ดังกลาวอธิบายถึงพฤติการณของเจานายเชียงใหมท่ีรัฐบาลคณะราษฎรไดมีการชี้แจงและทําความเขาใจกันดีแลว
วา “รัฐบาลจะพึงสงวนสิทธิเรื่องผลประโยชนซ่ึงควรมีควรไดนี้ไวใหแกเจานายซ่ึงเคยไดรับความทํานุบํารุงจาก
รัฐบาลมาแลวประการใดก็จะใหการไดเปนไปเชนนั้นเสมอไป และในการตอไปก็จะพยายามใหประโยชนนี้รุงเรืองดี

                                                           
8 เรื่องเดียวกัน. 
9 เรื่องเดียวกัน. 
10 เรื่องเดียวกัน. 



32 
 

ยิ่งข้ึนเทาท่ีจะทําได…เม่ือไดฟงคําบรรยายของขาพเจาดั่งนี้ สังเกตดูเปนท่ีพอใจ” 10

11 และยังมีการสงโทรเลขไป
สอบถามอีก 5 จังหวัดในมณฑลพายัพ และไดรับความตอบกลับวา เปนปรกติดี ดานคนชั้นกลางในมณฑลพายัพ
นั้นในรายงานดังกลาวไดบันทึกไววา  

“บุคคลจําพวกนี้ มักจะทะเยอทะยานแสดงตนวามีภูมิรูในทางการเมืองพากันนิยมเห็นไปวาเปนของเก
และมีนิสสัยจับจด พึงใจแตของใหม ชะนะไหนเลนดวย แตเม่ือลองวัดกันเขาจริงจังแลวหามีภูมิรูและภูมิธรรม
ใหสมกับความคะนองนั้นไมนอกจากไมรูเทาถึงการแลว ยังมีนิสสัยตอการตื่นขาวและยุแหยในกิจท่ีตนไมรูเทา
ถึงการเห็นเปนม่ิงขวัญอันประเสริฐแกตน ชนพวกนี้ถาไมทําความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลอันพึงประสงค
เสียใหถวนถ่ีแตเบื้องตนนี้แลว ขาพเจาเชื่อแนวารัฐบาลจะไดรับความรอนใจอยูเสมอ…ปลอยละเลยเสียอาจทํา
ใหการเมืองอยางอ่ืนเขาแซกแซงไดโดยแนแท หรืออยางนอยก็จะเกิดความไมสงบปนปวนกันข้ึนไดในยุคหนึ่งวัน
ใด แตแทจริงเม่ือไดพิเคราะหใครครวญโดยรอบคอบแลวเหตุอันนํามาซ่ึงภัยเหลานี้จะเกิดข้ึนไดโดยทางการของ
รัฐบาลเปดทางใหเทานั้น ขาพเจาจึงขอเสนอความเห็นวากิจการใดๆ ท่ีรัฐบาลพึงประสงคจะใหกิจการนั้นๆ ดํา
เนิรไปดวยความราบรื่นเปนอยางเดียวกันและปรองดองเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันแลว ก็ควรจะมอบภาระนี้แกผูท่ี
เชื่อแลววาจะเปนผูสัตยซ่ือตอการอันรัฐบาลไดมอบหมายใหไปกระทํานั้นดวยความไววางใจอยางดีท่ีสุด ก็ขอได
โปรดมอบภาระนี้ไปโดยฉะเพาะ”11

12 

สวนประชาชนในมณฑลพายัพนั้น ในรายงานดังกลาวไดบันทึกไววา “ดูก็ไมนาจะเปนหวงใยนัก เวนไวแต
จะไมทําการปองกันชนจําพวกชั้นกลางดังกลาวมาแลวไวในมือของรัฐบาลไดแลวนั่นแหละอาจถูกชนจําพวกนั้นจูง
จมูกไปในทางท่ีผิดก็เปนได และเม่ือผิดแลวก็จะเปนการยากยิ่งในภายหลัง” 12

13 สวนดานการตางประเทศนั้นไม
ปรากฏวาไดเขามาเก่ียวของ ซ่ึงผูท่ีทํารายงานบันทึกดังกลาวคือมหาอํามาตยตรี พระยากัลยาณวัฒนวิศิษฎ 
นอกจากนี้แลว ในรายงานยังปรากฏโทรเลขรายงานสถานการณภายในมณฑลพายัพอยูดวย เชน พระยากําธร
พายัพทิศ ไดรายงานวา “สําหรับจังหวัดลําพูนนั้น เจานายพ้ืนเมืองตลอดจนพอคาประชาชนไมมีวี่แววใหเห็นวา
กระดางกระเดื่องอยางใดเลย คงสงบอยูเปนปกติ มีเสียงสวนมาก (เจานายพ้ืนเมืองดวย) วา มีความยินดีท่ี
คณะราษฎรไดทําความเรียบรอย โดยมิไดเสียเลือดเนื้อแกคนชาติไทยแตประการใด” 13

14 สวนท่ีเชียงใหม พระยา
ประเสริฐสุนทราสัยไดรายงานวา “เจานายพ้ืนเมืองไมมีวี่แวว บุคคลท่ัวไปภายนอกไมรูสึกยินดียินราย สวนบุคคลท่ี
เอาใจใสการเมืองพอใจในการปกครองใหม” 14

15 และจังหวัดแมฮองสอนพระพิบูลยบริหารรายงานวา “จังหวัด
แมฮองสอนคงเรียบรอยปกติ ไมมีเหตุการณตื่นเตนเลย พวกเจานายไมมี”15

16 

จะเห็นไดวา ภายหลังการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนั้น นอกจากจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในแงโครงสรางสถาบันทางเมืองภายใตระบอบใหมแลว สังคมและบรรยากาศในขณะนั้นก็เปน

                                                           
11 “เรือ่ง รายงานสมหุเทศาภิบาลมณฑลพายพั,” เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร,ี สร.0201.32/2, หจช. 
12 เรือ่งเดียวกนั. 
13 เรือ่งเดียวกนั. 
14 เรือ่งเดียวกนั. 
15 เรือ่งเดียวกนั. 
16 เรือ่งเดียวกนั. 
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ประเด็นท่ีคณะราษฎรติดตามหลังพนจากชวงหัวเลี้ยวหัวตอของเหตุการณ ดังท่ีไดปรากฏในรายงานของ
สมุหเทศาภิบาลพายัพท่ีไดรายงานตอคณะกรรมการราษฎร ซ่ึงแสดงใหเห็นบรรยากาศรอบนอกพระนครผาน
สายตาของขาราชการ อยางไรก็ตาม ไดมีจดหมายตอบจากพระยามโนปกรณนิติธาดา ประธานคณะกรรมการ
ราษฎร ลงวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2475 วา 

“คณะกรรมการราษฎรไดประชุมปรึกษาพิจารณาเรื่องโดยตลอดแลวเห็นดวยกับความเห็นของ
สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพท่ีเสนอมา และขอใหทานแจงแกสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพวา ผูท่ีควรเชื่อวาจะ
เปนผูสัตยซ่ือและสมควรไววางใจไดดีท่ีสุดท่ีจะมอบภาระนี้ใหคือสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพนั่นเอง ฉะนั้น
ขอใหสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพเรงดําเนิรการท่ีเห็นวาเปนความดีความงามแกประเทศและชาติแลวให
รายงานการกระทําไปใหทราบโดยดวน”16

17 

5.3 การประนีประนอมเบ้ืองแรก หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 

หากจินตนาการถึงการปฏิวัติท่ีเคยเกิดข้ึนบนโลก จะเห็นวาโดยมากเต็มไปดวยความรุนแรงและการนอง

เลือด ทวาการปฏิวัติของสยามนั้นถือไดวาเปนการปฏิวัติท่ีไมนองเลือด เนื่องจากไมมีการปะทะกันดังเชนการปฏิวัติ

ของท่ีอ่ืนท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึนดวย โดยในวันปฏิวัตินั้น ผูวิจัยคนพบวา ภายในพระนครไดมีการเชิญเสนาบดีและ

ปลัดทูลฉลองเขามาประชุมกันในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยเนื้อหาในการประชุมท่ีปรีดี พนมยงค เปนผู

แจงนั้นมีใจความใหเสนาบดีและปลัดทูลฉลองทราบถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน (หลักฐานชิ้นดังกลาวสอดคลองกับ

เนื้อหาในคําสั่งลับท่ียกมาในหัวขอกอน) พรอมท้ังกลาวถึงการมีรัฐธรรมนูญเพ่ือปกครองประเทศ  

นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตบางประการในการแถลงของปรีดี พนมยงค คือประเด็นเรื่องการแทรกแซงทาง

การเมืองจากตางประเทศ ซ่ึงถือวาเปนประเด็นนากังวลสําหรับคณะราษฎรและชนชั้นนําในระบอบเกาไมนอย โดย

พระวรวงศเธอ กรมหม่ืนเทววงศวโรทัย เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ ถามวา จะใหแจงตางประเทศถึง

พฤติการณท่ีไดเปนไปอันไมเก่ียวกับการขอใหรับรองรัฐบาล หรอืจะขอใหรับรองรัฐบาลใหมดวย โดยปรีดี พนมยงค 

ไดขอใหรับรองรัฐบาลใหมดวย ทวา พระวรวงศเธอ กรมหม่ืนเทววงศวโรทัยเห็นวาการรับรองรัฐบาลใหมนั้น ถา

เปนการขอรับรองแบบ De jure จะตองไดรับคําตอบจากรัชกาลท่ี 7 เสียกอน ไมเชนนั้นจะขอลาออกจากตําแหนง 

อยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการรับรองรัฐ (Recognition) ในขณะนั้นก็ยังไมสามารถทําได จะมีแตเพียง “แจงวิธีดํา

เนิรการของรัฐบาลใหมตอสถานทูตทุกประเทศ” ซ่ึงเรื่องการรับรองรัฐในขณะท่ีเกิดการปฏิวัตินั้น ผูวิจัยเห็นวา 

นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดการประนีประนอมระหวางคณะราษฎรกับรัชกาลท่ี 7 ตอไปขางหนา  

โดยรายละเอียดของการประชุมเสนาบดีและปลัดทูลฉลองกระทรวงตางๆ นั้น และคณะราษฎรนั้นมี

รายละเอียดดังนี้ 

“รายงานการประชุมเสนาบดีและปลัดทูลฉลองกระทรวงตางๆ พรอมดวยคณะราษฎร 

                                                           
17 เรือ่งเดียวกนั. 
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พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 

วันท่ี 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 

ผูท่ีมาประชุม คือ 

คณะราษฎร 

ทหารบก  1. นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

2.นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช 

3. นายพันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย 

4. นายพันโท พระประศาสนพิทยายุทธ 

5. นายพันโท พระเหี้ยมใจหาญ 

6. นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม 

ทหารเรือ  1. นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ 

  2. นายพลเรอืตรี พระยาศรยุทธเสนี 

  3. นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย 

  ติดรักษาการ 

ราษฎร 1. หลวงประดิษฐมนูธรรม 

 2. นายซิม วีรไวทยะ ผูจดรายงาน  

 

เสนาบดี 1. กรมหม่ืนเทววงศวโรทัย เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ 

 2. พระองคเจาศุภโยคเกษม เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 

 3. พระองคเจาธานีนิวัต  เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 

 4. เจาพระยาพิชัยญาติ  เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 

5. เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 

 6. พระยาราชนิกูล  ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย 
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 7. พระยาพิพิธสมบัติ  ปลัดทูลฉลองกระทรวงพาณิชย และคมนาคม 

 8. หมอมเจาวิมวาทิตย   ปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตราธิการ 

 9. พระยามโหสถศรีพิพัฒน ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม 

 10. พระยาวิทยาปรีชามาตย ปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ 

 11. พระยาประเสริฐสงคราม ปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม 

12. พระยาศรีวิสารวาจา  ปลัดทูลฉลองกระทรวงการตางประเทศ 

1. พระยาพหล ฯ กลาววา การท่ีไดเชิญทานเสนาบดีและปลัดทูลฉลองมาวันนี้ก็เพ่ือปรึกษาหารือถึง

กิจการซ่ึงจะตองกระทํารวมกัน และขอใหหลวงประดิษฐมนูธรรมเปนผูแถลงแทนคณะราษฎร 

2. หลวงประดิษฐฯ แถลงวา บัดนี้การท่ีคณะราษฎรไดยึดอํานาจการปกครองแผนดินไวได และท่ีไดเชิญ

พระบรมวงศานุวงศมาประทับ ณ ท่ีนี้แลว ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนประกันความปลอดภัยของคณะ คณะหาไดมุง

รายท่ีจะทําการทารุณแตอยางใดไม ระวางท่ีทานประทับอยู คณะราษฎรก็ไดแสดงความเคารพ สิ่งสําคัญท่ี

คณะราษฎรประสงคก็เพ่ือท่ีจะตองการใหประเทศไดมีธรรมนูญการปกครอง จึงไดกราบบังคมทูลเชิญ

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จกลับพระนคร เปนกษัตริยอยูใตธรรมนูญการปกครองสืบไป 

ธรรมนูญการปกครองนี้จะไดจัดทําข้ึนในเร็วๆ นี้ แตในเวลานี้เปนการจําเปนท่ีคณะทหารจะตองมี

อํานาจเหนือพลเรือน เหตุฉะนั้นจึ่งตองมีคณะผูรักษาพระนครฝายทหาร สวนธรรมนูญการปกครองนี้คณะได

เตรียมรางข้ึนและจะไดนําเสนอสภาผูแทนราษฎรโดยเร็วท่ีสุดท่ีสามารถจะทําได 

สภาผูแทนราษฎรนั้นตามปกติควรจะไดรับเลือกตั้งตามความเห็นชอบของราษฎร แตจะกระทําโดยเร็ว

วันยังมิทัน จึ่งไดคิดไววาในชั้นตนจะมีบุคคลท่ีไดรวมคิดการท้ังนี้เปนสมาชิกชั่วคราวกอน ซ่ึงจะอยูในตําแหนง

ในเวลาอันเร็ว แตรูสึกอยูวาผูท่ีรวมคิดครั้งนี้แมจะไดรับการศึกษามาบางอยางไรก็ดี คณะก็ยังเปนเด็กหนุมอยู

เปนสวนมาก จึ่งปรึกษากันท่ีจะอัญเชิญผูใหญในทางราชการและผูท่ีประกอบอาชีพในทางอ่ืนซ่ึงเปนผูท่ีเห็นแก

ชาติบานเมืองมาเปนสมาชิกรวมในสภาดวย ตอไปในสมัยท่ี ๒ คือ เม่ือบานเมืองเรียบรอยแลวก็จะใหราษฎร

เลือกต้ังผูแทนของตนมาเปนสมาชิกในสภา และคณะราษฎรก็จะไดตั้งผูแทนเขาเปนจํานวนเทากัน ท้ังนี้ก็

เพ่ือท่ีจะระวังใหนโยบายของรัฐบาลไดดําเนิรไปเพ่ือราษฎร และในสมัยท่ี ๓ คือเม่ือราษฎรไดรับการศึกษาซ่ึง
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จะไดกําหนดตามหลักสูตรใหมมีจํานวนมากเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนพลเมืองท้ังประเทศ และก็ไมเกินเวลา 

๑๐ ป ราษฎรก็จะไดเลือกตั้งผูแทนของตนฝายเดียวเทานั้น ไมตองมีผูแทนคณะราษฎรกํากับ ความคิดนี้จะได

นําเสนอสภาเพ่ือหารือกันตอไป 

เหตุฉะนั้นคณะราษฎรจึ่งขอใหทานเสนาบดีและปลัดทูลฉลองชวยกันรักษาความสงบ และขอใหชวย

แจงไปยังพนักงานกรมกองตางๆ ท่ีข้ึนอยูใหปฏิบัติการไปตามเดิม สิ่งใดท่ีเปนงานเคยปฏิบัติก็จะพิจารณาให

เสนาบดีและปลัดทูลฉลองกระทําไป สิ่งใดท่ีเคยเปนปญหาในทางนโยบายก็จะตองรับความเห็นชอบจากคณะ

ผูรักษาพระนครฝายทหาร สิ่งสําคัญท่ีจะตองทําโดยดวนก็คือ กิจการท่ีเก่ียวแกการตางประเทศวา รัฐบาล

ชั่วคราวใหมนี้ไมคิดท่ีจะลางผลาญชีวิตและทรัพยสมบัติของคนในบังคับตางประเทศ สิ่งใดท่ีเคยกระทํามา

ตลอดจนสัญญาทางพระราชไมตรีก็จะไดดําเนิรตอไป ขอใหชวยกันระวังอยาใหมีการแซกแซงของการ

ตางประเทศได ไมวาในประเทศใด ๆ ปญหาในทางการตางประเทศ คณะการเมืองตาง ๆ ก็มีความเห็นลงรอย

กัน ทุกประเทศอ่ืนยอมไมเก่ียวของกับกิจการภายในของอีกประเทศหนึ่งตามหลักกฎหมายระวางประเทศ

ภายหลังสงครามนี้ ท่ีไดมีสันนิบาตชาติข้ึน การแซกแซงไมใชนโยบายของสันนิบาตชาติ แตอยางไรก็ดี การ

แซกแซงของตางประเทศนั้นถาหากมีข้ึนยอมกระทบถึงคนไทยทุกชั้นไมวาเจานายหรือราษฎรสามัญ จะถือวา

ยุงแตฉะเพาะราษฎรสามัญไมได  

1. เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศทรงแถลงวา กอนอ่ืนอยากจะทราบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไดทรงตอบมาอยางไรในเรื่องรัฐบาลใหมนี้ 

2. หลวงประดิษฐ ฯ กลาววา ในเวลานี้ยังไมไดรับตอบ แตการแจงไปใหคณะทูตทราบเปนปญหาของชาติ

ท้ังหมด ไมใชฉะเพาะซ่ึงจะตองจัดการโดยเร็วท่ีสุด หาเก่ียวของถึงธรรมนูญการปกครองแผนดิน เพราะ

เกรงวาอาจมีการแซกแซงไดอาศัยท่ีประเทศเราเปนประเทศเล็ก 

3. เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศกลาววา การแซกแซงเวลานี้เขาใจวาคงไมมี 

4. หลวงประดิษฐ ฯ กลาววา อยางไรก็ตามการแจงไปใหคณะทูตทราบถึงกิจการและทางดําเนิรของคณะ

รัฐบาลใหมเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองกระทําโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือใหประเทศท้ังหลายทราบถึงความประสงคอันดี

ของรัฐบาลใหมท่ีไดตั้งข้ึนนี้ 
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5. เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศถามวา จะใหแจงถึงพฤติการณท่ีไดเปนไปอันไมเก่ียวแกการขอให

รับรอง หรอืจะขอใหรับรองรัฐบาลใหมดวย 

6. หลวงประดษิฐ ฯ กลาววา ตองการขอใหรับรองรัฐบาลใหมดวย 

7. เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศกลาววา การขอใหรับรองรัฐบาลคณะใหมนั้น ถาเปนการขอให

รับรอง De jure แลวก็จะตองไดรับตอบจากพระเจาอยูหัวเสียกอน หรือมิฉะนั้นขาพเจาก็ลาออก 

8. หลวงประดิษฐ ฯ ขอใหแจงไปวา เวลานี้เสนาบดีไดทําการไปดวยความเห็นชอบของคณะราษฎร และ

ใหแจงวิธีดําเนิรการของรัฐบาลใหมตอสถานทูตทุกประเทศ 

9. เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ รับรองท่ีจะแจงไปใหคณะทูตทราบ 

10. พระยาพหล ฯ กลาววา ในเรื่องนี้ไดคิดกันมานาน และไดพยายามท่ีจะใชวิธีท่ีละมอมท่ีสุด ซ่ึงจะหาวิธี

ท่ียอดเยี่ยมกวานี้ไมได 

11. พระยาศรีวิสาร ฯ กลาววา ถารัฐบาลชั่วคราวไดจัดการระวังอยางเต็มท่ีแลว การเขาแซกแซงไมมี 

12. หลวงประดิษฐ ฯ กลาววา เรื่องจัดการรักษาความเรียบรอยของประชาชนนี้ทางคณะราษฎรไดจัดการ

ทุกทางท่ีจะมิใหมีเหตุรายเกิดข้ึนโดยในกรุงเทพ ฯ ผูรักษาการตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจภูธรไดจัดการ

ระวังอยางเต็มท่ี สวนตามหัวเมืองก็ขอใหทานปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยแจงไปใหทางฝายบานเมือง

รักษาความสงบเรียบรอยไปตามเดิม 

13. ปลัดทูลฉลองกระทรวงพาณิชยและคมนาคมแถลงวา เวลานี้มีกิจการบางอยางซ่ึงปลัดทูลฉลองไมมี

อํานาจลงนาม เพราะเสนาบดีไมไดมอบอํานาจไว 

14. หลวงประดิษฐ ฯ กลาววา ตามท่ีไดเขาใจในเรื่องระเบียบการปกครองเห็นวาเม่ือเสนาบดีไมอยูปลัด

ทูลฉลองก็มีอํานาจเซ็น แตถาปลัดทูลฉลองไมไดรับมอบอํานาจจากเสนาบดีไวก็มีอํานาจทําไดโดยคําสั่ง

ของคณะผูรักษาการพระนครฝายทหาร 

15. ตอไปนี้ไดมีการปรึกษาถึงรางระเบียบความตกลงสิ่งท่ีเสนาบดีจะพึงปฏิบัติไปได และท่ีจะตองรับความ

เห็นชอบของคณะผูรักษาพระนครฝายทหารดั่งท่ีไดปรากฏในบันทึกแลว 

ปดประชุมเวลา ๑๘ นาฬิกา. 
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(เสนาบดีและปลัดทูลฉลองไดกลับบานหมดทุกคน)”17

18 

ประเด็นท่ีนาสนใจของการพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงหลังการปฏิวัติ ดานหนึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนเพราะ

บทบาทของรัชกาลท่ี 7 ท่ีเกิดข้ึนหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ดังจะเห็นไดจากพระราชบันทึกทรงเลาของสมเด็จพระ

นางเจารําไพพรรณี เม่ือครั้งท่ีสยามเกิดการปฏิวัติ ซ่ึงในขณะนั้น รัชกาลท่ี 7 ประทับ ณ วังไกลกังวล วา 

“เชาวันนั้น รูเรื่องกันท่ีสนามกอลฟนั่นแหละ…พอเหตุการณเกิดข้ึนแลว พระยาอิศราฯ เปนคนไปกราบ

บังคมทูลใหในหลวงทรงทราบ ในหลวงก็ทรงรับสั่งวา ไมเปนไรหรอก เลนกันตอไปเถอะแตฉันกลับกอนแลว 

จึงไมทราบเรื่องจนเสด็จกลับมาก็รับสั่งกับฉันวา ‘วาแลวไหมละ’ ฉันทูลถามวา ‘อะไรใครวาอะไรท่ีไหนกัน’ จึง

รับสั่งใหทราบวามีเรื่องยุงยากทางกรุงเทพฯ ยึดอํานาจและจับเจานายบางพระองค ระหวางนั้นก็ทราบขาว

กระทอนกระแทนจากวิทยุ แตก็ไมแนใจวาอะไรเปนอะไร มีเจานายอยูกันหลายองคท่ีหัวหิน เชน กรมสิงห 

(เสนาบดีกลาโหม) 

ตอมา ในหลวงก็ทรงไดรับโทรเลขมีความวา ทางกรุงเทพฯ ไดสงเรือรบมาทูลเชิญเสด็จกลับ ในหลวงก็

รับสั่งวา มาก็มาซิ หลังจากนั้นเปนเวลาประมาณเท่ียงเศษ หลวงศุภชลาศัยก็มาถึง พระยาวิชิตวุฒิวงศวุฒิไกร 

(สมุหราชองครักษ) สั่งใหปลดอาวุธเสียกอนถึงจะใหเขาเฝาฯ ทางวังไกลกังวลนะก็เตรียมพรอมอยูเหมือนกัน 

ทหารรักษาวัง กองรอยพิเศษไปตั้งปนท่ีหนาเข่ือน เสร็จแลวหลวงศุภฯ ก็ข้ึนมาขางบน มาอานรายงานอะไร

ตออะไรก็จําไมไดแลว แตมีความสําคัญวาทูลเชิญเสด็จกลับโดยเรือหลวงสุโขทัย 

ในหลวงทานรับสั่งวา ไมกลับหรอกเรือสุโขทัย พวกนั้นจึงกลับไป ระหวางนั้นเราก็ปรึกษากันวาจะทํา

อยางไร บางคนก็กราบทูลวาใหเสด็จออกไปขางนอกเสียกอนแลวคอยตอรองกันทางนี้ ทานรับสั่งวา ‘ไมได ไม

อยากใหมีการรบพุงกัน เพราะจะเสียเลือดเนื้อประชาชนเปลาๆ’ เจานายหลายองคก็ถูกจับเปนประกันอยู 

เพราะฉะนั้นจะยังไมทําอะไร…”18

19 

 หนังสือหรือคําประกาศจากฝายคณะราษฎรท่ีสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีกลาวถึงนั้นมีความวา  

“พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 

วันท่ี 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 

ขอเดชะฝาลอองธุลีพระบาท ปกเกลาปกกระหมอม 

                                                           
18 “รายงานการประชมุเสนาบดีและปลดัทลูฉลองกระทรวงตา่ง ๆ พรอ้มดว้ยคณะราษฎร” (เอกสารอดัสาํเนา). 
19 “พระราชบนัทึกทรงเล่า พระนางเจา้ราํไพพรรณี,” ใน เบือ้งแรกประชาธิปตัย บันทกึความทรงจาํของผู้อยู่ในเหตุการณส์มัย พ.ศ. 

2475-2500 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัขา่วแห่งประเทศไทย, 2516), 22. 
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 ดวยคณะราษฎร ขาราชการทหารพลเรือน ไดยึดอํานาจการปกครองแผนดินไวไดแลว และไดเชิญเสด็จ

พระบรมวงศานุวงศ มีสมเด็จพระเจาพ่ียาเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต เปนตน ไวเปนประกัน ถาหาก

คณะราษฎรนี้ถูกทํารายดวยประการใดๆ ก็จะตองทํารายเจานายท่ีจับกุมไวเปนการตอบแทน  

คณะราษฎรไมประสงคท่ีจะแยงชิงราชสมบัติแตอยางใด ความประสงคอันใหญยิ่งก็เพ่ือท่ีจะมีธรรมนูญ

ปกครองแผนดิน จึงขอเชิญใตฝาละอองธุลีพระบาทเสด็จกลับคืนสูพระนคร และทรงเปนกษัตริยตอไป โดยอยูใต

ธรรมนูญการปกครองแผนดินซ่ึงคณะราษฎรไดสรางข้ึน  

 ถาใตฝาละอองธุลีพระบาทปฏิเสธก็ดี หรือไมตอบภายใน 1 ชั่วนาฬิกา นับแตไดรับหนังสือนี้ ก็ดี  

คณะราษฎรก็จะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินโดยเลือกเจานายพระองคอ่ืนท่ีเห็นสมควรข้ึนเปน

กษัตริย 

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 

พระยาทรงสุรเดช 

พระยาฤทธิอัคเนย” 

เม่ือทราบความดังกลาวรัชกาลท่ี 7 ไดทรงมีพระราชดําริท่ีจะไมเสด็จกลับทางเรือ ดังท่ีสมเด็จพระนางเจา

รําไพพรรณีไดประทานคําสัมภาษณ โดยสถานการณ ณ ขณะนั้น นาวาตรีหลวงศุภชลาศัยผูซ่ึงไดรับมอบหมายให

เปนหัวหนาคณะนําเรือรบหลวงสุโขทัยมาเชิญเสด็จไดสงโทรเลขกลับไปแจงยังคณะราษฎรดานพระนคร ความใน

โทรเลขวา  

“(สําเนาวิทยุโทรเลขทหารเรือ) 

สถานีหรือเรือ ร.ล.สุโขทัย รับวันท่ี 25 มิ.ย. 75 เวลา 11.00 

จาก ร.ล.สุโขทัย     ท่ี 3  วันท่ี 25 มิ.ย. 75 เวลา 10.50 

เรียน พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา ผูรักษาพระนคร พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 

ไดนําหนังสือข้ึนทูลเกลาถวายแลว มีลายพระราชหัตถตอบดั่งนี้ 

สวนไกลกังวล หัวหิน วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ถึงผูรักษาพระนครฝายทหาร ดวยไดทราบความตามสําเนาหนังสือท่ีสงไปยังกระทรวงมรุธาธรวา คณะ

ทหารมีความปรารถนาจะเชิญใหขาพเจากลับพระนครเปนกษัตริยอยูใตพระธรรมนูญการปกครองแผนดิน 

ขาพเจาเห็นแกความเรียบรอยของอาณาประชาราษฎร ไมอยากใหเสียเลือดเนื้อ กับท้ังเพ่ือจัดการโดยละมอม

ละมัยไมใหข้ึนชื่อไดวา จลาจลฉิบหายแกบานเมืองและความจริงขาพเจาก็ไดคิดอยูแลวท่ีจะเปลี่ยนแปลงตาม
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ทํานองนี้ คือมีพระเจาแผนดินปกครองตามพระธรรมนูญ จึงยอมรับท่ีจะชวยเปนตัวเชิดเพ่ือใหคุมโครงการตั้ง

รัฐบาลใหเปนรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระธรรมนูญโดยสะดวก เพราะวาถาขาพเจาจะไมยอมรับเปนตัวเชิด

นานาประเทศไมยอมรับรัฐบาลใหมนี้ ซ่ึงจะเปนความลําบากยิ่งข้ึนหลายประการ ความจริงตัวขาพเจาเองใน

เวลานี้ก็ทราบกันอยูแลววามีอาการทุพลภาพ และไมมีลูกสืบวงศตระกูล และจะไมทนงานไปนานเทาใดนัก ท้ัง

ไมมีความปรารถนามักใหญไฝสูงใหเกินศักดิ์ และความสามารถท่ีจะชวยพยุงชาติของเราใหเจริญเทียมหนาเขา

บาง พูดมานี้เปนความจริงจังเสมอ 

ประชาธิปก ป.ร. 

น.ต. หลวงศุภชลาศัย 

ผูบังคับการเรือสุโขทัย”19

20 

นอกจากโทรเลขท่ีเปนลายพระหัตถของรัชกาลท่ี 7 แลว ยังปรากฏวามีโทรเลขอีกฉบับลงนามโดยนาวาตรี

หลวงศุภชลาศัยแจงมายังฝายพระนคร ความวา 

 

“(สําเนาโทรเลข) 

ดวนมาก พ.ร.ต.พระยาปรีชาชลยุทธผูรั้งแมทัพเรือพระท่ีนั่งอนันตสมาคม กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูมีพระราชประสงคเสด็จโดยรถไฟพระท่ีนั่งซ่ึงเปนการสมพระเกียรติและอีก

ประการหนึ่ง ในเรือมีสถานท่ีไมเปนท่ีทรงพระสําราญพอ ไดมีพระราชหัตถอบรับความประสงคของผูรักษาการ

พระนครฝายทหารทุกประการแลว ขอใหจัดถวายตามพระราชประสงค  

(ลงนาม) น.ต.หลวงศุภชลาศัย 

ผูบังคับการ ร.ล.สุโขทัยชั่วคราว”20

21 

 ประเด็นท่ีนาสนใจนับต้ังแตการเปดประชุมของเสนาบดีพรอมดวยปลัดทูลฉลองและคณะราษฎรในวันท่ี 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ท่ีมีการกลาวถึงเรื่องการรับรองรัฐระหวางปรีดี พนมยงค กับเสนาบดีกระทรวงการ

ตางประเทศวา จะสามารถประกาศใหตางประเทศรับรองรัฐไดหรือไม และความตอนหนึ่งของการแถลงของปรีดี 

พนมยงค ท่ีสะทอนถึงความตระหนักถึงประเด็นดังกลาววา 

“…ขอใหชวยกันระวังอยาใหมีการแซกแซงของการตางประเทศได ไมวาในประเทศใด ๆ ปญหาในทาง

การตางประเทศ คณะการเมืองตางๆ ก็มีความเห็นลงรอยกัน ทุกประเทศอ่ืนยอมไมเก่ียวของกับกิจการภายใน

                                                           
20 สาํเนาวิทยโุทรเลขทหารเรอื (เอกสารอดัสาํเนา). 
21 เรือ่งเดียวกนั. 
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ของอีกประเทศหนึ่งตามหลักกฎหมายระวางประเทศภายหลังสงครามนี้ ท่ีไดมีสันนิบาตชาติข้ึน การแซกแซง

ไมใชนโยบายของสันนิบาตชาติ แตอยางไรก็ดี การแซกแซงของตางประเทศนั้นถาหากมีข้ึนยอมกระทบถึงคน

ไทยทุกชั้นไมวาเจานายหรือราษฎรสามัญ จะถือวายุงแตเฉพาะราษฎรสามัญไมได…” 

หากพิจารณาคําแถลงดังกลาวประกอบกับเหตุการณการปฏิวัติ อาจถือไดวาเปนหลังการปฏิวัติไมก่ีชั่วโมง

เปนชวงสุญญากาศของการใชอํานาจบริหารประเทศก็วาได ซ่ึงสถานะดังกลาวนั้นนาจะเปนเรื่องควรกังวลอันดับ

ตนๆ ของการปฏิวัติ ไมวาจะเปนฝายคณะราษฎร หรือฝายชนชั้นนําในระบอบเกาท่ีมีรัชกาลท่ี 7 เปนผูนําประเทศ

ก็นาจะตระหนักถึงสถานะดังกลาวไดเปนอยางดี ดังท่ีไดสะทอนใหเห็นจากลายพระหัตถแรกของรัชกาลท่ี 7 ความ

ตอนหนึ่งวา  

 “จึงยอมรับท่ีจะชวยเปนตัวเชิดเพ่ือใหคุมโครงการตั้งรัฐบาลใหเปนรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระ

ธรรมนูญโดยสะดวก เพราะวาถาขาพเจาจะไมยอมรับเปนตัวเชิดนานาประเทศไมยอมรับรัฐบาลใหมนี้ ซ่ึงจะ

เปนความลําบากยิ่งข้ึนหลายประการ” 

ดังนั้น ประเด็นเรื่องการแทรกแซงจากตางประเทศ นาจะมีสวนสงผลใหเกิดการประนีประนอมกันระหวาง

ชนชั้นนําในระบอบเกากับชนชั้นนําในระบอบใหม และไปตอสูกันเพ่ือจัดสรรอํานาจทางเมืองภายใตระบอบ

การเมืองใหมท่ีมีรัฐธรรมนูญใชปกครองประเทศ ซ่ึงประเด็นนี้มีหลักฐานท่ีชี้ใหเห็นถึงการใหความสําคัญแกเรื่อง

ดังกลาวซ่ึงจะกลาวถึงตอไปขางหนาหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับสูพระนคร  

อยางไรก็ตาม ในมิติของเหตุการณนั้นจากความทรงจําของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีก็ดี สําเนาโทร

เลขก็ดีท่ีไดกลาวไปขางตน ณ หวงเวลาดังกลาวยังมีบันทึกความทรงจําท่ีเก่ียวของกับสถานการณตอนนั้น ณ วัง

ไกลกังวล ของพระมหามนตรีศรีองครักษสมุห (ฉัตร โชติกเสถียร) ท่ีอยูในเหตุการณครั้งนั้นซ่ึงจะชวยใหเห็นถึง

มุมมองเชิงเหตุการณ ณ วังไกลกังวล มากข้ึน ความวา  

“…ในวันวิกฤตกาลท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เม่ือไดฟงขาววิทยุ แถลงการณของคณะราษฎร (เรียก

กันในขณะนั้น) อีกฉบับหนึ่ง แจงวา ไดมีคําสั่งมอบหมายใหทานผูตาย (หลวงศุภชลาศัย - ผูวิจัย) เปนหัวหนา

คณะนําเรือรบหลวงสุโขทัยมาเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกลับสูพระนคร ในตอนเชาวันมืด

ท่ี 25 มิถุนายน คําแถลงการณฉบับนี้เปนเหตุใหพวกเราทางหัวหินและประชาชนเพ่ิมความเครงเครียด และ

สะเทือนใจ พรอมท้ังวิตกวิจารณกันมากมายท่ัวไป ตางโจษขานซุบซิบวาผูตายเปนบุคคลชั้นหัวรุนแรง (เอกซตรี

มิสท) บางคนก็รับรองไมถึงข้ันนั้นชั้นท่ีพอรูดีรูชั่วเปนตัวของตัวเอง พอพูดกันเขาใจฯ 

เวลาประมาณ 3.00 น. เศษ ขาพเจาไดชองโอกาสติดตามเสด็จ เสด็จในกรมเสนาบดีกระทรวง

ทหารเรือ (กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร-ผูวิจัย) สูตําหนักนอยในวังไกลกังวล ซ่ึงทางการไดจัดถวายเปนท่ี

ประทับแรม ภายหลังท่ีไดทรงเหน็ดเหนื่อยอึดอัดตรากตรําพระทัยมาแตเชา รวมดวยผูถวายความจงรักภักดี จุก

ชองลอมวงฟงขอขาราชการ แลขาวคราวทางกรุงเทพฯ อยูอยางอุนหนาฝาค่ังดวยหัวใจอันหดหูในวันนั้น…‘ใน

หลวงตองเสด็จกลับกรุงเทพฯ เปนแนนอน แตไมใชในลักษณะท่ีจะนําเรือสุโขทัยมาเชิญเสด็จเชนนี้ ทานเสด็จ
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มาอยางไร ก็ควรจัดถวายเชนเดียวกัน ฉันเห็นเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งเปนเบื้องแรกของเราในชั้นนี้! เราตอง

ชวยกันปองกันในหลวงไวอยาใหเปนไปตามแผนท่ีเขาวางไวเปนอันขาดฯ และก็ดูจะไมยากเย็นอะไรนัก อยางไร

ก็ตาม รับสั่งวา ฉันเชื่อวาถาฉันไดพูดดูทีทาหลวงศุภฯ ซ่ึงฉันรูจักวาเปนคนดีมีเหตุมีผลตรงไปตรงมาอยางท่ีเคย

ใชมา และเห็นกันมา...เรื่องก็ไมยากเย็นอะไรนัก เพียงแตขอรองใหเขาวิทยุโทรเลขรายงานขอขบวนรถไฟพิเศษ

มารับเสด็จเทานั้นก็จบเรื่องกัน สวนธรรมนูญการปกครองจะวากันรูปไหนอยางไร ก็วากันมาใหชัดแจงเปดเผย

ท่ัวไปวาพรอมแลวท่ีจะพระราชทานการปกครองใหอาณาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุขได ในหลวงทานก็คง

พระราชทานเทานั้นเอง เพราะทรงปรารภเสมอมาอยูแลว เรื่องนี้ก็จะไดดําเนินการตอไปเม่ือเสด็จถึงกรุงเทพฯ 

ฉันแลผูใหญทุกคนในท่ีนี้มีความเห็นตรงกันท่ีจะไมใหมีเหตุการณระคายใจดวยกันท้ังสองฝาย…เรื่องท่ีจะเกิดข้ึน

นี้เรารูกันอยูบางแลวและท้ังไดรายชื่อไวบางแลวดวย ทูลกระหมอมชายเสนาบดีมหาดไทยทานวาใหติดตาม

เรื่องตอไปกอน เชื่อพระทัยวาจะไดตัวการมากกวานี้และหลักฐานก็ยังไมม่ัน’21

22 … เม่ือเรือรบหลวงสุโขทัยมาถึง

ไดทอดสมอเลยหนาพระตําหนักเปยมสุขไปทางเหนือเล็กนอยแลว เวลาประมาณ 8.00 น. พลโทพระยาวิชิต

วงษวุฒิไกร สมุหราชองครักษสวมเครื่องแบบก็ลงไปรับคณะผูแทนถึงหนาเข่ือนชายหาดเปนทางการ ได

ปราศรัยกันอยูครูใหญแลวก็พากันมาเฝาเสด็จในกรมเสนาบดีกระทรวงทหารเรือท่ีกลางสนามหนาศาลาเริง 

โดยเฉพาะอีกชั้นหนึ่งพวกเราท้ังหลายรวมท้ังประชาชนก็ไดแตชะเงอมองดวยความเอาใจใสเทานั้น อีกครูใหญ 

สมุหราชองครักษก็นําคณะผูแทนข้ึนภาพบนศาลาเริง เตรียมเพ่ือนําข้ึนเฝาตอไป ในระยะนี้ขาพเจาจําไดวานาน

หนอยเปนเวลาไมต่ํากวาครึ่งชั่วโมง ทําใหทานผูแทนซ่ึงมีผูตาย ร.อ.หลวงนิเทศฯ (กลาง) กลับอีกดานหนึ่งดู

เหมือนกันเปนนายเรือโท...วิตกกังวลกระสับกระสายเห็นไดชัดทีเดียววาไมสบายเลย ครั้นแลวราชองครักษก็ลง

มาเชญิเฉพาะหัวหนาคณะเทานั้นใหข้ึนเฝาบนพระตําหนักเปนเวลาเกือบชั่วโมง เม่ือกลับลงมาเห็นไดวาหัวหนา

คณะแชมชื่นข้ึนมาก...ในท่ีสุดเรื่องก็ลงเอยโดยทางคณะราษฎรไดรับรายงาน และไดสั่งจัดขบวนรถไฟพระท่ีนั่ง

ออกไปรับเสด็จตามพระราชประสงคทุกประการในเย็นวันนั้นเอง…”22

23 

 ทายท่ีสุด ชวงหัวเลี้ยวหัวตอของเหตุการณปฏิวัติ ระหวางการรอคําตอบจากรัชกาลท่ี 7 ก็ไดสิ้นสุดลงเม่ือ

พระองคเสด็จกลับพระนครในวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และถึงพระนครในกลางดึกของวันท่ี 26 สถานการณ

เม่ือรัชกาลท่ี 7 กลับสูพระนคร สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีไดประทานคําสัมภาษณไววา  

“จนวันรุงข้ึนตอนเย็น ฉันจําไมไดแนวามีใครบาง ก็มาเขาเฝาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ เวลาท่ีเขา

มากัน มีรถถังสัก 4-5 คันเห็นจะไดจอดอยูหนาวัง ในการเขาเฝาครั้งนั้น พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 

หัวหนาคณะปฏิวัติไดกราบบังคมทูลพระราชทานอภัยโทษในการท่ีไดลวงละเมิดทําการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตอวาตอขานคณะราษฎร ในเรื่องคําประกาศเม่ือวัน

                                                           
22 ประโยคดงักล่าวผูเ้ขียนบนัทึกอา้งว่า กรมหลวงสิงหวิกรมเกรยีงไกร เสนาบดีกระทรวงมหารเรือเป็นผูต้รสักบัผูเ้ขียนบนัทึกในเหตุการณ์

ดงักลา่ว 
23 ทีร่ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย, (พระนคร: โรงพิมพก์ารศาสนา, 2508. ท่ีระลึกในงานพระราชทาน

เพลิงศพ นาวาเอก หลวงศภุชลาศยั ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุวดัเทพศิรนิทราวาส 4 พฤศจิกายน 2508), 19-22. 
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ปฏิวัติดวยถอยคํารุนแรง ซ่ึงเปนการกระทบกระเทือนตอพระองคและพระบรมราชวงศจักรี คณะราษฎรก็

ไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานขมาโทษ”23

24 

ในวันเดียวกันนั่นเอง ผูวิจัยคนพบคําสั่งจากฝายคณะราษฎรวาจะตองสงคําชี้แจงไปยังตางประเทศ ดัง
ปรากฏวา วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดมีคําสั่งไปยังเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ ใหจัดทํา “คํา
แถลงการณเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้” ใหสงทางโทรเลขไปยังสถานทูตสยาม ณ ประเทศตางๆ ท่ัวโลก
ใหทราบท่ัวกันเสีย เพ่ือปฏิบัติการไปตามหนาท่ี โดยใหสงรางคําแถลงการณนั้นมายังพระท่ีนั่งอนันตสมาคมกอน24

25 
นอกจากคําสั่งดังกลาวแลว ผูวิจัยยังพบวาทางดานรัชกาลท่ี 7 ไดทรงมีพระราชบันทึกถึงเจาพระยามหิธรใน
ประเด็นเรื่องการตางประเทศลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ความวา 

“เจาพระยามหิธร 

ขอใหไปบอกพระยามโนฯ วา เม่ือเราไดทราบขาววาเกิดเหตุยุงข้ึนในกรุงเทพฯ ไมทราบวารูปราง
หนาตาของเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นจะดําเนินไปอยางไร อาจไปทางรายมากก็ได เพราะฉนั้นเพ่ือปองกันไมใหเกิดการ
เสียหายข้ึนแกเงินของประเทศสยาม ฉันไดใหมีโทรเลขไปถึงราชทูตทุกคนดังสําเนา (ท่ีเราควรสงให) ตอไปนี้ 
บัดนี้ไดต้ังรัฐบาลข้ึนใหมโดยชอบดวยกฎหมาย แลวฉันควรจะมีพระราชโทรเลขไปถึงราชทูตอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ถอนคําสั่งเดิมและแจงขาวใหเขาทราบ ควรใหพระยาศรีวิสารรางข้ึน 

นอกจากนี้ฉันมีขอราชการบางอยางซ่ึงอาจจะปรึกษากับพระยามโนฯและศรีวิสารเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ตางประเทศบางและเรื่องในนี้บาง จะเขียนหนังสือก็เปนการลําบาก เพราะจะตองตอบกันไปมาหลายเท่ียว
หลายหน จะใหคนอ่ืนพูดอีกตอ 1 ก็จะผิดๆ ถูกๆ  

เพราะฉะนั้นถาพระยามโนฯและศรีวิสารมาพบฉันท่ีนี่ไดในตอนบายจะดีมากจะเอาหลวงประดิษฐมนู
ธรรม หรือพวกทหารในคณะกรรมการมาดวยอีกสักคน 1 หรือ 2 คนก็ดี  

ขอความท่ีจะปรึกษานั้น ฉันเห็นวาสําคัญมาก และรอไวชานักก็ไมควร” 25

26 

หากพิจารณาหลักฐานตางๆ นับตั้งแตตนการปฏิวัติจนกระท่ังลวงเขาสูวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 อัน

เปนวันหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 และมีการเปด

สภาไปแลว รัชกาลท่ี 7 ไดมีลายพระหัตถถึงเจาพระยามหิธรในประเด็นเรื่องการชี้แจงแกตางประเทศ ดังความตอน

หนึ่งวา  

                                                           
24 “พระราชบนัทึกทรงเลา่ พระนางเจา้ราํไพพรรณี,”, 23. 
25 “เรือ่งใหก้ระทรวงการตา่งประเทศแจง้ขา่วเรือ่งเปล่ียนการปกครอง,” สาํนกันายกรฐัมนตร,ี สร.0201.16/6, หจช. 
26 เรื่องของเจ้าพระยามหธิร (พระนคร: โรงพิมพตี์รณสาร, 2499. ท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจา้พระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ)์ ณ วดั

เทพศิรนิทร วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499), 153-154. 
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“...เพราะฉนั้นเพ่ือปองกันไมเกิดการเสียหายข้ึนแกเงินของประเทศสยาม ฉันไดใหมีโทรเลขไปถึง

ราชทูตทุกคนดังสําเนา (ท่ีเราควรสงให) ตอไปนี้…บัดนี้ไดตั้งรัฐบาลข้ึนใหมโดยชอบดวยกฎหมาย แลวฉันควรจะ

มีพระราชโทรเลขไปถึงราชทูตอีกครั้งหนึ่งเพ่ือถอนคําสั่งเดิมและแจงขาวใหเขาทราบ…” 

ดังประโยคท่ีไดยกมานั้น พอจะเห็นไดวาพอลวงเขาสูวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 รัฐบาลของ

คณะราษฎรถือไดวาเปนรัฐบาลท่ีชอบดวยกฎหมาย และมีโทรเลขถึงราชทูต ดังนั้นประเด็นเรื่องการรับรองสถานะ

ของรัฐบาลใหมท่ีฝายคณะราษฎรกังวลจึงไดผานพนไปแลว 

อยางไรก็ตาม แมเหตุการณตางๆ จะผานไปดวยดีและมีความสงบ แตก็ไดปรากฏจดหมายขอพระราชทาน

กราบบังคมทูลรัชกาลท่ี 7 ของฝายคณะราษฎรลงวันท่ี วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จากจดหมายนี้แสดงใหเห็น

วาในระยะแรกแมจะมีความไมพอใจกันอยูในหมูเชื้อพระวงศ แตคณะราษฎรก็มีความพยายามท่ีจะไมเขา

ปราบปราม หากแตใชวิธีการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว วา 

“…มีปากเสียงอันเปนเสี้ยนหนามแกความสงบเกิดข้ึนในหมูพระราชวงษ ซ่ึงถาหากจะเพิกเฉยเสียก็

เกรงจะเปนเชื้อฝอยใหลุกลามตอไป และครั้นคณะราษฎรจะจัดการปราบปรามเสียเองก็เกรงจะเปนท่ีขุนเคือง

พระราชหฤทัย ขาพระพุทธเจาจึงไดกราบบังคมทูลพระกรุณาใหทรงทราบ เพ่ือขอไดทรงชวยทําความเขา

พระทัยในหมูพระบรมวงษานุวงษตอไป…”26

27 

 จนกระท่ัง วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระยามโนปกรณนิติธาดา พระยาปรีชาชลยุทธ พระยาศรีวิสาร

วาจา พระยาพหลพลพยุหเสนา หลวงประดิษฐมนูธรรม และกรรมการราษฎรไดเขาเฝารัชกาลท่ี 7 เพ่ือกราบบังคม

ทูลขอพระราชทานอภัยโทษฯ27

28  

 ในวันดังกลาวนั้นไดปรากฏหลักฐานอันเปน “บันทึกของเจาพระยามหิธร” ซ่ึงไดทําการจดบันทึก

เหตุการณการเขาเฝา ความโดยละเอียดมีดังนี้  

“บันทึกของเจาพระยามหิธร 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เวลา 17.15 น. 

โปรดเกลาฯ ใหพระยามโนปกรณนิติธาดา พระยาศรีวิสารวาจา พระยาปรีชาชลยุทธ, พระยาพหลพล

พยุหเสนา กับหลวงประดิษฐมนูธรรม มาเฝาฯ ท่ีวังสุโขทัย มีพระราชดํารัสวา อยากจะสอบถามความบางขอ 
                                                           
27 “เรื่องพระราชวงศก์ลา่วความเป็นเสีย้นหนามแก่ความสงบ (พ.ศ.2475). ขา่วท่ีคณะราษฎรไดร้บัมามี 1. กรมพระกาํแพงเพช็รอ์รรคโยธิน 2. 

กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 3. พระองคเ์จา้ธานีนิวติั 4. หม่อมเจา้หญิงสืบพนัธ์ฯ 5. พระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พยอ์าภากัน,” เอกสารสาํนัก

นายกรฐัมนตร,ี สร.0201.16/4, หจช. 
28 “เรื่องคณะผู้ริเริ่มก่อการเปล่ียนแปลงการปกครองกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอภัยโทษฯ (พ.ศ. 2475-2476),” เอกสารสาํนัก

นายกรฐัมนตร,ี สร.0201.16/33, หจช. และ สมเดจ็พระนางเจา้ราํไพพรรณีทรงเล่าถึงเหตกุารณค์รัง้นีว้่า “พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดท้รง

ตอ่ว่าต่อขานคณะราษฎร ในเรือ่งคาํประกาศเมือ่วนัปฏิวตัดิว้ยถอ้ยคาํอนัรุนแรง ซ่ึงเป็นการกระทบกระเทอืนต่อพระองคแ์ละพระบรมราชวงศ์

จกัร…ี”. ดใูน “พระราชบนัทึกทรงเลา่ พระนางเจา้ราํไพพรรณี,”, 4. 
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และบอกความจริงใจ ตั้งแตไดรับราชสมบัติ ทรงนึกวา ถูกเลือกทําไม บางทีเทวดาตองการใหพระองค ทําอะไร

อยางใดอยางหนึ่ง 

1. คงตองการใหลบลางกิจการท่ีรัชกาลท่ี 6 ทําไว จึงไดทรงพยายามใชหนี้ และแกไขใหฐานะการเงิน

เฟองฟูข้ึน ครั้นเสด็จไปอเมริกากลับมา การเงินเพลียลง ทรงรูสึกวา ไมใชโทษผิดของพระองค เปนเพราะ

เหตุการณภายนอก แตก็ทรงรูสึกวาไดแกไขชาไปบาง และออนไปบาง ท่ีเปนเชนนี้เพราะรูสึกวาจะดันทุรังไปก็

ไมใครได ดวยมีผูใหญท่ีชํานาญการหอมลอมอยู 

2. อีกอยางหนึ่ง ทรงเห็นวาควรจะตองให Constitution มาตั้งแตรัชกาลท่ี 6 แลว และเม่ือทรงรับราช

สมบัติ ก็ม่ันพระราชหฤทัยวาเปนหนาท่ีของพระองคท่ีจะให Constitution แกสยามประเทศ ครั้นเม่ือพระยา

กัลยาณไมตรี (F.B. Sayre) เขามา ไดทรงปรึกษารางโครงข้ึน ก็ไมไดรับความเห็นชอบจากอภิรัฐมนตรี ในสวน

พระราชดําริ ในข้ันตนอยากจะทําเปน 2 ทาง ท้ังลางท้ังบน ขางลางใหมีเทศบาลเพ่ือสอนราษฎรใหรูจักเลือก

ผูแทน จึงโปรดใหกรมรางกฎหมายรางข้ึน ดังท่ีหลวงประดิษฐฯ ทราบอยูแลว แตการณก็ชาไป ในสวนขางบน

ไดทรง ตั้งกรรมการองคมนตรีข้ึนเพ่ือฝกสอนขาราชการ เพราะเห็นพูดจาไมคอยเปน จึงตั้งท่ีประชุมข้ึน หวังให

มีท่ีคิดอานและพูดจา ครั้นเสด็จไปอเมริกาก็ไดให interview วาจะไดให Constitution เม่ือเสด็จกลับมายิ่งรูสึก

แนวา จะกักไวอีกไมสมควรเปนแท จึงไดใหปรึกษานายสตีเวนส นายสตีเวนสกลับวา ยังไมถึงเวลา ฝายพระยา

ศรีวิสารฯ ท่ีโปรดใหปรึกษาดวยอีกผูหนึ่ง ก็ influence ไปดวยกับนายสตีเวนส เม่ือพระยาศรีวิสารฯ และนาย

สตีเวนส ขัดของเสียดังนี้ การก็เลยเหลวอีก ตอมาไดเตรียมวา จะไมประกาศกอนงานสมโภชพระนคร 150 ป 

แลว เพราะจะเปนข้ีขลาด รอวาพองานแลวจะประกาศ ไดเสนอในท่ีประชุมอภิรัฐมนตรี เนื่องจากนายสตีเวนส

ไมเห็นดวย ท่ีประชุมก็ขัดของวากําลังเปนเวลาโภคกิจตกต่ํา ถึงกระนั้นกอนเสด็จไปหัวหิน ก็ไดทรงพระราชดําริ

อีกท่ีจะใหมี Prime Minister ใหมีสภา interpolate เสนาบดีได ใหถวายฎีกาขอเปลี่ยนเสนาบดีได และใหมี

ผูแทนจากหัวเมือง แตวาคละอยางๆ จะเปนไดก็ลําบากเหลือเกิน หวังวาจะเห็นดวยวาพระองคยากท่ีจะขัด

ผูใหญ ท่ีไดทําการมานานตั้ง 20 ปกอนพระองค 

แปลนท่ี 2 คิดจะใหเสนาบดีมุรธาธร preside เปนประธานในท่ีประชุมเสนาบดี พระองคจะไมประทับ

ในท่ีประชุม และขยายจํานวนกรรมการองคมนตรี ทําหนาท่ีอยางรัฐสภา ไดทรงเตรียมไว 2 แปลนอยางนี้ เอา

ติดพระองคไปหัวหินดวย เพ่ือจะทํา memo บันทึกเสนอเสนาบดีสภา ครั้นไดขาวเรื่องนี้ก็ปรากฏวาชาไปอีก ท่ี

คณะราษฎรทําไปไมทรงโกรธกริ้วและเห็นใจ เพราะไมรูเรื่องกัน พอทรงทราบเรื่องก็คาดแลววา คงจะเปนเรื่อง

การปกครอง เสียพระราชหฤทัยท่ีไดชาไป ทําความเสื่อมเสียใหเปนอันมาก ในวันนั้นไดทรงฟงประกาศ ของ

คณะราษฎรทางวิทยุ ทรงรูสึกเสียใจและเจ็บใจมากท่ีกลาวหารายกาจมากมายอันไมใชความจริงเลย 

เม่ือไดทรงฟงประกาศดังนี้รูสึกวา เห็นจะเปนขบถกระมัง จึงปรึกษา มีทาง 3 ทาง ถาจะหนีก็มีเวลาท้ัง 

24 ชั่วโมง พอหนีได จะสูก็ยังมีกําลังทหารทางหัวเมือง แตทรงพระราชดําริวา ถาหนีจะรายใหญ อาจฆากันตาย 

และรายแกพระราชวงศ การจะตอสูก็ไมอยากจะทํา จึงไดทรงรับโดยไมอยากใหเสียเลือดเนื้อ ในการท่ีทรงรับได

กลาวไวแลววา พระองคมีพระอาการทุพพลภาพ ไมมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดา ท่ีทรงรับกลับเขามาโดยตั้ง
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พระราชหฤทัยจะสนับสนุนคณะราษฎร ใหจัดตั้งพระธรรมนูญการปกครองใหเปนปกแผน ท้ังนี้อาจมีพวก

เจานายรูสึกวาเปนทางขลาดก็ได 

ในประกาศของคณะราษฎรท่ีกลาวหาวาพระองคตั้งแตคนสอพลอนั้น ไมจริง ไดทรงปลดคนท่ีโกงออก

ก็มาก แตลําพังพระองคๆ เดียวจะเท่ียวจับคนท่ีโกงใหหมดเมืองอยางไรได แมคณะนี้ก็คอยดูไป คงจะไดพบคน

โกงเหมือนกัน ทรงเชื่อวาพระราชวงศทุกพระองคไดตั้งพระทัยชวยราชการโดยจริง ท่ีวาเอาราษฎรเปนทาสหรือ

วาหลอกลวงก็ไมจริง และเปนการเสียหายอยางยิ่ง แตอาจจะเปนไดวาไดปฏิบัติการชาไป ท่ีวาราษฎรชวยกันกู

ประเทศนั้นก็เปนความจริง แตพระราชวงศจักรีเปนผูนํา และผูนํานั้นสําคัญ เสียใจท่ีไดท้ิงเสีย ไมกลาวถึง

พระคุณควบไปดวย เปนการเทากับดาถึงบรรพบุรุษ เพราะฉะนั้นเสียใจมาก 

 เม่ือไดเห็นประกาศ ไมอยากจะรับเปนกษัตริย แตโดยความรูสึกดังกลาวมาขางตนวา เทวดาสั่ง

เพ่ือใหเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยราบคาบ จึงจะทรงอยูไปจนรัฐบาลใหมเปนปกแผน เม่ือถึงเวลานั้นแลวจะ

ทรงลาออกจากกษัตริย เม่ือเขียนประกาศทําไมไมนึก เม่ือจะอาศัยกัน ทําไมไมพูดใหดีกวานั้น และเม่ือพูด

ท้ังนั้นแลวทําไมไมเปลี่ยนเปน Republic เสียทีเดียว ไมทรงทราบวาใครเปนผูเขียนประกาศนั้น แตทรงคิดวา

หลวงประดิษฐมนูธรรมเปนผูเขียน จึงทรงตอวาการเขียนประกาศกับการกระทําของคณะราษฎร เปรียบเหมือน

เอาผามาจะทําธง แลวเอามาเหยียบย่ําเสียใหเปรอะเปอน แลวเอามากชักข้ึนเปนธงจะเปนเกียรติยศงดงามแก

ชาติหรือ จึงทรงรูสึกวาจะรับเปนกษัตริยตอไปไมควร อีกประการหนึ่ง ประกาศนี้คงตกอยูในมือราษฎรเปนอัน

มาก ทําใหขาดเสียความนิยม เม่ือไมนับถือกันแลวจะใหเปนกษัตริยทําไม เทากับจับลิงท่ีดุมาใสกรงไว จึงมีพระ

ราชประสงคจะออกเสีย เพราะรูสึกวาเสีย credit ทุกชั้น ทําใหคนเกลียดหมด แตจะทรงยอมอยูไปจน

เหตุการณสงบ เวลานี้จะดูหนาใครไมได จะรับแขกไมได จะอยูโดยเงียบๆ แตจะเชิญเสด็จใหไปท่ีสภา ก็จะเสด็จ 

เพ่ือชวยความม่ันคง เม่ือการงานของประเทศเรียบรอยแลว ขออนุญาตไปพักผอนเงียบๆ ไมไดตองการเงินทอง 

ขอแตใหไดใชสอย ทรัพยสมบัติเดิมท่ีไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระพุทธเจาหลวงพอกินไป 

อีกอยางหนึ่ง อยากจะแนะนําเรื่องสืบสันตติวงศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา และพระพุทธเจาหลวง

ไดเคยทรงพระราชดําริจะออกจากราชสมบัติเม่ือทรงพระชราเชนเดียวกัน ในสวนพระองคพระเนตรก็ไมปกติ 

คงทนงานไปไมไดนาน เม่ือการณปกติแลว จึงอยากจะลาออกเสีย ทรงพระราชดําริเห็นวาพระราชโอรสสมเด็จ

เจาฟากรมขุนเพชรบูรณก็ถูกขามมาแลว ผูท่ีจะสืบสันตติวงศตอไปควรจะเปนโอรสสมเด็จเจาฟากรมหลวง

สงขลานครินทร ตั้งกรมขุนชัยนาทเปน Regent ก็สมควร จะใหเปนการลางเกาตั้งตนใหม เพราะพระองคทรง

เปนกษัตริยนานไปก็จะไมมีผูนับถือ หรือคณะราษฎรจะเห็นควรกลาวแกไข ประกาศนั้นเสียเพียงใดหรือไม ก็สุด

แลวแตจะเห็นควร 

หลวงประดิษฐมนูธรรม กราบบังคมทูลวา พวกคณะราษฎรไมทราบเกลา วาจะพระราชทาน 

Constitution คิดวาการเปลี่ยนแปลงอาจไมเสด็จกลับ อาจไมพระราชทานตามท่ีขอรอง เปนดวยไมรูเทาถึง

พระบรมราชประสงค ไมใชเปนการมุงรายตอพระองค เม่ือไดทราบเกลาฯ ดังนี้ ก็จะไมมีความเขาใจผิดอีกตอไป 

และคงมีความเคารพนับถือในพระบารมีอยูตามเดิม 
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 มีพระราชดํารัสวา กระดาษท่ีประกาศออกไปเกลื่อนเมือง ลวนเปนคําเสียหาย จะปรากฏใน

พงศาวดาร เม่ือมีดังนี้แลวถึงจะแกไขใหมก็ลําบาก เม่ือสิ้นธุระแลวขอใหปลอยพระองคออกจากกษัตริยดีกวา 

เพราะทรงรูสึกวาคณะราษฎรเอาพระองคใสลงในท่ี ๆ เลวทราม หรือมิฉะนั้นพระองคก็ตาขาวเต็มที ซ่ึงท่ีจริงมี

ถึง 3 ทาง ท้ังสูท้ังหนี คนไมรูหาวาข้ีขลาด มีความอีกขอ 1  ไดทรงทราบขาวเรื่องจะยึดเงิน ไมทราบวาจะทํา

จริงหรือไมเพียงไร ถาจะริบ ทรงขอลาออกเสียกอน เพราะจะยอมเปนหัวหนาบอลเชวิครวมมือริบทรัพยญาติ

ดวยไมได เปนยอมตาย ท่ีคณะราษฎรจะคิดหาเงินจากคนม่ังมีดวย taxation นั้นทรงยอมให แตในประกาศ

ของคณะราษฎรท่ีพูดออกไปนั้น ทําใหตางประเทศมีความสงสัย ทรงขอบอกวาเมืองไทยจะทําอยางเมืองจีน

ไมได และจะเปรียบกับอาฟกานิสตานก็ไมได เพราะภูมิประเทศผิดกัน เมืองไทยประเทศใกลเคียงเอาเรือรบมา

เม่ือไรก็ได จึงทรงขอทราบวาคณะราษฎร ไดคิดดังนั้นจริงหรือ  

พระยามโนปกรณฯ กราบบังคมทูลวา คณะราษฎรไมไดคิดดังนั้นเลย คิดจะหาเงินโดยทางภาษีกับทาง 

internal loan เทานั้น 

มีพระราชดํารัสวา เม่ือไดรับคํายืนยันวาไมริบทรัพย จะจัดทางภาษีและทางกูเงินในประเทศ จะทรง

ชวยได พระคลังขางท่ีมีอยู 6 ลาน จะยอมให แตเงินนี้เปนหลายเจาของดวยกัน และมีทางอ่ืนท่ีไดทรงชวยอยู

หลายประการ เชน ในเรื่องลดเงินพระคลังขางท่ี และชวยแบงคสยาม ซ่ึงเสนาบดีคลังและท่ีปรึกษาในครั้งนั้น

แนะนําใหลมเสีย ไดทรงใหแบงคยืมโดยไมเอาดอกเบี้ย ไดทําโดยต้ังใจดีทุกอยาง จึงเสียใจและนอยใจมากท่ี

คณะราษฎรไดออกประกาศไปดังนั้น 

อีกอยาง 1 ขอบอกวาท่ีมีเสียงตาง ๆ วาจะใหถอดเจานั้น ทําไมไดเปนอันขาด เม่ือคณะราษฎรจะทํา ก็

ขอใหพระองคออกจากกษัตริยกอน ทรงเห็นวาจะทําอยางนี้ได คือในฝรั่ง อยาใหเรียกหมอมเจาวา His 

Highness ใหเรียกแตวาหมอมเจาเฉยๆ และท่ีจะใหเจามีนอย ทรงเห็นดวย เพราะเดี๋ยวนี้มีมากนัก แตจะถอด

ถอนไมได ตองปลอยใหตายไปเอง แลวตีวงจํากัดเสียสําหรับภายหนา 

พระยามโนปกรณฯ กราบบังคมทูลวา เรื่องถอดเจายังไมไดคิด 

มีพระราชดํารัสวา ใน 2 อยางเปนไมยอมทํา คือ ริบทรัพย กับถอดเจา พระองคไดมีพระราชประสงค

อยูในการท่ีจะชวยราษฎร ใหราษฎรทุกคนไดถือท่ีดินและมีนาของตนเอง ไมควรใหท่ีดินตกไปในมือชาว

ตางประเทศ แตยังทําลงไปไมเปนผล ดวยถูกสัญญาทางพระราชไมตรีผูกมัด มีหลายขอท่ีไดทรงพระราชดําริไว 

อาจเปนประโยชนท่ีจะดําเนินตอไป 

มีเรื่องธุระท่ีไดทรงพระราชดําริไว คือ พระองคเจาบวรเดช กราบบังคมทูลวา มิสเตอรกรุด มีโทรเลข

มาวา เวลานี้ bond สยามราคาตกลง 4% ถายังมีการเกาะกุม แสดงวาการเปนไปยังไมเรียบรอย ตางประเทศ

คงยังไมวางใจ ในเวลานี้ไมทรงทราบวา คณะราษฎรไดปลอยใครไปบาง 

พระยาพหลฯ กราบบังคมทูลวา ไดปลอยสมเด็จ 2 องค พระองคเจาภาณุ กับหมอมเจาท่ีเปน

บรรณาธิการหนังสือพิมพ 
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มีพระราชดํารัสวา การเกาะกุมจะเปนไปนานเทาไร ถาเลิกเสียไดยิ่งดี 

พระยาพหลฯ กราบบังคมทูลวา คณะราษฎรอยากจะทําเชนนั้นเหมือนกัน แตมีบางคนไมยอมทําสัตย

ปฏิญาณ เชน พระยาสีหราชเดโช ถึงจะเอาชีวิต 

มีพระราชดํารัสวา มีใครบางท่ีไมยอมใหสัตย ขอใหๆ ชื่อ จะไดทรงมีลายพระราชหัตถเลขาไปแนะนํา 

เพราะวา ถามัวแตคิดไมหยุด เมืองไทยก็จะกลายเปนเม็กซิโก ยิ่งกักไวนาน ทําใหรูวาการภายในไมปกติ จะราย 

ท่ีสําคัญท่ีสุดนั้นคือ สมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรคฯ 

มีพระราชดํารัสตอไปวา การท่ีเอาสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรคฯ ไปกัก มีความเสียหายเหมือนดั่ง

ดาบ 2 คม คนรักทานมาก คนเกลียดก็มากเชนกัน ถายิ่งกักไวนานวันอาจมีคนรักมากข้ึน ในเมืองไทยเกลียดคน

มีอํานาจ ในรัชกาลท่ี 6 ทานไมสูมีอํานาจในราชการมีคนรักมาก ครั้นมาในรัชกาลนี้ทางรักใครนับถือ ทานมี

อํานาจข้ึน คนเกลียดก็มากข้ึน ทรงสังเกตวา ในเมืองไทย ถาใครถูกเคราะหรายยิ่งมีพวกมากข้ึน ทรงเห็นควร

ปลอยใหไปอยูวังหรือใหเสด็จไปตางประเทศเสีย เพราะเดี๋ยวนี้ตองระวังอยูท้ัง 2 ทาง ถาคณะราษฎรเห็นชอบ

ดวย จะทูลเองหรือจะใหรับสั่งกับพระองคทานก็ได  

พระยามโนปกรณฯ กราบบังคมทูลวา เห็นดีท่ีจะใหเสด็จออกไปตางประเทศ แตอยาใหเปนการเนรเทศ 

มีพระราชดํารัสวา รายละเอียดนั้นใหคิดเอง จะไดไมชื่อวาทารุณ 

มีพระราชดํารัสวา จะเอาท่ีไหนเปนท่ีประชุมตอไป ท่ีศาลาสหทัยพอหรือไม 

หลวงประดิษฐฯ กราบบังคมทูลวา คณะราษฎรคิดไววาพระท่ีนั่งอนันตสมาคม 

มีพระราชดํารัสวา มีพระราชบัญญัติอีกหลายอยางท่ีควรยกเลิก เชนเรื่ององคมนตรีและอภิรัฐมนตรี 

โปรดเกลาฯ ให เจาพระยามหิธร ไปติดตอกับพระยามโนปกรณฯ 

มีพระราชดํารัสวา ใครรางพระธรรมนูญ 

พระยามโนปกรณฯ ไดกราบบังคมทูลชื่อ 

มีพระราชดํารัสวาจะถามพระราชดําริก็ได ท่ีจริงไดทรงศึกษาเรื่องพระธรรมนูญการปกครองมามาก 

และมีความคิดความเห็นเหมือนท่ีคนหนุมไดคิดกัน รางพระธรรมนูญของจีนก็มี ทรงยินดีจะชวยใหงานเดิน  

พระยาศรีวิสารฯ กราบบังคมทูลวา มีความรูสึกวาท่ีทรงชวยเหลือเพ่ือความม่ันคงเรื่องท่ีทรง

พระราชดําริลาออกนั้น ขอพระราชทานใหงดไวกอน 

มีพระราชดํารัสวา จะดูกอน ไมทราบวาอาการแหงพระเนตรจะทุพพลภาพเพียงไร เพราะการผาพระ

เนตรไมไดผลสมคาด ถึงไมมีเหตุเรื่องเปลี่ยนการปกครอง ก็ไดทรงพระราชดําริท่ีจะลาออก การตอไปยังไม
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ทราบวาจะเปนอยางไร ถาพระเนตรดีและแสดงใหเห็นวาคณะราษฎรไมทําใหพระองคเปนท่ีเสื่อมความนิยม ก็

อาจจะอยูตอไป ในชั้นนี้ขอแบงรับแบงสูไวกอน 

พระยาพหลพลหยุหเสนา กับหลวงประดิษฐมนูธรรม กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษท่ีได

ลวงเกิน โปรดพระราชทานอภัย และมีพระราชดํารัสวา ในการท่ีทรงพระราชดําริจะเปลี่ยนการปกครองนั้น ได

ทรงเคยตักเตือนแกผูท่ีทัดทานไวหลายครั้งวา อยาดูถูกคนไทยวาจะไมคิด และทําการเชนนี้ได 

พระยาพหลฯ กราบบังคมทูลวาไดยินคนพูดดูถูกด่ังนี้เหมือนกัน จึ่งไดคิดทําการโดยพลีชีวิต หลวง

ประดิษฐมนูธรรม รับจะไปพิจารณาหาทางรางประการศถอนความท่ีไดปรักปรํา และขอพระราชทานอภัยให

เปนท่ีสมพระเกียรติยศ 

เจาพระยามหิธร จด”28

29 

หลังจาก ท่ีไดมีการเขาเฝารัชกาลท่ี 7 แลว ตอมาวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดออก

แถลงการณฉบับหนึ่ง เพ่ือแถลงความตั้งพระทัยดีของพระองคตอคณะราษฎร และไดโฆษณาคําแถลงการณนั้นให

ราษฎรไดทราบท่ัวกัน ท้ังโดยทางวิทยุกระจายเสียงและใหหนังสือพิมพนําออกประกาศ จึงขอพระราชทานถวาย

สําเนาคําแถลงการณ เนื้อหาในจดหมายมีความวา29

30 

“แถลงการณกรรมการราษฎร 

เนื่องแตคณะราษฎรไดมีประกาศแสดงถึงการกระทําของกษัตริยเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.นี้ และตอมา

คณะราษฎรไดยึดอํานาจการปกครองและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระธรรมนูญการปกครองแผนดินแกราษฎรแลวนั้น 

ตอมาเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.นี้ พระยามโนปกรณนิติธาดา พระยาปรีชาชลยุทธ พระยาศรีวิสารวาจา 

พระยาพหลพยุหเสนา หลวงประดิษฐมนูธรรม กรรมการราษฎรไดไปเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ วัง

สุโขทัย ทรงรับสั่งถึงความ…ไดทรงตั้งพระราชหฤทัยดีตอราษฎร และทรงพระราชดําริจะใหธรรมนูญการปกครอง

แผนดิน แกราษฎรอยูแลว และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีทรงตั้งพระราชหฤทัยจะกระทําก็ลาชาไปหาทันกาลสมัยไม สวนการท่ี

ขาราชการในรัฐบาลของพระองคใชอํานาจหนาท่ีในทางทุจจริต ก็ทรงสอดสองอยูเหมือนกันหาไดสมรูรวมคิดดวย

ไม เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงปรารถนาดีตอราษฎรเชนนี้ และทรงยอมรวมเขาคณะราษฎรโดยเปน

                                                           
29 สนธิ เตชานันท, แผนพัฒนาการเมืองไปสูการปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว พ.ศ. 2469-2475), (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 2545), 314-323. 
30 “เร่ืองคณะกรรมการราษฎร ออกคําแถลงการณ แหงความตั้งพระราชหฤทัยดีตอราษฎรฯ (พ.ศ. 2475),” เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, สร.

0201.16/8, หจช. 
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ประมุขของประเทศสยามแลว ฉะนั้นคณะกรรมการราษฎรจึงเชื่อม่ันวาพระองคทรงเปนกษัตริยท่ีปรารถนาดีตอ

ราษฎร”30

31 

ตอมาวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 รัชกาลท่ี 7 ไดพระราชหนังสือตอบกลับมายังพระยามโนปกรณนิติ

ธาดา และผูแทนคณะราษฎร ความวา 

“ขาพเจาไดรับหนังสือขอขมาในการท่ีคณะราษฎรไดออกประกาศปรักปรํา แสดงถึงการกระทําของ

ขาพเจา เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. นี้ ในขณะท่ีคณะราษฎรไดเขายึดอํานาจการปกครองแผนดิน ซ่ึงบัดนี้

คณะราษฎรไดทราบความจริงแลววา ขาพเจาตั้งใจดีตอราษฎร และไดคิดท่ีจะใหพระธรรมนูญการปกครอง

แผนดินแกราษฎรอยูแลว หากแตลาชาไมทันกาล และไมไดเปนใจกับพวกทุจจริต ขาพเจาขอขอบใจ

คณะราษฎรซ่ึงมีความหวังดีตอขาพเจา ขาพเจาหวังวาในโอกาสหนาเม่ือถึงเวลาสมควร คณะราษฎรคงจะได

ออกคําแถลงการณปลดเปลื้องมลทินใหราษฎรไดทราบความจริงดุจดังเม่ือประกาศหาความผิดไวนั้น”31

32 

จะเห็นไดวา ชั่วระยะเวลา 2 สัปดาหแรกหลังการปฏิวัติไดมีความพยายามรอมชอมระหวางรัฐบาลใหมกับ

รัชกาลท่ี 7 เปนไปในทิศทางท่ีจะปรับตัวเขาหากันและพยายามอยางยิ่งท่ีจะไมกระทบกระท่ัง แตเปนการ

ประนีประนอมกันมากกวา โดยปจจัยหนึ่งท่ีผูวิจัยเห็นวาไมควรละเลยคือเรื่องความกังวลวาจะมีการแทรกแซงจาก

ตางประเทศ ซ่ึงนาจะมีสวนท่ีทําใหท้ังสองฝายพยายามประนีประนอม ดังหลักฐานท่ีไดนําเสนอไปแลว นอกจากนี้ 

ยังมีงานศึกษาท่ีเนนย้ําใหเห็นถึงความกังวลและประเมินสถานการณของตางชาติท่ีมีตอการปฏิวัติในสยามผาน

เอกสารการทูตตางๆ ขณะเดียวกันฝายไทยเองก็มีทาทีกังวลใจอยางมากตอการแทรกแซงของตางชาติ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการตัดสินพระทัยประนีประนอมของรัชกาลท่ี 7 ยอมเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญเทากับวาเปน

การลดโอกาสการแทรกแซงจากตางประเทศไดอยางมาก 32

33 นอกจากนี้ จากบันทึกรายงานของเจาพระยามหิธรก็

เห็นไดชัดวารัชกาลท่ี 7 ไดเสนอพระองคท่ีจะชวยเหลือในการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรอันแสดงใหเห็นถึงบทบาท

ของพระองคอยางชัดเจน 

 

5.4 เม่ือรัฐธรรมนูญฉบับแรกกอกําเนิดข้ึน 

จากหัวขอท่ีกลาวไป จะเห็นมุมมองดานหนึ่งของการประนีประนอมของฝายพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวและฝายคณะราษฎรในชวงตนการปฏิวัติ ซ่ึงผูวิจัยพยายามไลเรียงหลักฐานของท้ัง 2 ฝายวามีการให

น้ําหนักในแตละเรื่องมากนอยเพียงใด จึงพบวาประเด็นเรื่องความกังวลการแทรกแซงจากรัฐอ่ืนเม่ือเกิดเหตุปฏิวัติ

                                                           
31 “เรือ่งพระราชวงศก์ล่าวความเป็นเสีย้นหนามแก่ความสงบ (พ.ศ.2475). ขา่วท่ีคณะราษฎรไดร้บัมามี 1. กรมพระกาํแพงเพ็ชรอ์รรคโยธิน 2. 

กรมหลวงสิงหวิกรมเกรยีงไกร 3. พระองคเ์จา้ธานีนิวติั 4. หมอ่มเจา้หญิงสืบพนัธฯ์ 5. พระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พยอ์าภากนั,”. 
32 “เรื่องคณะกรรมการราษฎร ออกคาํแถลงการณ ์แห่งความตัง้พระราชหฤทยัดีตอ่ราษฎรฯ (พ.ศ. 2475),” เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตรี, สร.

0201.16/8, หจช. 
33 Charivat Santaputra, Thai Foreign Policy 1932-1946 (Bangkok: Charoen wit press, 1985), 105-108. 
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เปนเรื่องท่ีถูกใหน้ําหนักมาก ดังนั้น จึงมีการรับรองรัฐบาลคณะราษฎรเกิดข้ึน อยางไรก็ดี เหตุการณหนึ่งท่ีจะ

ละเลยไมกลาวถึงไมได แมจะมีงานศึกษาไปบางแลว นั่นก็คือเหตุการณในวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เม่ือ

รัฐธรรมนูญฉบับแรกกอกําเนิดข้ึน โดยสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีไดทรงเลาเรื่องถึงเหตุการณท่ีท้ัง 2 ฝาย

รอมชอมกัน วา 

“…ในเรื่องท่ีเก่ียวกับรัฐธรรมนูญท่ีคณะราษฎรขอใหพระราชทานแลวพระยามโนปกรณนิติธาดาเปน

นายกรัฐมนตรีนั้น มีเหตุขัดแยงกันอยูเก่ียวกับการแตงตั้งสมาชิกประเภทสอง ในหลวงทรงรับสั่งวา ขอใหทาน

เปนคนต้ังใหเถอะ คือหมายความวาจะทรงเลือกตัวบุคคลเอง เพ่ือจะไดเปนพ่ีเลี้ยงไปกอนจนกวาจะมีผูแทน

ทํางานไดจริงๆ จังๆ แลวจึงจะปลอยใหทํากันไป แตทางฝายรัฐบาลเขาก็ไมยอม เขาตั้งของเขามา แตถึงอยางไร 

เม่ือพระยามโนฯ เปนนายกแลว ในหลวงยังรับสั่งวา พอมีหวังท่ีจะพยุงกันใหเรียบรอยไปได…”33

34 

ในแงมุมของเหตุการณนั้น การท่ีคณะราษฎรทําการปฏิวัติไดสําเร็จโดยไมมีการตอสูกันเกิดข้ึนเฉก

เชนเดียวกับการปฏิวัติในตางประเทศ แตอยางไรก็ตาม ก็มีการนองเลือดเกิดข้ึนกลาวคือ พระยาเสนาสงคราม

นายทหารคนสําคัญถูกยิงในเชามืดของวันปฏิวัติ เหตุการณนี้อาจกลาวไดวาเปนการนองเลือด แตก็เปนเหตุการณ

เล็ก ประเด็นสําคัญของการไมนองเลือดคือการตัดสินพระทัยของรัชกาลท่ี 7 ท่ีไมตอสูตามแผนการณตางๆ ท่ีมีผู

เสนอใหโตกลับคณะราษฎร เหตุการณดังกลาวนี้งานชิ้นสําคัญของธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต ไดอธิบายวา การ

ตัดสินพระทัยของรัชกาลท่ี 7 นั้น มีความหมายตอประเทศชาติมาก และเปนการตัดสินพระทัยท่ีปราศจากเสียง

ของเหลาอภิรัฐมนตรี และไดวิเคราะหสาเหตุการตัดสินพระทัยของพระองคไวอยางนาสนใจคือ ดวยปญหาภายใน

ระบอบการปกครองเดิมท่ีมีปญหาและสถานะของพระองคในขณะนั้น จึงสงผลใหพระองคตัดสินพระทัย

ประนีประนอมซ่ึงดูจะเปนประโยชนตอประเทศชาติและยังมีสถานะเปนพระมหากษัตริยท่ีสามารถเปลี่ยนระบอบ

การปกครองไดอยางราบรื่น และพระองคยังสงวนสิทธิบางประการท่ีจะสามารถมีสวนรวมกับคณะราษฎรไดในการ

กําหนดแนวทางรัฐธรรมนูญ 34

35 แนวทางการวิเคราะหดังกลาวนี้ผูวิจัยเห็นวา มีความเปนไปไดเม่ือพิจารณาจาก

แงมุมของความเปนมนุษยท่ีตัดสินใจบนฐานของการไดผลประโยชนและเสียผลประโยชน ซ่ึงจะแตกตางกับการ

ตัดสินพระทัยใชกําลังโตกลับคณะราษฎรท่ีไมอาจหยั่งผลการสูรบไดและมองไมเห็นหนทางขางหนาได อีกท้ัง

พระองคนาจะเขาพระทัยถึงความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในรัชกาลของพระองคเปนอยางดี ดังนั้น 

การตัดสินพระทัยไมสูกลับแลวยอมเสด็จกลับพระนครจึงดูเปนวิธีท่ีมีคุณตอประเทศชาติและตัวของพระองคเอง 

เม่ือรัชกาลท่ี 7 เสด็จถึงพระนครในกลางดึกของวันท่ี 25 มิถุนายน ในวันถัดมาผูแทนคณะราษฎรไดเขา

เฝาถวายหนังสือสําคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. 

2475 และพระราชบัญญัติธรรมมนูญการปกครองแผนดินสยาม พ.ศ. 2475 ท่ีวังศุโขทัย โดยพระราชกําหนดนิร

โทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2475 มีรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
34 “พระราชบนัทึกทรงเลา่ พระนางเจา้ราํไพพรรณี,”, 9. 
35 ธาํรงศกัดิ ์เพชรเลิศอนนัต,์ ปฏวิัต ิ2475 และรัฐธรรมนูญ, 68-77. 
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“พระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

___  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา ฯ เจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศจงทราบท่ัวกันวา 

การท่ีคณะราษฎรคณะหนึ่งซ่ึงมีความปรารถนาอันแรงกลาในอันท่ีจะแกไขขจัดความเสื่อมโทรมบาง

ประการของรัฐบาลสยามและชาติไทยใหหายไป แลวจะพากันจรรโลงสยามรัฐและชาติไทยใหเจริญรุงเรือง

วัฒนาถาวรม่ันคงเทาเทียมกับชาติและประเทศอ่ืนตอไป จึ่งพากันยึดอํานาจการปกครองแผนดินไว ดวยความ

มุงหมายจะใหมีธรรมนูญการปกครองแผนดินข้ึนเปนขอใหญ แลวรองขอไปยังเราเพ่ือใหเราคงดํารงเปนกษัตริย

แหงสยามรัฐตอไปภายใตธรรมนูญการปกครองแผนดินนั้น ท้ังนี้ แมวาการจะไดเปนไปโดยขัดกับความพอ

พระทัยพระบรมวงศานุวงศบางพระองค และขัดใจสมาชิกในรัฐบาลเดิมบางคนก็ดี ก็เปนธรรมดาท่ีจะตอง

เปนไปเชนนั้นในทุกประเทศ ไมวาจะเจริญรุงเรืองแลวเทาไรๆ ก็ไมอาจจะกาวลวงการนี้เสียได ถึงกระนั้นก็เพ่ิง

ปรากฏเปนประวัติการณครั้งแรกของโลกท่ีการไดเปนไปโดยราบรื่นปกติมิไดรุนแรง 

และแมวาจะไดอัญเชิญพระบรมวงศานุวงศและขาราชการบางคนมาประทับและไวในพระท่ีนั่งอนันต

สมาคม ก็เพียงเพ่ือประกันภัยของคณะ และเพ่ือใหการดําเนิรลุลวงไปไดเทานั้น หาไดกระทําการประทุษฐราย

หรือหยาบหยามอยางใด ๆ และไมมุงหมายจะกระทําเชนนั้นดวย ไดแตบํารุงรับไวดวยดีสมควรแกพระ

เกียรติยศทุกประการ 

อันท่ีจริง การปกครองดวยวิธีมีพระธรรมนูญการปกครองนี้ เราก็ไดดําริอยูกอนแลว ท่ีราษฎรคณะนี้

กระทํามาเปนการถูกตองตามนิยมของเราอยูดวย และดวยเจตนาดีตอประเทศชาติอาณาประชาชนแทๆ จะหา

การกระทําหรือแตเพียงเจตนาชั่วรายแมแตนอยก็มิได 

เหตุนี้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดนี้ไวดั่งตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชกําหนดนี้ใหเรียกวา "พระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕" 

มาตรา  2  ใหใชพระราชกําหนดนี้ตั้งแตขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระบรมนา

มาภิธัยเปนตนไป 

มาตรา 3  บรรดาการกระทําท้ังหลายท้ังสิ้นเหลานั้น ไมวาของบุคคลใด ๆ ในคณะราษฎรนี้ หากวาจะ

เปนการละเมิดบทกฎหมายใด ๆ ก็ดี หามมิใหถือวา เปนการละเมิดกฎหมายเลย 

ประกาศมาณวันท่ี ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕. 
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ประชาธิปก ป.ร.” 

ในเหตุการณดังกลาวพระยาศรยุทธเสนี เจากรมยุทธศาสตรทหารเรือเปนผูนําเขาเฝา ไดบันทึกความทรง

จําในขณะนั้นไววา  

“…ขาพเจากราบทูลถึงความประสงคท่ีมาเฝา และกราบทูลรายชื่อผูท่ีมาเฝาเปนรายบุคคลใหทรง

ทราบ เสร็จแลว หลวงประดิษฐฯ เปนผูนํารางรัฐธรรมนูญนั้นถวาย ทรงพลิกๆ อยูสักครูแลวรับสั่งวา ขอเวลาให

ฉันอานสักอาทิตยสองอาทิตย หลวงประดิษฐฯ กราบทูลวา ทรงอานแลวตอบใหทราบเร็วท่ีสุดไดจะเปนพระ

เดชพระคุณลนเกลาฯ อยางยิ่ง แลวจึงไดถวายหนังสืออีกฉบับหนึ่งเปนหนังสือขอพระราชทานนิรโทษกรรมแกผู

ท่ีรวมกอการณครั้งนี้ทุกคนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ และขอรองใหทรงลงพระปรมาภิไธยเดี๋ยวนี้ดวย เม่ือทรงอาน

เสร็จแลวทรงอ้ึงอยูสักครูจึงทรงลงพระปรมาภิไธยใหแลวทรงยื่นคือใหหลวงประดิษฐมนูธรรมแลวพวกขาพเจาก็

ถวายบังคมลากลับ พอรถกลับถึงหนาพระท่ีนั่งและผานประตูออกไป พวกเราไดชูหนังสือนิรโทษกรรมอวดพวก

ท่ีรอรับแลวตางก็ไชโยโหรองกันดวยความดีใจ…”35

36 

สวนพระราชบัญญัติธรรมมนูญการปกครองแผนดินสยาม พ.ศ. 2475 นั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวมีพระราชประสงคขอดูกอน ซ่ึงตางจากพระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครอง

แผนดิน พ.ศ. 2475 ท่ีพระองคลงพระปรมาภิไธยโดยไมรั้งรอซ่ึงประเด็นนี้ก็ถือไดวาเปนการประนีประนอมทาง

การเมืองระหวางผูนําในระบอบเกากับกลุมผูนําในระบอบใหม ทวาในกรณีการไมยอมลงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติรัฐธรรมมนูญการปกครองแผนดินสยาม พ.ศ. 2475 นั้น สงผลตอคณะราษฎรอยางมาก เพราะ

อยางนอยท่ีสุดหากรัชกาลท่ี 7 ไมลงพระปรมาภิไธยก็หมายความวาสถาบันทางการเมืองในระบอบใหมจะไม

สามารถเกิดข้ึนได และท่ีนากังวลคือความม่ันคงของคณะราษฎร สถานการณทางการเมืองตางๆ ซ่ึงไมสามารถคาด

เดาอะไรไดก็อาจจะรุนแรงเพ่ิมข้ึน แตทายท่ีสุดรัชกาลท่ี 7 ก็ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในวันท่ี 27 และไดประกาศใช

ในวันดังกลาว แตทวา จุดสําคัญคือการท่ีพระองคทรงเติมคําวา “ชั่วคราว” ลงบนพระราชบัญญัติธรรมมนูญการ

ปกครองแผนดินสยาม พ.ศ. 2475 ดังท่ีปรีดี พนมยงค ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยามไดบันทึกถึงเหตุการณ

ดังกลาวไววา 

“ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามฉบับ 27 มิถุนายน 2475 นั้น ผมในนามคณะราษฎรเปนผูยกราง

ข้ึน เดิมไมมีคําวา “ชั่วคราว” ครั้นเม่ือผมนําไปทูลเกลาถวายพระปกเกลาฯ ท่ีวังสุโขทัย พระองคไดขอใหเติมคํา

                                                           
36 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี, (พระนคร: โรงพิมพม์หามกุฎราชวิทยาลยั, 2526. อนุสรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรอืตรี พระยา

ศรยทุธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) ณ วดัตรทีศเทพ กรุงเทพฯ วนัจนัทรท่ี์ 3 ตลุาคม พ.ศ.2526), น-บ. 
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วา “ชั่วคราว” แลวก็ทรงเขียนลายพระหัตถเองเติมคําวาชั่วคราวไว โดยรับสั่งวาใหใชไปพลางกอนแลวจึงตั้ง

กรรมการและใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหเปนรัฐธรรมนูญถาวรข้ึน”36

37 

สถานการณดังกลาวนี้ อาจกลาวไดวาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในฐานะ “ผูเลน” 
การเมืองไดปรากฏข้ึนอยางชัดเจนนับตั้งแตหลังการปฏิวัติเนื่องจากการตัดสินพระทัยเติมคําวาชั่วคราวไดนําไปสู
การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึนมา 

ไมนานหลังการปฏิวัติมีความพยายามอยางมากท่ีจะรอมชอมระหวางรัฐบาลใหมกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว โดยเปนไปในทิศทางท่ีพยายามอยางยิ่งในการปรับตัวเขาหากันและหลีกเลี่ยงการ
กระทบกระท่ังกัน ในทายท่ีสุด สภาผูแทนราษฎรอันเปนสถาบันการเมืองในระบอบการเมืองใหม ก็ไดเปดประชุม
สภาผูราษฎรครั้งแรก ในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เวลา 14 นาฬิกา มีสมาชิก 70 นาย พระยาพหลพล
พยุหเสนา ประธานคณะรักษาพระนครฝายทหารกลาวมอบงานปกครองแผนดินแกสภาผูแทนราษฎร สภาเลือก
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเปนประธาน 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 คือมี 39 มาตรา 
ไดรางข้ึนเพ่ือใชเปนการปกครองประเทศชั่วคราว โดยไดกําหนดใหมีรัฐสภามีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร โดย
สภาดังกลาวมีอํานาจดูแลควบคุมกิจการของประเทศ และมีอํานาจถอดถอนกรรมการราษฎรหรือขาราชการผูหนึ่ง
ผูใดก็ได ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดสภาผูแทนราษฎรเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีอํานาจเหนือสถาบันอ่ืนๆ โดยท่ีมา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น มีท่ีมาดังนี้ 

สมัยท่ี 1 วาระแรกใหคณะราษฎรซ่ึงมีคณะผูรักษาพระนครฝายทหารเปนผูใชอํานาจแทน (แตงตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 70 คน) 

สมัยท่ี 2 ภายในเวลา 6 เดือนหรือจนกวาการจัดการประเทศเปนปกติเรียบรอย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 (ภายหลังเรียกวา ส.ส. ประเภทท่ี 1) ไดแกผูท่ีราษฎร
เลือกตั้งข้ึนจังหวัดละ 1 คน ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกิน 100,000 คน ใหเลือก ส.ส. เพ่ิมอีก 1 คน ทุกๆ 100,000 
คน เศษของ 100,000 คน ถาเกินกวาครึ่งหนึ่งใหนับเพ่ิม ส.ส. อีก 1 คน ประเภทท่ี 2 (ภายหลังนิยมเรียกกันวา 
ส.ส. ประเภท 2) ไดแก สมาชิกท่ีมีอยูแลวในสมัยท่ี 1 (70 คน) และจะตองมีจํานวนเทากับ ส.ส. ประเภทท่ี 1 ถา
จํานวนเกินใหเลือกกันเอง วาผูใดจะคงเปนสมาชิกตอไป ถาจํานวนขาดใหผูท่ีอยูเลือกบุคคลใดๆ เขาแทนจนครบ 

สมัยท่ี 3 เม่ือจํานวนราษฎรท่ัวประเทศสอบไลวิชาประถมศึกษาไดเปนจํานวนเกินกวาครึ่ง และอยางชา
ตองไมเกิน 10 ป สมาชิกในสภาจะตองเปนผูท่ีราษฎรเลือกตั้งข้ึนเองท้ังสิ้น และ ส.ส. ประเภทท่ี 2 เปนอันหมดไป 
การเลือกตั้งใหเลือกตั้ง “ทางออม” 

                                                           
37 ทิพวรรณ เจียมธีรสกุล, ปฐมทรรศน์ทางการเมืองของ ปรีดี พนมยงค์, (กรุงเทพฯ:คณะกรรมการดาํเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นาย

ปรดีี พนมยงค ์รฐับรุุษอาวโุส ภาคเอกชน, 2531), 150-151. 
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การเลือกตั้งทางออม ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหราษฎรเลือกผูแทนหมูบาน และผูแทนหมูบานเลือก
ผูแทนตําบล แลวผูแทนตําบลเลือก ส.ส. 

อยางไรก็ดี ยังไมทันครบ 6 เดือน หรือเขาสูสมัยท่ี 2  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกเลิกไปเสียกอน เม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม พ.ศ. 247537

38 (ดูรายละเอียดของพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราวในภาคผนวก 1) 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา สัปดาหแรกหลังการปฏิวัติความพยายามรอมชอมระหวางรัฐบาลใหมกับ
รัชกาลท่ี 7 เปนไปในทิศทางท่ีพยายามอยางยิ่งท่ีจะประนีประนอมและหลีกเลี่ยงการกระทบกระท่ัง แมวาจะมี
รายงานกระแสความไมพอใจในกลุมเจานายก็ตาม 

กลาวไดวา ในเบื้องแรกของของการปฏิวัติในย่ํารุงของวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไลเรียงมาจนถึงตน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475 ไดมีการประนีประนอมกันอยางมากจากท้ัง 2 ฝาย ท่ีสําคัญ แมบทบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในฐานะประมุขของประเทศท่ีเคยมีพระราชอํานาจเต็มในการบริหารประเทศ
ไดถูกจํากัดอํานาจลงภายใตระบอบการเมืองใหม แตบทบาทของพระองคในทางการเมืองก็หาไดหมดไปไม จะเห็น
ไดจากหลักฐานหลายชิ้นท่ีนํามาอธิบายไปแลวขางตน บทบาทของพระองคในระหวางท่ีมีการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญอีกครั้งหลังจากท่ีพระองคไดเติมคําวา “ชั่วคราว” ตอทาย รางรัฐธรรมนูญฉบับท่ีปรีดี พนมยงค ผูนํา
คณะราษฎรสายพลเรือนเปนผูราง เหตุการณดังกลาวไดนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซ่ึงในการราง
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีบทบาทอยูหลายเรื่องดวยกันดังจะอธิบายใน
บทตอไป 

 

                                                           
38 นคร พจนวรพงษ ์และอกุฤษ พจนวรพงษ,์ ข้อมูลประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย, (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2543), 34-35. 



บทที่ 6 

 

บทบาทและการประนีประนอมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวหลังการปฏิวัติสยาม  

 

 หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ในวันท่ี 27 

มิถุนายน พ.ศ. 2475 อันถือเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม และรางโดยปรีดี พนมยงค ผูกอการสาย

พลเรือน สามัญชนผูมีภูมิหลังเปนนักเรียนฝรั่งเศสและเปนอาจารยสอนวิชากฎหมาย 

ปรีดี พนมยงค เกิดเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ท่ีตําบลทาวาสุกรี อําเภอกรุงเกา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เขาศึกษาท่ีโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เม่ือ พ.ศ. 2460 ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2462 สอบไล

วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตได และตอมาไดรับการแตงต้ังใหเปนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ไดรับทุนจากกระทรวง

ยุติธรรม ใหศึกษาตอดานกฎหมายท่ีประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยกอง (University de Caen) จากนั้นไดศึกษา

ตอท่ีมหาวิทยาลัยปารีส จนจบปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมาย (Docteur en Droit) ฝายเนติศาสตร และ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางเศรษฐศาสตร ถือวาเปนคนไทยคนแรกท่ีไดศึกษาตอจนจบดุษฎีบัณฑิตดานกฎหมายจาก

มหาวิทยาลัยปารีส เม่ือสําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย ขณะมีอายุได 26 ป ไดเขารับราชการเปนผู

พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ครั้นถึง พ.ศ. 2470 ไดยายไปเปนเลขานุการกรมรางกฎหมาย และเปนอาจารยสอน

กฎหมายปกครองในโรงเรียนกฎหมาย 0

1 สําหรับบทบาทภายในคณะราษฎรนั้น ปรีดี พนมยงค เปน 1 ใน 7 ผูกอตั้ง

คณะราษฎรซ่ึงประกอบดวย รอยโทแปลก ขีตตะสังคะ ปรีดี พนมยงค รอยโทประยูร ภมรมนตรี รอยตรีทัศนัย 

มิตรภักดี ตั้ว ลพานุกรม จรูญ สิงหเสนี และแนบ พหลโยธิน โดยปรีดี พนมยงค เปนแกนนําคณะราษฎรสายพล

เรือนท่ีมีบทบาทอยางมาก 

6.1 บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

 ภายหลังเหตุการณการเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเพ่ือใหพระองคลงพระปรมาภิไธยราง

รัฐธรรมนูญฉบับหลังการปฏิวัติ แตทายท่ีสุดเม่ือพระองคคืนเอกสารกลับมารางรัฐธรรมนูญปรากฏคําวา 

“ชั่วคราว” ตอทาย ซ่ึงอาจจะประเมินไดวาเหตุการณดังกลาวนี้ ถือเปนบทบาททางการเมืองประการแรกๆ ของ

รัชกาลท่ี 7 ผลของการปรากฏของคําวา “ชั่วคราว” สงผลใหมีความจําเปนท่ีจะตองมีการรางรัฐธรรมนูญใหมข้ึนมา

ใช  

                                                           
1 ปรียวรรณ สุวรรณสูนย, ปรีดี พนมยงค, เขาถึงเมื่อ 21 กรกฎาคม 2563, เขาถึงไดจาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=

ปรีดี_พนมยงค 
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สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีไดทรงเลาเรื่องถึงเหตุการณท่ีท้ัง 2 ฝายรอมชอมกัน แตเผยใหเห็นเคาลาง
ความไมลงรอยบางประการ ดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 5 วา 

“…ในเรื่องท่ีเก่ียวกับรัฐธรรมนูญท่ีคณะราษฎรขอใหพระราชทานแลวพระยามโนปกรณนิติธาดาเปน
นายกรัฐมนตรีนั้น มีเหตุขัดแยงกันอยูเก่ียวกับการแตงตั้งสมาชิกประเภทสอง ในหลวงทรงรับสั่งวา ขอใหทาน
เปนคนต้ังใหเถอะ คือหมายความวาจะทรงเลือกตัวบุคคลเอง เพ่ือจะไดเปนพ่ีเลี้ยงไปกอนจนกวาจะมีผูแทน
ทํางานไดจริงๆ จังๆ แลวจึงจะปลอยใหทํากันไป แตทางฝายรัฐบาลเขาก็ไมยอม เขาตั้งของเขามา แตถึงอยางไร 
เม่ือพระยามโนฯ เปนนายกแลว ในหลวงยังรับสั่งวา พอมีหวังท่ีจะพยุงกันใหเรียบรอยไปได…”1

2 

เม่ือมีการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากการแตงตั้งไดแลว ปรีดี พนมยงค ไดแถลงวา “สมาชิก

ท้ังหลายจําเปนตองมีความซ่ือสัตยสุจริตตอราษฎรในขอสําคัญหลายประการ เพราะฉะนั้นขอทานสมาชิกไดพรอม

กันทําคําปฏิญาณ” โดยปรีดี พนมยงคไดกลาวนําคําปฏิญาณและสมาชิกไดปฏิญาณพรอมท่ัวกันวา  

“ขาพเจา (ออกนามปฏิญาณ) ขอใหคําปฏิญาณวาจะซ่ือสัตยตอคณะราษฎรและจะชวยรักษาหลัก 6 

ประการของคณะราษฎรไวใหม่ันคง 

1. จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย เชน เอกราชในการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ของประเทศไวใหม่ันคง 

2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 

3. จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหมจะพยายามหางานใหราษฎร

ทําโดยเต็มความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดหยาก 

4. จะตองใหราษฎรไดสิทธิเสมอภาคกัน  

5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพมีความเปนอิสสระ เม่ือเสรีภาพไมขัดตอหลัก 4 ประการ ดังกลาวแลว

ขางตน  

6. จะตองใหการศึกษาอยางเต็มท่ีแกราษฎร”2

3 

 หลังจากกลาวคําปฏิญาณเสร็จเจาพระพระยามหิธร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรไดเชิญพระกระแสรับสั่ง

ของรัชกาลท่ี 7 มาเปดประชุมวา  

“บัดนี้สภาผูแทนราษฎรไดประชุมเปนครั้งแรก นับวาเปนการสําคัญอันหนึ่งในประวัติการณของ

ประเทศอันเปนท่ีรักของเรา ขาพเจาเชื่อวาทานท้ังหลายคงจะตั้งใจท่ีจะชวยกันปรึกษาการงานเพ่ือนําความ

เจริญรุงเรืองมาสูประเทศสยามสืบไป และเพ่ือรักษาความอิสสรภาพของไทยไวชั่วฟาและดิน ขาพเจาขอ

อํานวยแกบรรดาผูแทนราษฎรท้ังหลายใหบริบูรณดวยกําลังกาย กําลังปญญาเพ่ือจะไดชวยกันทําการให

                                                           
2 “พระราชบนัทึกทรงเล่า พระนางเจา้ราํไพพรรณี,” ใน เบือ้งแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจําของผู้อยู่ในเหตุการณส์มัย พ.ศ. 

2475-2500 เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัขา่วแห่งประเทศไทย, 2516), 9. 
3 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร คร้ังที ่1 (สมัยสามัญ) วันอังคารที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2475, 6-7. 
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สําเร็จตามความประสงคของเราและของทานซ่ึงมีจุดมุงหมายอันเดียวกันทุกประการเทอญ ท่ีประชุมนอมรับ

กระแสนี้ใสเกลาฯ”3

4 

 เม่ือกลาวเสร็จสภาผูแทนราษฎรไดประชุมกันตอ โดยสมาชิกสภาไดมีมติใหเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเปน

ประธานสภา และมีมติใหพระยามโนปกรณนิติธาดาเปนประธานกรรมการราษฎร หรอืนายกรัฐมนตรี โดยพระยาม

โนปกรณนิติธาดาไดกลาวตอการรับตําแหนงครั้งนั้นวา “ขาพเจามีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติยศ แตก็รูสึกหนัก

อกเปนอันมาก ตั้งแตเกิดมาไมเคยคิดวาจะไดรับตําแหนงเชนนี้ แตมาคิดเห็นประโยชนของคน 12 ลาน ขาพเจาก็

ควรทํา และจะทําอยางดีท่ีสุด”4

5 หลังท่ีประชุมมีมติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสําคัญในสภาเสร็จแลว ก็ไดทําการเลือก

คณะกรรมการราษฎร 14 คน จากนั้นเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไดกลาวถึงระเบียบวาระท่ีจะตองตั้ ง

คณะอนุกรรมการรางพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินฉบับใหมใหเรียบรอย โดยปรีดี พนมยงค ได

แถลงตอสภาถึงเรื่องดังกลาววา  

“ธรรมนูญการปกครองแผนดินฉะบับนี้เปนธรรมนูญชั่วคราว เพราะวาเราไดสรางข้ึนดวยเวลา

ฉุกละหุกกะทันหัน อาจจะยังมีท่ีบกพรองอยูบางก็ได จึงควรท่ีจะไดผูมีความรูความชํานาญในการนี้เปน

อนุกรรมการตรวจแกไขเพ่ิมเติมเสียใหมใหเรียบรอยบริบูรณ”5

6 

ท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะอนุกรรมการรางพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินฉบับใหม จํานวน 7 คน 

ประกอบดวย 

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา 

2. พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี  

3. พระยามานวราชเสวี 

4. พระยานิติศาสตรไพศาลย 

5. พระยาปรีดานฤเบศร 

6. หลวงประดิษฐมนูธรรม 

7. หลวงสินาดโยธารักษ 

ในเดือนกันยายน พระยามโนปกรณนิติธาดา ประธานกรรมการราษฎรไดเสนอตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร

ใหตั้งเพ่ิมเติมอีก 2 คน คือ 

1. พระยาศรีวิสารวาจา 

                                                           
4 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร คร้ังที ่1 (สมัยสามัญ) วันอังคารที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2475, 7 
5 เรือ่งเดียวกนั, 11.  
6 เรือ่งเดียวกนั, 13.  
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2. พระยาราชวังสัน 

หากพิจารณารายนามอนุกรรมการรางพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินฉบับใหม พอจะสังเกตได

วาจากท้ังหมดจํานวน 9 คน มีปรีดี พนมยงค เพียงคนเดียวท่ีเปนคณะราษฎรและยังเปนคนเดียวท่ีเรียนกฎหมาย

จากฝรั่งเศส 6

7 และนครินทร เมฆไตรรัตน ไดอธิบายวา ในกลุมรางรัฐธรรมนูญนั้น พระยามโนปกรณนิติธาดาได

อาศัยวัยวุฒิและคุณวุฒิของตนเองเชื่อมความสัมพันธกับขาราชการท่ีมีอาวุโสเทาเทียมตน และไดจัดตั้ง “กลุม” 

โดยประกอบดวย พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี พระยามานวราชเสวี พระยาศรีวิสารวาจา พระยาปรีดานฤเบศร 

โดยคนกลุมนี้มีภูมิหลังคลายคลึงกันคือ เปนนักเรียนกฎหมายสายอังกฤษ และอาจจะมีสวนอยูมาก เนื่องจากกลุม

คนท่ีไดรับการอบรมมาจากอังกฤษจะชอบการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป 7

8 และผูวิจัยเห็นวาปจจัยนี้มีสวน

อยางมากในการกําหนดทิศทางของการรางรัฐธรรมนูญ และยังมีคําอธิบายวารับธรรมนูญฉบับถาวรนั้นไดรับ

อิทธิพลจากความคิดในการจะสรางประชาธิปไตย ของคณะราษฎรเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไมมากก็นอย 

โดยเฉพาะหลัก 6 ประการ ของคณะราษฎรซ่ึงเปนหลักอันสําคัญท่ีถูกนํามากลาวถึงในสภา และในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

หลัก 6 ประการนั้น ไดแก 

 “1.. จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย เชน เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ของประเทศไวใหม่ันคง  

2. จะตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมา 

3. ตองบาํรุงความสขุสมบรูณของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหมจะจัดหางานในราษฎรทุกคนทํา จะ

วางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติไมปลอยใหราษฎรอดอยาก  

4. จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชพวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนท่ีเปนอยู) 

5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เม่ือเสรีภาพนี้ไมขัดตอหลัก 5 ประการ ดังกลาวขางตน  

จะตองใหการศึกษาอยางเต็มท่ีแกราษฎร” 

 จากหลัก 6 ประการดังกลาวนี้มีเรื่องท่ีนําไปเขียนเปนบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2475 คือหลักความเสมอภาคในขอท่ี 4 และเรื่องเสรีภาพในขอท่ี 58

9 (ดูภาคผนวกท่ี 1 และ 2 ประกอบ) 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้มีขอจํากัดท่ีสําคัญคือพบเอกสารชั้นตนท่ีเก่ียวของกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวในระหวางท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญคอนขางนอย และท่ีสําคัญผูวิจัยประเมินวาหลักฐานท่ีสําคัญอยางยิ่งใน

การจะประเมินวาใครมีบทบาทอยางไรในการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรคือรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
                                                           
7 ปรีดี พนมยงค,์ คณะราษฎรกับการอภิวัฒนป์ระชาธิปไตย 24 มิถุนายน ความเป็นมาของศัพทไ์ทย “ปฏิวัติ, รัฐประหาร, วิวัฒน,์ 

อภวิัฒน ์(กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์งัหนั, 2542), 28. 
8 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ “พระยามโนปกรณนิ์ติธาดากบัการเมืองสยามในปี พ.ศ.2475,” ใน ความคดิ ความรู้ และอาํนาจการเมอืงในการ

ปฏวิัตสิยาม (นนทบรุ:ี ฟา้เดียวกนั, 2560), 179-180.  
9 นรนิติ เศรษฐบตุร, เอกสารพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2542), 202-

203.  
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รางรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ทวากลับไมมีขอมูลดังกลาวเพ่ือใชประกอบการวิเคราะหรวมไปถึงยังไมสามารถเขาถึง

หนังสือพิมพเกาในชวงท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญ ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้นั้นจําเปนตองใชหลักฐานเทาท่ีปรากฏในการ

วิเคราะห 

ในระหวางท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ผูวิจัยไดคนพบจดหมายผูวาราชการจังหวัดสงขลาคือ พระเพ็ชรคีรี 

ไดเสนอความเห็นเก่ียวในการใชกฎหมาย (พ.ศ. 2475) และแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศในชวงการรางรัฐธรรมนูญท่ี

มีการกระจายขาวประชาสัมพันธเรื่องดังกลาวสูประชาชนเปนวงกวางผานทางวิทยุกระจายเสียง ดังนั้นผูวาราชการ

จังหวัดสงขลาจึงไดสงจดหมายดังกลาวเปนการแนะนํา ความในจดหมายวา 

“คํานับมายังทานเลขานุการณผูแทนราษฎร 

อาศรัยเหตุท่ีไดฟงจากวิทยุกระจายเสียงในสงขลาเม่ือคืนวันท่ี 29 กรกฎาคมศกนี้ ประกาศความ
ประสงคของสภาราษฎรเพ่ือใหประชาชนท่ีเจตนาดีตอชาติแลรัฐบาลเปนอาทิ ไดออกความเห็นสนับสนุน ฯลฯ 
รางพระราชบัญญัติพระธรรมนูญปกครองซ่ึงจะออกใชใหม ขาพเจารูสึกปติยินดีเปนท่ีสุดท่ีสภาราษฎรมี
ความคิดความเห็นในทํานองนั้นอันจะยังประโยชนอันใหญยิ่งมาสูชาติในอนาคต  

เม่ือถือวาคนทุกคนในชาติเรามีสิทธิ, เสรีภาพ แลอิศรภาพเสมอกัน...กฎหมายใดท่ีจะออกใชในปจยุบัน
แลอนาคตทุกคนท่ีรวมชาติมีสวนไดสวนเสียรวมกัน สภาราษฎรตองการใหทุกคนมีความเห็นชอบรวมกันกอน
จะใชกฎหมาย เชนอารยชาติเขาเทากันเชนนั้น เปนความประสงคแลความปรารถนาท่ีชอบ เปนท่ีนา
สรรเสริญราษฎรผูหวังดีตอชาติยิ่งนัก 

กอนท่ีจะมีความเห็นอะไรมาชวยตามความประสงคบางขาพเจาแนะนําวา 

1. สภาราษฎรควรบอกความประสงคทางกฎหมายเสียกอนวาจะดําเนิรอยางไร แลประกาศโครงการ
ใหประชาชน 

2. ควรรางออกเปนคราวๆ กอนประกาศใช สงไปลงในหนังสือพิมพรายวันแจกเปนใบแซก (สงรางเปน
ตอนๆ) 

3. สงทางราชการใหกระทรวงสงไปยังเทศา, เจาเมือง เปนตน เพ่ือทางมณฑลจังหวัดจะไดประชุมคณะ
ขาราชการหัวเมือง เจาหนาท่ีตางๆ ออกความเห็นกัน 

4. ควรกําหนดเวลาวาออกคราวๆ หนึ่งจะใหสงความเห็นมายังสภาภายในกําหนดก่ีวัน สําหรับหัวเมือง
ควรใหเวลาเนิ่นๆ หนอย แตไมควรเกิน 10 วัน เปนอยางชา 

หวังวาความเห็นตางๆ ท่ีจะสงกันมาคงไมเปนหมันและไรประโยชน คงไดผลสําหรับชาติเปนอยางดี
ท่ีสุด 

 ขอสภาราษฎรจงไดรับความหวังดีแลเคารพอันเกิดจากน้ําใจจริงของขาพเจา 

พระเพ็ชรคีร ี

ผูวาราชการจังหวัดสงลา”9

10 

                                                           
10 “เรือ่งเสนอความเห็นเก่ียวในการใชก้ฎหมาย (พ.ศ.2475),” เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร,ี สร.0201.25/82, หจช. 



61 
 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังคนพบวาในระหวางนี้ไดปรากฏสําเนาโทรเลขลงวันท่ี 20 กรกฎาคม จากพระยาสุริยา

นุวัตรถึงพระยามโนปกรณนิติธาดา ประธานคณะกรรมการราษฎร ความในจดหมายแจงวา 

“วันนี้เวลา 20 นาฬิกา เปนครั้งแรกท่ีไดประกาศธรรมนูญการปกครองของคณะราษฎรในเชียงใหม 

เจาราชบุตรเปนประธาน ประชุมเจานาย พอคาและราษฎรกับนักเรียน มีขาราชการทหารพลเรือนหลายนาย

ไดสมัคเขาชวยชี้แจงมีคนประมาณหญิงชาย 500 ไปพรอมดวย”10

11 

 ความในเอกสารชุดดังกลาวบรรยายถึง สถานการณในเชียงใหมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีรัฐบาล

ระบอบใหมจําเปนตองประกาศใหเจานายเชียงใหมและชาวเมืองไดรับทราบ โดยเหตุการณดังกลาวไดเลือกใชโรง

ละครของเจาแกวนวรัฐเปนท่ีประชุม 

“จัดท่ีแตเฉพาะใหเจานายหญิงชายของเมืองเชียงใหม ข้ึนนั่งเปนประธานอยูบนเวที เพ่ือใหราษฎรเห็น

ปรากฏวาเจานายเปนใจดวยจริง…หลวงวุฒิสารผูพิพากษาเปนผูอานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองจน

จบ แลวไดแถลงการณชี้แจงขอความท้ังหลายใหคนฟงเขาใจชัดแจงข้ึนอีก โรงละครนั้นคับแคบ คนท่ีไปฟง

ประมาณ 500 เทานั้น ก็ลนหลามออกมาจนนอกโรง คนตางประเทศมี จีน พมา เง้ียว แขก และกะเหรี่ยงก็ไป

ฟงดวย…ในท่ีประชุมครั้งนี้เห็นไดวา ราษฎรท่ีไดฟงมีความปติยินดีตอความตั้งใจดีของคณะราษฎรเปนอันมาก 

ยกมือข้ึนรองไชโย ถวายไชยมงคลตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และคณะราษฎรสามครั้งเสียงสนั่นกึกกอง

เปนอันมาก”11

12 

เม่ือคณะอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดดําเนินการรางแลวเสร็จก็ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

สยามตอสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 โดยไดใหเวลาสมาชิกสภาอานรางรัฐธรรมนูญ

ดังกลาว 10 วัน และนํากลับเขามาพิจารณาอีกครั้งในวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 และไดฤกษวันประกาศใช

คือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 247513 โดยพระยามโนปกรณนิติธาดา กลาววา 

“เม่ือไดนํารางรัฐธรรมนูญนี้ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายทอดพระเนตรทรงมีรับสั่งวาเปนท่ีพอพระราชหฤทัย

และไดทรงแนะนําวาการประกาศรัฐธรรมนูญนั้นเปนของสําคัญยิ่งใหญควรจะมีพิธีรีตอง จึ่งโปรดเกลาฯ ใหโหร

หลวงหาฤกษยามได 3 ฤกษ ฤกษ 1 ตกวันท่ี 1 ธันวาคม ฤกษ 2 ตกวันท่ี 10 ธันวาคม ฤกษ 3 ไปตก

กลางเดือนมกราคม จึ่งไดคิดวาสําหรับฤกษหนึ่งนั้นเวลากระชั้นเกินไปคงไมทัน จึ่งไดกําหนดไวเปนวันท่ี 10 

ธันวาคม คือฤกษท่ี 2 สวนฤกษท่ี 3 นั้นเวลานานไป ฉะนั้นจึ่งอยากรีบเรงพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็วเพ่ือใหทัน

วันท่ี 10 ธันวาคม โดยหวังวาจะแลวเสร็จจากสภาภายในวันท่ี 30 เดือนนี้ โดยเราประชุมกันตั้งแต 4 โมงเชา

เรื่อยๆ ไปทุกวันจนกวาจะเสร็จเพ่ือใหแลวกันกอนวันฤกษ 10 วัน โดยท่ีทรงเห็นวารัฐธรรมนูญนั้นเปนของศักดิ์

                                                           
11 “เรือ่งพระยาสรุยิานวุตัรไปชีแ้จงเหตเุปล่ียนแปลงการปกครอง แก่เจา้นายในมณฑลพายพัฯ (พ.ศ.2475),” เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร,ี สร.

0201.32/3, หจช. 
12 เรือ่งเดียวกนั.  
13 นรนิติ เศรษฐบตุร, เอกสารพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475, 5-6.  
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สิทธิและเปนของท่ีควรจะขลัง เพราะฉะนั้นตองการจะเขียนใสสมุดไทยซ่ึงจะกินเวลาหลายวัน ฉะนั้นจึ่งใครรีบ

ประชุมเสียใหเสร็จกอนกําหนดดั่งกลาวแลว”13

14 

ในประเด็นเรื่องฤกษประกาศรัฐธรรมนูญนั้น ผูวิจัยคนพบหลกัฐานการขอพระราชทานฤกษในการพระราชทาน

ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามฉบับถาวร จากแผนกโหรหลวง โดยไดกําหนดใหมีฤกษท้ังหมด 3 ฤกษดวยกัน 

ดังท่ีพระยามโนปกรณนิติธาดากลาวตอสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“แผนกโหรหลวง กรมพระราชพิธี 

   วันท่ี 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2475 

 

ขอเดชาฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 

ขาพระพุทธเจา เสวกโท พระยาโหราธิบดี ขอพระราชทานพระฤกษมหาศุภมงคลการพระราชทาน
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามฉบับถาวร ประกอบดวยจตุรงคโชคสมบูรณ คือ เพ่ือปกครองประชาราษฎร
ใหอยูเย็นเปนสุข และสวามิภักดิ์โดยสัตยธรรม พระราชอาณาจักรเจริญรุงเรืองสมบูรณดวยโภคทรัพย สยาม
ชาติรุงเรืองเดชะ อริราชสัตรูภายนอกภายในท้ัง 8 ทิศ พายแพพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบรมนาถบพิตรส
ยามินทราธิราชเจาทรงสําราญพระราชหฤทัยและพระวรกายสรรพอุปทวันตรายพินาสประสงคใดสมพระราช
ประสงคทุกประการ ดวยอํานาจมหาชัยอุตตมมงคลฤกษท้ัง 4 ดั่งขอรับพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายดังนี้ 

(1) วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 เวลา 14 นาฬิกา 57 นาที เปนประถมพระฤกษ ทรง
แปรพระพักตรสูเบื้องมหามงคลทิศอีสาณ พระราชทานพระธรรมนูญถึงเวลา 15 นาฬิกา 32 นาที เปนท่ีสุดแหง
พระฤกษ 

(2) วันเสารท่ี 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 เวลา 13 นาฬิกา 51 นาที เปนประถมพระฤกษ ทรง
แปรพระพักตรสูเบื้องมหามงคลทิศอุดร พระราชทานพระธรรมนูญถึงเวลา 14 นาฬิกา 31 นาที เปนท่ีสุดแหง
พระฤกษ 

(3) วันพฤหัสบดีท่ี 5 มกราคม พุทธศักราช 2475 เวลา 12 นาฬิกา 44 นาที เปนประถมพระฤกษ ทรง
แปรพระพักตรสูเบื้องมหามงคลทิศอีสาณ พระราชทานพระธรรมนูญถึงเวลา 13 นาฬิกา 24 นาที เปนท่ีสุดแหง
พระฤกษ 

(4) วันเสารท่ี 14 มกราคม พุทธศักราช 2475 เวลา 10 นาฬิกา 46 นาที เปนประถมพระฤกษ ทรง
แปรพระพักตรสูเบื้องมหามงคลทิศอุดร พระราชทานพระธรรมนูญถึงเวลา 11 นาฬิกา 21 นาที เปนท่ีสุดแหง
พระฤกษ 

                                                           
14 เรือ่งเดียวกนั, 15-16. 
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ขาพระพุทธเจา 

(ลงนาม) พระยาโหราธิบด1ี4

15 

ตอมาวันท่ี 17 พฤศจิกายน ไดพบหลักฐานวาฤกษพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้นคือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2475 โดยฤกษดังกลาวไดนําไปเรียนเจาคุณวัดสระเกษ และจะตองพระราชทานในชวงเวลาบายจึงจะดี โดยฤกษ
ดังกลาวนั้นจะใหคุณคือ “ราษฎรจะเฟองฟู โภคกิจของประเทศฟนข้ึน การงานดําเนินดี ไมมีอุปสรรคสําคัญใดๆ 
ขัดขวาง พลเมืองเพ่ิมพูน ศาสนาเสื่อมบาง” ดังเอกสารวา 

 

“ศาลฎีกา 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 

เรียน เจาคุณมโนปกรณฯ 

ฤกษพระราชทานรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดเวลาบาย 13.00 น. ถึง 14.30 น. แหงวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2475 นี้นั้นไดเรียนถามเจาคุณธรรมเจดียวัดสะเกษแลวทานวาเปนฤกษท่ีดีแลว แตจะใหดีมาก ควร
พระราชทานในชวงบาย 14 นาฬิกา ถึงบาย 14 นาฬิกา 27 นาที เม่ือทบทวนเปนอันวามีเวลาสําคัญอยู 13 
นาที ซ่ึงนับวาดีท่ีสุด เวลาท่ีกลาวนี้แทจริงก็อยูในวงเวลาฤกษของพระโหรานั่นเอง ถาเจาคุณเลื่อมใส และ
เพ่ือใหไดผลตองทําท้ัง 2 โหร หวังวาเจาคุณคงจะดําเนินการตอในหลวงใหทรงพระราชทานตามเวลาท่ีกลาวนั้น
ไดกระมัง 

ขอเรียนยอๆ แหงคําพยากรณทานวา ราษฎรจะเฟองฟู โภคกิจของประเทศฟนข้ึน การงานดําเนินดี 
ไมมีอุปสรรคสําคัญใดๆ ขัดขวาง พลเมืองเพ่ิมพูน ศาสนาเสื่อมบาง 

 

โดยนับถืออยางสูง”15

16 
 

หลักฐานชิ้นตอมาในวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 เปนเรื่องการกําหนดเวลา ซ่ึงชวยเนนย้ําใหเห็นวามี
การใหความสําคัญอยางมากสําหรับเรื่องฤกษ ความวา 

 
 
 
 
 
 

“ศาลฎีกา 

                                                           
15 ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, (กรุงเทพฯ: สาํนักเลขาธิการ

นายกรฐัมนตร,ี 2536), 353. 
16 เรือ่งเดียวกนั, 354. 
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 

เรียน เจาคุณท่ีนับถือ  
ไดนําเรื่องหาฤกษไปเรียนถามพระอาจารยแลว ทานเลยเขียนเวลามาใหเลือกเอาตามชอบใจ ดังผมสง

มาใหท้ังหมด พรอมท้ังเรื่องเดิมท่ีผมรับไป 

ในระยะ 2 ชั่วโมงนั้น ตามความเห็นของทานมีดีท่ี 1-2-3 นอกนั้นไมดี ลําดับเวลาดีดังนี้ 
ท่ี 1 ตั้งแตบาย 2 โมง 14 นาที ถึงบาย 2 โมง 27 นาที 

ท่ี 2 ตั้งแตบาย 2 โมง 53 นาที ถึงบาย 3 โมง 7 นาที 

ท่ี 3 ตั้งแตบาย 3 โมง 20 นาที ถึงบาย 3 โมง 33 นาที 

ท่ีพระยาโหราวา ถูกลูกพิมพนั้นจริง แตตามเวลาท่ีทานใหมาพันเนตรลูกพิมพแลว ถาเอาตามเวลาของ
พระยาโหรา คือตั้งแตบาย 1 โมง 51 นาที ถูกลูกพิมพไมใครดี พอบายสองโมง 14 นาที ตามฤกษท่ีทานใหมา
คราวกอนพันเนตรแลว การเปนดังนี้ จึงเรียนมาใหทราบ 

 

โดยนับถืออยางสูง 

(ลายเซ็น)”16

17 
 

จากเอกสารตางๆ ท่ีไดนํามาไลเรียงจะเห็นไดวากอนการนํารางรัฐธรรมนูญเขาไปพิจารณาในรัฐสภานั้นไดมี

การหาฤกษท้ังวันและเวลาในการพระราชทานรัฐธรรมนูญจนนํามาสูการกําหนดวันประกอบพระราชพิธี

พระราชทานรัฐธรรมนูญ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีบทบาทอยางมาในพระราชพิธีดังกลาว17

18 

เม่ือนําเอารางรัฐธรรมนูญเขามาพิจารณาในสภาวันแรกพระยามโนปกรณนิติธาดา ประธานคณะอนุกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญ ไดแถลงการณตอสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 วาในระหวางราง

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้น ไดมีการติดตอกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ดังปรากฏในรายงานการประชุม

สภาผูแทนราษฎรวา 

“อนึ่ง ขาพเจา (พระยามโนปกรณนิติธาดา-ผูเขียน) ขอเสนอดวยวา ในการรางพระธรรมนูญนี้ 

อนุกรรมการไดทําการติดตอกับสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดเวลา จนถึงอาจกลาวไดวา ไดรวมมือกันทําขอความ

ตลอดในรางท่ีเสนอมานี้ ไดทูลเกลาฯ ถวายและทรงเห็นชอบดวยทุกประการแลว และท่ีกลาวไดวาทรงเห็นชอบ

นั้น ไมใชแตเพียงทรงเห็นชอบดวย อยางขอความท่ีกราบบังคมทูลข้ึนไป ยิ่งกวานั้น เปนท่ีพอพระราชหฤทัย

มาก บัดนี้ขาพเจาขอโอกาสกลาวถึงขอความในรัฐธรรมนูญนี้บางเพียงเปนขอความนําความคิดของทาน

ท้ังหลายท่ีจะไปพิจารณาและจะไดมาโตเถียงกันในวันหนา”18

19 

                                                           
17 เรือ่งเดียวกนั. 
18 โปรดดรูายละเอียดบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้ในพระราชพิธีพระราชทานรฐัธรรมนูญ ใน ภูริ ฟูวงศเ์จริญ, “พระราชพิธี

พระราชทานรฐัธรรมนญู: นยัยะแห่งการเมือง สญัญะแห่งอาํนาจ,” ศิลปวัฒนธรรม 36, 2 (ธนัวาคม 2557): , หนา้ 72-91. 
19  นรนิติ เศรษฐบตุร, เอกสารพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475, 17. 
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นอกจากนี้ ยังไดชี้แจงตอไปวาคณะอนุกรรมการฯ ไดตรึกตรองอยูหนักหนาวาจะบัญญัติใหมี 2 สภา คือสภา

ผูแทนราษฎรอันเปนสภาลาง กับสภาบนอีกสภาหนึ่ง หรือจะควรมีสภาเดียว ทายท่ีสุดจึงลงความเห็นกันวา เม่ือตั้ง

รัฐธรรมนูญกันข้ึนใหมไมมีประเพณีมาบังคับ ดังนั้นการมีสภาเดียวจะสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว19

20 

จากท่ีกลาวมาเบื้องตน จึงพอจะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ

และมีการติดตอเสมอระหวางผูรางกับรัชกาลท่ี 7 ดังท่ีพระยามโนปกรณนิติธาดาไดชี้แจงตอสภา แตจะมีประเด็น

ใดบางนั้น จะกลาวตอไปขางหนา 

 

6.2 บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในมาตรา 11 

การปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดสงผลกระทบตอคนทุก

ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลาพระบรมวงศานุวงศท่ีเคยอยูในวงสังคมชั้นสูงในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และ

เปนกลุมท่ีไดรับผลประโยชนจากระบอบเดิม คนเหลานี้ถือวาเปนกลุมชนชั้นปกครอง 20

21 แมวาจะเคยมีการกลาวถึง

การใชรัฐธรรมนูญในการปกครองมาบางแลวในชวงกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง แตแนวโนมของรัฐธรรมนูญ

เหลานั้นก็มิไดกลาวถือการจํากัดอํานาจของพระมหากษัตริยแตอยางใด ยกตัวอยางเชน รางรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ท่ี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหมีการรางข้ึน หรือรัฐธรรมนูญของผูใชนามแฝงวานายไทยกับนาย

ภักดีท่ีขอพระราชทานรัฐธรรมนูญในชวงตนรัชกาลท่ี 7 กระท่ังมีการปฏิวัติเกิดข้ึนและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรก และมีการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีการกําหนดมาตราอยางชัดเจนท่ีแสดงใหเห็นถึงการจํากัดอํานาจของ

เจานายท่ีปรากฏในมาตรา 11 ไดกําหนดวา “พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นหมอมเจาข้ึนไปโดยกําเนิดหรือโดย

แตงตั้งก็ตามยอมดํารงอยูในฐานะเหนือการเมือง” ในประเด็นดังกลาวพระยามโนปกรณนิติธาดาไดชี้แจงตอสภาวา 

ไดมีการขอพระราชทานความเห็นจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัววา 

“ความสําคัญอีกมาตราหนึ่งในหมวดนี้ คือมาตรา 11 กลาวถึงพระบรมวงศานุวงศ ความขอนี้

อนุกรรมการรูสึกลําบากใจอยูมากในตอนตนกลาวคือ พระบรมวงศานุวงศเปนบุคคลท่ีควรจะอยูเหนือความติ

เตียนท้ังหลาย ควรอยูแตในฐานะท่ีเปนพระคุณท้ังสิ้น ควรอยูในฐานะอันประชาชนพึงเคารพนับถือ ถาเปน

เชนนี้แลวก็ไมควรท่ีจะอยูในฐานะทางการเมือง เพราะเหตุวา ในทางการเมืองนั้น ถามีชมก็ยอมมีติ หรือถามีติก็

ยอมมีชม มีท้ังในทางพระเดชและท้ังในทางพระคุณ หลักการท่ีรูสึกวาถูกวาควรมีอยูในใจดั่งนี้ แตจะบัญญัติลง

ไปก็มีความรูสึกในความต่ําสูงอยูเหมือนกัน ขาพเจาจึงไดนําความกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติก็ไดมีพระ

                                                           
20 เรือ่งเดียวกนั, 18. 
21 โปรดดเูรื่องการแบ่งชนชัน้ทางสงัคมในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยใ์น นครินทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏิวัติสยาม 2475, (กรุงเทพ: มลูนิธิ

โครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2535). 
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ราชหัตถเลขาพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยลงมาวา ทรงเห็นชอบดวยตามหลักการท่ีไดกราบบังคมทูลข้ึนไป 

อนุกรรมการรูสึกโลงใจ และรูสึกในพระมหากรุณาธิคุณ”21

22 

 ในประเด็นดังกลาวนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานความเห็น โดยหนังสือลงวันท่ี 

14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2475 ความตอนหนึ่งวา  

“…มีความขอหนึ่งลังเลใจอยูคือในเรื่องท่ีเก่ียวของแกพระบรมวงศานุวงศควรจะดํารงอยูในฐานะอยาง

ใดในทางการเมือง กลาวโดยหลักการพระบรมวงศานุวงศยอมดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพเหนือการท่ีพึง

ถูกติเตียน ไมควรแกตําแหนงการเมือง ซ่ึงเปนการท่ีนํามาท้ังในทางพระเดชพระคุณ ยอมอยูในวงอันจะตองถูก

ติ ถูกชมอีกเหตุหนึ่งจะนํามาซ่ึงความขมข่ืนในเวลาทํา electoral campaign อันเปนเวลาท่ีตางฝายตางหา

โอกาส attack ซ่ึงกันและกัน พระยามโนฯ เห็นวา เพ่ือความสงบเรียบรอยสมัครสมานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระหวางเจานายกับราษฎรควรถือเสียวาพระบรมวงศานุวงศ ตั้งแตชั้นหมอมเจาข้ึนไปยอมดํารงอยูเหนือ

การเมืองท้ังหลาย สวนในทางท่ีเจานายจะชวยทํานุบํารุงประเทศบานเมือง ก็ยอมมีโอกาสบริบูรณในทาง

ตําแหนงประจําและตําแหนงอันเก่ียวแกวิชาชีพเปนพิเศษอยูแลว จึ่งหารือมานั้น ฉันเห็นดวยตามความคิดของ

พระยามโนฯ ทุกประการ”22

23 

 เม่ือนํามาตราดังกลาวเขาสูการพิจารณาในสภาก็ไดนําไปสูขอถกเถียงอยางกวางขวาง ดังนี้ 

“ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญกลาววาในมาตรา 11 อานวา ‘พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้น

หมอมเจาข้ึนไปโดยกําเนิดหรือโดยแตงตั้งก็ตาม ยอมดํารงอยูในฐานะเหนือการเมือง’ ความในมาตรานี้ได

อธิบายโดยละเอียดในคําชี้แจงของขาพเจา เรามีความหมายวา ราชอาณาจักรสยามของเรานี้จะปกครองดวยวิธี

พระมหากษัตริยโดยรัฐธรรมนูญ และเม่ือใชวิธีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริยเชนนี้แลว พระบรมวงศานุ

วงศยอมจะเก่ียวของในทางการเมืองไมได บางเมืองท่ีมีสภา 2 สภา เขายกไวในสภาบนและโดยปกติไมได

เก่ียวของกับการเมืองเหมือนกัน เรามีสภาเดียว การเด็ดขาดอยูท่ีสภานี้ ขาพเจาเห็นวาเราจะเปนราชาธิปไตย 

ควรยกเจานายอยูเหนือการเมือง ความขอนี้ไดกราบบังคมทูลและมีพระราชหัตถเลขาตอบมาดั่งท่ีเสนอราง

ธรรมนูญนี้ 

พระยาอุดมพงศเพ็ญสวัสดิ์ กลาววา ดวยความเห็นในใจของขาพเจาวา เราก็เปนคนไทยทําไมจะตัด

สิทธิเจาซ่ึงเปนคนไทยดวยกัน ดูไมเหมาะ และหมวดท่ี 2 มาตรา 12 ยังบัญญัติวาบุคคลยอมเสมอกัน ฉะนั้น

ทําไมจึ่งตัดสิทธิเจาเสีย เรากลาหาญทํางานจนสําเร็จ ทําไมเราจึ่งกลาวเชนนี้ จะทําใหบุคคลแยกไปคนละทาง 2 

ทาง เพราะฉะนั้นชวยระลึกขอนี้แตรูสึกเหมือนกันวา ท่ีพูดนี้ก็คงแพแตเห็นเปนขอสําคัญสําหรับบานเมือง 

                                                           
22 นรนิติ เศรษฐบตุร, เอกสารการพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475, 20. 
23 เรือ่งเดียวกนั, 206. 
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ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ตอบวา ท่ีบัญญัติไวนี้ไมใชจะไมเอาเจาเขามาและไมใชกันดวย

ความริศยาหรือเอาออกเสียเพราะไมใชคนไทยนั้นหามิได ดวยความตั้งใจท่ีจะใหเจาคงเปนเจาอยู ตั้งใจใหพระ

เจาแผนดินคงเปนพระเจาแผนดิน และลูกหลานเปนพระบรมวงศานุวงศซ่ึงเปนความตั้งใจดีตางหาก 

พระยาอุดมพงศเพ็ญสวัสดิ์ กลาววา ถาจะไมบัญญัติไวเชนนั้นจะไมเปนเจาอยางนั้นหรือ 

ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ตอบวา ทานเปนเจาแลวจะใหหายไปไมได อนึ่งเพ่ือจะใหปฏิบัติ

ตนตอไปพรอมดวยความสุขสมบูรณ ความม่ันคง ตั้งแตพระเจาอยูหัวลงมา 

พระยาอุดมพงศเพ็ญสวัสด์ิ กลาววา ถาเอามาบัญญัติไว จะเปนความม่ันคงหรือ พระบรมวงศานุวงศ

หรือแขกก็เปนกันเอง 

ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ตอบวา การท่ีบัญญัติไวเพ่ือใหเปนกันเองเสมอ ไมมีโอกาสท่ีจะ

เปนเขาเปนเราได ถาจะเขียนดั่งสมาชิกผูหนึ่งกลาวแลวมีโอกาสท่ีจะเปนกันเขากันเราได  

นายมังกร สามเสน กลาววา หมอมเจาบางพระองคมีความรูในการเมืองดี ไมถือเกียรติยศเปนเจาก็มี

มาก เพ่ือจะใหโอกาสไดเขาในวงการเมืองได ควรมีขอยกเวน ถาหมอมเจาพระองคใดยอมสละฐานันดรศักดิ์เปน

สามัญชนแลว ควรใหเขาในวงการเมืองได ถาประเทศใดมีคนหลายชนชั้น ความเจริญก็ชา ถายิ่งมีความเสมอ

ภาค ประเทศก็เจริญเร็ว สวนเจาหญิงมีตัวอยาง ยอมสละสิทธิเดิมไปทําการสมรสได สวนเจาผูชายจะสละสิทธิ

เขาการเมืองจะไมไดหรือ เห็นวาควรใหโอกาสขอนี้ เพราะฉะนั้นควรใหหมอมเจาท่ียอมสละฐานันดรศักดิ์เขาใน

วงการเมืองได จะเปนเกียรติยศยิ่งกวาท่ียอมใหสละฐานันดรศักดิ์ไปทําการสมรส 

นายสงวน ตุลารักษ กลาววา สําหรับเรื่องเจานั้นทานควรจะระลึกถึงนักการเมืองขณะเวลาไปทํา 

Election Campaign ดวย เม่ือตางฝายไปพูดอภิปรายกันเพ่ือประสงคเปนผูแทนยอมมีการวากลาวเสียดสีในท่ี

ประชุม ถาเจาทานเขามาดวยจะเปนภัยหรือไม จะทําใหเสื่อมเสียเกียรติยศของเจาหรือไม สวนการท่ีคิดวาจะ

เปนการกีดกันอยางพระยาอุดมฯ แถลงวาควรใหเขามา แตอีกฝายหนึ่งคิดวา ถาใหเขามาแลวจะเดือดรอน จะ

เกิด เปนการไมเรียบรอยตอพระบรมวงศานุวงศ 

พระยามานวราชเสวี กลาววา ขอตอบนายมังกรท่ียอมใหเจาลดฐานะและเขามาอยูในวงการเมืองได 

ขอนี้ถากําเนิดเปนเจา จะปฏิเสธวาไมใชเจาไมได เพราะฉะนั้นถาจะยอมใหลดตัวเปนคนชั้นต่ําโดยไมหามวาไม

ควรใหลดฐานะมาอยูในวงการเมืองแลว ยอมใหโทษ เพราะฉะนั้นควรใหทานคงอยูในฐานะเดิม 

นายมังกร สามเสน คัดคานวา การท่ีสละฐานันดรศักดิ์ไปทําการสมรสยังยอมได เจาชายท่ียอมสละ

ฐานันดรศักดิ์มาเก่ียวของการเมืองไมได ขาพเจาเห็นวากลับเปนเกียรติยศยิ่งกวาการสละฐานันดรเพ่ือทําการ

สมรสซ่ึงยอมใหทําได  

พระยาวิชัยราชสุมนตร กลาววา ตามท่ีประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ แถลงวา ไมไดรังเกียจเจา

โดยอยากยกยองข้ึนใหสูงนั้นสําหรับหมอมราชวงศสืบสายจากหมอมเจา จะเขามาเปนผูแทนอยูในสภาไดไหม 
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ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ตอบวา ตามมาตรา 11 ไมหาม 

นายดิเรก ชัยนาม รับรองความเห็นของพระยามานวราชเสวี และกลาววาทานท่ีเปนเจาชาย จะสละมา

เปนคนธรรมดา ก็ผิดธรรมดา เปนโดยกําเนิดเราตองเรียกวาเจา เพราะฉะนั้นจะกลับกลายไปไมได สวนเจาหญิง

ท่ีไปแตงงานเราก็มักจะยังเรียกวาเจา 

หลวงนฤเบศรมานิต กลาววา ระหวางมาตรา 11 กับ 12 ไดนําเสนอญัตติอีกญัตติหนึ่ง คือ ‘ผูท่ีไดรับ

พระราชทานแตงตั้งใหมีบรรดาศักดิ์ยอมดํารงอยูในฐานะเหนือการเมือง’ 

แตผูไดรับแตงตั้งนี้อาจเวนคืนบรรดาศักดิ์เพ่ือเก่ียวของกับการเมืองได” 

ท่ีใหอยูเหนือการเมืองดวยเหตุผลเชนเดียวกับเจา เพราะในระหวางทํา Election Campaign ตางฝาย

ตางหาทาง Attack กัน พวกขุนนางนั้นพระมหากษัตริยทรงตั้งจะเสื่อมเสียถึงพระมหากษัตริยดวย 

สวนขาราชการบรรดาศักดิ์ท่ีประสงคจะรับราชการประจํา ก็ตองไมเก่ียวกับการเมือง สวนผูท่ีไดรับ

พระราชทานเบื้ยบํานาญอันมิไดเก่ียวของกับการเมืองหาจําตองเวนคืนไม 

พระยาราชวังสัน แถลงวา ถาจะเติม ณ บัดนี้ก็จะผิดระเบียบ 

นายซิม วีระไวทยะ กลาววา ไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯ ซ่ึงเก่ียวดวยเรื่องนี้ คือ ‘บุคคลทุกคนซ่ึงมี

บรรดาศักดิ์ไมวาช้ันใดโดยแตงตั้งหรือประการใดก็ตาม ยอมอยูเหนือการเมืองท้ังส้ิน แตชอบท่ีจะเวนคืน

บรรดาศักดิ์ เพ่ือเขาสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได’ ซ่ึงเสนอใหเติมความเหลานี้ลงขางทาย

มาตรา 11 เหตุผลขอเติมนี้ก็เพราะบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย บรรดาศักดิ์เปนแตเพียงแตงตั้งข้ึนไมกระทํา

ใหเกิดเอกสิทธิใดๆ จึงไมควรอนุญาตใหบุคคลผูมีบรรดาศักดิ์เก่ียวของกับการเมืองใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังสภา

ผูแทนราษฎรก็เปนสภาผูแทนราษฎรโดยตรง หาใชสภาขุนนางไม ตามรางรัฐธรรมนูญไมปรากฏวาเรามีสภาขุน

นาง จึ่งชอบท่ีจะยกบุคคลท่ีมีบรรดาศักดิ์อยูเหนือการเมืองเชนเดียวกันกับเจา ถาหากบุคคลใดชอบจะเก่ียวของ

กับการบานเมือง ก็ทําไดในเม่ือเวนคืนบรรดาศักดิ์แลว ท้ังนี้ เพ่ือมิใหผูมีบรรดาศักดิ์ไดรับความดูหม่ินในเม่ือทํา 

Electoral Campaign  

พระยาราชวังสัน แถลงวา ตามท่ีนายซิมเสนอนั้นเปนความคิดละปญหา จึ่งขอเสนอใหพิจารณามาตรา

นี้กอน 

พระยาวิชัยราชสุมนตร รับรอง 

พระยาราชวังสัน กลาววา ตามท่ีกลาวนั้นเปนคนละเรื่อง และปญหาท่ีกําลังอภิปรายกันอยูในเวลานี้ก็

คือ เจาจะควรอยูเหนือการเมืองหรือไม 

นายมานิต วสุวัต กลาววาไดเสนอญัตติตอประธานสภาเก่ียวกับมาตรา 11 นี้ คือ ขอเติมคําวา ‘จาก’ 

ลงระหวางคําวา ‘เหนือ’ กับ คําวา ‘การเมือง’ เปน ยอมดํารงอยูในฐานะเหนือจากการเมือง’ ประโยคท่ีวา 
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‘ยอมดํารงอยูในฐานะเหนือการเมือง’ เปนประโยคกํากวมเขาใจไดหลายทาง คนอาจเขาใจวามีอํานาจเหนือ

การเมืองก็ได กับเติมคําวา ‘จาก’ ลงไปแลว จะเดนข้ึน จริงอยูภาษาอังกฤษวา ‘Above Politics’ เปน

ความหมายชัดเจนดี แตภาษาไทยเขาใจไดยาก ภาษาไทยไมจําเปนตองแปลใหตรงกับกับอังกฤษอยาง 

Literally 

ควรตองแปลเอาความเขาใจเปนใหญ อนึ่งรัฐธรรมนูญของเราๆ จะเอาภาษาอังกฤษเปนหลักไมถูก 

ตองเอาไทยเปนหลัก คําแปลเดิมท่ีวา ‘เหนือการเมือง’ นั้นท่ีจริงดีมาก ตรงกับภาษาอังกฤษและทําใหรูสึกวา

ยกยองเจาดี ฉะนั้นขาพเจาจึ่งตองการท่ีจะใหคงคําเดิมไว เปนแตเติมคําวา ‘จาก’ เสียอีกคําหนึ่งเทานั้น 

นายหงวน ทองประเสริฐ เสนอใหเปลี่ยนคํา ‘เหนือ’ เปนคําวา ‘พน’  

นายเนตร พูนวิวัฒน กลาววา ไดเสนอญัตติตอประธานสภาเก่ียวดวยมาตรา 11 นี้ เหมือนกัน คือได

เสนอขอแปรคําวา ‘เหนือการเมือง’ เปน ‘นอกวงการเมือง’ การท่ีขอเสนอเชนนี้ก็เพราะประสงคจะแสดง

คารวะตอเจานาย และเพ่ือทําใหทุกคนอานไดชัดทันที ดวยคนโดยมากอาจแปลคํา ‘เหนือการเมือง’ เปนวา 

‘เจานายมีอํานาจครอบงําการเมือง’ หรืออาจทําใหเขาใจเลยไปวา ‘เจานายยังมีอํานาจเหนือกฎหมายของ

บานเมือง’ ดวยก็ได เพราะคําวา ‘เหนือกฎหมาย’ เคยชินหูชินใจกันแลว ท่ีแทคําวา ‘เหนือการเมือง’ (Being 

above politics) ก็คือนอกวงการเมืองนั้นเอง แตผูรางรัฐธรรมนูญมีประสงคอยางเดียวท่ีจะแสดงคารวะตอ

เจานายซ่ึงปรากฏในคําแถลงของประธานอนุกรรมการแลว แตคําวา ‘นอกวงการเมือง’ ก็หาไดขาดการคารวะ

เสียมิได ใชแตเทานั้นยังไดความดีถูกตองและชัดเจนสมประสงคของผูรางและตรงกับความในรางภาษาอังกฤษ

ดวย 

พระยาวิชัยราชสุมนตร แถลงวา เม่ือไดฟงสมาชิกหลายทานไดอภิปรายกันมานาน แลวรูสึกวาปญหาท่ี

จะตองพิจารณาก็คือพระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นหมอมเจาข้ึนไป ฯลฯ จะควรใหอยูเหนือการเมืองหรือไม 

พระยานิติศาสตรไพศาลย กลาววา สําหรับผูท่ีเปนเจาโดยกําเนิดนั้น ไมมีปญหา แตผูท่ีไดรับแตงตั้งข้ึน

จากราษฎรสามัญแลวผูนั้นลาจากเจา ปญหาจึ่งมีวาผูท่ีไดรับแตงตั้งและลาออกแลว จะเขามาเก่ียวของกับ

การเมืองอีกไดหรือไม และเห็นวาถาลาออกแลวเขามาได เพราะพวกเหลานี้เปนคนไทย ชาวตางประเทศท่ี

แปลงชาติเปนคนไทยแลว ยังมีสิทธิท่ีจะเขามาเก่ียวของกับการเมืองได ฉะนั้นบุคคลประเภทนี้จึ่งควรอนุญาต 

พระยาวิชัยราชสุมนตร กลาววา ความประสงคของเราก็เพ่ือจะเคารพเจา ถาคนนั้นไมเปนเจา ก็ไมตรง

กับมาตรานี้  

ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ กลาววาการลาออกจากตําแหนงการเปนเจาได แตการลาออก

จากตําแหนงการเปนบิดาและบุตรไมได 

นายหงวน ทองประเสริฐ กลาววา คําวา ‘การเมือง’ มีขีดข้ันกันแคไหน อาจเกิดมีปญหาข้ึน พวกเจาท่ี

จะมาเก่ียวของแกการเมืองนั้น เขาก็จะเถียงวาตําแหนงนั้นตําแหนงนี้ไมใชการเมือง เพราะไมมีกําหนดกฎเกณฑ

อยางไร อาจทําความยุงยากข้ึนภายหลัง ซ่ึงควรจะกําหนดกฎเกณฑไวเสีย 
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พระยาศรีวิสารวาจา แถลงวา คําวา ‘การเมือง’ ในท่ีนี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา ‘โปลิติก’ ตําแหนง

เสนาบดีก็เปนตําแหนงท่ีเก่ียวกับโปลิติก สวนบุคคลท่ีเปนผูแทนราษฎรก็ถือวาเปนสวน 1 ของการเมือง ฉะนั้น

เจานายท่ีอยูเหนือการเมืองจึ่งดํารงตําแหนงเหลานี้ไมได แตทานอาจดํารงตําแหนงอ่ืนซ่ึงไมเก่ียวกับการเมืองได 

อนึ่งในนานาประเทศก็ใหเจานายอยูเหนือการเมือง ความมุงหมายสําคัญสําหรับประเทศเราก็คือเม่ือมีการ

ปกครองแบบราชาธิปไตยอํานาจจํากัดแลว พระมหากษัตริยยอมอยูเหนือเปนท่ีเคารพสักการะ และพระองค

ทานเองก็ดํารงอยูเหนือการเมือง เพราะฉะนั้นพระบรมวงศานุวงศยอมตองดํารงฐานะเชนนั้นดวยกัน ถาเราให

พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ แตยอมใหพระบรมวงศานุวงศเก่ียวของแกการเมืองแลว ก็ตองมีการ

โตแยงซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอาจพลาดไปถึงพระองคทานไดซ่ึงเปนการขัดกันในตัวเองพระบรมวงศานุวงศเม่ือเขามา

เก่ียวของกับการเมืองแลว เวลาเขาไปชิงตําแหนงเพ่ือเปนผูแทนราษฎร ตามปกตินานาประเทศตองทะเลาะกัน

มากตางคนก็ไปกลาวเสียดสีกัน ในการเชนนี้เปนธรรมดาอยูเองเม่ือทะเลาะกันไปพูดกันไปก็รุนแรงข้ึนและอาจ

พาดพิงไปถึงพระบรมวงศานุวงศ และในท่ีสุดก็คือพระเจาอยูหัวนั้นเอง เหตุนี้แหละนานาประเทศถือวาเจานาย

ตางๆ ยอมอยูเหนือการเมือง บางประเทศ เชน เด็นมารค นอรเวย ไมฉะเพาะเจานายอยูเหนือการเมือง หาม

เจานายรับราชการเสียดวย อยูไดก็แตในตําแหนงทหาร เราเห็นวาเจานายของเรามีจํานวนมาก จึ่งใชประเพณีท่ี

เปนกลางๆ ยังมีประเทศเซอรเวีย มีสภาๆ เดียว บทบัญญัตินั้นเองมี 2 ประการ คือ พระบรมวงศานุวงศจะเปน

ผูแทนราษฎรไมได และพระบรมวงศานุวงศจะเปนเสนาบดีไมได แตสวนราชการอ่ืนๆ เปนได เรามีความมุง

หมายเชนนั้น ฉะนั้นจึ่งใหดํารงตําแหนงราชการตางๆ ไดถาไมเก่ียวกับการเมืองใด ในนานาประเทศตําแหนง

สําคัญในกระทรวงทะบวงการซ่ึงไมใชตําแหนงเสนาบดีแลว ตําแหนงปลัดทูลฉลองเปนตําแหนงประจําและ

สําคัญ ฉะนั้นจึ่งตองการคนมีความรูความชํานาญเพ่ือเรียกมาปรึกษาหารือ เสนาบดีอยูไดชั่วคราว ปลัดทูล

ฉลองประจําอยูไดตลอดเวลาเจานายมีโอกาสเต็มท่ีๆ จะสรวมตําแหนงนี้ดวยความม่ันคง อนึ่งตามรางมาตรา 

11 นี้ พระเจาอยูหัวทรงพอพระราชฤหทัย สวนคําวา ‘เหนือการเมือง’ นั้น เปนคําท่ีเราอยากยกใหทานอยูใน

ฐานะอันเปนท่ีเคารพท้ังเปนถอยคําสุภาพ23

24 

 แมวาพระยามโนปกรณนิติธาดาจะชี้แจงตอสภาวา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นชอบใน

มาตราดังกลาวท่ีจํากัดอํานาจเหลาพระบรมวงศานุวงศ แตเม่ือนํารางรัฐธรรมนูญเขาพิจารณาในสภากลับมีขอ

โตแยงกันอยางกวางขวาง ดังท่ีไดยกตัวอยางไปขางตน แตในทายท่ีสุดสภาก็ไดลงมติรับรองวาไมมีปญหาท่ีจะตอง

วินิจฉัยและไมมีการแกไขแตอยางใด ดังนั้นมาตรา 11 ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจึงถือไดวาเปนการตรากฎหมายท่ี

จํากัดอํานาจของพระบรมวงศานุวงศหลังการปฏิวัติอยางชัดเจน และมาตราดังกลาวก็ไดยกเลิกเม่ือมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 แตอยางไรก็ตาม การมีมาตราดังกลาวข้ึนในสยามใน

ระยะหลังปฏิวัติก็สงผลใหมีขอถกเถียงข้ึนมา ดังปรากฏบทความบนหนังสือพิมพเรื่อง “เจากับตําแหนงการเมือง” 

โดยศรีเศวต ความวา 

                                                           
24 เรือ่งเดียวกนั, 53-59. 
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“รัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรสยาม ไดบัญญัติไวตอนหนึ่งถึงสิทธิและหนาท่ีของชนชาวสยาม ซ่ึง
ไมเลือกชั้นวรรณ ยอมมีเสรีภาพในการกระทําผิดทุกอยางไดเสมอเหมือนกัน ไมมีเอกสิทธิหรือจะต่ํากวากัน ไม
วากรณีใด ๆ  และท่ีสําคัญยิ่งนั้น คือการรับรูและรับทําในวงงานบริหารของบานเมือง รัฐธรรมนูญไดเปดโอกาส
ใหราษฎรไดมีสวนชวยงานของบานเมืองไดมากบางนอยบางสุดแตเหตุการณสมรรถภาแกกลา ก็อาจจะเลื่อน
ฐานะของตนตามลําดับข้ึนไป จนอาจสามารถสอบตําแหนงฝายบริหารงานของบานเมืองได…เทากับวาไดเลื่อนชู
ฐานะของพลเมืองไทยอันเคยถูกแอกสมัยราชาธิปไตยกดอยู อยางหือไมข้ึนนั้น ไดมาเงยหนาอาปากมองดูโลก
เขาไดเต็มท่ี สมกับวาไดเปนเจาของบานเกิด...สมัยกอนราษฎรตองเปนฝายตองรับปฏิบัติฝายเดียว กฎหมายสัก
ตัวเดียวตนเองก็ไมเคยไดยื่นมือเขาเก่ียวของรับรู หรือไดพิจารณาแกไขเองบาง แตสมัยประชาธิปไตย อันไดชื่อ
วาเปนของราษฎร โดยราษฎรและเพ่ือราษฎรนั้น ยอมสมกับคําพูดนั้นๆ โดยแทท้ังนั้น…เปนอันรูชัดละวา 
รัฐธรรมนูญไดเปดสิทธิใหราษฎรไทยเพียงใด…และตอไปนี้จะจับเอาผลการปฏิบัติของรัฐธรรมนูญท่ีมีแงแฝงอยู 
แมจะไมล้ําหรือเกิน แตก็อาจจะหดหายเขาไปได อยางนาพิศวง อันความในรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งท่ีกลาวไววา 
พระบรมวงศตั้งแตชั้นหมอมเจาข้ึนไปยอมดํารงอยูในฐานะเหนือการเมือง  

อันรัฐธรรมนูญบัญญัติไวดังนี้ หลังเม่ือไดผานการทวงติงของคณะกรรมาธิการผูรางตนฉบับแลว ก็ได
เหตุและผลสนับสนุนความในมาตราท่ีไดกลาวนั้นวา เพราะพระบรมวงศตั้งแตชั้นหมอมเจาข้ึนไปนั้นยอมถือ
วาเปนพระราชวงศท่ีควรเคารพสักการะ และถามิใหอยูเหนือการเมืองมีทางมาเก่ียวของกับการเมืองแลวก็
ยอมจะทําใหความเคารพสักการะอันเคยมีนั้นเสื่อมลงได อันเหตุผลท่ีสะแดง ฟงดูเผินๆ ก็นาจะเปนไปได แตถา
หวนนึกนึกอีก มาตรา 1 วา ราษฎรชาวสยามยอมเสมอเหมือนกันทุกประการไมมีใครมีเอกสิทธิพิศดารไปได
แลว พระราชวงศต้ังแตชั้นหมอมเจาก็นาจะมีอะไรทุกๆ อยางเหมือนราษฎรไทยสามัญเหลานั้นเพราะเจาก็คือ
คนไทย และราษฎรสามัญก็คือคนไทย ถาแงหนึ่งเจาไทยไมเก่ียวกับการเมืองและอีกแงหนึ่งราษฎรไทยสามัญ
เก่ียวได ดังนี้แลวจึงดูเหลื่อมกันอยางไรอยู ถายังใหเอกสิทธิถือวาเปนท่ีเคารพสักการะสูงกวาราษฎรสามัญอยู
ตราบใดแลว เจาทําผิดในคดีอาชญาก็ไมควรจําคุกรวมกับคนสามัญ เพราะเจาก็ยังคงเปนท่ีเคารพอยูควรจะให
อยูสนมหรือทําท่ีเศษไวเหมือนสมัยโนนท่ีกันเจากับคนสามัญมีฐานะตางกันทุกอยาง แตนี่เราก็มิไดทําอยางวา
นั้น เจาคงนอนหองขังอยูมหันตโทษหรือบางขวางได…ปญหาเรื่องนี้ไดเลยลวงมานานแลว และมติในเรื่องเจาอยู
เหนือการเมืองก็ไดตราอยูในรัฐธรรมนูญเสียแลว เปนอันวาไมตองพูดอะไรกันอีก พระบรมวงศตั้งแตหมอมเจา
ข้ึนไป กับเรื่องการเมืองก็เปนอันพบกันอีกมิไดเลย…หมอมเจาวรรณ ไวทยากร วรวรรณ ผูปราดเปรื่องทาง
การเมืองและเปนท่ีปรึกษาของรัฐบาลประชาธิปไตย ปรัตยุบันนี้ พระองคทานคือ พระบรมวงศ ซ่ึงตองอยูใน
ขายแหงรัฐธรรมนูญวาจะเก่ียวของกับการเมืองมิได เชนเดียวกัน เทาท่ีทานวรรณฯ ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของ
รัฐมนตรี…วาโดยนิตินัยแลวก็เห็นวาพระองคทานไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอยางตรงเปง กลาวคือ องคทานมิได
เก่ียวกับการเมือง แตทวาเปนท่ีปรึกษาอันมิใชตําแหนงการเมืองนั้น ตางหาก แตโดยพฤตินัยแลว พระองคทาน
กําลังหลอกรัฐธรรมนูญอยูเต็มตัวเทาท่ีปวงชนสามารถเห็นไดตลอดมาบัดนี้…พูดตรงๆ คือเลี่ยงรัฐธรรมนูญ
นั่นเอง เม่ือเปนดังนี้ ความศักดิสิทธิแหงรัฐธรรมนูญ มิกลายเปนเลือกท่ีรักผลักท่ีชังไปหรือ…ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้
มิไดหมายใหเลิกลมรัฐธรรมนูญมาตรานั้นโดยเฉพาะ หรือไมใหเจาเก่ียวกับการเมืองฉะนั้นจุดมีเพียงวา เม่ือจะ
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รักทางไหนก็เอาทางนั้น ใหจริงจังสักหนอย อยาลับๆ ลอๆ หรือมีขาวมีดําเจือปนดูไมงามตา อยางดวงเดือน
อันมีรอยกระตายแตมนั้นเท่ียว”24

25 

6.3 บทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในการกําหนดคําศัพทในรัฐธรรมนูญ 

 ในการนํารางรัฐธรรมนูญเขาพิจารณาในสภาในวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ 
มีการถกเถียงเรื่องการใชคําวา “กรรมการราษฎร” โดยปรีดี พนมยงค ไดชี้แจงวา  

“คํานี้ในท่ีประชุมอนุกรรมการ ขาพเจาไดของดไว ไมใหวินิจฉัยในคํานี้ เพ่ือขอใหนําเสนอสภา ประสงค
ของขาพเจาอยากใชภาษาธรรมดาใหคนอ่ืนเขาใจงาย คําวา กรรมการราษฎร หมายความวา บุคคลกลุมหนึ่งท่ี
เรามอบหมายมาใหทําหนาท่ีบริหารเปนกรรมการของราษฎร แตประธานอนุกรรมการฯทานวา พระเจาอยูหัว
ทรงทัก และมีผูเขาใจวา ขาพเจาจะนําลัทธิบางประเทศมาเผยแพร ขาพเจาของงดไม…ความเห็น สนับสนุนทาง
ใด แตเฉพาะคําวา ‘รัฐมนตรี’ ขาพเจาเห็นวาไมควรใช เพราะมนตรีเปนเพียงท่ีปรึกษาแผนดิน ไมหมายความ
ถึงผูบริหาร อีกอยางหนึ่ง ถาเราจะใชคํานี้เราตอแกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี จึ่งอยากใหสมาชิกคิดดู”25

26 

 จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานขอกังขามายังพระยามโนปกรณนิติธาดา
วา การใชคําวา “กรรมการราษฎร” แทน “Minister” หรือ “เสนาบดี” ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น ทรง
เห็นวาไมเหมาะในฐานะท่ีสยามมีพระมหากษัตริย “กรรมการราษฎร” หนักไปทาง “Commissar” ของโซเวียตซ่ึง
ปกครองแบบสาธารณรัฐ  

 ในสภาผูแทนราษฎรไดถกเถียงเรื่องนี้และมีความเห็นกันอยางกวางขวาง จนทายท่ีสุดเม่ือมีการลงมติท่ี
ประชุมสภาผูแทนราษฎรใหใชคําวา “รัฐมนตรี” แทน “กรรมการราษฎร” และใชคําวา “นายกรัฐมนตรี” แทน 
“ประธานคณะกรรมการราษฎร” ซ่ึงปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเปนตนมา26

27 

 เม่ือสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 ในทายของวันดังกลาวพระ
ยาพหลพลพยุหเสนาไดกลาวตอท่ีประชุมอันแสดงใหเห็นถึงความประนีประนอมกันอยางมากในสภา ความวา  

“พ่ีนองท้ังหลาย ในการท่ีไดโตเถียง ถามีคําพูดกํ้าเกินแกทานในท่ีประชุมบาง แตท่ีจริงในการพูด
โตเถียงกันนั้น มิไดมุงรายท่ีจะคิดโกรธทานอยางใดอยางหนึ่งเลย แตเปนหนาท่ีท่ีขาพเจาจะรักษาความสามัคคี
ระหวางผูใหญ ผูนอย สามัคคีระหวางเจานาย และพวกเราท่ีไดมานั่งประชุม เพราะฉะนั้นเปนความจําเปน 
ขอใหเห็นและอยาไดโกรธแคนเลย”27

28 

หลังจากการพิจารณารางรัฐธรรมไดผานพนไป ข้ันตอไปคืองานพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญซ่ึงมี
ขอสังเกตจากหลักฐานคือมีการนํารางพระราชปรารภพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามซ่ึง

                                                           
25 ธัมมาธปิไตย (6 เษายน 2478). 
26 นรนิติ เศรษฐบตุร, เอกสารการพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475, 129. 
27 นคร พจนวรพงษ ์และอกุฤษ พจนวรพงษ,์ ข้อมูลประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2543), 36. 
28 นรนิติ เศรษฐบตุร, เอกสารการพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475, 192. 
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีบทบาทอยางมากเขามาพิจารณาในสภาโดยท่ีประธานคณะกรรมการ
ราษฎรกลาวตอท่ีประชุมวา 

“รางพระราชปรารภพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขาพเจาไดเคยเรียนตอท่ีประชุมครั้งหนึ่งแลววา 
ในเม่ือเราทํารัฐธรรมนูญเสร็จแลว ขาพเจาไดนําทูลเกลาฯ ถวายทอดพระเนตร ก็โปรดปรานเปนท่ีพอพระราช
หฤทัยมากถึงไดทรงเตรียมการท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ และโปรดเกลาฯ ใหพระสารประเสริฐไปราง
ประกาศนี้ ซ่ึงแตแรกทรงหวังท่ีจะใหอาลักษณอานในเวลาท่ีจะพระราชทาน เม่ือพระสารประเสริฐไดรางแลวก็
นําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายทอดพระเนตรแลวก็พระราชทานมาใหคณะกรรมการราษฎรดู คณะกรรมการราษฎร
พิจารณาเห็นวาถอยคําท่ีเขียนนั้นถาจะใชเปนพระราชปรารภในรัฐธรรมนูญก็เหมาะและงดงามดี…”28

29 

จากนั้นในท่ีประชุมไดตกลงใหเชิญผูชํานาญทางภาษาคือพระธรรมนิเทศทวยหาญเขามาท่ีประชุม และ
ขอใหอานและแปลคําในพระราชปรารภนั้น ตอมาวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในสภาไดมีการพิจารณารางพระ
ราชปรารถอีกครั้ง นอกจากการมีบทบาทในรางพระราชปรารภแลวพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยงัทรงใส
พระทัยในรายละเอียดของพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ อยางนอยท่ีสุดคือเปนผูออกหมายกําหนดการ มี
การซักซอมข้ันตอนในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงมีการจางทีมชางกลองจากบริษัทภาพยนตร
เสียงศรีกรุงของนายมานิต วสุวัต ใหมาถายทําดวย29

30 

จากท่ีไดอธิบายไลเรียงมาตามหลักฐานท่ีคนพบพอจะเห็นไดวา ในชวงท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้น 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีบทบาทอยูตลอดเวลา แมกระท่ังในพระราชพิธีพระราชทาน
รัฐธรรมนูญก็ยังคงมีบทบาทอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพของวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ท่ีพระองคเปนผู
พระราชทานรัฐธรรมนูญไดกลายเปนท่ีจดจํามาถึงปจจุบัน และผูวิจัยเห็นวันภาพจําของวันดังกลาวนั้นนาจะทรง
พลังมากกวาการลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผนดินสยามชั่วคราว เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 อันถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก หากแตสถานการณในขณะนั้น ยังคุกกรุนไปดวยความตึง
เครียด เพราะฉะนั้นอาจกลาวไดวานับตั้งแตการปฏิวัติ ไลเรียงไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้น ยัง
เปนชวงท่ีมีการประนีประนอมกันอยูมาก และผลสําเร็จของการประนีประนอมของแตละฝายนั้นคือการไดมาของ
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรนัน่เอง 

 

                                                           
29 เรือ่งเดียวกนั, 196. 
30 ภรู ิฟวูงศเ์จรญิ, “พระราชพิธีพระราชทานรฐัธรรมนญู: นยัยะแห่งการเมืองสญัญะแห่งอาํนาจ,”, 80. 



บทที่ 7 

 

บทสรุป 

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตั้งแตหลังการปฏิวัติ

สยาม พ.ศ.2475-การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร” มีขอจํากัดในแงการคนควาหลักฐานในหอจดหมายเหตุ

แหงชาติและหอสมุดแหงชาติ ซ่ึงจําตองอาศัยระยะเวลาในการคนควา ดังนั้นในการเขียนรายงานวิจัยนี้จึง

จําเปนตองใชหลักฐานเทาท่ีคนพบ 

จากการคนควาพบวาในการตัดสินพระทัยประนีประนอมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวหลัง

การปฏิวัตินั้นมีความเปนไปไดวาพระองคทรงตัดสินพระทัยในรูปแบบดังกลาวโดยมีปจจัยคือ ทรงเล็งเห็นวาไม

สามารถตานกระความตองการรัฐธรรมนูญในสยามไดเนื่องจากมีการกลาวถึงมาหลายทศวรรษ แตรัฐธรรมนูญใน

อนาคตจะมีรูปแบบเชนใดนั้นจําตองไปตกลงทีหลัง ดังจะเห็นไดจากการเติมคําวา “ชั่วคราว” ในรัฐธรรมนูญฉบับ

แรกท่ีคณะราษฎรถวายข้ึนไปเพ่ือใหพระองคลงพระปรมาภิไธย ประการตอมาเรื่องการแทรกแซงของตางชาติ 

(intervention) ซ่ึงเปนเรื่องท่ีท้ังผูนําในระบอบเกาและใหมตางกังวล และเปนไปไดวาการตัดสินใจตางๆ อาจวาง

อยูบนพ้ืนฐานการระมัดระวังเรื่องการตางประเทศโดยเฉพาะการเทรกแซงจากตางประเทศ และประการสุดทายคือ

สถานการณในขณะนั้นไมมีผูใดทราบถึงเพดานหรือจุดของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจึงอาจจะจําเปนท่ีจะเลือก

ทางท่ีจะสูญเสียนอยท่ีสุด 

ในระหวางท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นมีการติดตอระหวางกลุมอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญกับ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงก็แสดงใหเห็นบทบาทของพระองคในฐานะตัวแสดงหลักทางการเมืองท่ีมี

อํานาจตอรองและประนีประนอมในขณะนั้นไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามจากหลักฐานบางชิ้นก็เผยใหเห็นถึงเคา

ลางของการไมลงรอยระหวางความของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกับคณะราษฎรในเบื้องตน โดยอยาง

นอยท่ีสุดคือเรื่องการแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตในระยะนี้ยังประการประนีประนอมกันอยูในกลุมพลังเกา

และพลังใหมอยูมากจึงสามารถนําพาสยามกาวเขาสูยุคระบอบการเมืองใหมท่ีมีรัฐธรรมนูญนั่นเอง 

 



ภาคผนวก 1 

 

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช 2475 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือ
เกลา ฯ สั่งวา 

โดยท่ีคณะราษฎรไดขอรองใหอยูใตธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม เพ่ือบานเมืองจะไดเจริญข้ึน และ 
โดยท่ีไดทรงยอมรับตามคําขอรองของคณะราษฎร 
จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยมาตราตอไปนี้ 

หมวด 1 
ขอความท่ัวไป 

มาตรา 1 อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรท้ังหลาย 

มาตรา 2 ใหมีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกลาวตอไปนี้เปนผูใชอํานาจแทนราษฎรตามท่ีจะไดกลาวตอไป
ในธรรมนูญ คือ 

1 กษัตริย 
2 สภาผูแทนราษฎร 
3 คณะกรรมการราษฎร 
4 ศาล 

หมวด 2 
กษัตริย 

มาตรา 3 กษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คําวินิจฉัยของศาลก็ดี การอ่ืนๆ ซ่ึงจะ
มีบทกฎหมายระบุไวโดยฉะเพาะก็ดี จะตองกระทําในนามของกษัตริย 

มาตรา 4 ผูเปนกษัตริยของประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา
เจาอยูหัว การสืบมฤดกใหใหเปนไปตามกฎมนเทียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พ.ศ. 2467 และดวยความ
เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 5 ถากษัตริยมีเหตุจําเปนชั่วคราวท่ีจะทําหนาท่ีไมได หรือไมอยูในพระนคร ใหคณะกรรมการ
ราษฎรเปนผูใชสิทธิแทน 

มาตรา 6 กษัตริยจะถูกฟองรองคดีอาชญายังโรงศาลไมไดเปนหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรจะวินิจฉัย 
มาตรา 7 การกระทําใดๆ ของกษัตริยตองมีกรรมการราษฎรผูหนึ่งผูใดลงนามดวย โดยไดรับความยินยอม

ของคณะกรรมการราษฎรจึ่งจะใชได มิฉะนั้นเปนโมฆะ 
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หมวด 3 

สภาผูแทนราษฎร 

สวนท่ี 1 
อํานาจและหนาท่ี 

มาตรา 8 สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจออกพระราชบัญญัติท้ังหลาย พระราชบัญญัตินั้นเม่ือกษัตริยได
ประกาศใหใชแลว ใหเปนอันใชบังคับได 

ถากษัตริยมิไดประกาศใหใชพระราชบัญญัตินั้นภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับพระราชบัญญัตินั้น
จากสภาโดยแสดงเหตุผลท่ีไมยอมทรงลงพระนาม ก็มีอํานาจสงพระราชบัญญัตินั้นคืนมายังสภา เพ่ือพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งถาสภาลงมติยืนตามมติเดิม กษัตริยไมเห็นพองดวย สภามีอํานาจออกประกาศพระราชบัญญัตินั้นใชบังคับ
เปนกฎหมายได 

มาตรา 9 สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจดูแลควบคุมกิจการของประเทศ และมีอํานาจประชุมกันถอดถอน
กรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลผูหนึ่งผูใดก็ได 

สวนท่ี 2  
ผูแทนราษฎร 

มาตรา 10 สมาชิกในสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนไปตามกาลสมัยดั่งนี้ 

สมัยท่ี 1 

นับแตวันใชธรรมนูญนี้เปนตนไปจนกวาจะถึงเวลาท่ีสมาชิกในสมัยท่ี 2 จะเขารับตําแหนงใหคณะราษฎร
ซ่ึงมีคณะผูรักษาพระนครฝายทหารเปนผูใชอํานาจแทนจัดต้ังผูแทนราษฎรชั่วคราวข้ึนเปนจํานวน 70 นายเปน
สมาชิกในสภา 
สมัยท่ี 2 

ภายในเวลา 6 เดือนหรือจนกวาการจัดประเทศเปนปกติเรียบรอย สมาชิกในสภาจะตองมีบุคคล 2 
ประเภททํากิจการรวมกัน คือ 

ประเภทท่ี 1 ผูแทนซ่ึงราษฎรจะไดเลือกข้ึนจังหวัดละ 1 นาย ถาจังหวัดใดมีสมาชิกเกินกวา 100,000 คน 
ใหจังหวัดนั้นเลือกผูแทนเพ่ิมข้ึนอีก 1 นายทุกๆ 100,000 นั้น เศษของ 100,000 ถาเกินกวาครึ่งใหนับเพ่ิมข้ึนอีก 1 

ประเภทท่ี 2 ผูเปนสมาชิกอยูแลวในสมัยท่ี 1 มีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทท่ี 1 ถาจํานวนเกินใหเลือก
กันเองวาผูใดจะคงเปนสมาชิกตอไป ถาจํานวนขาดใหผูท่ีมีตัวอยูเลือกบุคคลใดๆ เขาแทนจนครบ 
สมัยท่ี 3 

เม่ือจํานวนราษฎรท่ัวพระราชอาณาเขตตไดสอบไลวิชชาปถมศึกษาไดเปนจํานวนเกินกวาครึ่ง และอยาง
ชาตองไมเกิน 10 ป นับแตวันใชธรรมนูญนี้ สมาชิกในสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนผูท่ีราษฎรไดเลือกต้ังข้ึนเอง
ท้ังสิ้น สมาชิกประเภทท่ี 2 เปนอันไมมีอีกตอไป 

มาตรา 11 คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกเปนผูแทนประเภทท่ี 1 คือ 

1 สอบไลวิชชาการเมืองไดตามหลักสูตรซ่ึงสภาจะไดตั้งข้ึนไว 
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2 มีอายุ 20 ปบริบูรณ 
3 ไมเปนผูไรหรือเสมือนไรความสามารถ 
4 ไมถูกศาลพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิในการรับเลือก 
5 ตองเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย 
6 ฉะเพาะผูสมัครรับเลือกเปนผูแทนประเภทท่ี 1 ในสมัยท่ี 2 จะตองไดรับความเห็นชอบของสมาชิกใน

สมัยท่ี 1 เสียกอนวาเปนผูท่ีไมควรสงสัยวาจะนํามาซ่ึงความไมเรียบรอย 
มาตรา 12 การเลือกตั้งสมาชิกประเภทท่ี 1 ท่ี 2 ใหทําดั่งนี้ 
1. ราษฎรในหมูบานเลือกผูแทนเพ่ือออกเสียงตั้งผูแทนตําบล 
2. ผูแทนหมูบานเลือกผูแทนตําบล 
3. ผูแทนตําบลเปนผูเลือกตั้งสมาชิกในสภาผูแทนราษฎร 
การเลือกตั้งสมาชิกในสมัยท่ี 3 จะมีกฎหมายบัญญัติภายหลังโดยจะดําเนิรวิธีการท่ีใหสมาชิกไดเลือกตั้ง

ผูแทนในสภาโดยตรง 
มาตรา 13 ผูแทนประเภทท่ี 1 จะอยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ปนับแตวันเขารับตําแหนง แตเม่ือถึงสมัยท่ี 

3 แลวแมผูแทนในสมัยท่ี 2 จะไดอยูในตําแหนงไมถึง 4 ปก็ดี ตองออกจากตําแหนงนับแตวันท่ีผูแทนในสมัยท่ี 3 ได
เขารับตําแหนง 

ถาตําแหนงผูแทนวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามเวร ใหสมาชิกเลือกผูอ่ืนตั้งข้ึนใหมใหเต็มท่ี
วางแตผูแทนใหมมีเวลาอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีผูออกไปนั้นชอบท่ีจะอยูได 

มาตรา 14 ราษฎรไมวาเพศใดเม่ือมีคุณสมบัติดั่งตอไปนี้ ยอมมีสิทธิออกเสียงลงมติเลือกผูแทนหมูบานได 
คือ 

๑. มีอายุครบ 20 ปบริบูรณ 
๒. ไมเปนผูไรหรือเสมือนไรความสามารถ 
๓. ไมถูกศาลพิพากษาใหเสียสิทธิในการออกเสียง 
๔. ตองเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย 
คุณสมบัติของผูแทนหมูบานและผูแทนตําบลใหเปนไปเหมือนดั่งมาตรา 11 
มาตรา 15 การเลือกต้ังผูแทนใดๆ ใหถือตามคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือก

ครั้งท่ี 2 ถาครั้งท่ี 2 มีคะแนนเสียงเทากันใหตั้งคนกลางออกเสียงชี้ขาด และใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนกลางไว 
มาตรา 16 ผูแทนนอกจากถึงเวร จะตองออกจากตําแหนง ใหนับวาขาดจากตําแหนง เม่ือขาดคุณสมบัติ

ดั่งกลาวไวในมาตรา 11 อยางใดอยางหนึ่ง หรือเม่ือตาย หรือเม่ือสภาไดไดวินิจฉัยใหออกในเม่ือสภาเห็นวาเปนผูทํา
ความเสื่อมเสียใหแกสภา 

มาตรา 17 การฟองรองสมาชิกของสภาผูแทนราษฎรเปนคดีอาชญายังโรงศาลจะตองไดรับอนุญาตจาก
สภากอนศาลจึ่งจะรับฟองได 

สวนท่ี 3 

ระเบียบการประชุม 

มาตรา 18 ใหสมาชิกเลือกกันข้ึนเปนประธานของสภา 1 นายมีหนาท่ีดําเนิรการของสภา และมีรอง
ประธาน 1 นายเปนผูทําการแทน เม่ือประธานมีเหตุขัดของชั่วคราวท่ีจะทําหนาท่ีได 
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มาตรา 19 เม่ือประธานไมอยู หรือไมสามารถมาไดก็ใหรองประธานแทนเปนผูรักษาความเรียบรอยใน
สภา และจัดการใหไดปรึกษาหารือกันตามระเบียบ 

มาตรา 20 ถาประธานและรองประธานไมอยูในท่ีประชุมท้ัง 2 คนก็ใหสมาชิกท่ีมาประชุมเลือกตั้งกันเอง
ข้ึนเปนประธานคนหนึ่งชั่วคราวประชุมนั้น 

มาตรา 21 การประชุมปกติใหเปนหนาท่ีของสภาเปนผูกําหนด 

การประชุมพิเศษจะมีไดตอเม่ือสมาชิกมีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 15 คนไดรองขอหรือคณะกรรมการ

ราษฎรไดรองขอใหเรียกประชุม การนัดประชุมพิเศษ ประธานหรือผูทําการแทนประธานเปนผูสั่งนัด 

มาตรา 22 การประชุมทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดจึ่งจะ
เปนองคประชุมปรึกษาการได 

มาตรา 23 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ สมาชิกคนหนึ่งยอมมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากันใหผูเปนประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนไดอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา 24 สมาชิกไมตองรับผิดในถอยคําใดๆ ท่ีไดกลาวหรือแสดงเปนความเห็นหรือในการออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุม ผูหนึ่งผูใดจะวากลาวฟองรองเพราะเหตุนั้นหาไดไม 

มาตรา 25 ในการประชุมทุกคราวประธานตองสั่งใหเจาหนาท่ีประจําในสภาจดรายงานรักษาไว และเสนอ
เพ่ือใหสมาชิกไดตรวจแกไขรับรอง แลวใหผูเปนประธานในท่ีประชุมลงนามกํากับไว 

มาตรา 26 สภามีอํานาจตั้งอนุกรรมการเพ่ือทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือใหสอบสวนพิจารณาทํา
ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้ึนเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือปรึกษาหารือตกลงอีกชั้นหนึ่งก็ได ประธานอนุกรรมการ
นั้นเม่ือสภาไมไดตั้งก็ใหอนุกรรมการเลือกกันเองตั้งข้ึนเปนประธานได 

อนุกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใดๆ มาชี้แจงแสดงความเห็นได อนุกรรมการและผูท่ีเชิญมาไดรับสิทธิใน
การแสดงความเห็นตามมาตรา 24 

ในการประชุมอนุกรรมการนั้นตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 3 นายจึ่งจะเปนองคประชุม
ปรึกษาการได เวนแตอนุกรรมการนั้นจะมีจํานวนตั้งข้ึนเพียง 3 คน เม่ือมาประชุมแต 2 คนก็ใหนับวาเปนองค
ประชุมได 

มาตรา 27 สภามีอํานาจตั้งระเบียบการปรึกษาหารือเพ่ือดําเนิรการใหเปนไปตามธรรมนูญนี้ (ในชั้นแรกนี้
ใหอนุโลมใชขอบังคับสภากรรมการองคมนตรีฉะเพาะท่ีไมขัดกับธรรมนูญนี้ไปพลางกอน) 

หมวดท่ี 4 
คณะกรรมการราษฎร 

สวนท่ี 1 

อํานาจและหนาท่ี 

มาตรา 28 คณะกรรมการราษฎรมีอํานาจและหนาท่ีดําเนิรการใหเปนไปตามวัตถุท่ีประสงคของสภา 
มาตรา 29 ถามีการฉุกเฉินเกิดข้ึนซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมสภาราษฎรใหทันทวงทีมิได และ

คณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะตองออกกฎหมาย เพ่ือใหเหมาะแกการฉุกเฉินนั้นๆ ก็ทําได แตจะตองรีบนํา
กฎหมายนั้นข้ึนใหสภารับรอง 
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มาตรา 30 คณะกรรมการราษฎรมีอํานาจใหอภัยโทษแตใหนําความข้ึนขอพระบรมราชานุญาตเสียกอน 
มาตรา 31 ใหเสนาบดีกระทรวงตางๆ เปนผูรับผิดชอบตอคณะกรรมการราษฎรในกิจการท้ังปวง 
สิ่งใดซ่ึงเปนการฝาฝนตอคําสั่งหรือระเบียบการของคณะกรรมการราษฎร หรือกระทําไปโดยธรรมนูญไม

อนุญาตใหทําได ใหถือวาการนั้นเปนโมฆะ 
สวนท่ี ๒ 

กรรมการราษฎรและเจาหนาท่ีประจําก 

มาตรา 32 คณะกรรมการราษฎรประกอบดวยประธานคณะกรรมการราษฎร 1 นาย และกรรมการ
ราษฎร 14 นาย รวมเปน 15 นาย 

มาตรา 33 ใหสภาเลือกตั้งสมาชิกในสภาผู 1 ข้ึนเปนประธานกรรมการ และใหผูเปนประธานนั้นเลือก
สมาชิกในสภาอีก 14 นายเพ่ือเปนกรรมการ การเลือกนี้เม่ือไดรับความเห็นชอบของสภาแลว ใหถือวาผูท่ีไดรับ
เลือกนั้นๆ เปนกรรมการของสภา ในเม่ือสภาเห็นวากรรมการมิไดดําเนิรกิจการตามรัฐประศาสโนบายของสภา 
สภามีอํานาจเชิญกรรมการใหออกจากหนาท่ี แลวเลือกตั้งใหมตามท่ีกลาวในตอนนั้น 

มาตรา 34 กรรมการคนใดมีเหตุอันกระทําใหกรรมการคนนั้นขาดคุณสมบัติอันกําหนดไวสําหรับผูแทนใน
มาตรา 11 ก็ตาม หรือตายก็ตาม ใหสภาเลือกกรรมการแทนสําหรับตําแหนงนั้นๆ  

ในเม่ือสภาไดเลือกตั้งกรรมการแลว สภาชุดนั้นหมดกําหนดอายุตําแหนงเม่ือใด ใหถือวากรรมการชุดนั้น
ยอมหมดกําหนดอายุตําแหนงดวย 

มาตรา 35 การตั้งการถอดตําแหนงเสนาบดี ยอมเปนพระราชอํานาจของกษัตริย พระราชอํานาจนี้จะทรง
ใชแตโดยตามคําแนะนําของคณะกรรมการราษฎร 

มาตรา 36 การเจรจาการเมืองกับตางประเทศเปนหนาท่ีของกรรมการผูแทนราษฎร และกรรมการอาจตั้ง
ผูแทนเพ่ือการนี้ได 

การเจรจาไดดําเนิรไปประการใดใหกรรมการรายงานกราบบังคมทูลกษัตริยทรงทราบ 
การใหสัตยาบันสัญญาทางพระราชไมตรีเปนพระราชอํานาจของกษัตริย แตจะทรงใชพระราชอํานาจนี้

ตามคําแนะนําของกรรมการราษฎร 
มาตรา 37 การประกาศสงครามเปนพระราชอํานาจของกษัตริย แตจะทรงใชพระราชอํานาจนี้ตาม

คําแนะนําของกรรมการราษฎร 
สวนท่ี 3 

ระเบียบการประชุม 

มาตรา 38 ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการราษฎรใหอนุโลมตามท่ีบัญญัติในหมวดท่ี 3 
หมวดท่ี 5 

ศาล 

มาตรา 39 การระงับขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายท่ีใชอยูในเวลานี้ 

ประกาศมาณวันท่ี 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 และใหใชบังคับไดแตบัดนี้เปนตนไป 
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ภาคผนวก 2 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 

สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี 

พระปกเกลาเจาแผนดินสยาม 

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค 2475 พรรษาปจจุบันนสมัย จันทรคตินิยม ปละวังคสมพัตสร 

มฤคศิรมาส ศุกลปกษ เตรสีดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส ทศมสุรทิน สนิวาร โดยกาลบริจเฉท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันตเดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรียมหาราชรวิวงศ 

อสัมภินพงศพีระกษัตร บุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสําศุทธเคราหณี 

จักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณราชวรางกูร มหามกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธ อุตกฤษฏนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินีร

หาร บูรพาธิการสุสาธิต ธันยลักษณวิจิตรเสาภาคยสรรพางค มหาชโนตมางคมานทสนธิมตสมันตสมาคม บรมราช

สมภาร ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยศักดิเดช สรรพเทเวศปริยานุรักษ มงคลลัคนเนมาหวัย สุโขทัย

ธรรมราชา อภิเนาวศิลปศึกษาเดชนาวุธ วิชัยยุทธศาสดรโกศล วิมลนรรยพินิต สุจริตสมาจาร ภัทรภิชญานประ

ดิภานสุนทร ประวรศาสโนปสดมภกมูลมุขมาตยวรนายกมหาเสนานี สราชนาวีพยูหโยธโพยมจรบรมเชษฐโสทร

สมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราชสมบัตินพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโนปลักษณ มหาบรมราชาภิเษกาภิษิกต 

สรรพทศทิควิชิตเดโชไชย สกลมไหศวรยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชัน

ยาศรัย พุทธาทิไตรรัตนศรณารักษ วิศิษฏศักตอัครนเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีตลหฤทัย อโนปไมยบุนยการสกล

ไพศาลมหารัษฎราธิบดินทร ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระปกเกลาเจาอยูหัว 

เสด็จออก ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ทามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมราชวงศานุวงศ และทูตานุทูต

ผูแทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝาเบื้องบาทบงกชพรั่งพรอมกันโดยอนุกรม 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหประกาศความพระราชปรารภวา ขาราชการทหารพลเรือน 

และอาณาประชาราษฎรของพระองค ไดนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเพ่ือให

สยามราชอาณาจักรไดมีการปกครองตามวิสัยอารยประเทศในสมัยปจจุบัน 

ทรงพระราชดําริเห็นวา สมเด็จพระเจาแผนดินในพระบรมราชจักรีวงศ ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชยผานสยาม

พิภพทรงดําเนิรพระราโชบายปกครองราชอาณาจักร ดวยวิธีสมบูรณาญาสิทธิราชภายในทศพิธราชธรรมจรรยา 

ทรงทํานุบํารุงประเทศใหรุงเรืองไพบูลยสืบมาครบ 150 ปบริบูรณ ประชาชนชาวสยามไดรับพระบรมราชบริหารใน

วิถีความเจริญนานาประการโดยลําดับ จนบัดนี้มีการศึกษาสูงข้ึนแลว มีขาราชการประกอบดวยวุฒิปรีชาในรัฐาภิ

ปาลโนบายสามารถนําประเทศชาติของตน ในอันท่ีจะกาวหนาไปสูสากลอารยธรรมแหงโลกโดยสวัสดี สมควรแลว
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ท่ีจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ใหขาราชการและประชาชนของพระองค ไดมีสวนมีเสียงตามความเห็นดี

เห็นชอบในการจรรโลงประเทศสยามใหวัฒนาการในภายภาคหนา จึ่งทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรด

กระหมอม พระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามตามความประสงค เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2475 เปนการชั่วคราวพอใหสภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมการราษฎร ไดจัดรูปงานดําเนิรประศาส

โนบายใหเหมาะสมแกท่ีไดเปลี่ยนการปกครองใหม ครั้นแลว โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสภาผูแทนราษฎร

ปรึกษากันรางพระราชกําหนดบทรัฐธรรมนูญอันจะพึงตรึงเปนหลักถาวรแหงประศาสนวิธีตอไป ซ่ึงสภา

ผูแทนราษฎรไดแตงตั้งอนุกรรมการข้ึนคณะหนึ่งประกอบการรางรัฐธรรมนูญนั้น 

บัดนี้ อนุกรรมการไดเรียบเรียงรัฐธรรมนูญฉะบับถาวรสนองพระเดชพระคุณสําเร็จลงดวยดี นําเสนอสภา

ผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาปรึกษาลงมติแลวจึ่งทูลเกลาทูลกระหมอมถวายคําปรึกษาแนะนํา

ดวยความยินยอมพรอมท่ีจะตราเปนรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินไดเม่ือและทรงพระราชวิจารณถ่ีถวนท่ัว

กระบวนความแลว ทรงพระราชดําริเห็นสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติ 

จึ่งมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมสั่งใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 

ประสิทธิ์ประสาทประกาศพระราชทานแกประชากรของพระองค ใหดํารงอิสสราธิปไตยโดยบริบูรณ ตั้งแตวันนี้เปน

ตนไป 

ขอใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรของเรานี้ จงเปนหลักท่ีสถาพรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอัน

ประเสริฐ เปนบอเกิดความผาสุกสันติคุณวิบุลราศีแกอาณาประชาชนตลอดจําเนียรกาลประวัติ นําประเทศสยาม

บรรลุสรรพพิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศมโหฬาร ขอใหพระบรมราชวงศานุวงศ และขาราชการท้ัง

ทหารพลเรือนทวยอาณาประชาราษฎร จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันทในอันจะรักษาปฏิบัติรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยามนี้ ใหยืนยงอยูคูกับสยามรัฐราชสีมา ตราบเทากัลปาวสานสมดั่งพระบรมราชประณิธาน ทุก

ประการเทอญ 

 

 

บทท่ัวไป 

มาตรา 1 สยามประเทศเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 

ประชาชนชาวสยามไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

มาตรา 2 อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริยผูเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นแต

โดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
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หมวด 1 

พระมหากษัตริย 

มาตรา 3 องคพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการ ผูใดจะละเมิดมิได 

มาตรา 4 พระมหากษัตริยตองทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 

มาตรา 5 พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพสยาม 

มาตรา 6 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 7 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 8 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาลท่ีไดตั้งข้ึนตามกฎหมาย 

มาตรา 9 การสืบราชสมบัติทานวาใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมนเทียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พ.ศ. 

2467 และประกอบดวยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 10 ในเม่ือพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือดวยเหตุใดเหตุหนึ่งจะทรง

บริหารพระราชภาระไมได จะไดทรงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนคณะข้ึนใหเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ดวยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร ถาหากพระมหากษัตริยมิไดทรงตั้งหรือไมสามารถจะทรงต้ังไดไซร ทาน

ใหสภาผูแทนราษฎรปรึกษากันตั้งข้ึน และในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรยังมิไดตั้งผูใด ทานใหคณะรัฐมนตรีกระทํา

หนาท่ีนั้นไปชั่วคราว 

มาตรา 11 พระบรมวงศานุวงศต้ังแตชั้นหมอมเจาข้ึนไปโดยกําเนิดหรือโดยแตงตั้งก็ตาม ยอมดํารงอยูใน

ฐานะเหนือการเมือง 

หมวด 2 

สิทธิและหนาท่ีของชนชาวสยาม 

มาตรา 12 ภายในบังคับแหงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดย

กําเนิดก็ดี โดยแตงตั้งก็ดี หรือโดยประการอ่ืนใดก็ดีไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิ์อยางใดเลย 

มาตรา 13 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ

พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกขตอหนาท่ีของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมของประชาชน 

มาตรา 14 ภายในบังคับแหงบทกฎหมายบุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน 

การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ 
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มาตรา 15 บุคคลมีหนาท่ีเคารพตอกฎหมายและมีหนาท่ีปองกันประเทศ ชวยเหลือราชการโดยทางเสีย

ภาษีและอ่ืนๆ ภายในเง่ือนไขและโดยอาการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมวด 3 

สภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 16 สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกซ่ึงราษฎรเปนผูเลือกตั้งข้ึน 

มาตรา 17 คุณสมบัติแหงผูเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกต้ังอีกท้ังวิธีเลือกตั้งและจํานวนสมาชิก ใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 18 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป ถาตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะเหตุ

อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนใหเต็มตําแหนงท่ีวางอยู แตสมาชิกท่ีเขามาแทนนั้นให

อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

มาตรา 19 กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองปฏิญาณในท่ีประชุมแหงสภา วาจะรักษาไว

และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 20 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนผูแทนของปวงชนชาวสยาม มิใชแทนแตฉะเพาะผูท่ีเลือกตั้ง

ตนข้ึนมา ตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 

มาตรา 21 สมาชิกภาพแหงสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เม่ือ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือยุบสภา 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(5) สภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยใหออกจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อม

เสียแกสภา มติในขอนี้ตองมีเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

มาตรา 22 พระมหากษัตริยทรงตั้งสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรตามมติของสภา ใหเปนประธานแหงสภา

หนึ่งนายเปนรองประธานนายหนึ่งหรือหลายนายก็ได 

มาตรา 23 ประธานแหงสภามีหนาท่ีดําเนิรกิจการของสภาใหเปนไปตามระเบียบ รองประธานมีหนาท่ี

กระทํากิจการแทนประธานในเม่ือประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

มาตรา 24 ในเม่ือประธานและรองประธานไมอยูในท่ีประชุม ใหสมาชิกเลือกต้ังกันเองข้ึนเปนประธาน

การประชุมในคราวประชุมนัน้ 
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มาตรา 25 การประชุมทุกคราว ตองมีสมาชิกมาประชุมไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

จึ่งเปนองคประชุมได 

มาตรา 26 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษานั้น ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนไวแตเรื่องซ่ึงมี

บทบัญญัติไวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญนี้ 

สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา 27 ในท่ีประชุมแหงสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดๆ ในทางแสดงขอความหรือแสดงความเห็น

หรือออกเสียงลงคะแนน ทานวาเปนเอกสิทธิ์อันเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้นในทาง

ใดๆ มิได 

เอกสิทธิ์นี้คุมครองไปถึงผูพิมพและโฆษณารายงานการประชุมโดยคําสั่งของสภา และคุมครองไปถึงบุคคล

ท่ีสภาเชิญมาแสดงขอความหรือออกความเห็นในท่ีประชุมดวย 

มาตรา 28 ในปหนึ่งทานใหมีสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย แลวแตสภาจะกําหนด การ

ประชุมครั้งแรกตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในเวลาเกาสิบวันนับแตการเลือกตั้งเสร็จแลว วันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจําป ทานใหสภากําหนด 

มาตรา 29 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ทานวามีกําหนดเวลาเกาสิบวัน แตพระมหากษัตริยจะโปรดเกลา

ฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได 

อนึ่งในระหวางเวลาเกาสิบวันนั้น จะโปรดเกลาฯ ใหปดประชุมก็ได 

มาตรา 30 พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรตามสมัยประชุม และทรงเปดปดประชุม 

พิธีเปดประชุม จะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนิรมาทรงทําหรือจะโปรดเกลาฯ ใหรัชชทายาทท่ีบรรลุ

นิติภาวะแลว หรือนายกรัฐมนตรีกระทําพิธีแทนพระองคก็ได 

มาตรา 31 เม่ือเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมวิสามัญแหงสภา

ผูแทนราษฎรก็ได 

มาตรา 32 เม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนท้ังหมด เห็นเปนการ

จําเปนเพ่ือประโยชนแหงรัฐแลว ยอมมีสิทธิรวมกันทําคํารองขอตอประธานแหงสภา ใหนําความกราบบังคมทูล

ขอใหทรงเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาผูแทนราษฎรได ในกรณีเชนนี้ทานใหประธานแหงสภานําความกราบบังคม

ทูลและรับสนองพระบรมราชโองการ 
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มาตรา 33 ในระหวางสมัยประชุม ผูใดจะฟองสมาชิกแหงสภาในทางอาชญา ทานวาศาลจะตองไดรับ

อนุญาตจากสภากอนจึ่งพิจารณาได และการพิจารณาคดีนั้นตองมิใหเปนการขัดขวางตอการท่ีสมาชิกผูนั้นจะมา

เขาประชุม 

อนึ่งการพิจารณาคดีท่ีศาลไดกระทําไปกอน มีคําอางวาผูตองหาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ทานวา

เปนอันใชได 

มาตรา 34 ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับหรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปกักขัง เวนไวแตจับในขณะ

กระทําผิด แตตองรีบรายงานไปยังประธานแหงสภา และประธานแหงสภาอาจสั่งปลอยผูถูกจับใหพนจากการกักขัง

ได 

มาตรา 35 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหราษฎรเลือกต้ัง

สมาชิกมาใหม ในพระราชกฤษฎีกาใหยุบสภาเชนนี้ ตองมีกําหนดใหเลือกตั้งสมาชิกใหมภายในเกาสิบวัน 

มาตรา 36 บรรดาพระราชบัญญัติท้ังหลาย จะตราข้ึนเปนกฎหมายไดแตโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 37 งบประมาณแผนดินประจําป ทานวาตองตราข้ึนเปนพระราชบัญญัติ ถาและพระราชบัญญัติ

ออกไมทันปใหม ทานใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 

มาตรา 38 เม่ือสภาผูแทนราษฎรไดรางพระราชบัญญัติข้ึนสําเร็จแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ 

ถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ทานใหใชบังคับเปน

กฎหมายได 

มาตรา 39 ถาพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัตินั้น จะไดพระราชทานคืนมายังสภา

ภายในหนึ่งเดือน นับแตวันท่ีนายกรัฐมนตรีนําทูลเกลาฯ ถวายก็ดี หรือมิไดพระราชทานคืนมายังสภาภายในหนึ่ง

เดือนนั้นก็ดี สภาจะตองปรึกษากันใหมและออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีเรียกชื่อ ถาและสภาลงมติตามเดิมไซร 

ทานใหนํารางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนทูลเกลา ฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เม่ือพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย 

พระราชทานลงมาภายในสิบหาวันแลว ทานใหประกาศพระราชบัญญัตินั้นใชบังคับเปนกฎหมายได 

มาตรา 40 สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมราชการแผนดิน 

ในท่ีประชุม สมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในขอความใด ๆ อันเก่ียวกับการงานในหนาท่ีได แต

รัฐมนตรียอมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมตอบ เม่ือเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเก่ียวกับความปลอดภัย

หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

มาตรา 41 สภายอมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะลงมติความไวใจในรัฐมนตรีรายตัวหรือท้ังคณะ 

ญัตติความไวใจนั้น ทานมิใหลงมติในวันเดียวกันกับวันท่ีปรึกษา 
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มาตรา 42 การประชุมของสภาผูแทนราษฎรยอมเปนการเปดเผย ตามลักษณะท่ีจะไดกําหนดไวใน

ขอบังคับของสภา แตการประชุมลับก็ยอมมีได เม่ือคณะรัฐมนตรีรองขอหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันไมต่ํา

กวาสิบหาคนรองขอ 

มาตรา 43 สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือก

บุคคลท่ีเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกก็ตาม เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนขอความใด ๆ อันอยูในวงงานของสภาแลวรายงานตอสภา คณะกรรมาธิการท่ีกลาวนี้ยอมมีอํานาจเรียก

บุคคลใด ๆ มาชี้แจงแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือพิจารณาอยูนั้นได 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา 27 นั้น ทานวาคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาท่ีตามมาตรานี้ดวย 

มาตรา 44 การประชุมคณะกรรมาธิการตามมาตรา 43 นั้น ทานวาตองมีกรรมาธิการมาประชุมไมต่ํากวา

ก่ึงจํานวนจึงเปนองคประชุมได 

มาตรา 45 สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจตั้งขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภา เพ่ือดําเนิรการตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด 4 

คณะรัฐมนตรี 

มาตรา 46 พระมหากษัตริยทรงตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายกนายหนึ่ง และรัฐมนตรี

อีกอยางนอยสิบสี่นาย อยางมากยี่สิบสี่นาย 

ในการตั้งนายกรัฐมนตร ีประธานแหงสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ใหคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน 

มาตรา 47 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกสิบสี่นายตองเลือกจากสมาชิกของสภาผูแทนราษฎร นอกนั้น

จะเลือกจากผูท่ีเห็นวามีความรูความชํานาญเปนพิเศษ แมมิไดเปนสมาชิกของสภาผูแทนราษฎรก็ได แตตองเปนผูท่ี

อาจดํารงตําแหนงการเมืองได 

มาตรา 48 รัฐมนตรีผูมิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ยอมมีสิทธิไปประชุมและแสดงความเห็นใน

สภาผูแทนราษฎรได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เอกสิทธิ์ท่ีบัญญัติไวในมาตรา 27 นั้น ทานใหนํามาใชดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 49 การตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรัฐมนตรีนั้น ไมทําใหผูไดรับตั้งจําตองลาออกจากสมาชิก

ภาพ 
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มาตรา 50 ในการบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความไวใจของสภา

ผูแทนราษฎร 

รัฐมนตรีผูไดรับแตงต้ังใหบัญชาการกระทรวงทะบวงการตองรับผิดชอบในหนาท่ีของตนตอสภา

ผูแทนราษฎรในทางรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีทุกคนจะไดรับแตงตั้งใหบัญชาการกระทรวงทะบวงการหรือไมก็ตาม 

ตองรับผิดชอบรวมกันในนโยบายท่ัวไปของรัฐบาล 

มาตรา 51 รัฐมนตรีท้ังคณะตองออกจากตําแหนงเม่ือสภาผูแทนราษฎรลงมติไมไวใจในคณะ หรือเม่ือ

สภาผูแทนราษฎรชุดท่ีใหความไวใจแกคณะรัฐมนตรีในขณะเขารับหนาท่ีนั้นสิ้นสุดลง ในกรณีท้ังสองนี้ ทานวา

คณะรัฐมนตรีท่ีออกนั้นตองอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนิรการไปจนกวาคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ี 

นอกจากนี้ความเปนรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงฉะเพาะตัวโดย 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 21 (4) 

(4) สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไวใจ 

มาตรา 52 ในเหตุฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรใหทันทวงทีมิได พระมหากษัตริยจะทรงตรา

พระราชกําหนดใหใชบังคับดั่งเชนพระราชบัญญัติก็ได 

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎรตอไป ทานใหนําพระราชกําหนดนั้นเสนอตอสภาเพ่ืออนุมัติ ถาสภา

อนุมัติแลวพระราชกําหนดนั้นก็เปนพระราชบัญญัติตอไป ถาสภาไมอนุมัติไซร พระราชกําหนดนั้น เปนอันตกไป 

แตท้ังนี้ไมกระทบถึงกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชพระราชกําหนดนั้น 

คําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาท่ีกลาวนี้ ทานวาใหทําเปนพระราชบัญญัติ 

มาตรา 53 พระมหากษัตริยทรงประกาศใชกฎอัยยการศึกตามลักษณะและวิธีการในพระราชบัญญัติ

กฎอัยยการศึก 

มาตรา 54 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม ทําหนังสือสัญญาสันติภาพ

สงบศึกและทําหนังสือสัญญาอ่ืน ๆ กับนานาประเทศ 

การประกาศสงครามนั้น จะทรงทําตอเม่ือไมขัดแกบทบัญญัติแหงกติกาสันนิบาตชาติ 

หนังสือสัญญาใด ๆ มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตตสยามหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไป

ตามสัญญาไซร ทานวาตองไดรับความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา 55 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานอภัยโทษ 
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มาตรา 56 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 

มาตรา 57 ภายในบังคับแหงมาตรา 32 และ 46 บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราช

โองการใดๆ อันเก่ียวกับราชการแผนดิน ทานวารัฐมนตรีนายหนึ่งตองลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปน

ผูรับผิดชอบ 

หมวด 5 

ศาล 

มาตรา 58 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ทานวาเปนอํานาจของศาลโดยฉะเพาะ ซ่ึงจะตองดําเนิรตาม

กฎหมายและในนามพระมหากษัตริย 

มาตรา 59 บรรดาศาลท้ังหลายจักตั้งข้ึนไดแตโดยพระราชบัญญัติ 

มาตรา 60 ผูพิพากษายอมมีอิสสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามกฎหมาย 

หมวด 6 

บทสุดทาย 

มาตรา 61 บทบัญญัติแหงกฎหมายใดๆ มีขอความแยงหรือขัดแกรัฐธรรมนูญนี้ ทานวาบทบัญญัตินั้นๆ 

เปนโมฆะ 

มาตรา 62 ทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 63 รัฐธรรมนูญนี้ จะแกไขเพ่ิมเติมไดแตโดยเง่ือนไขตอไปนี้ 

1. ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติม ทานวาตองมาจากคณะรัฐมนตรีทางหนึ่ง หรือมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ซ่ึงรวมกันมีจํานวนไมต่ํากวาหนึ่งในสี่แหงจํานวนสมาชิกท้ังหมดทางหนึ่ง 

2. เม่ือสมาชิกไดลงมติครั้งหนึ่งแลว ทานใหรอไวหนึ่งเดือน เม่ือพนกําหนดแลวใหนําข้ึนเสนอสภาเพ่ือลง

มติอีกครั้งหนึ่ง 

3. การออกเสียงลงคะแนน ทานใหใชวิธีเรียกชื่อและตองมีเสียงเห็นชอบดวยการแกไขเพ่ิมเติมนั้น ไมต่ํา

กวาสามในสี่แหงจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

เม่ือการออกเสียงลงมติไดเปนไปตามท่ีกลาวขางบนนี้แลว ทานจึ่งใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติ

มาตรา 38, 39 

หมวด 7 

การใชรัฐธรรมนูญและบทเฉพาะกาล 
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มาตรา 64 ภายในบังคับแหงบทบัญญัติหมวดนี้ ใหใชรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

มาตรา 65 เม่ือราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

ยังมีการศึกษาไมจบประถมศึกษาสามัญมากกวาก่ึงจํานวนท้ังหมดและอยางชาตองไมเกินกวาสิบป นับแตวันใช

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก 2 

ประเภทมีจํานวนเทากัน 

(1) สมาชิกประเภทท่ี 1 ไดแกผูท่ีราษฎรเลือกตั้งข้ึนตามเง่ือนไขในบทบัญญัติมาตรา 16, 17 

(2) สมาชิกประเภทท่ี 2 ไดแกผูซ่ึงพระมหากษัตริยทรงตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระหวางเวลาท่ีใชบทบัญญัติฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช 2475 

มาตรา 66 ในระหวางกําหนดเวลาท่ีกลาวในมาตรา 65 หากวามีการยุบสภาตามความในมาตรา 35 ไซร 

ทานใหมีการเลือกตั้งสมาชิกใหมเฉพาะในสวนสมาชิกประเภทท่ี 1 

มาตรา 67 ภายในบังคับแหงมาตรา 21 (2) (3) (4) (5) ทานวาสมาชิกประเภทท่ี 2 คงอยูในตําแหนงได

ตลอดเวลาท่ีกําหนดไวในมาตรา 65 แตทานมิใหมีการประชุมดําเนิรการของสภาในระหวางท่ีสภาตองยุบตามความ

ในมาตรา 35 

มาตรา 68 ในระหวางเวลาตั้งแตใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาสมาชิกตามมาตรา 65 นั้นจะไดเขารับหนาท่ีแลว 

ทานวาสภาผูแทนราษฎรคงประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีอยูแลวโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดิน

สยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พระยามโนปกรณนิติธาดาประธานคณะกรรมการราษฎร 
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