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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญ  

ในการศึกษาที่ผานมามีแนวทางการอธิบายเหตุการณการการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 

น้ันเปนเรื่องของชนช้ันนําที่ประชาชนมิไดเขามามีสวนรวมหรือต่ืนตัวทางการเมืองแตอยางใด การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวมีผลเฉพาะเรื่องการเรงเวลาของการมีรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเพียงเทาน้ัน และแทบไมแตกตางจากการ

ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยางกะทันหันของผูกอการที่เรียกตนเองวา 

“คณะราษฎร” ซึ่งเปนกลุมกระฎมพี ขาราชการทหาร และพลเรือน ซึ่งเปนกลุมขาราชการที่เปนคนช้ันกลางใน

เมืองหลวง และการปฏิวัติดังกลาวน้ีเปนการปฏิวัติที่ขาดมวลชนสนับสนุน ขาดการเคลื่อนไหวในรูปแบบขบวนการ 

จึงนําไปสูความขัดแยงที่จํากัดวงระหวางชนช้ันนําในอํานาจเกาและชนช้ันนําในอํานาจใหม โดยที่ประชาชนมีสิทธิ

เพียงเปนผูเลือกต้ัง ทําใหประชาธิปไตยของไทยอยูในลักษณะลมลุกคลุกลานตลอดมา 0

1 ที่สําคัญแนวทางการ

อธิบายดังกลาวยังมีอิทธิพลตราบถึงปจจุบันและมักถูกโยงเขาสูขอถกเถียงซึ่งเช่ือมโยงกับการเมืองปจจุบันที่มีการ

พยายามยอนกลับไปอธิบายอดีตโดยเฉพาะการถกเถียงและใหความหมายใหมของเหตุการณสําคัญทางการเมือง 

น้ันก็คือเหตุการณการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ที่กําลังเปนที่สนใจในสังคมระดับกวาง  

แนวทางการอธิบายดังกลาวน้ีไดรับอิทธิพลของแนวคิดพัฒนาการเมือง ที่มีการศึกษาประวัติศาสตร

การเมืองในแงมุมตาง ๆ โดยนักรัฐศาสตรในไทยและมีการรเิริ่มใชเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือใชในการวิเคราะห 

และแนวทางดังกลาวน้ีขยายตัวนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2510 จนถึงตนทศวรรษ 2520 ที่ปรากฏวามีวิทยานิพนธ

จํานวนหน่ึงที่ไดทําการศึกษาประเด็นประวัติศาสตรทางการเมืองที่นําเอาแนวคิดพัฒนาการเมืองมาใชเพ่ือวิเคราะห

ประวัติศาสตรการเมืองไทย 1

2 การศึกษาประวัติศาสตรการเมืองในแนวทางดังกลาวน้ีเกิดขึ้นภายใตบริบทที่การ

                                                            
1 ชยัอนนัต ์สมทุวณิช, การเมืองการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 2411-2475, (กรุงเทพฯ: คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2523), 

หนา้ 164.  
2 ณฏัพงษ ์สกลุเล่ียว, วิธีวิทยาของการศกึษาประวตัิศาสตรไ์ทย, (พิษณโุลก: ภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร, 

2564), หนา้ 7. ตวัอยา่งของงานศกึษาเหลา่นี ้เช่น นิคม จารุมณี, “กบฏบวรเดช” วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชา

ประวตัิศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2518, รชันี กลัยาณคณุาวฒุิ, “ท่ีมาของรฐัสภาไทย”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต 

ภาควิชาประวตัิศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั,2521, ประชนั รกัพงษ,์ “การศกึษาบทบาททางการเมืองไทยในระบบรฐัสภาของรฐับาล

ทหารและรฐับาลพลเรอืนในประเทศไทย (พ.ศ. 2481-2500), วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2520, นยันา หงสท์องคาํ, “พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและคณะราษฎร”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต 

ภาควิชาประวตัิศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2520 และเพีย้น อนัชฤูทธ์ิ, “รฐับาล: การศกึษาเชิงวิเคราะหปั์ญหาเสถียรภาพของรฐับาล
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เมืองไทยน้ันอยูภายใตการบริหารของรัฐบาลทหารอยางยาวนานนับต้ังแตทศวรรษ 2500 สงผลใหคนยุคดังกลาวน้ี

มีประสบการณรวมกันในการอยูภายใตการบริหารของรัฐบาลเผด็จการทหาร ทําใหมีการยอนกลับไปพิจารณาอดีต

เพ่ือศึกษาหาสาเหตุความบกพรองทางการเมืองของไทย ดังน้ันจึงเริ่มมีการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองที่นํามาเอา

กรอบแนวคิดพัฒนาการเมืองมาใชวิเคราะหจึงใหภาพในเชิงลบตอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ภายใตความไมพรอมสงผลใหการเปลี่ยนผานเขาสูระบอบประชาธิปไตยน้ันไมราบรื่นและไดกลายมาเปนวงจร

อุบาทวในการเมืองไทย2

3 

อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาแนวทางการอธิบายดังกลาวมีปญหา กลาวคือเปนการมองที่ขาดการมองอยาง

รอบดานและขาดการใหพ้ืนที่กับประชาชนโดยผูกติดกับรูปแบบของการปฏิวัติที่จําเปนตองเปนตองมีมวลชน

จํานวนมากเขามารวม เน่ืองจากในขอเท็จจริงอีกดานหน่ึงของการปฏิวัติสยามน้ันไดมีงานศึกษาที่ช้ีใหเห็นถึงพลัง

ของคนช้ันกลางที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคมสยามไดเขามามีสวนผลักดันใหเกิดการปฏิวัติ

ขึ้น งานศึกษาดังกลาวน้ีปรากฏขึ้นในทศวรรษ 2530 และสามารถลมลางความเขาใจเดิมที่เคยมีอยูกอนในทศวรรษ

กอนหนาที่มีตอการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ในเชิงลบ กลับกลายมาเปนการช้ีใหเห็นพลังและความซับซอนของกลุมคนที่

หลากหลายที่ลวนมีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองขึ้น3

4  

จากที่กลาวมาขางตนพอจะเห็นไดแลวนับต้ังแตอดีตมีแนวทางการอธิบายการเมืองไทยในหวงเวลาสําคัญ

มาบางแลวน่ันก็คือเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 และตางมีการวิเคราะหที่แตกตางกันเปน

หลายแนวทางดวยกัน 4

5 ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาเพ่ือเปนการถกเถียงกับคําอธิบายที่มักใหภาพในกระบวนการปฏิวัติ

สยาม พ.ศ. 2475 น้ันปราศจากซึ่งราษฎรที่เขามารวมในกระบวนการดังกลาวอันเปนภาพที่แหงแลงไรชีวิตชีวา 

และขาดบรรยากาศแหงยุคสมัยของการปฏิวัติราวกับวามีเพียงคนไมก่ีกลุมในเหตุการณดังกลาว เพราะฉะน้ันเพ่ือ

คืนพ้ืนที่ทางประวัติศาสตรใหกับประชาชนที่เคยเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรการเมืองไทยและอยูในยุคสมัย

ดังกลาว จึงควรที่จะมีการคนควาและอธิบายบทบาทของราษฎรสยามในแงมุมที่เขามามีสวนรวมหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองอยางไร โดยอาจจะพิจารณาในแงมุมความคาดหวังของราษฎรที่มีตอระบอบการเมือง

ใหมอยางไรบาง ในมิติใดบาง ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนปฏิกิริยาของราษฎรหลังการปฏิวัติก็วาได โดยการหันกลับมา

                                                            
ท่ีมาจากการเลือกตัง้ในชว่ง พ.ศ. 2498-2514” วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัิศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 
2523. 
3 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 9.  
4 โปรดด ูนครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475, (นนทบรุ:ี ฟา้เดียวกนั, 2553).  
5 การศกึษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นีถ้กูศกึษาจากหลายแนวทางดว้ยกนั เช่น งานศกึษาท่ีเนน้ความเปล่ียนแปลงใน

สมยัสมบรูณาญาสทิธิราชยท่ี์สง่ผลใหเ้กิดการลม่สลายของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์งานท่ีเนน้การอธิบายการปฏิวตัิสยาม 2475 

โดยตรง งานศกึษาท่ีเนน้มิติดา้นความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกบัการเมือง เป็นตน้ โปรดดรูายละเอียดใน ศราวฒุิ วิสาพรม, “80 

ปี การปฏิวตัิสยาม 2475 ยอ้นพินิจพรมแดนความรูก้ารปฏิวตัิสยาม 2375 (อีกครัง้)”,วารสารสถาบนัพระปกเกลา้  (มกราคม-เมษายน 

2556), หนา้ 5-37. 
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ศึกษาราษฎรหรือประชาชนน้ีเปนการมองในฐานะของผูที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร ที่มีบทบาทในการสราง

ประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของประวัติศาสตรการเมือง ราษฎรจะมีบทบาทหรือ

คาดหวังตอระบอบการเมืองใหมอยางไรจึงเปนสิ่งที่สมควรคนควาอยางย่ิงที่จะชวยเติมเต็มภาพช้ินสวนของ

เรื่องราวในอดีตที่มีพ้ืนที่ของราษฎรสยามในหวงเวลาสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และผูวิจัยเห็นวา

การเขามามีสวนรวมของประชาชนในยุคตนของระบอบประชาธิปไตยน้ันไมควรถูกจํากัดในมิติของการเลือกต้ัง 

การแสดงออกในมิติของภาคประชาสังคมตามแนววิเคราะหทางรัฐศาสตรเทาน้ัน ซึ่งวิธีการมองดังกลาวน้ีเปนการ

บดบังการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ จนทําใหนําไปสูขอสรุปที่วาไมมีราษฎรในการปฏิวัติสยาม 

พ.ศ. 2475  

ภายหลังการสิ้นสุดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลภายใตพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจอยางหนัก โดยมีสาเหตุทั้งที่มีปจจัยภายในประเทศคือ ความไม

มั่นคงทางการคลังต้ังแตชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพ้ืนฐานของนโยบาย

การเงินและการคลังของสยามที่ดําเนินเปนไปตามแนวทางอนุรักษนิยมซึ่งเปนแนวทางที่ไดถูกวางไวต้ังแตรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่เนนการรักษาเสถียรภาพเงินคงคลังไว ไมนิยมการใชจายจากการ

กูเงินจากตางประเทศ และหลีกเลี่ยงการกูเงิน 5

6 ปจจัยภายนอกประเทศคือ ความปนปวนของทางการเงินระหวาง

ประเทศเน่ืองมาจากหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษและประเทศอ่ืน ๆไดออกจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรฐานทองคํา และสยามก็ไดออกจากมาตรฐานทองคําดวย และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญของโลก (Great 

depression) ในป พ.ศ. 2472 อันเกิดจากภาวะฟองสบูแตกในสหรัฐอเมริกาและสงผลกระทบตอสยาม วิธีการ

แกไขปญหาของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวคือการตัดทอนรายจายอยางรุนแรง เพ่ือใหเกิดดุล

งบประมาณ เชน การดุลราชการ การขึ้นภาษีแทบทุกประเภท การเก็บภาษีรายใหม เปนตน6

7 

ผลจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดนําไปสูความ

เดือดรอนของประชาชน ซึ่งก็ไดสะทอนออกมาในงานเขียนที่วิพากษวิจารณตอนโยบายทางเศรษฐกิจ เชน 

ความเห็นตอการใชนโยบายการเงิน การคลัง ความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบาย และการ

เสนอแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจจากสื่อมวลชน 7

8 นอกจากบนพ้ืนที่หนาหนังสือพิมพแลว ยังมีการเคลื่อนไหว

ทางความคิดตามแบบแผนจารีตประเพณี น่ันก็คือการถวายฎีกา อันเปนชองทางสื่อสารความนึกคิดทางเศรษฐกิจ

                                                            
6 มยรีุ นกยงูทอง, “ปัญหาเศรษฐกิจในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2468-2477)”, ใน ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (บรรณาธิการ), 

ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2527), หนา้. 496-497.  
7 อจัฉราพร กมทุพิสมยั, “ปัญหาภายในสงัคมไทยก่อนการปฏิวตัิ 2475 ภาพสะทอ้นจากเอกสารและงานเขียนหนงัสือพิมพ”์, (กรุงเทพฯ:

สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2530), หนา้. 252. 
8 เรื่องเดียวกนั,  น. 253.  
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ของประชาชนที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือแกไขปญหาทางเก่ียวกับเรื่องปากทอง และเปนความตองการความ

เจริญของประเทศ8

9 

 มิใชแตความเคลื่อนไหวทางความคิดทางการเมืองที่ไดปรากฏขึ้นในสยามอยางเขมขึ้น รวมถึงการ

วิพากษวิจารณรัฐบาล แตในอีกดานหน่ึงไดปรากฏความคิดเรื่องการวางแนวเศรษฐกิจขึ้นบางแลว แมวาจะปรากฏ

ขึ้นอยางเบาบางในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย และความรูดานเศรษฐศาสตรถือเปนเรื่องตองหามในสยาม ทั้งที่เปน

ศาสตรอันเปนประโยชนแกการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามก็มีผูริเริ่มเขียนงานดานเศรษฐศาสตรเพ่ือเผยแพรขึ้น

ครั้งแรกน่ันก็คือ พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) ในชวงรัชกาลที่ ที่ 6  โดยไดเขียนเรื่อง ทรัพยศาสตรเลม 1 

และเลม 2  เมื่อป พ.ศ. 2454 ถือไดวาเปนตําราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย นับไดวาเปนความคิดที่กาวหนา

อยางมากในขณะน้ัน ซึ่งเปนหนังสือแนวเศรษฐศาสตรการเมือง โดยมุงหวังใชวิชาดังกลาวแกไขปญหาของชาติ

บานเมือง ช้ีใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสยามน่ันก็คือสภาพความยากจน หนังสือเลมดังกลาวไดทําการ

วิพากษวิจารณถึงการไมสนับสนุนใหเกิดการสะสมทุนในสยามจนนําไปสูความลาหลังทางเศรษฐกิจ และไดเสนอ

แนวทางการแกไขปญหาโดยใชการพัฒนาเศรษฐกิจอันเปนการจัดระบบเศรษฐกิจภายในเสียใหม โดยผานวิธีการ

สหกรณ และการกระตุนใหรัฐบาลเปนหนวยที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแนนอนวาความรูชุดดังกลาว

มิไดถูกยอมรับในสังคมสยาม และไดถูกหามเผยแพรดวย9

10 นอกจากน้ีแลวจากการเขียนหนังสือเลมดังกลาวยังเปน

ผลใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงเขียนวิจารณหนังสือเรื่องดังกลาวลงในวารสาร สมุทสาร ของ

ราชนาวีสมาคม ซึ่งพระองคไมทรงเห็นดวยกับการแบงคนออกเปนชนช้ันด่ังในหนังสือ ทรัพยศาสตร เน่ืองจาก

พระองคทรงเห็นวา “คนไทยไมมีใครสูงกวาใคร เวนแตพระเจาแผนดินพระองคเดียวแลว ใครๆ เสมอกันหมด…ใน

เมืองไทยเราน้ีไมมีมหาเศรษฐี หรือแมแตเศรษฐีอยางปานกลางของชาวยุโรปเขาจริงอยู แตเราไมมีคนจนเทาชาว

ยุโรปเหมือนกัน…” 10

11 อยางไรก็ตามแมวาจะหนังสือเลมดังกลาวจะมิไดถูกนําไปเผยแพร แตในระยะตอมา

เจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี หรือ “ครูเทพ” ไดเขียนบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร หรือที่เรียกวา “เศรษฐวิทยา” 

ไวจํานวนมากใน ป พ.ศ.246412 จนกระทั่งในระยะตอมาไดมีการตรากฎหมายออกกฎหมายหามสอนลัทธิ

                                                            
9 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์  “ความนกึคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรในสมยัการปฏิวตัิทศวรรษ 2470” ใน ความคิด ความรู ้ และ

อาํนาจการเมืองในการปฏิวตัิสยาม 2475, (นนทบรุ:ี ฟ้าเดียวกนั,2560),หนา้ 164, 148. 
10 สริลิกัษณ ์ศกัดิเ์กรยีงไกร (บรรณาธิการ), พระยาสรุยิานวุตัร (เกิด บนุนาค) นกัเศรษฐศาสตรค์นแรกของเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิ

โครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร,์ 2523), หนา้.1-3. และ นราพร อติวานิชยพงศ,์ ประวตัิศาสตรค์วามคิดเศรษฐศาสตรก์าร

เมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค,์ 2552), หนา้ 24.  
11 อศัวพาห,ุ “ทรพัยศาสตร ์ (เลม่ 1) ตามความเห็นของเอกชนผูไ้ดอ้า่นหนงัสือนัน้”, สมทุสาร (5 กนัยายน 2458), เลม่ท่ี 9 หนา้ 125,128. อา้ง

ใน สริลิกัษณ ์ศกัดิ์เกรยีงไกร (บรรณาธิการ), พระยาสรุยิานวุตัร (เกิด บนุนาค) นกัเศรษฐศาสตรค์นแรกของเมืองไทย, หนา้.28.  
12 เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตร,ี บทความอนัเก่ียวเก่ียวเน่ืองดว้ยเศรษฐวิทยาของครูเทพ, (กรุงเทพฯ: 2477) อา้งใน  นราพร อติวานิชยพงศ,์ 

ประวตัิศาสตรค์วามคิดเศรษฐศาสตรก์ารเมืองไทย, หนา้. 26. 
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เศรษฐกิจ โดยถือวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดในทางอาญาตามพระราชบัญญัติแกไขกฎหมายลักษณะ

อาญา พ.ศ.2470 มาตรา 413  

อยางไรก็ตามแมวาจะมีการออกกฎหมายหามมิใหมีการสอนลัทธิทางเศรษฐกิจ แตก็ยังมีการกลาวถึงเรื่อง

ดังกลาว โดยใชคําวา “คหกรรม” “โภคกิจ” อันเปนการหลีกเลี่ยง13

14 ยกตัวอยาง เชน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2470 

หนังสือพิมพ กสิกร ฉบับแรกไดถูกวางขาย หนังสือพิมพดังกลาวเปนการรวมมือระหวางอาจารยโรงเรียนฝกหัดครู

กสิกรรมที่บางสะพานที่ไดชักชวน ม.จ.สิทธิพร กฤดากร อดีตขาราชการอนาคตไกลผูซึ่งไดกราบบังคมทูลลาออก

จากราชการเพ่ือไปทําการเกษตร โดยจุดมุงหมายของหนังสือพิมพดังกลาว เพ่ือทําการเผยแผแลเพาะความนิยมใน

การกสิกรรม เพ่ือต้ังสมาคมเก้ือกูลการกสิกรรมในระหวางชนช้ันกลาง ใหความรูในหลักแหงกสิกรรมตางๆ ตอ

ผูอาน เปดโอกาสใหผูอานถามปญหาเรื่องการกสิกรรมตาง ๆ และเปดโอกาสใหผูสนใจออกความเห็นแลนําความรู

มาลงในหนังสือพิมพ เพ่ือชวยเพ่ือนรวมชาติซึ่งกันแลกัน 14

15 แมวาการออกหนังสือพิมพฉบับดังกลาวจะมีเน้ือหาที่

เ ก่ียวของกับเรื่องการกสิกรรมเปนเฉพาะ แตก็มีการกลาวถึงและใหความรูที่ เ ก่ียวกับปญหาพ้ืนฐานทาง

เศรษฐศาสตรที่จําเปนกับกลุมชาวนา และยังเรียกรองใหรัฐบาลเปนผูแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ เพราะในเวลา

ดังกลาวปญหาเรื่องชาวนาและขาว เปนเรื่องที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในอยางมาก ซึ่งปญหาที่สังคม

ชาวนาสยามตองเผชิญลวนแลวสงผลตอผลผลิตมีหลายประการ เชน การไมปรับปรุงที่ดินของเจาที่ดินและรัฐบาล 

สงผลใหที่นาเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ หรือถาหากมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดินจนสงผลใหมีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เจา

ที่ดินก็มักจะเพ่ิมคาเชา15

16 ซึ่งสถานการณดังกลาว ซิมเมอร แมนได รายงานวา “ไมมีทองที่ปลูกขาวใดๆ เลยที่มีการ

ใชเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม เชน ปุยคอก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การไถคราดอยางระมัดระวัง การสูบนํ้า เปน

ตน” 16

17 หรือที่พระยาสุริยานุวัตรไดต้ังขอสังเกตไววา “รัฐจะหารายไดเพ่ิมไดอยางไร ในเมื่อประชาชนไรการศึกษา 

และขาดการเอาใจใสดานสุขภาพ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย ก็ไมไดสงเสริมและสนับสนุนอยาง

เพียงพอ ถารัฐมิไดใชจายเงินสวนใหญไปในกิจกรรมที่มิไดกอผลผลิต เง่ือนไขทางเศรษฐกิจของเราคงจะดีกวาน้ี

มาก”17

18 ดังน้ันการเกิดขึ้นของหนังสือพิมพดังกลาวที่พยายามผลักดันความเห็นดานการเกษตรและปรากฏความคิด

ทางเศรษฐกิจใหเกิดประโยชนตอกลุมเกษตรกร ขณะที่ในกลุมพวกพอคาก็ไดจัดทําวารสารทางเศรษฐกิจเพ่ือ

                                                            
13 หนา้เดียวกนั. 
14 พลตร ีหลวงวิจิตรวาทการ, ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจของไทย, (กรุงเทพฯ : บรษัิทสรา้งสรรคบ์ุ๊คส ์จาํกดั, 2544).  
15 หนงัสือพิมพก์สิกร, 1 เมษายน 2470, ฉบบัท่ี 1, หนา้. 6-9.  
16 ฉตัรทิพย ์นาถสุภา และสุธี  ประศาสน์เศรษฐ, “ระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2453-2475”  ใน  ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา และสมภพ  มานะรังสรรค ์ 

(บรรณาธิการ), ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484,  หนา้. 477  
17 Carle C. Zimmerman, Siam Rural Economic Surveyม 1930-1931, Bamgkok: The Bangkok Times Press, 1931,  footnote p.311 อา้งใน หนา้

เดียวกนั.  
18 พระยาสุริยานุวตัร, เศรษฐกิจการเมือง, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพบ์พิธ, 2519), หนา้ 13. 
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ตองการแนะนําการคาและใหความรูทางเศรษฐกิจ เชนวารสาร สยามพาณิช ของหางเยาวราช18

19 ตอมาในป พ.ศ.

2473 ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรของการศึกษากฎหมายใหมไดมีการเสนอใหสอนวิชาเศรษฐศาสตรในโรงเรียน แต

ขอเสนอดังกลาวไดถูกสั่งระงับเสีย ทวาหลวงประดิษฐมนูธรรม ก็ไดนําเน้ือหาของเศรษฐศาสตรไปแทรกไวสวนทาย

ของเน้ือหาคําสอนวิชากฎหมายปกครอง โดยใชช่ือวา “การงานซึ่งฝายปกครองกระทํา” 19

20 หรือแมแตตามหนา

หนังสือพิมพก็ไดปรากฏวามีการเสนอความเห็นทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งวิพากษวิจารณรัฐบาลที่ไมสามารถแกไข

ปญหาทางเศรษฐกิจเชนกัน ยกตัวอยางเชน   

ดังน้ันสามารถประมาณไดวาในชวงกอนการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด

ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจจากราษฎรกันมาบางแลว ไมวาจะอยูในรูปแบบของการเคลื่อนไหวตามฎีกา บน

สื่อสิ่งพิมพ หรือแมแตการพยายามที่จะนําเสนอความรูประเภทใหม ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจก็

ตามไดเกิดขึ้นแลวในสยาม ซึ่งก็เปนการกรุยทางแกระบอบการเมืองใหมดังจะกลาวตอไปขางหนา 

จนกระทั่งเมื่อผูกอการที่เรียกตัวเองวา “คณะราษฎร” นํากองกําลังทหารเขามายึดอํานาจรัฐบาล

สมบูรณาญาสิทธิราชยในยํ่ารุงของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสทิธิราชยไปสูระบอบรัฐธรรมนูญ จากเหตุการณดังกลาวไดถูกใหความหมายหรือใหคําอธิบายไปหลาย

แนวทางดวยกัน แตแนวทางที่ดูเหมือนวาจะเปนการอธิบายแบบขาดพลังและแหงแลงน้ันก็คือแนวทางที่อธิบายวา

การปฏิวัติดังกลาวน้ันไรซึ่งมวลชนเขารวมและผูกขาดการอธิบายวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเรื่องของชนช้ันนํา

ดังที่ไดกลาวไปแลวในชวงตน  

เมื่อยอนกลับมาพิจารณาถึงการศึกษาที่ผานมาในแนวทางที่มีการอธิบายความเคลื่อนไหวทางความคิด 

หรือการเขามามีสวนรวมของราษฎรในหวงของการปฏิวัติพบวา ประชาชนมีชองทางการสื่อสารทางการเมืองกอน

การปฏิวัติ พ.ศ.2475 ที่สะทอนเรื่องความตองการ ความทุกขยากของประชาชนจะพบวาไดปรากฏใน “ฎีกา”และ 

“คํารองเรียน” ที่ทูลเกลาฯ ถวายแดพระมหากษัตริย ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวทางความคิดจากคนจากเบ้ืองลางที่

กระทําผานจารีตประเพณีในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 20

21 และนอกจากน้ียังมีพ้ืนที่บนหนาหนังสือพิมพที่ทํา

หนาที่แสดงถึงความคิดและเผยแพรอุดมการณทางการเมืองในสังคมอันเปนชองทางสื่อสารสมัยใหม 21

22 และยังมี

การศึกษาที่ใหคําอธิบายถึงการเริ่มกอตัวทางสังคมในฐานะกลุมผลประโยชนในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย เชน การ

                                                            
19 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์,  “การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่ในช่วงหน่ึงทศวรรษภายหลงัการปฏิวติัสยาม 2475” ใน ความคิด ความรู้  และ

อาํนาจการเมืองในการปฏิวติัสยาม 2475, น. 233. 
20 นราพร อติวานิชยพงศ,์ ประวติัศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย, หนา้. 27-28. 
21เรื่องเดียวกนั, หนา้ 132. 
22 อจัฉราพร กมทุพิสมยั, ปัญหาภายในสงัคมคมไทยก่อนการปฏิวตัิ 2475: ภาพสะทอ้นจากงานเขียนทางหนงัสือพิมพ,์ (กรุงเทพฯ: สถาบนั

ไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2532). 
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รวมกลุมของกรรมกรรถราง 22

23 งานศึกษาอีกช้ินหน่ึงที่พยายามนําเสนอใหเห็นถึงพ้ืนที่ของประชาชนใน

ประวัติศาสตรสมัยการปฏิวัติ พ.ศ.2475 โดยช้ีใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของประชาชนกอนการปฏิวัติ พ.ศ.2475 

และชีวิตของประชาชนทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไดสงผลกระทบตอประชาชนอยาง “รอบดาน”23

24 งานศึกษาอีก

ช้ินหน่ึงที่ทําการศึกษาประวัติศาสตรและชีวิตกลุมกุลีลากรถในสยาม ซึ่งเปนกลุมคนจีนที่อพยพมาทํางานในสยาม 

ในงานศึกษาช้ินดังกลาวพยายามอธิบายถึงชีวิตของกุลีลากรถในสยามที่ไมมีการรวมกลุมตอสู แตอยางไรก็ตาม

ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 กลับมีการบันทึกถึงการสไตรทของคนกลุมดังกลาวซึ่งชวยใหเห็นถึงชีวิตและการ

ตอสูของคนเบ้ืองลางซึ่งเปนกุลีลากรถ และเปนตัวอยางของการศึกษาชีวิตและสังคมของคนกลุมหน่ึงในสยาม 

 นอกจากน้ีแลวผูวิจัยยังพบวามีงานศึกษาช้ินสําคัญที่บุกเบิกที่ทําการศึกษาเก่ียวความความนึกคิดของ

ประชาชนหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คืองานของนครินทร เมฆไตรรัตน ในบทความ “ความนึกคิดทาง

การเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรสมัยของการปฏิวัติทศวรรษ 2470” แตอยางไรก็ตามแมวางานช้ินดังกลาวจะได

ทําการแจกแจงประเภทของความคิดของประชาชน พรอมยกตัวอยางที่ช้ีใหเห็นถึงการมีสวนรวมทางการเมืองผาน

การเคลื่อนไหวทางความคิดในหลักฐานทางประวัติศาสตร แตอยางไรก็ตามก็ยังสามารถพิจารณาแงมุมอ่ืน ๆ ที่

แตกตางจากการมองที่ผานมาไดโดยอาจจะวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ ควบคูไปพรอมกับบริบทการเมืองสยาม ผู

ศึกษาขอยกตัวอยางจากการคนควาเบ้ืองตนพบวามีจดหมายที่ช้ีแจงเก่ียวกับการขอเปดโรงเรียนสอนวิชาการเมือง 

เศรษฐศาสตร และกฎหมาย เพ่ือตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งเมื่อนํามาคนควาตอกลับพบวามี

ขอเท็จจริงของการเปดโรงเรียนสอนดังกลาว เน่ืองจากวามีการตีพิมพหนังสือจากกลุมตาง ๆ 24

25 ที่มีการรวมตัวกัน

เพ่ือศึกษาวิชาการและหนังสือหรืองานเขียนตาง ๆ ก็เปนผลผลิตจากการรวมกลุมเหลาน้ี พรอมกันน้ันเน้ือหา

เหลาน้ีก็สะทอนถึงความพยายามที่เขามามีสวนรวมทางการเมืองและพยายามผลักดันความคิดใหกลายเปน

นโยบายตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การเปดโรงเรียนหรือสมาคมบํารุงการศึกษา ของ ดร. โชติ คุมพันธ ในบานของพระ

ยาศราภัยพิพัฒ (อดีตขาราชการผูกาวหนาในหนาที่การงานในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยแตตอมาถูกใหออกจาก

ราชการหลังจากการปฏิวัติ พ.ศ. 2475) 25

26 การเปดโรงเรียนดังกลาวนําไปสูการมีลูกศิษยจํานวนหน่ึงที่นับถือเขา 

และหมั่นเขียนบทความเก่ียวกับเศรษฐกิจลงบนหนาหนังสือพิมพเพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลแกไขและวางแผนทาง

เศรษฐกิจ ตอมาไดนํามาตีพิมพรวมเลมภายหลังช่ือวา “ปญหาโภคศาสตร” การเปดโรงเรียนดังกลาวน้ีผูวิจัยคนพบ

วาสงผลใหคณะราษฎรตองสงสายลับเขาไปสอดสองผูที่เก่ียวของในการเปดโรงเรียนน้ีดานหน่ึงก็สะทอนไวซึ่ง

บรรยากาศหลังการปฏิวัติที่มีทั้งความคาดหวังความกลัวตาง ๆ นอกจากน้ียังพบวา ดร. โชติ คุมพันธ ไดเสนอ “ราง

                                                            
23 ศิโรตม ์คลา้มไพบลูย,์ แรงงานวิจารณเ์จา้ ประวตัิศาสตรร์าษฎรผูห้าญกลา้ทา้สมบรูณาญาสิทธ์ิไทย, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547). 
24 ศราวฒุิ วิสาพรม, ราษฎรสามญัหลงัวนัปฏิวตัิ 2475, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2559). 
25 ยกตวัอยา่งหนงัสือท่ีมาจากการรวมกลุม่กนัหลงัการปฏิวตัิ พ.ศ. 2475 เชน่ คณะยวุสาร,หลกัเศรษฐศาสตรข์องรุสโส,(พระนคร: โรงพิมพย์ง้

หลี, 2478). และ โชติ คุม้พนัธ,์ ปัญหาโภคศาสตร,์ (พระนคร: โรงพิมพเ์ดลเิมล,์ 2476). 
26 โปรดด ูเล่ือน ศราภยัวาณิช, ฝันรา้ยของขา้พเจา้, (พระนคร:มิตราการพิมพ,์ 2512).  
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แผนโภคกิจสําหรับประเทศสยาม” แกรัฐบาลหากแตเรื่องดังกลาวถูกระงับเสีย จะเห็นไดวาตัวอยางที่ยกมาขางตน

ก็ชวยช้ีใหเห็นถึงบรรยากาศชวงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ที่คนจํานวนมากกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองผานชองทางสื่อสารกับรัฐบาล และต่ืนตัวทางการเมืองผานการรวมกลุมเพ่ือเปดโรงเรียน จนถึงการ

เปดสมาคมตางที่เกิดขึ้นจํานวนมากหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ขณะเดียวกันรัฐบาลในระบอบใหมก็มีทาทีเปดกวาง

ที่รับฟงความเห็นของประชาชน ซึ่งประเด็นเหลาน้ีสามารถอธิบายไดอีกมาก ไมวาจะเปนแงมุมความคาดหวังของ

ราษฎรที่มีตอผูนําในระบอบการเมืองใหม หรือระบอบการเมืองใหม ปฏิกิริยาของรัฐบาลที่มีตอประชาชน หรือ

ประชาชนที่มีตอรัฐบาล การเขามามีสวนรวมของราษฎร กระแสสังคมที่สงผลตอทาทีรัฐบาล หรือการดําเนิน

นโยบายของรัฐบาลน้ันตอบสนองตอความตองการของประชาชนหรือไม เปนตน  

จากที่กลาวมาขางตนพอจะเห็นไดวาเทาที่ผานมามีงานที่พยายามศึกษาความเคลื่อนไหวทางความคิดและ

การเมืองของคนกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ไวบางแลวซึ่งชวยใหเห็นถึงแงมุมของคนกลุมตาง ๆ ในสังคมสยามในหวง

เวลาของความเปลี่ยนแปลง และเห็นวาสังคมในสยามน้ันมีพลังของการเรียกรองหรือเสนอความเห็นใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางนอยกอนการปฏิวัติและยังคงดําเนินตอไปหลังการปฏิวัติ 

ในการคนควาเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติผูวิจัยพบวามีชุดเอกสารรองเรียนและเสนอความเห็น ที่

เปนจดหมายที่ประชาชนสงตรงมายังคณะราษฎรซึ่งเปนชองทางสื่อสารระหวางประชาชนและรัฐบาลในระบอบ

ใหม ในเน้ือหาของจดหมายเทาที่คนควาเบ้ืองตนไดแสดงใหเห็นถึงความตองการ ความเดือดรอนของประชาชนที่

หวังใหรัฐบาลจะชวยแกไขปดเปาปญหาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีตอระบอบใหม 

ขณะเดียวกันก็มีบางสวนบรรยายถึงบรรยากาศในหวงเวลาดังกลาว แมวาในการศึกษาที่ผานมาจะมีการใชหลักฐาน

ชุดดังกลาวไปบางแลว แตผูวิจัยเห็นวายังสามารถต้ังคําถามการศึกษาใหมและใชหลักฐานประเภทอ่ืน ๆ มาใชเพ่ือ

อธิบายความคาดหวังของประชาชนและบรรยากาศหลังการปฏิวัติไดดังที่ไดยกตัวอยางไปแลวขางตน  

 ซึ่งการศึกษาความคาดหวังของประชาชนในชวงเวลาน้ีกลาวไดวาอาจจะฉายภาพของประวัติศาสตรสังคม

ของคนเบ้ืองลางในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาล และ

เสนอใหเห็นวาราษฎรเหลาน้ีลวนแลวเปนสวนหน่ึงของการผลักดันประวัติศาสตรใหดําเนินไป  

แตอยางไรก็ตามประเด็นที่ประชาชนตองการหรือคาดหวังตอรัฐบาลใหมน้ันก็มีจํานวนมาก ดังน้ันเพ่ือให

เหมาะสมกับขอกําหนดดานระยะเวลาของการทําวิจัยที่มีระยะของการคนควาราว 10 เดือน และจากการคนควา

พบวาในชวงปแรกน้ันมีหลักฐานช้ันตนในหอจดหมายเหตุแหงชาติอันเปนหมวด “คํารองเรียนแสดงความคิดเห็น” 

น้ันมีจํานวน 467  ฉบับโดยประมาณ ซึ่งแตกตางจากปถัดไปที่ลดลงมากกวากวาครึ่ง26

27 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงนัยยะที่

สําคัญอยางมากในชวงตนหลังการปฏิวัติที่ราษฎรเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน และนาจะดําเนินไป

                                                            
27 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ “ความนกึคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรในสมยัของการปฏิวตัิทศวรรษ 2470” ใน ความคิด ความรู ้และ

อาํนาจทางการเมืองในการปฏิวตัิสยาม 2475, หนา้ 142. 
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อยางเขมขนลอกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เพ่ิงเกิดขึ้น อยางไรก็ตามจากการพิจารณาจากหลักฐานช้ันตนที่

แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของราษฎรน้ันมีอยูหลากหลายประเด็นดวยกัน ผูวิจัยจําเปนที่จะตองจําแนกประเด็น

ตาง ๆ ในมิติกวาง ๆ ที่พอจะสามารถสะทอนความคาดหวังของราษฎรที่มี ตอระบอบการเมืองใหมโดยแบงเปน 3 

มิติ ไดแก การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยเหตุที่จําแนกดังกลาวน้ีเน่ืองจากวาประเด็นเหลาน้ีลวนแลวเปน

ประเด็นที่ราษฎรสวนใหญคาดหวังตอรัฐบาลใหมอยางชัดเจน โดยในมิติทางการเมืองและสังคมน้ันก็เปนการแสดง

ใหเห็นวาภายใตระบอบการเมืองใหมน้ันราษฎรมีความคาดหวังอยางไร บางความคาดหวังก็เปนจินตนาการใหม

ของราษฎรก็วาไดซึ่งก็เปนปฏิกิริยาที่สืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ตางคาดหวังกันไปตาง ๆ นานา ซึ่ง

แนนอนวาหัวใจของการปฏิวัติในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองซึ่งเปน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญในทางประวัติศาสตรการเมืองของสยาม ทามกลางความเสื่อมถอยของ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและการเกิดใหมของระบอบการเมืองที่เปดพ้ืนที่ใหประชาชนใหสามารถเขามาสวน

รวมทางการเมืองนาจะชวยใหสามารถเห็นความคาดหวังที่ประชาชนมีตอระบอบการเมืองใหมในชวงแรกไดไมมาก

ก็นอย และยังชวยใหเห็นถึงบรรยากาศการต่ืนตัวของประชาชนภายใตระบอบการเมืองใหมที่พรอมเปดรับ

ความเห็นของประชาชน ในมิติทางเศรษฐกิจน้ันจะเห็นไดวาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยก็เปนอีกประเด็นหน่ึงที่

เคยถูกผลักดันกันอยางมากจากคนหลายกลุมดังที่ไดอธิบายมา ตอมาเมื่อพ้ืนที่ทางการเมืองเปดใหสามารถเสนอ

เรื่องดังกลาวตอรัฐบาลได การศึกษาประเด็นอาจชวยใหมองเห็นถึงประเด็นดานเศรษฐกิจไดกวางขึ้นในสภาพสังคม

ที่เปด และยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงปญหาทางเศรษฐกิจที่สืบเน่ืองมาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

 การวิจัยน้ีจะทําการคนควาผานเอกสารรองเรียนและเสนอความเห็นชวงหน่ึงปหลังการปฏิวัติเปนหลักแตก็
ยังมีการคนควาเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบรวม เชน หนังสือพิมพเกา หนังสืองานศพ เปนตน เพราะผูวิจัยเห็นวา
อุณหภูมิทางการเมืองในชวง 1 ปแรกหลังการปฏิวัติน้ันมีอยูสูงมาก ทั้งความไมเสถียรภาพ ความไมมั่นใจของ
รัฐบาลคณะราษฎร ความขัดแยงภายในรัฐบาล รวมไปถึงทาทีของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและพระ
บรมวงศานุวงศ ลวนแลวสงผลตอบรรยากาศทางการเมืองในชวงน้ี แตสถานการณเหลาน้ีนาจะคลี่คลายลงได
ภายหลังที่รัฐบาลคณะราษฎรสามารถปราบปรามกบฏบวรเดชไดในชวงป พ.ศ. 2476 และสามารถครอบครอง
อํานาจไดเต็มที่พรอมทั้งเรงเผยแพรระบอบการเมืองใหมแกประชาชน  

 อารมณและความรูสึกของราษฎรและผูนําในระบอบใหมยังอยูในภาวะที่กลาวไดวายังไมเสถียรนัก 

ประกอบกับชวงเวลาหลังปฏิวัติ 1 ปน้ี ไดปรากฏวามีเอกสารหมวด “รองเรียนและแสดงความเห็น” อยูเกือบ 500 

ฉบับดวยกัน ซึ่งเปนตัวแปรที่สําคัญที่ชวยใหเห็นภาพของความคาดหวัง และบรรยากาศทางการเมืองที่ยังคุกกรุน

ไปดวยความไมแนนอนอยูสูง นอกจากน้ีผูวิจัยจะคนควาผานเอกสารชนิดอ่ืนเชน ขาวบนหนาหนังสือพิมพเทาที่

คนควาได  การรวมกลุมทางสังคมดังที่ยกตัวอยางไปแลวมาประกอบรวมเพ่ือใหเห็นภาพของสยามหลังการปฏิวัติ 

และการศึกษาน้ีจะเนนไปที่การศึกษาประเด็นประวัติศาสตรความคิด และยังเปนการศึกษาประวัติศาสตรสังคมใน

หวงเวลาที่สังคมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสูงและสงผลกระทบตอผูคนอยางมหาศาล  

 



10 
 

1.2 คําถามงานวิจัย 

 1. ความคาดหวังประเด็นดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในชวง 1 ปแรกหลังการปฏิวัติมี

ประเด็นใดบางที่ประชาชนคาดหวังตอระบอบการเมืองใหม 

 2.ความคาดหวังประเด็นเหลาน้ีไดสงผลอยางไรตอบรรยากาศการเมืองและผูนําในระบอบใหม  

1.3 วัตถุประสงค  

เพ่ือศึกษาความคาดหวังของราษฎรที่มีตอระบอบการเมืองใหมอันถือไดวาเปนการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในสังคมสยามในชวงเปลี่ยนผานระบอบการเมืองใหม โดยจะนําความคิดเหลาน้ันมาวิเคราะหโดยมุง

ไปที่ประเด็นความคาดหวังในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมที่ประกอบไป

ดวยประชาชนจํานวนหน่ึงที่เขามาสูพ้ืนทางการเมือง และบรรยากาศทางการเมืองหลังการปฏิวัติสยาม 1 ปซึ่งเปน

ชวงหน่ึงของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบตอ

ผูคนอยางมหาศาล 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 เปนการศึกษาความคาดหวังของราษฎรชาวสยามที่มีตอระบอบการเมืองใหม โดยจะศึกษาผานแอกสาร

หอจดหมายเหตุแหงชาติในสวนเปนคํารองเรียนแสดงความคิดเห็นที่สงใหคณะรัฐบาลคณะราษฎรหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจะศึกษาเอกสารชุดดังกลาวในชวง 1 ป หลังการปฏิวัติ นอกจากน้ียังมีการใชเอกสาร

จากหนังสือพิมพเกา หนังสือเกา และหนังสืองานศพ เทาที่ยังสามารถคนควาไดในปจจุบันมาวิเคราะหรวม 

1.5 วิธีดําเนินการ 

 วิธีการดําเนินการศึกษาเปนงานวิจัยทางประวัติศาสตร (historical research) โดยจะเปนวิจัยเชิงเอกสาร 

(documentary research) ที่จะนําเอาเอกสารตางๆ ที่ไดคนความาทําการวิเคราะห แลวนําเสนอในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห  

1.6 ระยะเวลา 

 ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564 

 



บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 การศึกษาประวัติศาสตรของราษฎรในหวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  ในการศึกษาเรื่องความคาดหวังของราษฎรที่มีตอระบอบใหมหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 น้ีเปน

การศึกษาเชิงประวัติศาสตรความคิด และประวัติศาสตรสังคมที่มุงศึกษาคนควาความคาดคาดของประชาชนหรือ

คนระดับลางที่ไมไดอยูใกลศูนยกลางอํานาจหรือมีตําแหนงการงานใกลชิดกับรัฐบาลในระบอบใหม ดานหน่ึงเปน

การศึกษาวากลุมคนเหลาน้ีไดมีความคาดหวังมิติการเมือง สังคม และเศรษฐกิจตอรัฐบาลใหมอยางไรบางโดย

ศึกษาผานเอกสารคํารองเรียนแสดงความคิดเห็น ปาฐกถาหรือบทความที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ และเอกสาร

อ่ืน ๆ เทาที่สามารถคนควาได ในอีกทางการศึกษาคนควาดังกลาวยังเปนการศึกษาประวัติศาสตรสังคมในชวงเวลา

ที่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสูง อยางไรก็ตามเมื่อสํารวจพรมแดนความรูงานศึกษาที่ผานมาในประเด็น

การศึกษาประวัติศาสตรความคิดและประวัติศาสตรสังคมอยูจํานวนมาก ดังน้ันผูวิจัยจึงจําเปนจะตองเลือกงาน

ศึกษาที่ศึกษาในประเด็นใกลเคียงหรือบุกเบิกการศึกษาในแนวทางใกลเคียงกับงานของผูวิจัยที่จะทําการถกเถียง

และตอยอดจากการศึกษาเดิมที่ผานมา ดังน้ี 

 

งานศึกษาช้ินแรกที่ถือวาเปนการศึกษาที่บุกเบิกการศึกษาเชิงประวัติศาสตรความคิด ที่ไดทําการศึกษา

เรื่องความนึกคิดของประชาชนหลังการปฏิวัติคืองานของ นครินทร เมฆไตรรัตน ในบทความ “ความนึกคิดทาง

การเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรในสมัยของการปฏิวัติทศวรรษ 2470” บทความช้ินดังกลาวนําเสนอใหเห็นถึง

ความนึกคิดของประชาชนที่เปนคนระดับลางของสังคม เมื่อนํามาพิจารณารวมกับความคิดและวัฒนธรรมของกลุม

สังคมอ่ืน ๆ จะทําใหเขาใจภูมิปญญาของยุคสมัย และยังทําใหเขาใจประวัติศาสตรสังคมในแงมุมหน่ึงดวย 0

1 ใน

บทความช้ินดังกลาวไดทําการแจกแจงประเด็นความนึกคิดของประชาชนที่สื่อสารกับรัฐบาล โดยขอเสนอของ

บทความน้ีไดช้ีใหเห็นถึงมายาคติของการปฏิวัติที่ตองมีมวลชนเขารวม ซึ่งนําไปสูขอวินิจฉัยที่วาการปฏิวัติสยาม 

พ.ศ. 2475 น้ันประชาชนไมมีการต่ืนตัวทางการเมืองเลย 1

2 และใหบทสรุปวาในทศวรรษ 2470 ประชาชนมีการ

เคลื่อนไหวทางภูมิปญญาและการเมืองตามแบบจารีตผานการ “ถวายฎีกา” ที่ถวายตอพระเจาแผนดินที่เปนความ

นึกคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง การกระทําดังกลาวน้ีเปนการสั่งสมประสบการและเปนการเคลื่อนไหวทาง

ความคิดที่นําไปสูการปฏิวัติ ความใฝฝนที่จะเห็นอนาคตกาวหนาไดแผกระจายไปทั่วสังคม มีการสื่อสารโดยตรงกับ

                                                            
1 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ “ความนกึคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรในสมยัของการปฏิวตัิทศวรรษ 2470” ใน ความคิด ความรู ้ และ

อาํนาจการเมืองในการปฏิวตัิสยาม 2475, พิมพค์รัง้ท่ี 3 (นนทบรุ:ี ฟ้าเดียวกนั, 2560),หนา้ 127  
2 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 129.  



12 
 

รัฐบาลใหมผานชองทางคํารองเรียนและแสดงความคิดเห็น การเคลื่อนไหวดังกลาวน้ีไดสงผลกระทบตอรัฐบาลใหม

อยูบาง โดยเฉพาะบรรยากาศความเช่ือมั่นหรือวิตกกังวลของรัฐบาลหลายครั้งเกิดขึ้นจากการสื่อสารของประชาชน 

การตัดสินของชนช้ันในรัฐบาลระบอบใหมบางครั้งไดวางอยูบนกระแสของภูมิปญญาของประชาชนที่นึกคิดและ

ใฝฝน และถือไดวามีบทบาทในประวัติศาสตรอยูมากหากแตมักไมถูกกลาวถึง2

3 

อีกบทความของ นครินทร เมฆไตรรัตน คือ “การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหมในชวงหน่ึงทศวรรษ” ที่

นําเสนอใหเห็นถึงการเสนอโครงการเศรษฐกิจภายหลังการปฏิวัติอันเปนความคิดที่มีพลังและมีการเคลื่อนไหว

นับต้ังแตชวงปลายยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยไปจนถึงชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 บทความน้ีช้ีใหเห็นวา ความคิด

เรื่องเศรษฐกิจไมไดมีเพียงความคิดของ ปรีดี พนมยงค เพียงคนเดียวหากแตเปนกระแสความคิดที่พบไดโดยทั่วไป

ในสังคมขณะน้ันและการใชเพียงแผนเศรษฐกิจที่เสนอโดย ปรีดี พนมยงค มาเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการ

ปฏิวัติจึงจําเปนตองเขาใจโครงการเศรษฐกิจทั้งหมดที่ถูกเสนอ ซึ่งทั้งหมดคือการตอสูทางความคิด และช้ีใหเห็นวา

แนวเศรษฐกิจแบบชาตินิยมที่เกิดขึ้นยุคการปกครองของ จอมพล ป. พิบูลสงครามน้ันมีกระบวนการกอรูปความคิด

ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ และไมเห็นดวยกับขอสรุปวาแนวเศรษฐกิจชาตินิยมน้ันริเริ่มมาจากลักษณะการแบบเผด็จ

การในยุคดังกลาวหรือผูที่เปนที่ปรึกษาของผูนําในยุคดังกลาว นอกจากน้ีแลวในบทความช้ินดังกลาวยังไดทําการ

จําแนกโครงการเศรษฐกิจที่พยายามผลักดันตอรัฐบาลต้ังแตภายหลังปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนถึงกอนเริ่มสงครามโลก

ครั้งที่ 2 โดยนําเสนอโครงการเศรษฐกิจ 7 โครงการ เสนอโดย นายมังกร สามเสน หลวงประดิษฐมนูธรรม พระ

ยามโนปกรณนิติธาดา พระยาโกมารกุลมนตรี พระสารสาสนพลขันธ พระบริภัณฑยุทธกิจ และพระศาลสุขุมวิท  

และมีขอเสนอทั่วไปทางเศรษฐกิจสําคัญอีก 3 แนวทาง เสนอโดย นายวนิช ปานะนนท พระยาสุริยานุวัตร และ

หลวงวิจิตรวาทการ โดยไมนับรวมกับความคิดอ่ืนในสังคมที่กระจัดกระจายอีกจํานวนมากไมวาจะเปนฎีกา 

หนังสือพิมพ วารสาร ปาฐกถา เปนตน โดยแนวความคิดทางเศรษฐกิจทั้ง 10 แนวน้ีไดผานเขาสูที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี 34 และเนนการพิจารณาที่กระแสความคิดที่เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางเปน

กระบวนการ และช้ีใหเห็นวาแนวความคิดทางเศรษฐกิจน้ันสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และกลุม

เศรษฐกิจที่ไดผลประโยชนจากนโยบายเศรษฐกิจ4

5 ในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจน้ันยังมีวิทยานิพนธระดับช้ันปริญญา

เอกของ Makoto Nambara ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “Economic Plans and the Evolution of Economic 

Nationalism  in Siam in the 1930s” ในงานเขียนดังกลาวน้ีมุงเนนไปที่การคนควาเรื่องชาตินิยมทางเศรษฐกิจ

เปนหลัก แตอยางไรก็ตามก็ไดมีการนําเอาโครงการเศรษฐกิจตาง ๆ ที่สําคัญที่ถูกนําเสนอจากบุคคลสําคัญ รวมไป

ถึงมีการเสนอประเด็นทางเศรษฐกิจจากกลุมชนช้ันกลางที่เขามามีสวนรวมภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยมี

การใชหลักฐานชุดเดียวกันกับงานวิจัยช้ินน้ี ซึ่งประเด็นเหลาน้ีเปนลวนเปนปญหาที่สืบเน่ืองมาจากรัฐบาลกอนหนา 

                                                            
3 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 164. 
4 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ “การแสวงหาระบบเศรษฐกิจไทยในชว่งหนึง่ทศวรรษภายหลงัการปฏิวตัิสยาม 2475” ใน ความคิด ความรู ้ และ

อาํนาจการเมืองในการปฏิวตัิสยาม 2475, หนา้ 236  
5 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 259.  
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และในบรรดาขอเสนอทางเศรษฐกิจเหลาน้ีก็ช้ีใหเห็นถึงความคิดทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจในกลุมชนช้ันกลาง

สยามเปนหลัก 5

6 แตงานวิจัยช้ินน้ีมิไดมุงอธิบายกระแสความคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจ และมิไดปฏิเสธการอธิบาย

ดังกลาวน้ี 

จากแนวทางและวิธีการศึกษาที่กลาวมาขางตนน้ันไดแสดงใหเห็นถึงประการแรกคือการใชหลักฐานจาก

หอจดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือนํามาอธิบายการเคลื่อนไหวทางภูมิปญญาของประชาชนในระยะเปลี่ยนผานที่แสดง

ใหเห็นถึงพลังของความเคลื่อนไหวทางความคิดที่หนุนใหเกิดการปฏิวัติสยาม แตขณะเดียวกันก็ยังมีหลักฐานอีก

จํานวนหน่ึงที่ยังมิไดคนควาเพ่ิมเติมเชน ปาฐกถาตาง ๆ บนหนาหนังสือพิมพ การรวมกลุมของสมาคมหรือโรงเรียน

ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 การตีพิมพหนังสือที่แสดงใหเห็นถึงความนึกคิดหรือความหวังของประชาชนที่มี

ตอระบอบการเมืองใหมซึง่ปรากฏอยูบาง ซึ่งรายละเอียดเหลาน้ียังตองการการคนควาและใหคําอธิบายรายละเอียด

เพ่ิมทั้งในสวนที่เปนประชาชนทั่วไป หรือปญญาชนระดับกลางที่ไมไดโดดเดนหรือใกลชิดกับรัฐบาลในระบอบใหม 

ซึ่งอาจจะใหภาพรายละเอียดที่อาจจะแตกตางออกไป และอาจจะชวยเติมช้ินสวนของประวัติศาสตรสังคมในชวง

ตนหลังการปฏิวัติไดอยางมีชีวิตชีวา  

 งานศึกษาช้ินตอมาคืองานของ อรรถจักร สัตยานุรักษ “การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนช้ันนําไทย ต้ังแต

รัชกาลที่ 4 ถึงพุทธศักราช 2475” งานช้ินน้ีเนนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความคิดของชนช้ันนําไทยในหวง

เวลาที่สยามกาวเขาสูความเปนสมัยใหม นําไปสูความเปลี่ยนแปลงคือการสูญเสียอํานาจในการอธิบายเรื่องโลกและ

มนุษยตามแนวความคิดทางพระพุทธศาสนา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไดนําไปสูการเปลี่ยนมามี

ความคิดทางเวลาแบบใหมคือ เวลาแบบกาวหนาจนนําไปสูการมีความคิดที่พระมหากษัตริยเปนนําในการกําหนด

ความกาวหนาจนนําไปสูการสรางรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยไดสําเร็จในรัชกาลที่ 5 อยางไรก็ดีเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว ตอมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทางความคิด 

ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของคนจํานวนไมนอยที่อยูทามกลางการเปลี่ยนแปลง

น้ี สงผลใหเกิดสํานึกเรื่องปจเจกบุคคลที่เช่ือมั่นวาตนเปนสวนหน่ึงที่จะผลักดันใหเกิดความกาวหนาได ซึ่งแตกตาง

จากความคิดเดิมที่มีพระมหากษัตริยเปนผูนําพาความกาวหนามาสูประเทศ การเปลี่ยนของของโลกทัศนดังกลาวน้ี

เปนพลังสําคัญที่ผลักดันใหสังคมสยามเกิดการปฏิวัติใน พ.ศ. 2475 7 ซึ่งคําอธิบายดังกลาวเปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับผลงานช้ินคลาสสิคของ นครินทร เมฆไตรรัตน คือ “ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475” ที่ไดทําการศึกษา

ความคิดของกลุมคนในสยามที่มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางความคิดในยุค

สมบูรณาญาสิทธิราชยและพลังดังกลาวน้ีผลักดันใหสยามเขาสูการปฏิวัติในป พ.ศ. 2475 ในทายที่สุด7

8 

                                                            
6 Makoto Nambara, “Economic plans and the evolution of economic nationalism in Siam in the 1930s”, (Doctoral dissertation), 

University of London, School of oriental of African studies, 1998, p. 154-155. 
7 อรรถจกัร สตัยานรุกัษ,์ การเปล่ียนแปลงโลกทศันข์องชนชัน้นาํไทยตัง้แตร่ชักาลท่ี 4 ถงึพทุธศกัราช 2475, พิมพค์รัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพจ์ฬุาลงกรณวิ์ทยาลยั, 2555) 
8 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475. 
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งานเชิงประวัติศาสตรสังคมอีกช้ินที่นาสนใจคืองานของ ศราวุฒิ วิสาพรม “ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ” 

ซึ่งเปนงานเขียนที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ งานช้ินดังกลาวช้ีใหเห็นถึงตําแหนงแหงที่ของประชาชนหลังการ

ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ในชวงจุดเริ่มตนประวัติศาสตรประชาธิปไตย และเห็นวาชุดคําอธิบายที่เก่ียวกับประชาชนใน

การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ที่มีปญหาในการอธิบายคือการใหคําอธิบายวาเปนการปฏิวัติของคนเพียงหยิบมือเดียวที่

ปราศจากการเขารวมของประชาชน และมีการกลาวซ้ําเสมอ และคนพบวาคําอธิบายดังกลาวมีที่มาคือการใช

แนวคิดการปฏิวัติในประเทศตะวันตกเปนตนแบบในการพิจารณา 8

9 ดังน้ันงานช้ินน้ีจึงพยายามเปดพ้ืนที่ให

ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ที่ไดนําไปสูความเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาล

ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ตางสงผลกระทบตอประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนชนก็ได

แสดงออกทางการเมืองอยางกระตือรือรนทั้งสนับสนุนและตอตาน และยังมีพ้ืนที่ทางการเมืองที่เปดใหประชาชนได

สามารถเขามามีบทบาท สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีพลวัต 9

10 มีการใชหลักฐานจํานวนมาก เชน บันทึกความทรงจํา เอกสารจากหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ หนังสืองานศพ เปนตน ที่อธิบายตําแหนงแหงที่ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนหลังการปฏิวัติ 

ทําใหเห็นภาพระดับกวางของของเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่สงผลกระทบตอประชาชน  

งานคนควาช้ินตอมาเปนงานคนควาระดับปริญญาเอกที่ตอมาไดถูกนํามาตีพิมพเปนหนังสือคือ “การเมือง

สองฝงโขง” ที่ศึกษาโดย ดารารัตน เมตตาริกานนท การศึกษาดังกลาวมุงเนนไปที่การศึกษาการรวมกลุมทาง

การเมืองของ ส.ส. อีสาน ในชวง พ.ศ. 2476-2497 โดยเปนการศึกษาที่ใชเรื่องทองถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมเปน

ฐานในการอธิบาย เพ่ืออธิบายการรวมกลุมของคนกลุมน้ีในชวงสองทศวรรษหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 โดย

ทําการศึกษากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสภาของกลุม ส.ส. อีสาน การเลือกต้ังทั้งระดับชาติและทองถิ่นไดเขา

มามีบทบาทในอีสาน ขณะเดียวกันสํานึกความเปนทองถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมในอีสานไดกอตัวมากอนหนาน้ีได

ถูกกระตุนจากกลุม ส.ส.อีสาน ที่ไดเขามามีบทบาทเน่ืองจากการเมืองในระบอบใหมที่เอ้ือใหเกิดคนกลุมน้ี และเปน

กลุมที่สามารถตอรองกับรัฐบาลใหเขามาชวยเหลือพ้ืนที่ของตน และช้ีใหเห็นถึงพลวัตของ ส.ส. อีสานที่มีความ

แตกตางกันแมจะมีการรวมกลุมกันก็ตาม 10

11 งานช้ินถัดมาเปนวิทยานิพนธของ กันย ชโลธรรังษี “การตอบสนอง

ของปญญาชนอีสานตอการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475-2500” ที่ศึกษา การตอบสนองของ

ปญญาชนอีสาน โดยศึกษาจากการแสดงออกของกลุมขาราชการทองถิ่น พระสงฆ และราษฎรทั่วไป ผานงานเขียน 

การเทศนา และการกอกบฏ โดยพบวาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กลุมดังกลาวมีความ

สนใจตอการเมืองมากขึ้น แตอยางไรก็ตามความสนใจตอการเมืองหรือการตอบสนองตอการเมืองน้ันก็สามารถแบง

ไดเปนสองรูปแบบคือมีทั้งการสนับสนุนและตอตานระบอบการเมืองแบบใหม นอกจากน้ีแลวยังช้ีใหเห็นถึงบทบาท

ของกลุม ส.ส. อีสาน ที่งานช้ินน้ีกลาววาเปนกลุมปญญาชนอีสานที่ไดเขาไปมีบทบาททางการเมือง ซึ่งคําอธิบายน้ีมี
                                                            
9 ศราวฒุิ วิสาพรม, ราษฎรสามญั หลงัวนัปฏิวตัิ 2475, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2559), หนา้ 29. 
10 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 277.  
11 ดารารตัน ์เมตตารกิานนท,์ การเมืองสองฝ่ังโขง, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546).  
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ทิศทางเชนเดียวกับงานของ ดารารัตน เมตตาริกานนท หากแตมีขอแตกตางคือไดเนนการศึกษาคนกลุมอ่ืนๆ ใน

สังคมอีสานเพ่ิมเติมซึ่งชวยใหเห็นภาพของประวัติศาสตรสังคมของอีสานในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง11

12 และยัง

มีสวนเสนอใหเห็นวาประชาชนหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 มีบางสวนที่ตอตานรัฐบาล ซึ่งในการศึกษาของ 

ศราวุฒิ ก็ไดอธิบายไวในทิศทางดังกลาว 

การศึกษาช้ินสุดทายคือการศึกษาวิถีชีวิตของกลุมคนในประวัติศาสตรไทยไมที่คอยมีการศึกษาและให 

พ้ืนที่แกกลุมคนที่เคยเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของสยามในอดีต คือการศึกษา“กุลีลากรถ กับ

ประวัติศาสตรแรงงานไทย” ของ พรรณี บัวเล็ก ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษา “ประวัติศาสตรแรงงานไทยใน

ระหวาง พ.ศ. 2457-2484” ที่นําเสนอมุมมองใหมเก่ียวกับประวัติศาสตรแรงงาน และเปนกรณีศึกษาเพ่ือทําความ

เขาใจชีวิตกรรมกรยุคแรกของสังคมไทย เน่ืองจากกุลีลากรถน้ีเกิดขึ้นในชวงที่ประเทศกําลังพัฒนาใหมีความ

ทันสมัยตามตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5 และคอย ๆ ลดจํานวนลงจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ก็ไดถึงกาล

อวสานของกุลีลากรถที่เปนกลุมคนจีนอพยพ ซึ่งการมีอยูของกลุมคนดังกลาวน้ีสะทอนถึงการเติบโตของเมืองหลวง 

ธุรกิจดังกลาวน้ีมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งในหมูนายทุน ทวาในกลุมกุลีน้ันกลับไมสามารถรวมกลุมกันไดเพ่ือ

ผลประโยชนของกลุม อยางไรก็ดีในงานช้ินน้ีไดฉายใหเห็นถึงประวัติศาสตรสังคมของกลุมคนในสังคมสยาม และยัง

เสนอใหเห็นภาพของการเคลื่อนไหวของชาวจีนกลุมน้ีในการตอตานสินคาญี่ปุนเน่ืองจากกระแสชาตินิยมที่สูงคนใน

หมูชาวจีน 12

13 และมีการสไตรคครั้งแรกในหมูคนกลุมน้ีใน พ.ศ. 2459 เน่ืองจากมีการขึ้นราคาคาเชารถลาก และมี

การสไตรคดวยการหยุดลากรถขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2475 เน่ืองจากมีการขึ้นคาเชารถลาก13

14 และในป

ถัดมาก็ยังปรากฏวามีการรวมกันหยุดลากรถขึ้นอีกครั้ง อยางไรก็ตามแมวาจะมีการรวมกันสไตรคแตคนกลุมน้ีก็

เปนกลุมที่ขาดพลัง และอุดมการณ การรวมกันเปนไปเพ่ือเรื่องเศรษฐกิจเพียงเทาน้ัน งานช้ินดังกลาวน้ีชวย

ช้ีใหเห็นถึงประวัติศาสตรสังคมของคนกลุมหน่ึงอดีตที่ไมเคยไดรับกลาวบันทึกและชวยใหเห็นภาพของชวงเวลาที่

สยามเกิดความเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการเขาสูความเปนสมัยใหม หรือการอพยพเขามาของชาวจีนในสยาม 

จากงานศึกษาตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดนํามากลาวถึงพบวางานที่ผานมามีลักษณะมีการศึกษาประวัติศาสตรสังคม

และประวัติศาสตรภูมิปญญาในหวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่มีการศึกษาไวแลวจํานวนหน่ึงทั้งใน

ระดับที่เปนการศึกษากลุมคนจากสวนกลางและสวนภูมิภาค แมวางานศึกษาเหลาน้ีจะนําเสนอวิธีการศึกษา

ประวัติศาสตรในแงมุมแตกตางกัน รวมไปถึงการคนควาและวิเคราะหผานเอกสารช้ันตนตาง ๆ แตงานศึกษาที่ผาน

น้ันยังขาดการศึกษาในแงมุมการคนควาการเคลื่อนไหวทางความคิดหรือปฏิกิริยาของราษฎรในหวงเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่สามารถศึกษาผานหลักฐานช้ันตนประเภทอ่ืน ๆ ที่แตกตางจากงานที่เคยศึกษามากอน

หนาน้ี หรืออาจจะใชหลักฐานประเภทเดียวกัน แตก็ยังสามารถต้ังคําถามในประเด็นงานเชิงประวัติศาสตรสังคม 

                                                            
12 กนัต ์ชโลธรรงัษี, “การตอบสนองของปัญญาชนอีสานตอ่การเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475-2500”, วิทยานิพนธอ์กัษรศาต

รมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2555. 
13 พรรณี บวัเลก็, กลีุลากรถกบัประวตัศิาสตรแ์รงงานไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2542), หนา้ 102. 
14  เรื่องเดียวกนั, หนา้ 109-110.  
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และความคิดได โดยในงานวิจัยช้ินน้ีจะทําการศึกษาความคาดหวังของราษฎรที่มีตอระบอบการเมืองใหมผาน

หลักฐานช้ันตนอันเปนจดหมายที่ราษฎรสงไปยังรัฐบาลใหม  ซึ่งจะชวยใหเห็นถึงมิติทางการเมืองหลังการปฏิวัติ

สยามอยู 3 มิติ ใหญ ๆ กลาวคือ มิติแรกจะทําใหเห็นวาความคาดหวังของราษฎรหลังการปฏิวัติสยามที่มีตอ

ระบอบการเมืองใหมมีประเด็นใดบาง มิติที่สองคือความคาดหวังของราษฎรเหลาน้ีสามารถแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยา

ทางสงัคมที่มีตอระบอบการเมืองใหม และมิติที่สามคือบรรยากาศทางการเมืองภายหลังการปฏิวัติ 

 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 

3.1 วิธีการดําเนนิการศึกษา 

 วิธีการดําเนินการศึกษาเรื่องน้ีเปนงานวิจัยทางประวัติศาสตร (historical research) ที่มีการคนควา

เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร เปรียบเทียบและวิพากษหลักฐาน โดยจะดําเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัย

เชิงเอกสาร (documentary research) อันจะนําเอาเอกสารตางๆ ที่ไดคนความาทําการวิเคราะห แลวนําเสนอใน

รูปแบบพรรณนาวิเคราะห (analysis description)  

3.2 ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 

ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

3.3 การวางแผนการวิจัย 

ชวงที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 – เมษายน พ.ศ.2564 

 รวบรวมคนควาทําการทบทวนวรรณกรรมวาดวยงานศึกษาแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน

สังคมอ่ืนๆ หรืองานที่เคยไดทําการศึกษาเทาที่ผานมา และคนควาเอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติในเบ้ืองตน 

ชวงที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 คนควา รวบรวมเอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอสมุดแหงชาติ หอสมุดปรีดี พนมยงค  และนํา

ขอมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบ แยกประเภท และสังเคราะหขอมูลเพ่ือเตรียมเขียนรายงานวิจัย 

ชวงที่ 3 เดือนมิถุนายน –กันยายน พ.ศ.2564  

 สังเคราะหขอมูลตาง ๆ และเขียนรายงานการวิจัย  
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3.4 สมมุติฐานการวิจัย 

 จากขอสรุปเดิมที่อธิบายวาการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 

น้ันเปนการปฏิวัติของคนกลุมเล็กๆ จึงขาดพลังในการเคลื่อนไหวทางเมือง รวมไปถึงประชาชนมิไดเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองนอกจากการเลือกต้ัง สงผลใหเกิดปญหาทางการเมืองในระยะตอมา ขอสรุปน้ีผูวิจัยเห็นวามีปญหา

เน่ืองจากในขอเท็จจริงจากหลักฐานจํานวนหน่ึงในหอจดหมายเหตุพบวามีประชาชนจํานวนหน่ึงต่ืนตัวทาง

การเมืองภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ผานการเขียนจดหมายเพ่ือสื่อสารโดยตรงตอผูนําในระบอบใหม อันเปน

การช้ีใหเห็นถึงประเด็นของความคาดหวังตาง ๆ โดยงานวิจัยน้ีจะแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังในมิติการเมือง 

สังคม และเศรษฐกิจ นอกจากน้ีแลวยังพบวามีการริเริ่มกอต้ังโรงเรียนหรือสมาคมเพ่ือเปนแหลงในการเผยแพร

ความรูเพ่ือตอบสนองตอระบอบการเมืองใหม ซึ่งประเด็นเหลาน้ีนาจะสงผลใหตอบรรยากาศทางการเมือง และ

ผูนําในระบอบใหมบางไมมากก็นอย และช้ีใหเห็นถึงการเขามามีสวนรวมและต่ืนตัวของประชนหลังการปฏิวัติ อัน

จะชวยใหเสนอภาพของสยามหลังการปฏิวัติที่มีคนจํานวนมากเขามามีสวนรวมอยางกระตือรือรน หาใชภาพ

การเมืองที่มีแตเรื่องราวของชนช้ันนําในระบอบเกาและระบอบใหมที่มีบทบาทเพียงเทาน้ัน  

3.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ตอยอดจากชุดคําอธิบายเดิมในประเด็นเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ.

2475 

2.ไดเห็นประเด็นใหม ๆ จากการคนควาเอกสารเกาเพ่ิมเติม 

3. เขาใจบรรยากาศทางการเมืองและสังคมของประชาชนหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475  

 

 



บทท่ี 4 

ความคาดหวังของราษฎรท่ีมีตอระบอบการเมืองใหมในมิติสังคมและการเมือง 

 

จุดมุงหมายหลักของการปฏิวัติในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ตองการ

การเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบ

รัฐธรรมนูญดังที่ในสมัยการปฏิวัติก็ไดมีการเรียกดังกลาวก็มีบาง เมื่อหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงคือประเด็น

ทางการเมือง ดังน้ันในบทน้ีจะทําหนาที่อธิบายความคาดหวังของราษฎรที่มีตอระบอบการเมืองใหมในมิติสังคม 

และการเมืองซึ่งผูวิจัยเห็นวาประเด็นน้ีเปนประเด็นที่ใหญมาก เน่ืองจากสภาวะการเมืองแบบเปดที่ยินยอมให

ราษฎรสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยางเต็มที่ภายใตระบอบการเมืองแบบใหม อยางไรก็ตามภายใต

สภาวะหลังการปฏิวัติในชวงแรกน้ีผูวิจัยเห็นวาสถานการณตาง ๆ มีความไมแนนอนอยูมากซึ่งนาจะสงผลตอ

อารมณความรูสึก และความคาดหวังของคนแตละกลุมแตกตางกันไป รวมไปถึงประสบการณที่ราษฎรเคยประสบ 

และภูมิหลังก็นาจะเปนแรงผลักดันและหลอหลอมใหมีความคาดหวังแตกตางกันไป 

 จากการคนควาหลักฐานช้ันตนผูวิจัยพบวาความคาดหวังในมิติการเมืองน้ันมีอยูจํานวนมาก ขณะเดียวกัน

ก็ปรากฏวามีประเด็นทางสังคมรวมอยูดวยเชนกัน ไมวาจะเปนประเด็นทางวัฒนธรรม การแตงกาย ศาสนา 

การศึกษาหรือแมแตความเห็นความเห็นสาธารณะทั่วไปก็ปรากฏขึ้นในหลักฐานที่ผูวิจัยไดทําการคนควาก็จะถูก

นํามาอธิบายในบทน้ีเชนกัน ซึ่งจะชวยใหเขาใจสภาพหรือบรรยากาศ รวมไปถึงปฏิกิริยาของราษฎรชาวสยามหลัง

การปฏิวัติในอีกโสดหน่ึงดวย ซึ่งประเด็นเหลาน้ีลวนสัมพันธอยูกับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย

ผูวิจัยจะทําการอธิบายตามประเด็นเทาที่คนพบในหลักฐาน   

กอนจะเขาสูการอธิบายโดยการใชหลักฐานผูวิจัยจําตองอธิบายถึงความคาดหวังทางการเมือง ความเห็น

สาธารณะ และบรรยากาศกอนการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 โดยสังเขปกลาวคือ สภาวะทางการเมืองหลังจากที่

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยกระแสการเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

ปรากฏขึ้นอยางเขมขน และพระมหากษัตริยเองก็ทรงตระหนักถึงความตองการของประชาชนเปนอยางดี ดังที่

พระองคทรงมีพระราชดํารัสวา “…ระยะเวลาของระบอบเอกาธิปไตยเหลือนอยลงเต็มท…ี” 0

1  ดังน้ันในรัชสมัยของ

พระองคมีการปรับตัวเชิงในเชิงสถาบันทางการเมือง เชน การกอกําเนิดขึ้นของอภิรัฐมนตรีสภาในตนรัชสมัย และ

กรรมการองคมนตรี รวมไปถึงการปรากฏขึ้นของเคาโครงการปกครอง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวารัฐธรรมนูญขึ้นถึง 

2 ฉบับ หากแตไมมีการประกาศใชแตอยางใด เน่ืองจากเผชิญกับแรงเสียดทานภายในชนช้ันนําโดยกันเอง 

                                                            
1  แถมสขุ นุม่นนท,์ ฟ้ืนอดีต, (พระนคร: กอ้งเกียรติ, 2522), หนา้.70-71. 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงพระบรมวงศานุวงศช้ันผูใหญที่ไมเห็นดวยกับความเห็นดังกลาว1

2 การพยายามต้ังสภาขึ้นในชวง

ตนรัชกาลเพ่ือใหมีหนาที่ถวายคําปรึกษาน้ันเปนที่หนังสือพิมพใหความสนใจอยางมาก และประเด็นดังกลาวน้ี

นาจะแพรกระจายเปนที่รับรูกวางในสังคมดังที่ปรากฏวาในชวงตนรัชกาลวามีจดหมายจากผูใชนามแฝงวานายไทย

กับนายภักดีขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ ความตอนหน่ึงในเน้ือหากลาววา  

“…ขาพระพุทธเจาไดทราบขาวลือกันทั่วไปวา ในรัชกาลของใตฝาละอองธุลีพระบาท เมื่อแรกขึ้นครอง

แผนดินน้ี จะทรงต้ังกฎหมายคอนสติติวช่ัน เปนปฐมราชกิจอันสําคัญ เพ่ือใหราชการแผนดินดําเนิรในแบบแผนดี

ย่ิงขึ้น…”2

3 

แมวาสังคมสยามจะต่ืนเตนกับสภาหรือขาวคราววาดวยการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ แตตอมากลับรูสึก

วาสภาที่ต้ังขึ้นมาน้ันเต็มไปดวยพระบรมวงศานุวงศ หรือแมแตชาวตางประเทศก็วิจารณวาการปกครองวา 

" เมืองไทยปกครองดวยแฟมิลี่เดียว ราษฎรไมมีเสียง” 3

4 มิหนําซ้ําเมื่อเผชิญกับวิฤตเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ (The 

great depression) ในตนทศวรรษ 2470 และปญหาทางการคลังที่เปนมรดกตกทอดมาจากรัชกาลกอนหนา 

ปญหาเศรษฐกิจน้ีเปนโจทยใหญที่สงผลตอความชอบธรรมของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางมาก 

นอกเหนือไปจากกระแสอุดมการณทางการเมืองที่เขายังมาสยาม สถานการณดังกลาวน้ีนําไปสูการวิพากษวิจารณ

ทั้งในประเด็นเศรษฐกิจ และการเมืองอยางรุนแรง ยกตัวอยางเชน บทความเรื่อง “ไมคิดไมแปลก” ของผูเขียนที่ใช

นามวา “บุคคล” ความตอนหน่ึงสะทอนภาพบรรยากาศของการวิพากษวิจารณที่คอนขางรุนแรงในชวงน้ันเปน

อยางดีวา  

“… อยาวาแตราษฎรที่ไมไดรับการศึกษา จะเปนพลเมืองที่ถวงความเจริญของประเทศเลย ถึงพระเจา

แผนดินที่มีชีวิตไมเต็มความ ก็เปนภัยแกประเทศเหมือนกัน การเปนพระเจาแผนดินในปจจุบัน จะตองเตรียมตัว

เรื่อยมา แตเมื่อเปนรัชทายาท…”4

5 

นอกจากน้ีแลวยังปรากฏวาประชาชนมีความตองการรัฐธรรมนูญ และการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่ง

การเรียกรองในประเด็นดังกลาวน้ีช้ีใหเห็นถึงวิฤตความชอบธรรมของระบอบการปกครอง เพราะหลังจากที่สยาม

ไดเกิดการปฏิรูปครั้งใหญในรัชกาลที่ 5 อันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลโดยเฉพาะในมิติการสราง

ความทันสมัยใหแกสยาม และสามารถสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่พระมหากษัตริยทรงมีพระราช

อํานาจในการบริหารประเทศ แมวาผลจากการปฏิรูปดังกลาวน้ีจะสามารถสถาปนาระบอบการเมืองที่

                                                            
2 โปรดด ูนครนิทร ์เมฆไตรรตัน ์, การปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475 
3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. บร.7บ/10 เอกสารรชักาลท่ี 7 เรื่อง นายภกัดี นายไทยเห็นควรตัง้กฎหมายคอนสติตชูั่น . 
4 พนูพิศสมยั ดิสกลุ,มจ,, สิ่งท่ีขา้พเจา้พบเห็น (รวมเลม่), ( กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), หนา้ 113.  
5 ไทยหนุ่ม 20 กรกฎาคม 2470 อา้งใน พรภิรมณ ์(เอ่ียมธรรม) เชียงกลู, ประวตัิศาสตรไ์ทยสมยัใหมเ่ลม่ 1 (/2475-2524), (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร,์ 2535), หนา้ 40.  
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พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศ หากในระยะตอมาความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีไดนําไปสู

การลดทอนความชอบธรรมของระบอบการเมือง เพราะการปฏิรูปน้ันนําไปสูความกวางไกลในการสื่อสารที่สงผลให

การรับและสงตอขอมูลทางการเมืองเกิดขึ้นในหมูผูอานออกเขียนไดในสยามผานพ้ืนที่หนาหนังสือพิมพ ที่เปนการ

นํามาซึ่ง “ความรูใหม” ที่เปนประเด็นเก่ียวของกับการปกครองไมวาจะเปน คอนสติติวช่ันแนล ปาเลียเมนต เดโม

คราซี แมวาความรูเหลาน้ีในหมูราษฎรยังไมไดเขาขั้นรูจริงทุกเรื่อง หากแตก็ชวยใหเขาใจหลักพ้ืนฐานอันเกี่ยวกับ

รูปแบบการปกครองตาง ๆ โดยแนวความคิดเรื่องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองน้ีปรากฏขึ้นมาเปนลําดับ

นับต้ังแตรัชกาลที่ 5 หมูเจานายและขาราชการไทยในสถานทูตตางประเทศไดรวมกันทําหนังสือกราบบังคมทูลเมื่อ 

ร.ศ. 103 ตอมาในรัชกาลที่ 6 ไดเกิดเหตุการณกบฏ ร.ศ. 130 เมื่อเหลานายทหารหนุมไดคิดกอการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครอง 5

6 ทหารหนุมเหลาน้ีเปนกลุมขาราชการที่ไดรับการศึกษาอันเน่ืองมาจาการปฏิรูปราชการ

แผนดินในรัชกาลที่ 5 ที่ไดรับการศึกษาสูงกวาคนทั่วไป การเขาสูระบบการศึกษาแบบสมัยใหมน้ีเปนการเปดโลก

ทัศนใหคนกลุมน้ีเห็นความเปลี่ยนแปลงโลก (โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิวัติในจีนที่เปนแรงบันดาลใจใหคนกลุมน้ี) 

พรอมทั้งเห็นขอบกพรองของระบอบการเมืองของตน ดวยเหตุน้ีกลุมคนเหลาน้ีที่ไดรับการศึกษาในแบบแผน

สมัยใหม จึงเปนกลุมที่ตองการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง หากแตกระทําการไมสําเร็จแตก็เปนการแสดงให

เห็นถึงการทาทายความชอบธรรมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจากกลุมขาราชการ 6

7 อน่ึงในชวงปลายรัชกาล

ที่ 5 ตอเน่ืองกับตนรัชกาลที่ 6 ภายใตสภาวะที่การเมืองในตางประเทศไดเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางย่ิง

การปฏิรูปในญี่ปุนที่กอใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีอํานาจทางการทหาร รวมไปถึงยังเปนชาติเอเชียที่มี

รัฐธรรมนูญและมีฐานะเทียบเทากับชาติตะวันตก และความเจริญดังกลาวน้ีไดถูกนํามาเปรียบเทียบกับสยาม 7

8 

อยางไรก็ดีภายหลังเหตุการณกบฏ ร.ศ. 130 รัชกาลที่  6 ก็มีปฏิกิริยาตอบโตโดยเลือกที่จะยืนยันในหลักการเดิม 

และตอกยํ้าความชอบธรรมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และไดเนนย้ําไปที่การปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม ที่

ใหยึดมั่นหลัก 3 ประการ ไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และพระองคทรงเลือกใชวิธีการเปดเสรีบนพ้ืนที่

หนังสือพิมพโดยเช่ือมั่นวาจะสามารถโนมนาวใหประชาชนเห็นตามพระองคได และยังเปนพ้ืนที่ที่พระองคสามารถ

ใชตอบโตกับเหลาผูที่เห็นแยงโดยที่พระองคเองก็ทรงมีบทบาทเปนนักหนังสือพิมพ ซึ่งภายใตสภาวะดังกลาวใน

รัชกาลที่ 6 ที่มีการเปดเสรีเรื่องสื่อสิ่งพิมพประกอบกับเง่ือนไขเร่ืองสภาพสิทธินอกอาณาเขต จึงเกิดบรรยากาศที่

ความคิดทางการเมืองและการวิพากษวิจารณรัฐบาลกระจายทั่วทั้งสังคม และมีความชัดเจนอยางย่ิงที่ตองการ

ความเปลี่ยนแปลงในระดับที่ราษฎรสามารถเขาไปมีสวนรวมในการปกครองประเทศ โดยมีพ้ืนฐานทางความคิดที่

เห็นวาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ันปฏิเสธความสามารถของสามัญชน และไรประสิทธิภาพในการแกไขปญหา

                                                            
6 อจัฉราพร กมทุพิสมยั, ปัญหาภายในสงัคมไทยก่อนการปฏิวตัิ พ.ศ. 2475: ภาพสะทอ้นจากงานเขียนทางหนงัสือพิมพ,์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2532), หนา้ 323. 
7 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 322-323. 
8 เบนจามิน เอ. บทัสนั, อวสานสมบรูณาญาสิทธิราชยใ์นสยาม, พิมพค์รัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ : มลูนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์

, 2555), หนา้ 21.  
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8

9 เสียงเรียกรองความเปลี่ยนแปลงไดปรากฏอยางเขมขนอยางมากในชวงรัชกาลที่ 7 ผนวกกับความเสื่อมของ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยดังที่ หมอมเจาพูนพิสมัย ดิศกุล บันทึกความทรงจําไวคงชวยใหเห็นสภาพสังคม

สยามในขณะน้ันไดดี วา 

“….เมืองไทยมีโรคหลายอยางดังเลามา เหมือนคนที่เจ็บเปนโรคเรื้อรังไมมีทางรักษา เพราะแกการศึกษา

ไมทันเสียแลว พอหมดกําลังลงก็พอดีเช้ือโรคลุกลามมาทุกทิศทุกทางดังแกลงใหเกิดขึ้น ทางฝายพระราชวงศก็

ออนแอเพราะการแขงดีกันเอง โดยไมทําดีอะไรใหคนนับถือ ก็เลยเปนเครื่องมือใหพวกกอการยุยงใหคนเกลียดชัง

ไดเร็วและสะดวก…เสียงเกลียดเจาคอยๆ เริ่มขึ้นจนแสดงกิริยาเปดเผย…แลวลุกลามขึ้นไปถึงพวกเสนาบดี – อภิรัฐ

ฯ มีเรื่องขุนเคืองกันแทบทุกประชุม….”9

10 

 ทายที่สุดก็ไดเกิดเหตุการณปฏิวัติขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลังจากที่กระแสความคิดและ

อุดมการณทางการเมืองไดกอตัวขึ้นในสยามมากวา 4 ทศวรรษ พรอมทั้งกระแสของการวิพากษวิจารณที่แฝงไป

ดวยความคาดหวังทางการเมืองสยามไดเกิดขึ้นอยางเขมขนในรัชกาลที่ 7 แตภายหลังการปฏิวัติน้ันกระแสความ

คาดหวังทางการเมืองจะเปนอยางไรบาง บทน้ีจะทําหนาที่อธิบายโดยจะมีการใชเอกสารสวนที่เปน “การสืบ

ราชการลับ” มาประกอบรวมซึ่งจะใหภาพบรรยากาศของสยามในขณะน้ันเปนอยางดี เน่ืองจากภาวะความ

โกลาหลหลังการปฏิวัติผูคนในสังคมไมวาจะเปนชนช้ันนําในระบอบเกา คณะราษฎร และราษฎรในสังคมตางมี

ความคาดหวังและความกลัวตอระบอบการเมืองใหมแตกตางกัน เชน คณะราษฎรกลัวการโตกลับการปฏิวัติ 

(counter revolution)  ขณะเดียวกันกลุมเจานายก็เกรงกลัวการกวาดลางโดยอาจจะมีภาพการปฏิวัติรัสเซียเปน

ตัวอยาง และขณะที่ราษฎรสยามทั้งพระนครและตามตางจังหวัดที่มีการรายงานตอคณะราษฎรก็มีทั้งคาดหวังและ

ผิดหวังตอการปฏิวัติ แตอยางไรก็ตามในแงของการวิพากษหลักฐานน้ัน ผูวิจัยจําตองช้ีแจงวาในเอกสารที่นํามาใช

อธิบายน้ันไมสามารถเช่ือถือไดทั้งหมด เน่ืองจากมีลักษณะเปนการซุบซิบนินทา เปนขาวลือ หรือบางประเด็นก็เปน

เรื่องเหนือจริง แตก็ชวยใหเห็นบรรยากาศและความเห็นในสาธารณะตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากเอกสาร

ชุดดังกลาวแลวผูวิจัยไดใชเอกสารในหมวดแสดงความเห็นและเสนอแนะรวมดวยอันแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาและ

ความคาดหวังของราษฎรผานเอกสารเหลาน้ี  

4.1 บรรยากาศและความคาดหวังทางการเมืองสยามในรายงาน “สืบราชการลับ”  

 กอนสยามจะดําเนินมาถึงการปฏิวัติ ใน พ.ศ. 2475 น้ันพบวามีบรรยากาศที่เต็มไปดวยขาวลือมากมายไม

วาจะเปนขาวลือเรื่องการแตงต้ังอรรคมหาเสนาบดีเพ่ือทําหนาที่แทนพระองค ซึ่งมีมาต้ังแตรัชกาลที่ 6 หรือขาวลือ

วาจะมีการต้ังสมเด็จ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตขึ้นเปนผูสําเร็จราชการแผนดินแทนพระองค เน่ืองจากเปน

พระบรมวงศานุวงศช้ันผูใหญที่มากดวยอํานาจ และหนังสือพิมพก็คาดกันวาจะกลายเปนเผด็จการ และปรากฏขาว

                                                            
9 อจัฉราพร กมทุพิสมยั, ปัญหาภายในสงัคมไทยก่อนการปฏิวตัิ พ.ศ. 2475: ภาพสะทอ้นจากงานเขียนทางหนงัสือพิมพ,์ หนา้ 323. 
10 พนูพิศสมยั ดิสกลุ,มจ,, สิ่งท่ีขา้พเจา้พบเห็น (รวมเลม่), หนา้ 102-103. 
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ลือเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ปรากฏการณเหลาน้ีลวนแลวแสดงถึง

ความไมมั่นคงและไมมั่นใจในสังคมน่ันเอง10

11 

ตอมาภายหลังการปฏิวัติเพียง 4 วัน มีการลงบทความบนหนาหนังสือพิมพเพ่ือช้ีแจงการกระทําของ

คณะราษฎรในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดย หลวงอนุรักษรัถการ เปนผูเขียนบทความ “พฤตติภาพแหงการ

กระทําของคณะราษฎร” เน้ือหาในบทความน้ีทําหนาที่ช้ีแจงเพ่ือแกไขขาวลือ แสดงใหเห็นถึงความเรียบรอยหลัง

การปฏิวัติพรอมทั้งชักชวนใหราษฎรสนับสนุนรัฐบาลใหม ในประเด็นขาวลือน้ันผูวิจัยประเมินวาภายหลังการ

ปฏิวัตินาจะเกิดขาวลือขึ้นจํานวนมาก แตในพ้ืนที่หนังสือพิมพน้ีไดทําหนาที่ช้ีแจงเพ่ือยุติขาวลืออยู 3 เรื่องดวยกัน 

ไดแก ขาวลือเรื่องผูวาราชการจังหวัดนครปฐมจะนําทัพมาปราบคณะราษฎร เจานายฝายเหนือก็มีพฤติการณ

ดังกลาว และในหมูพระราชวงศนาจะปรากฎขาวลือประเภทคณะราษฎรจะทําราย ดังที่บทความไดช้ีแจงวา  

“การกระทําของคณราษฎรที่ไดปรากฏมาแลวในครั้งน้ี สําหรับราษฎรผูที่มีสติหรือสมองไตรตรองหา

เหตุผลก็จะทราบเรื่องอันเปนจุดหมายของคณโดยแท แตทวาในเมืองไทยมีราษฎรจํานวนไมนอยที่ยังชอบลือและ

ชอบกระจายขาวลือหรือชอบเช่ือขาวลืออาจทําใหความคิดแปรปรวนไปตาง ๆ นานา เปนตนวาในขณะน้ีมีขาวลือ

กันวา พระองคเจาอาทิตยผูวาราชการจังหวัดนครปฐมรวบรวมตํารวจและทหารจะมาจูโจมคณราษฎร และทาง

ฝายเหนือลือกันวา พระราชายากับพระองคทศศิริวงศรวบรวมกําลังทหารภาคเหนือจะมาปราบปราม ขาวลือทั้ง

สองเรื่องน้ีเปนการตรงกันขามกับความจริงทั้งสิ้น กลายเปนวาทั้งฝายเหนือและใตตางยินดีสนับสนุนใหกิจการ

ของคณราษฎรดําเนิรไปโดยเรียบรอย…”11

12 

พรอมทั้งช้ีแจงวาในสวนของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูน้ันทรงพอพระราชหฤหัยในกิจการของ

ของคณะราษฎรอยางย่ิง และยังช้ีแจงตอไปวาแมคณะราษฎรจะสามารถยึดอํานาจไดแตก็ไมปรากฏวาจะมีการทํา

รายพระราชวงศหรือขูเข็ญบีบคั้นตาง ๆ นานา ซึ่งก็เปนเครื่องพิสูจนวาความคิดของพระราชวงศที่หวาดเกรงไปน้ัน

ไมเปนความจริงเลย ในประเด็นสุดทายของบทความน้ีไดอธิบายถึงสถานการณในหวงเวลาดังกลาววา  

“เวลาน้ีราษฎรยังไมเขาใจวาพฤติการณไดดําเนิรไปพียงใด สวนใหญแหงความสําเร็จในการเปลี่ยนการ

ปกครองไดปรากฏแลวคือพระเจาแผนดินทรงรับรองดวยลายพระราชหัตเลขาวา สิ่งใดที่คณราษฎรทําไปน้ันทรง

เห็นชอบดวยทุกประการ”12

13 

ดานสถานการณภายในพระนครหนังสือพิมพแจงวา “กรมกองตาง ๆ แผนกตํารวจทํางานกันอยางไมลืมหู

ลืมตา” 13

14 เน่ืองจากกรมกองตาง ๆ ของแผนกตํารวจในกระทรวงหาดไทยตองทําหนาที่ระวังรักษาการณอยาง

                                                            
11 อจัฉราพร กมทุพิสมยั, ปัญหาภายในสงัคมไทยก่อนการปฏิวตัิ พ.ศ. 2475: ภาพสะทอ้นจากงานเขียนทางหนงัสือพิมพ,์ หนา้ 324. 
12 ศรกีรุง 28 มิถนุายน 2475. 
13 เรื่องเดียวกนั.  
14 เรื่องเดียวกนั.  
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เขมงวด จนสงผลใหหัวหนาและพนักงานตองอยูประจําสํานักงานจนแทบมิไดกลับบานเพ่ือความสงบเรียบรอย 14

15 

จากที่กลาวมาขางตนพอจะเห็นไดวาเพียงไมก่ีวันหลังการปฏิวัติบนพ้ืนที่หนาหนังสือพิมพก็ไดปรากฏการช้ีแจงเพ่ือ

สรางความเขาใจในหมูราษฎร และเหลาพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งก็เปนการแกไขขาวลือพรอมทั้งพยายามรักษาความ

สงบเรียบรอยมิใหเกิดความต่ืนตกใจขึ้นในหมูราษฎร 

นอกจากบทความและขาวบนหนาหนังสือพิมพที่สามารถสืบยอนรอยกลับไปยังวัน เวลาจริงของการ

เกิดขึ้นของเหตุการณแลว ผูวิจัยคนพบเอกสารทางราชการที่ลงคําวา “ลับ” ซึ่งไมลงวันที่ ผูวิจัยประเมินวาคําสั่ง

ดังกลาวนาจะเกิดขึ้นในชวงตนของการปฏิวัติในขณะที่มีการประจําการของฝายคณะราษฎรที่พระที่น่ังอนันต

สมาคม คําสั่งเหลาน้ีลวนแลวเพ่ือมุงควบคุมสถานการณในสังคมมิใหเกิดความโกลาหลไมวาจะเปนการออกคําสั่ง

ใหตรวจสอบอาวุธ หามเคลื่อนยายอาวุธ รักษาความเรียบรอยในสังคม สั่งใหขาราชการเขามารายงานตัว และที่

สําคัญไดมีคําสั่งใหประกาศ  

 

“…รับสมัครผูชวยเหลือใหประกาศบอกสถานที่รับสมัครแลลงช่ือ ที่อยูแลอาชีพไว พวกน้ันจะตอง

สาบาลตัววาชวยเหลือและยอมเสียสละเพ่ือราษฎรทั่วไป… สมาชิกคณะน้ีมีหนาที่ ช้ีแจงปลุกใจให

ประชาชนเขาใจความหวังดีของคณะ แลสืบหาทางที่จะปลอดภัยของคณะ… สงนายทหารไปประจํา

เสนาบดีแหงละ 2  คน บอกวาระหวางน้ีตองปองกันอันตราย คือสงองครักษมาให – แตความจริงสงไปคุม

กิจการเช่ือวาคนของเราพอ…”15

16 

ขณะเดียวกันการเขาเชิญเหลาพระบรมวงศานุวงศใหมาประทับที่พระที่อนันตสมาคมในระหวางที่รอพระ

ราชดํารัสตอบจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ตอมาภายหลังเมื่อมีการตกลงระหวางพระมหากษัตริยกับ

คณะราษฎรแลว เหลาพระบรมวงศานุวงศตองใหคําปฏิญาณแกคณะราษฎรโดยมีการลงพระนามในทายเอกสารใน

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เชนวา 

 “…โดยขาพเจาไดใหสัตยปฏิญาณไววาขาพเจาจะไมกระทําการใดๆ อันจะเปนภัยแกคณะราษฎร ทั้งดวย

กายวาจาใจ  ถาปรากฏวาขาพเจาผิดคําปฏิญาณก็ขอใหคณะราษฎรจัดการแกขาพเจาตามที่เห็นสมควร….”16

17 

และอีกตัวอยางการใหคําปฏิญาณจากขาราชการ โดยผูน้ีเปนผูวาจังหวัดเพชรบุรีคือพระยาวิเศษฤาษี ผูน้ี

ไดช้ีแจงวายอมรับการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งรายงานวาไดมีคําสั่งใหมีการช้ีแจงไปยังประชาชนแลว วา 

                                                            
15 เรื่องเดียวกนั. 
16 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.16/21 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง คาํสั่งผูร้กัษาพระนครฝ่ายทหาร คราวเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง (พ.ศ.2475). 
17 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/13 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง คาํปฏิญาณของพระราชวงศแ์ละขา้ราชการ ซึง่ใหไ้วต้อ้

คณะราษฎรฯ (พ.ศ.2475). 
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“ขาพเจาขอใหสัตยสาบาลตอหนานายพันเอกพระยาพหลหลพยุหเสนา ผูรักษาพระนครฝายทหารวาการ

ที่คณะราษฎรไดยึดอํานาจการปกครอง เปลี่ยนวิธีเปนคณะเจาแผนดินอยูใตธรรมนูญการปกครองแผนดินน้ัน 

ขาพเจาเห็นชอบดวยทุกประการ ทั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ขาพเจาไดประชุมนายอําเภอ รางประกาศตักเตือน

ราษฎรทั่วไปและใหกรรมการออกไปประชุมช้ีแจงราษฎรอีกช้ันหน่ึง…. ประกาศที่สภาสงไปตามจังหวัดน้ันขาพเจา

ไมไดรับ ตอไปขาพเจาจะออกไปประชุมราษฎรตําบลสําคัญดวยตนเองอีกคราวหน่ึง 

ถาขาพเจาทรยศตอราษฎรขอใหลงโทษขาพเจาตามกฎหมาย”17

18 

 จากที่กลาวมาขางตนอาจจะเห็นไดแลววาในชวงตนการปฏิวัติน้ันดานหน่ึงมีการเริ่มสมัครหาพรรคพวก

เพ่ือใหเขารวมกับคณะราษฎรซึ่งสวนหน่ึงก็เน่ืองมาจากการแสวงหาผูสนับสนุน แตในอีกดานหน่ึงผูวิจัยก็มี

สมมุติฐานวาบางสวนที่สมัครเขารวมอาจจะตองมีบางสวนที่ตองทําหนาที่ออกสืบหาขาว ซึ่งในขอเท็จจริงน้ันผูวิจัย

ไมทราบวาปฏิบัติการดังกลาวน้ีมีการดําเนินการเปนเครือขายอยางไร ใครเปนผูดูแลเรื่องดังกลาว สมาชิก

คณะราษฎรทั้งหมดจะรับทราบกับการกระทําทั้งหมดหรือไม เน่ืองจากผูวิจัยยังไมเคยคนพบเอกสาร หรือความทรง

จําในชวงหลังของสมาชิกคณะราษฎรที่จะกลาวถึงการตามสืบในลักษณะดังกลาว หากแตจะพบเพียงบันทึกความ

ทรงจําของฝายผูที่ถูกตามสืบออกมาบันทึกถึงเรื่องดังกลาว เชน พระยาศราภัยพิพัฒ18

19 ที่บันทึกและยืนยันวาตนถูก

ตามสืบจากฝายรัฐบาลใหม และในขณะเดียวกันผูวิจัยไดคนพบวามีรายงานการสืบที่กลาวถึงการตามสืบความ

เคลื่อนไหวของพระยาศราภัยพิพัฒน “ผูซึ่งเปนจุดตองระวัง”19

20 

เอกสารรายงานของผูสืบราชการลับน้ีปรากฏขึ้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475 แตไมทราบวา

แทจริงแลวไปสิ้นสุดการสืบเมื่อใด โดยในลักษณะจดหมายน้ีจะมีการรายงานไปยังสมาชิกในคณะราษฎรบางคน 

เชน หลวงนฤเบศรมานิต (สงวน จูฑะเตมีย) ผูกอการสายพลเรือน และไดรับการแตงต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรรุนแรก และถือวาเปนผูกอการอาวุโสทางฝายพลเรือน20

21 ผูซึ่งนาจะเขามาทําหนาที่เปนศูนยกลางของบรรดา

ผูสืบ เน่ืองจากรายงานหลายฉบับไดเขียนถึงหลวงนฤเบศรมานิตเปนหลัก นอกจากน้ียังมีรายงานการสืบสงไปยัง

สมาชิกคณะราษฎรคนอ่ืน ๆ เชน ประจวบ บุนนาค และพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนตน แตผูวิจัยไมสามารถให

ขอสรุปไดวาจดหมายรายงานเหลาน้ีสมาชิกคณะราษฎรจะรับทราบหรือไม และผูวิจัยพบวามีจดหมายจากผูที่ใชช่ือ

วา ร.อ. หลวงบรรเจิดจตุรงค นักสืบประจําสภาฯ ผูเขียนจดหมายถึงหลวงนฤเบศรมานิต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 

                                                            
18 เรื่องเดียวกนั.  
19 โปรดด ูพระยาศราภยัพิพฒั, ฝันรา้ยของขา้พเจา้, (กรุงเทพฯ : ศราภยั, 2512). 
20 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/23 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
21 นรนิติ เศรษฐบตุร, “หลวงนฤเบศรม์านิตกบังานเสรไีทย” (ออนไลน)์ เขา้ถงึใน: http//ndex.php?title=หลวงนฤเบศรม์านิต (15 สงิหาคม 

2564). 



26 
 

พ.ศ. 2475 มีจุดมุงหมายประสงคเขารับราชการในกรมตํารวจจึงเขียนจดหมายช้ีแจงเก่ียวกับตัวเองวาเปนนักสืบ

มากอน โดยเน้ือหาของจดหมายฉบับน้ีกลาวยอนกลับไปถึงการสมัครเขาเพ่ือนักสืบวา  

“…กระผมไดทราบเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรแลว กระผมไดรีบลงมาจาก

จังหวัดนครสวรรคโดยเร็วเพ่ือไดชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 กระผมไดเขาไปรายงาน

ตนเองตอ พ.อ. พระยาทรงสุรเดช ณ พระที่น่ังอนันตฯ กระผมไดรับมอบหมายในการสืบการลับ เพ่ือความ

ปลอดภัยแหงคณะ…กระผมก็ยินดีรับหนาที่น้ีดวยนํ้าใสใจจริงมิไดเปนหวงถึงกิจการสวนตัวเลย ไดยอมเสียสละหมด

ทุกสิ่งทุกอยางที่กระผมควรจะตองเปนหวงและกังวล ครั้นวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 กระผมไดรับคําสั่งจากเจา

คุณทรงฯ มอบให ประยูร ภมรมนตรี เปนผูนํากระผมมามอบตัวใหกับใตเทา… ครั้นณะวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 

2475 กระผมไดรับคําสั่งใหปฏิบัติการไดและไดรับมอบหมายงานทันที มีการควบคุมและตรวจสืบเหตุการณตาง ๆ 

ต้ังแตบัดน้ันเปนตนมา…”21

22 

จากจดหมายของผูที่ใชช่ือวา ร.อ. หลวงบรรเจิดจตุรงค พอจะยืนยันไดวาภายหลังการปฏิวัติแลวมีการ

สมัครเขาไปเปนนักสืบเพ่ือทําหนาที่สืบหาขาวและรายงานตอบุคคลในกลุมคณะราษฎร และในรายงานเหลาน้ี

ช้ีใหเห็นวามีลักษณะการตามสืบตามหนาวัง ตามบานผูที่ตองสืบ ราชกรีฑาสโมสร รานกาแฟนรสิงห พ้ืนที่ที่เปน

กิจการของชาวจีน และโรงพิมพ เปนตน นอกจากน้ียังพบการดักฟงโทรศัพทของผูตองสงสัยอีกดวย เน้ือหาใน

รายงานจะแจงเวลาของการตามสืบใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร กับใคร และหากมีขาวลือหรือการซุบซิบนินทาก็

จะมานํามาแจง หรือขาวที่สงผลเสียไมวาจะเปนการที่ราษฎรแสดงความไมพอใจแกผูนําในระบอบใหมก็จะถูก

นํามารายงานเชนกัน ดังน้ันเพ่ือใหเห็นวาบรรยากาศทางสังคมในชวงน้ันเปนอยางไร และราษฎรมีความคาดหวัง

อยางไรผานการรายงานของผูสืบราชการลับน้ี และในรายงานบางฉบับผูวิจัยมีขอสมมุติฐานวาอาจจะไมใชการ

รายงานจากผูที่มีหนาที่ตามสืบประจํา หากแตมีลักษณะที่เปนจดหมายจากราษฎรโดยทั่วไป แตถูกสงมายังสวน

เอกสารรายงานการสืบราชการลับ ดังน้ันผูวิจัยจะขอแบงเปนประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารชุดดังกลาว ดังน้ี  

 

 

 

4.2 ความคาดหวังทางการเมืองของราษฎรในรายงานผูสืบราชการลับ  

 ในประเด็นเรื่องความคาดหวังทางการเมืองในบรรดาหลักฐานเหลาน้ีอีกดานยังสะทอนปญหาของประเทศ

ที่รัฐบาลใหมตองเผชิญเน่ืองจากจะตองเขามาแกไขปญหาเหลาน้ี และดานหน่ึงยังเปนการสะทอนความไมพอใจ

                                                            
22 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
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จากราษฎรบางกลุมเทาน้ัน แตไมสามารถใหภาพแทนราษฎรทั้งสยามไดทั้งหมด อีกทั้งควรพิจารณาดวยวาเปน

เรื่องปกติวารัฐบาลที่อยูในอํานาจจะเปนผูที่ถูกคาดหวังหลังจากมีการผลัดเปลี่ยนอํานาจ รวมไปถึงยังเปนรัฐบาลที่

ตองเผชิญปญหาที่สืบเน่ืองมาจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยดังน้ันปจจัยเชนน้ียอมสงผลอยางมากที่จะทําให

รัฐบาลใหมถูกวิพากษวิจารณและถูกคาดหวังจากราษฎรอยางมากวาจะเขามาชวยแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งในหัวขอน้ี

ผูวิจัยพบวามีรายงานที่ช้ีใหเห็นถึงบรรยากาศทางสังคมรวมไปถึงกระแสการประเมินรัฐบาลใหมหลังการปฏิวัติ 

พ.ศ. 2475 โดยพบวาในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2475  ไดมีจดหมายช้ีแจงถึงสถานการณรอบพระนคร ซึ่งเปน

ชวงราว 3 สัปดาหหลังการปฏิวัติและมีการออกไปช้ีแจงเหตุที่เกิดขึ้น เขาบรรยายถึงบรรยากาศในเขตบางขุนเทียน 

วา 

 “…ตามเสียงราษฎรชาวสวนอําเภอบางขุนเทียนยังไมใครเขาใจผลที่เปลี่ยนการปกครองอยางใตรัฐธรรมนูญ มี

การเขาใจผิดกันไปตาง ๆ เกลากระผมไดพยายามช้ีแจงใหฟง ก็ไมใครเขาใจกัน เวนแตคณะญาต์ิของเกลาฯ เกลาฯ

เห็นวาควรมีเจาหนา ที่ฝายปกครองใหทราบและช้ีแจงประโยชนใหราษฎรโงๆ ใหทราบทั่วทั้งพระราชอาณาจักร..”

22

23 

ในเดือนถัดมาไดปรากฏวามีการรายงานวามีเสียงวิพากษวิจารณรัฐบาล โดยรายงานเรื่องน้ีไดรายงานถึง

สถานการณในจังหวัดนครราชสีมา โดยผูที่อางวาเปนสมาชิกคณะราษฎร ไดสงจดหมายมาแจงในวันที่ 10 สิงหาคม 

พ.ศ. 2475วา  

 “…เมื่อตนเดือน ส.ค. 75 มีนายทหารคนหน่ึงกับขาราชการพลเรือน พูดกันที่รานขายอาหารแลเครื่องด่ืม

แหงหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา นายทหารพูดวา ที่พระยาพหลฯ กับพวกที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

แผนดินคราวน้ี เทาที่สังเกตเหตุการณมาแลว รูสึกวาไมมีการยุติธรรม หรือ ทําเพ่ือชาติเลย เขาทําเพ่ือพวกพองแล

คณะของเขาเทาน้ัน ถาใครไมใชพวกพองหรือคณะเขาแลว อยางดีที่สุดก็ถูกโยกยายสับเปลี่ยนไปหนาที่แลตําแหนง

ตํ่าๆ หรือคงที่อยูอยางผมเวลาน้ี หรือคัดรายช่ือออกตามความพอใจของเขา เมื่อเปนเชนน้ีแลวจะเรียกวาทําการ

เพ่ือชาติอยางไรได คุณจะเห็นอยางไร พลเรือนตอบวา ผมก็ลงความเห็นพองดวยเรื่องน้ี23

24 

                                                            
23 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/28 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
24 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
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ในวันที่ 24 ของเดือนเดียวกันน่ันเองไดปรากฏรายงานจากผูที่ตามสืบเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเหลา

โรงพิมพ โดยไดรายงานถึงขาวลือและการวิจารณที่เกี่ยวกับคณะราษฎรวา  

“…กระผมไดยินหลายเสียงโจษกันวา คณราษฎรรวบอํานาจดําเนิรกิจการบานเมืองเสียฝายเดียว ไมเปดโอกาส

ใหผูอ่ืน มีสิทธิเขารวมประชุมออกเสียงคัดคานขัดคอบาง การเลือกสมาชิกสภาราษฎรก็เลือกเฉพาะผูที่เปนพวก

เดียวกันหรือไวใจไดทั้งสิ้น… ออกความเห็นขัดแยงโดยมีเหตุผลสําหรับญัตติตางๆ บางแลว นากลัววาจะ ตองเกิดไม

พอใจกันมากแนๆ เสียงโจษลือน้ีมาจากเสมียน คนงานหางรานหนุมๆ พูดกันตามรานเครื่องด่ืม ตามที่กระผมไดยิน

มา และไดทราบมา [จาก] ….นายพูลซึ่งเวลาน้ีทํางานสืบขาว ประจําสํานักงานหนังสือพิมพ สยามหนุม …นายพูลได

พูดกับกระผมเปนทํานองหวานลอมอยางฟุงๆสรุปความดังขางลางน้ี 

1. เวลาน้ีคณหนังสือพิมพแบงออกเปนสองฝายคือ กรุงเทพเดลิเมล ไทยใหม และสยามหนุมฝายหน่ึง กับศรี

กรุง สยามราษฎร หลักเมือง อิสสระ หญิงไทย และไทยนอย อีกฝายน่ึง ฝายแรกกําลังอยูในความนิยมของมหาชน

ทั่วไป เพราะมีเสียงเดิรเข็มหนังสือเปนทางไมสงเสริมการกระทําตางๆ ของคณราษฎรไมยกยอคณราษฎรจนเกินไป 

ไทยใหมกําลังอยูในความนิยมของชนทั้งหลาย ผูอานซึ่งสนใจในการเมือง รองลงก็กรุงเทพเดลิเมล สวนศรีกรุงเดิร

เข็มเขากับคณราษฎร ยกกันอยางเห็นๆ …. สยามราษฎรไมยกคณราษฎรมากเหมือนศรีกรุง แตก็กําลังเสื่อมความ

นิยม เพราะปากกา “กายสิทธิ” ฯลฯ คณะหนังสือพิมพ ฝายแรกมีแตจะเจริญแพรหลายตอไป  

2.ภายในเวลาอีก 6 เดือน คือระหวางกุมภาพันธจะตองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมแน ๆ คอยดูศรีกรุงสยาม

ราษฎร ฯลฯ จะตองประสบหายนะ  

3. กรมพระนครสวรรคจะไมไปยุโรปจะเที่ยวชะวาจนพอใจ แลวกลับมาต้ังสํานักงานอยูที่เกาะหมาก (ปนัง) 

อน่ึงการที่กรรมกรจีนสามารถสไตรคน้ันทราบหรือไมวาใครเปนผูกระตุกสายใย  …นายพูลกลาวตอไปวา ในหลวง

ทานดีเทาไรอุตสาหเตือนใหคณราษฎรประหยัดการใชจายเงิน ซึ่งเปนจุดสําคัญในคราวโภคกิจตกตํ่าทีเดียว 

เวลาน้ีชาวคณราษฎรที่นับวาเปนอยางหัวเมมือ ๆ ทั้งน้ัน เริ่มแตกราวบาดหมางใจกันแลว ภายในคณะราษฎร

มีขาราชการที่จําใจปฏิบัติดําเนิรกิจ…” 24

25                         

 จากที่ยกตัวอยางของรายงานที่กลาวมาน้ีจะเห็นวาในเพียง 1-2 เดือนหลังการปฏิวัติน้ันมีการรายงาน

ประเด็นที่เปนทั้งขาวลือ และยังมีเสียงสะทอนที่แสดงไวซึ่งความไมพอใจจากราษฎรบางแลว แตอยางไรก็ตาม

ประเด็นเรื่องเสียงสะทอนน้ีเกิดขึ้นภายใตสภาวะที่ไมปกติราษฎรอาจจะคาดการณตาง ๆ นานา เปนเสียงเลาลือที่

เกิดขึ้น ทั้งในตางจังหวัด และพระนคร ในระยะตอมายังมีรายงานที่สะทอนถึงบรรยากาศที่มีขาวลืมพรอมทั้งแฝงไป

ดวยความคาดหวังของผูคนในสังคมดังที่ปรากฏในรายงานวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2475 วา 

                                                            
25 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/28 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
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 “…ตําหรวจ ภัยสําคัญของคณะก็ไดแยกยายกันไปหมดแลวที่ตองระวังก็คือพระยาอธิกรณ เทาน้ันที่

อาจจะรวบรวมตํารวจกอภัยได ทหาร ภัยสําคัญของคณะก็ไดจับแยกยาย ไลขับหมดแลว มีบางไมสําคัญ พลเรือน 

คงไมรุนแรงอะไรเพราะไมมีอาวุธ ควรถนอมใจไวอยาใหต่ืนพอแลว เจานายก็เปนญาติดีกับคณะหมดแลว เพราะ

นายหลวงทรงเปนหลัก และช้ีแจงอยูเสมอวาตองชวยชาติ เทาที่เปนมาแลวทุกคนก็เห็นวาเจาสงบและเรียบรอยย่ิง

กวาพวกอ่ืนดวย คณะกรรมการราษฎรควรเอาใจบาง...”25

26 

และไดเสนอวาใหเลิกกําจัดทางการเมืองเน่ืองจากมีเสียงเลาลือไมดีในหมูราษฎรและขาราชการ วากลุม

ผูนําใหมน้ีไลคนออกแลวเอาคนของตนเขามาทํางานแทน  

“…ซึ่งกลายเปนสวนตัวไมใชเพ่ือชาติเสียแลว เสียงพลเมืองกําลังทอใจ จึงขอเรียนแนะนําตามเสียงคน

สวนมากวา งานตามกระทรวงน้ัน ควรพิจารณาเฉพาะช้ันอธิบดี ก็พอแลว ช้ันตํ่า ๆ ก็ใหอธิบดีเขาจัดทําตามเคย… 

ไมควรที่คณะกรรมการจะถอมตัวลงไปจี้ไชเองเลย จนเปนเหตุใหขาราชการหมดความนิยม เพราะจะมีคนประจบ

ขึ้นอีก ซึ่งผิดความประสงคเดิม เวลาน้ีประชาชนรอเรื่อง  1. ภาษี 2. อุตสาหกรรม 3. กสิกรรม 4. เศรษฐกิจตกตํ่า 

5. การศึกษา 6. การคาอันตกอยูในมือตางประเทศ  

 ขอไดโปรดคิดอานเรื่องน้ีกอนเถิดอยามัวไปดูเรื่องหยุมหยิมเล็ก ๆ นอย ๆ เลย มีผูเทียวพูดวา กรรมการจะ

ไลเจาองคน้ันออกจากงานเพราะอวดดี จะไลขุนนางคนน้ันออกเพราะอวดเกง ลวนแตเปนเรื่องสวนตัวทั้งน้ัน อันจะ

นํามาซึ่งความอาฆาฑพยาบาท เลยผิดความประสงคของคณะ ถาจะทําเพ่ือชาติกันจริง ๆ แลวขอใหยุติเรื่อง

เล็กนอยตามกระทรวงเสียเถิด ชวยกันคิดเรื่องใหญๆเพ่ือประชาชนทั้งประเทศกอน เพราะเด๋ียวน้ีคนรออยูและ

กําลังเขาใจผิดกันมาก….26

27             

จากที่นําเอาบรรดาขาวลือตาง ๆ และกระแสวิพากษวิจารณที่แฝงไปดวยความคาดหวังจากราษฎรที่ปรากฏใน

เอกสารรายงานการสืบราชการ อาจกลาวไดวาไดวาหลังการปฏิวัติน้ันมีการตัดสิน คาดการณตาง ๆ ลวงหนา รวม

ไปถึงวิพากษวิจารณผูนําใหม โดยประเด็นที่เห็นบอยครั้งมากที่สุดน่ันก็คือเรื่องการรวบอํานาจเขาสูกลุมตน โดย

ประเด็นน้ีผูวิจัยพบวาในชวง พ.ศ. 2475 ยังมีการดุลราชการอยูจนกระทั่งถึงหลังการปราบบวรเดชใน พ.ศ. 2476 

แลวจึงมีการรับบรรจุขาราชการใหม ขณะเดียวกันในชวงหลังการปฏิวัติน้ีไดมีการปรับปรุงกองทัพจากคณะราษฎร

สายทหาร โดยมีนโยบายที่สําคัญคือไมมีนายทหารที่ยศสูงกวาพันเอก และมีการควบคุมขนาดของกองทัพ 27

28 ดังที่

อดีตนายทหารอยาง พันตํารวจโท หลวงโหมรอนราญ (ตุ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา) ไดบันทึกความทรงจําที่สะทอนถึง

ความไมพอใจเน่ืองจากมีการปลดขาราชการทหารออก วา  

                                                            
26 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/27 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
27 เรื่องเดียวกนั. 
28 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ “กบฏบวรเดช การเมืองของประวตัิศาสตร ์และประวตัิศาสตรข์องการเมือง” ใน ความคิด ความรู ้และอาํนาจทางการ

เมืองในการปฏิวตัิสยาม 2475, พิมพค์รัง้ท่ี 3  (นนทบรุ:ี ฟา้เดียวกนั, 2560), หนา้ 213. 
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 “… นายทหารช้ันนายพลถูกปลดหมด กองทัพบกมีผูบัญชาการกองทัพบกเปนผูมีอํานาจบังคับบัญชา

เด็ดขาด มีผูบัญชาการคือ พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา… ช้ันนายพลถูกปลดหมด ช้ัน พ.อ. ยังคงเหลืออยูไมมาก

นัก… บางคนที่พวกคณะกรรมการเห็นวาไมเปนภัยแกตนยังสงสารไมถึงกับปลด ก็เอาไปไวเปนสารวัตรในกรุงเทพฯ 

บาง ในจังหวัดใหญ ๆ บาง เจานายช้ันพระองคเจาถูกปลดหมด ช้ันหมอมเจาก็ถูกปลดเปนอันมากเหลือรับราชการ

ไมกี่องค…”28

29 

ซึ่งสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติอาจสงผลใหผูคนที่รับทราบการปลดหรือ

แตงต้ังตําแหนง รวมไปถึงผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงน้ีรูสึกวารัฐบาลใหมแตงต้ังกันภายใน

พวกตนเอง ดังที่ปรากฏออกมาในรายงานการสืบราชการลับน่ันเอง ขณะเดียวกันในบรรดาของการวิพากษวิจารณ

หรือการลือก็แฝงไปดวยความคาดหวังวาผูนําจะเขามาแกไขปญหาใหประเทศเชนกัน 

4.3 การระวังภัยของคณะราษฎร 

 จากคําอธิบายเบ้ืองตนที่ไดช้ีใหเห็นแลววาภายหลังการปฏิวัติฝายคณะราษฎรไดรับสมัครหาพรรคพวก 

และใหมีการสืบเพ่ือหาความปลอดภัยแกกลุมตน ซึ่งในหลักฐานที่ปรากฏในรายงานสืบราชการลับแสดงใหเห็นวา

ภายหลังการปฏิวัติน้ันแมวาคณะราษฎรจะสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ไปเปนที่ เรียบรอย และ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยอมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม

ช่ัวคราว พ.ศ. 2475 และมีการเปดสภาซึ่งถือเปนสถาบันทางการเมืองแบบใหมที่ไดเขามาทําหนาที่บริหารประเทศ 

แตในขอเท็จจริงน้ันพบวาบรรยากาศภายในสังคมยังปรากฏความตึงเครียดอยูดังที่พบวา มีการกลาวถึงประเด็น

เรื่องความปลอดภัยของคณะราษฎร มีการแจงถึงการลอบทํารายคณะราษฎร และขอใหระมัดระวังตัวอยางไร ดังที่

ปรากฏรายงานดังกลาวในวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2475 อันเปนเวลาเดือนเศษหลังการปฏิวัติ โดยผูใชนาม

วา “เปนสมาชิกที่วังสราญรมย” ไดเรียนถึงพระพหลพลพยุหเสนาโดยตรงในเรื่องที่ตนไดยินวา นายพันตรีผูหน่ึง

กลาวแคนใจกับพระยาพหลพลพยุหเสนาวา “…มันทําเอาไดแตพวกของมันไมใชพวกของมันก็เปลาประโยชนทั้งทํา

ความลําบากใหดวยดีแลวอายพวกน้ีสงบใจไวกอนเราคงตองมีโอกาศบาง…”29

30 

นอกจากการการเขียนจดหมายเรียนไปยังพระยาพหลพลพยุหเสนาแลว กอนหนาน้ียังมีการเขียนเรียนไป

ยังพระยาทรงสุรเดช ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 เน้ือหาในรายงานน้ันแจงถึงสถานการณทั่วไปเปนขอ ๆ วา  

1. กรมแผนที่ กําลังเปนกก ปนปวนกัน 

2.  ขอใหระมัดระวัง พวกที่ออกจากราชการใหมาก 

3. การเผาบานและสถานที่ตาง ๆขอใหตํารวจกวดขันใหมา ตอไปนากลัวจะเกิดขึ้น 

                                                            
29 อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ พนัตาํรวจโท หลวงโหมรอนราญ (ตุ๊ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา) ณ วดัตรทีศเทพ วนัเสารท่ี์ 5 กมุภาพนัธ ์

พ.ศ. 2520, หนา้ 45.  
30 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/26 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงามผูสื้บราชการลบั. 
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4. เจากรมอากาศยานคนใหม ตามที่กระผมไดขาวมาวาไมคอยมีใครชอบ และมีพวก 

5. นายทหารบางคนอยากใหต้ังพระเทเวศรอํานวยเดชแทน แทนเจากรม เพราะเปนคนตรง 

6. ตามจังหวัดตางๆ ที่กระผมไปมาระหวางน้ีนครปฐมเรียบรอย อยุธยาก็เชนเดียวกัน และเมื่อไรเจาคุณ

จะกรุณาใหกระผมพบไดบางจะเปนพระคุณมาก30

31 

ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ไดมีรายงานเรียนถึงพระยาพหลพลพยุหเสนาโดยตรงขอใหระมัดระวัง

ตัววาขอให  

“…ทานเจาคุณใหระวังตัวหนอยภายในกําหนดสามเดือนคือ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2475 จะมี

ขาวสําคัญเกิดขึ้นทั้งสวนตัวและทางราชการ และอะไรอีกหลายขอน้ัน…แลวไมกี่วันก็เกิดทิ้งใบปลิวคอมมูนิตน้ัน ….

จึงเขียนมาใหทราบวาทําลายคอมมูนิสตน้ัน ทําไมถูกมาก บอเกิดอยูปากคลองสานธนบุรี… พยายามสืบดูใหดีหรือ

จะสงคนไปสืบใหดีจะพบวา นายหลุย คีรีวัต เขาไปประชุมกันที่ไหนแถวน้ัน บานใคร มีใครบางเขาวิสาสะกัน

อยางไร ใบปลิวน้ันออกทางไหน ใครเปนผูแจก และแจกเวลาใด ถาผูสืบพยายามจริงตองเปนผล สิ่งใดจะสําเร็จก็

ตองดวยความพยายาม…. และในตนเดือน พฤศจิกายน…. มีเรื่องอีกเก่ียวกับคณะนายทหารที่ปลดออกไป จะ

กอใหเกิด… ขึ้นอีก จะสําคัญมากเรงระวังโดยเร็วจวนเวลาแลว สิ่งใดทั้งหมดเทาที่กระผมบอกมาน้ัน ขอปดเปน 

ความลับดวย กระผมไมกลัวหรอก…”31

32 

 รูปแบบของการสืบน้ันยังปรากฏวามีการดักฟงโทรศัพท  เชนในรายงานวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2475 มี

รายงานวามีการดังฟงทางโทรศัพทระหวางบานนายเคเถากับเดลิเมล 32

33 แตตอมาไดมีคําสั่งวาหามใสสายดักฟงใน

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2475  และเปนไปไดวามีผูที่ไมทราบวามีปฏิบัติการดังกลาว และอาจจะรับทราบกันกัน

เพียงวงแคบ ๆ โดยมีการช้ีแจงวา   

“…เมื่อวานน้ี วันที่ 16 หมอมเจาสายไดสั่งทางโทรศัพทแกหัวหนาของผม ใหหามใสสายลักฟงตามที่ทํา

การตางๆ ทั้งหมด มาวันน้ีคือวันที่ 17 ไดสั่งเพ่ิมเติมมาอีกพรอมกับคําสั่งอธิบดีเปนลายลักษณอักษร วาไมใหใสสาย

ลักฟง ทั้งที่ทําการตางๆ และบานขาราชการดวย คงลักฟงไดแตเฉพาะบานจีนและบานผูเชาอ่ืน ๆ เทาน้ัน ดังน้ัน 

ผมเห็นวาการลักฟงของเราก็คงไมไดผล ถาจะใหทางสภาสั่งเปนทางการไป เขาก็คงรูความประสงคของเราอีก…”33

34 

นอกจากการรายงานวาจะมีการทํารายหรือจะมี “การแอนต้ี” เหลาผูนําใหมแลว ยังพบวามีเสียงเลาลือ

กันไปวา ในหมูของคณะราษฎรน้ันแตกกันเองดังที่มีผูรายงานในวันที่ ผูวิจัยพบวามีการนําเอาขาวลือเก่ียวกับ

คณะราษฎรมาแจงดวยดังรายงานในวันที่16 กรกฎาคม 2475 แจงวา “…พระยาบําเรอภักด์ิ แสดงความเห็น แก
                                                            
31 เรื่องเดียวกนั.  
32 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/30 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายนามผูสื้บราชการลบั. 
33 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/30 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายนามผูสื้บราชการลบั. 
34 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
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กระผมวา คณะราษฎรจะแตกกก พระยาบําเรอภักดี เปนผูที่สมเด็จกรมพระสวัสด์ิฯ ทรงอุดหนุน การที่พูดเชนน้ีจะ

มีกรณีมาอยางไรก็ตาม กระผมเช่ือในความสามารถของใตเทาวา คงจัดการปองกันไวอยางดีแลว…” 34

35  

  ขาวลือประเภทน้ียังปรากฏอีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2475 วา“…ขาพเจาไดเดินสวนทางกันที่ถนน

สมเด็จเจาพระยา ก็ไดยินชายกับหญิง สอง สาม คน ที่เดินมาน้ันก็พูดกันในเรื่องคณะราษฎรวาเกลือของเขาเปน

หนอนเองจะจะไปสืบกับใครที่ไหน …35

36 

 มิใชแตเพียงวามีขาวคราววาฝายผูนําใหม หรือบุคคลในกลุมคณะราษฎรจะถูกทําราย หรือมีผูออกมา

กระทําการตอตาน หากแตฝายชนช้ันนําในระบอบเกาเองก็ตองตองเผชิญกับขาวลือ หรือมีการคาดการณกันไปตาง 

ๆ นานา ดังที่ไดอธิบายมาแลวในเบ้ืองตนของบทน้ีวาเพียงไมกี่วันหลังการปฏิวัติไดมีการออกมาช้ีแจงขาวลือใหญ ๆ 

อยู 3 เรื่องดวยกัน โดยมี 2 ประเด็นหลักคือเรื่องการออกมาตอตานคณะราษฎร และจะมีการทําราย บีบบังคับ 

หรือขูเข็ญ จนตองการออกมาช้ีแจงผานหนังสือพิมพ แตอยางไรก็ดี ตามหลักฐานที่ปรากฎน้ันพบวาประเด็น

ดังกลาวน้ีไดปรากฎตอมาภายหลังเหตุการณ แมวาสมาชิกคณะราษฎรจะยืนยันวาไดเลือกที่จะเปลี่ยนรูปแบบการ

ปกครองไปในแนวทางอยางอังกฤษ และผูนําสายพลเรือนอยาง ปรีดี พนมยงค ผูซึ่งมีบทบาทสําคัญในคณะก็ยืนยัง

ชัดเจนวาหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอยางการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเน่ืองจากเปนการปฏิวัติที่ไมสิ้นสุด ดังที่ได

กลาวไวในคํานําหนังสือเร่ือง “ประวัติศาสตรสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส และสมัยนโปเลียนโบนาปารต ภาคที่ 1” ที่

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภาทรงเปนผูเรียบเรียนขึ้นในป พ.ศ. 2477 ซึ่งนาจะประเมินไดวาน่ีคือ

ความคิดของผูนําคณะราษฎรฝายพลเรือน เน่ืองจากในขณะน้ันสังคมสยามใหความสนใจอยางมากแกการศึกษา

เรื่องการเมือง โดยในเน้ือหาสวนหน่ึงของคํานําที่ ปรีดี พนมยงค เปนผูเขียน ไดกลาวถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส และการ

ปฏิวัติสยาม วา  

 “….เมื่อจุดหมายแหงการปฏิวัตรในประเทศฝรั่งเศสมีในเรื่องแบบ เมื่อเปลี่ยนแบบแลว ปญหาบุคคลที่เปน

ประมุขหรือหัวหนาการปกครองก็ยอมเกิดขึ้นไมรูจักจบ แลนําความหายนะมาสูประเทศชาติได ตัวอยางอันไมดี

แหงการปฏิวัตรอยางไมสมบูรณ (Revolution imparfaite) เชนน้ี ไมควรนํามาใชสําหรับประเทศสยาม เหตุฉะน้ัน

ผูที่กอการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญจึงมุงไปในทางเราจะทําใหเกิดความสุขสมบูรณแกราษฎรตามตามแนวทาง

หลัก 6 ประการ มากกวาจะกังวลในเรื่องแบบ ในเรื่องบุคคล เมื่อไดพระราชทานสิทธิตามรัฐธรรมนูญใหแก

ประชาชนแลว…”36

37 

                                                            
35 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/30 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายนามผูสื้บราชการลบั. 
36 เรื่องเดียวกนั.  
37 อาทิตยทิ์พอาภา, พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, ประวตัิศาสตรส์มยัการปฏิวตัิฝรั่งเศส และสมยันโปเลียนโบนาปารต ภาคท่ี 1, (ม.ป.ท. , 

โรงพิมพเ์จตนาผล, 2477), หนา้ คาํนาํ (6). 
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 แตอยางไรก็ดีภายหลังการปฏิวัติน้ันหลายฝายตางมีจินตนาการตอตนเอง และตอสังคมที่แตกตางกัน เชน 

กลุมเจานายซึ่งถือวาเปนกลุมที่สูญเสียทั้งอํานาจและผลประโยชน และบรรยากาศหลังปฏิวัติน้ันก็สงผลตอการ

กระทําของคนกลุมน้ีอยูไมนอย ดังจะเห็นไดวามีเจานายหลายพระองคเสด็จไปประทับในตางจังหวัด และ

ตางประเทศ ยกตัวอยางขาวลือประเภทจะ “จับเจาไปฆา” ที่ปรากฏขึ้นในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2475 ที่มีการ

รายงานพบวามีขาวลือประเภทจะจับเจานายไปฆา วา 

“…มหาดเล็กของกรมพระนรานุประพันธุไดพูดถึงเรื่องที่จับเจาเอาไปฆาน้ันใหพวกผูหญิงซึ่งเปนผูรับใช

ของพระนางเลอลักษมีลาวัณฟงโดยประการตางๆ ถาสภาราษฎรจะจับเอาไปโดยดีก็จะไปดวย ถาจะจับเอาโดยภัย

ก็ตองสูกันดวยปน… นายจวนพูดวาเวลาน้ีสมาคมคณะราษฎร เวลาน้ีลวนไปดวยคนเลวๆทั้งน้ัน จึงเกิดปนปวนกัน

จะจับเจาเอาไปฆา และนายจวนพูดถึงเรื่องสมาคมชาติตามที่พระยาเสนาสงครามคิดขึ้นเปนการที่ดีมาก …37

38 

  นอกจากกลุมเจานายที่ตองรับขาวลือตาง ๆ นานา ซึ่งจะสงผลตอการกระทํา หรือความรูสึกนึกคิดหลัง

ปฏิวัติแลวแมแตการริเริ่มกอต้ังโรงเรียนหรือสมาคมก็ไดถูกนํามารายงานเชนกัน ยกตัวอยาง มีรายงานถึงประจวบ 

บุนนาค ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2475 โดยไดรายงานถึงความไมพอใจของ ดร. โชติ คุมพันธ วา (ผูวิจัยจะกลาวถึง

ดร.โชติ คุมพันธ ตอไปในบทหนา) 

“…. ที่ไดรับเงินเดือน เดือนละ 150 บาท และต้ังใจจะออกจากราชการภายใน 5-6 วันน้ี เมื่อวานจะไปหา

เจาคุณมโนฯลฯ และจะไปหาเจาคุณพหลฯลฯ เรื่องเงินเดือน  แตนํ้าใจจริงแทของคุณโชติจะไมเต็มใจทําราชการ 

เมื่ออกจากงานจะต้ังโรงเรียนสอนการเมืองขึ้นที่บานพระยาสราภัย น้ัน เวลาน้ีผูจะสมัคเรียนแลวใน 70-80 คน 

และผมไดอยูพูดจนสัก 30 นาทีจึงไดลากลับ เหตุน้ีผมจึงเรียนมาใหคุณทราบ เพ่ือดําริห เรื่องโรงเรียนการเมือง เสีย

แตกอนต้ัง ซึ่งอาจจะต้ังไดโดยไมผิดกฎหมาย…”38

39 

เขาใจวาการกอต้ังสมาคมหรือการรวมกลุมของราษฎรน้ีเปนประเด็นที่นาจับตามองจากผูนําใหมอยางมาก 

ซึ่งแตละกลุมก็มีความคาดหวังและใฝฝนแตกตางกันไป โดยในกรณีของ ดร. โชติ คุมพันธ น้ีผูวิจัยพบวามีการกอต้ัง

โรงเรียนขึ้นมาจริง โดยลูกศิษยของเขาในโรงเรียนไดพยายามเขียนความเห็นลงในหนังสือพิมพเพ่ือผลักดันความคิด

ของกลุมตน และตอมาภายหลังไดนําบทความเหลาน้ันมาตีพิมพรวมเลม39

40 

จากที่กลาวมาขางตนพอจะเห็นไดแลววาสถานการณและบรรยากาศหลังการปฏิวัติน้ันดานหน่ึงแมวาจะมี

ความคาดหวัง แตอีกดานก็มีขาวลือตาง ๆ การสืบราชการลับที่นําขาวตาง ๆ มาแจงเตือนแกสมาชิกคณะราษฎรให

                                                            
38 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/22 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
39 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/23 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง เรือ่ง รายงานผูสื้บราชการลบั. 
40 โปรดด ูโชติ คุม้พนัธ,์ ปัญหาโภคศาสตร ์เลม่ 1, (พระนคร: โรงพิมพเ์ดลิเมล,์ 2476).  



34 
 

ระมัดระวัง และระวังภัยตาง รวมไปถึงความเปนไปตาง ๆ  ของสังคม และสุดทายในหัวขอน้ีผูวิจัยขอนําเอา

จดหมายของพระสงฆที่ใชนามวา พระครูมหาโต ไดเขียนจดหมายบรรยายถึงความเปนไปในตางจังหวัด วา  

“…ตามที่เจาคุณคิดจัดแจงเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยใหพระเจาแผนดินอยูใตกฎหมายน้ันเปนการ

สมควรแลว อาตมาภาพเห็นดีเห็นงามดวยทุกสวน แตมามีความวิตกอยูวา ความประสงคของเจาคุณจะไมเปนสม 

ความมุงหมายในกาลตอไปภายหนา จะพลอยทําใหพวกราษฎรดีรับความเดือดรอน โดยจะตองเกิดการรบพุงฆาฟน

กัน เน่ืองจากเหตุแยงชิงอํานาจการปกครองกัน และทั้งเวลาน้ีก็ยังมีพวกขาราชการฝายทหารและพลเรือนอีกมาก 

ที่ไมพอใจในการกระทําของเจาคุณ แตหากเขาจะแสดงออกนอกหนายังไมได เพราะอํานาจทั้งปวงยังตกอยูแดเจา

คุณ และอาตมาภาพไดทราบวาเวลาน้ีมีพวกขาราชการในตําแหนงและนอกตําแหนง คบคิดกันจัดคนที่มีปาก

ออกไปเที่ยวปลุกใจราษฎรตามจังหวัดตางๆ โดยอางเหตุวาเจาคุณแลพวกคณราษฎรทําการเพ่ือหวังประโยชน

สวนตัว แตก็กลับเอาช่ือของราษฎรเขาแทรกแซง เพ่ือปองกันความเขาใจผิดของผูที่รูเทาไมถึงการ แลขอใหพวก

ราษฎรทั้งหลายอยาไดเช่ือถือเอาถอยคําของคณราษฎรที่กลาวน้ันเลย จงคิดถอยหลังขึ้นไปดูวาปูยา ตา ยาย บิดา 

มารดาของเราน้ัน ไดรับความเลี้ยงดูมาจากใครกัน เทาน้ีจะเห็นไดทันที่ สวนพระยาพหลฯ กับพวกที่อางตน        

เปนคณะราษฎรมันเปนโจรแยงชิงอํานาจตางหาก หาใชวามันจะทะนุบํารุงบานเมืองหรือพวกเราใหไดรับความศุขก็

เปลา อยาไดเช่ือถือถอยคําของมันเลย พวกเราเคยกระทําตนอยางไรก็จงกระทําไปอยางเดิม น่ีเปนถอยคําของทาน

ขาราชการผูหน่ึงพูดใหอาตมาฟง แลเขายังพูดใหฟงวาเวลาน้ีมีคนใชของนายพลนอกราชการหลายคนแยกยายกัน

ไปทางจังหวัดอางทอง เพ่ือปนแลปลุกใจราษฎร แลเขาพูดวาที่จังหวัดอางทองน้ัน มีขาราชการช้ันผูใหญแลเจานาย

เปนกําลังอยูหลายคนซึ่งไมมีความซื่อตรงตอคณะราษฎร สวนเจาน้ันเก่ียวแกฝายตํารวจ แลมีการสงขาวติดตอกับ

กรุงเทพฯ โดยเหตุน้ีอาตมาจึงเสนอขาวสงมาใหเจาคุณและทางคณะราษฎรทราบ เพ่ือจะไดคิดจัดการปองกันแกไข 

แตที่เขาพูดใหอาตมาฟงน้ีก็โดยความเช่ือใจของเขาวาจะไมแพรหลาย….ตามที่อาตมาภาพเสนอขาวมาน้ีก็โดย

ความหวังดีตอคณราษฎร ถาหากเปนคราวาสก็คงจะเขารวมการกระทําดวย 

 ในโอกาสน้ีอาตมาขอเจริญพรใหเจาคุณและพวกของคณราษฎรมีความสุขความเจริญอายุยืนคูฟาแลดิน

เทอญ ป.ล. แลอาตมาภาพยังไดเห็นใบปลิวแลขาวที่เขาติเตียนพวกคณราษฎรตางๆนาๆ แลยังมีพวกคณเจาเขา

ต้ังขึ้นกับมีพวกราษฎรแลจีนรวมกัน ต้ังเปนคณอ้ังย่ีเวลาน้ีมีอยูหลายตําบล ขอใหทานเจาคุณแลพวกของคณราษฎร

ระวังใหดี”40

41 

4.4 ชาวจีน คอมมิวนิสต และการกอต้ังสมาคมหลังการปฏิวัติ 

 ปญหาหน่ึงที่ตกทอดมากจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ันก็คือเรื่องชาวจีน ไมวาจะเปนเรื่องการเขา

มาทํามาหากินของชาวจีนอพยพที่ตอมาสามารถสรางความไดเปรียบมากในสังคมไทย จนนําไปสูความรูสึกที่

                                                            
41 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/28 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี เรื่อง พระครูมหาโต. 
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ตองการกีดกันคนกลุมน้ีออกจากลูทางทางเศรษฐกิจ (ประเด็นดังกลาวน้ีจะอธิบายในบทถัดไป) แตยังมีประเด็นทาง

การเมืองน่ันก็คือการเขามาเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเคลื่อนไหวกลุมคอมมิวนิสตที่ไดอพยพเขามาในสยาม

และพยายามชักจูงใหกลุมกรรมกรสยามเขารวม 41

42 และประเด็นดังกลาวน้ีเปนเรื่องที่ทั้งรัฐบาลในระบอบเกาและ

ใหมตางวิตก โดยในรายงานสืบราชการลับน้ีผูวิจัยพบวา มีการรายงานเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรวมกลุมของผูที่ตอง

สงสัยวาจะเปนคอมมิวนิสต หรือการรวมตัวในรูปแบบสมาคมอีกดวย ไมวาจะเปนสมาคมคณะชาติ สมาคม

กรรมกรรถราง ลวนแลวปรากฏช่ือบนรายงาน  

 ในรายงานประเด็นเก่ียวกับคอมมิวนิสตน้ีพบวานายมังกร สามเสน สมาชิกผูแทนราษฎรในขณะน้ันได

เขียนจดหมายแจงดวยตนเอง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2475 โดยเรียนไปยังพระยาพหลพลพยุหเสนาหน่ึงเดือนหลัง

การปฏิวัติ ความในจดหมายวา 

 “…ดวยมีผูเก็บประกาศของพวกคอมมิวนิชได 1 ฉบับ  ขอความรายมาก คิดลมรัฐบาลของเรา ไดชักชวน

ใหกําเริบขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ในประกาศน้ันทํานองเปนคําเจกมากกวาไทย วันเดือนปประกาศใช

ศักราช กระผมจะไดทําการสืบสวนหาตนตอมันตอไป พวกคอมมิวนิสตมีจีนไหหลํา แตจิ๋วอยูบางไมมากมายนักตอง

ปราบอายพวกน้ีใหอยูมือใหได ถาปลอยไวใหมันฟกไขจะหลายเปนเมืองจีนไป ตองใชกองทัพปราบมัน เมื่อไดความ

ประการใดจะกราบเรียนภายหลัง บางมักแอบแฝงอยูแถวบางรักมากกวาที่อ่ืน…”42

43 

การติดตามประเด็นเรื่องชาวจีนและคอมมิวนิสตมีการติดตามสืบอยางยาวนานและตอเน่ืองหลังเหตุการณ

ปฏิวัติ รวมไปถึงมีการลงขาวเก่ียวกับประเด็นคอมมิวนิสตบนพ้ืนที่หนาหนังสือพิมพอีกดวยอันแสดงใหเห็นวา

ประเด็นดังกลาวน้ีรัฐบาลใหมใหความสนใจและเขามาปราบปรามดังจะกลาวตอไปขางหนา 

 นอกจากประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตภายในสยามแลวการปรากฏขึ้นของการรวมกลุม 

หรือการสมาคมใดๆ หลังการปฏิวัติน้ันผูวิจัยพบวาไดเกิดขึ้นอยางมากมิไดจํากัดเฉพาะการรวมกลุมทางการเมือง

ดังเชน คณะราษฎร หรือคณะชาติเพียงแตเทาน้ันแตยังปรากฏการรวมกลุมในรูปแบบสมาคมทางอาชีพ หรือเพ่ือ

สนับสนุนผลประโยชนของกลุมก็ไดเกิดขึ้นอยางมากดังที่ปรากฏทั้งในรายงานการสืบราชการลับและการลงขาวบน

หนาหนังสือพิมพ การรวมกลุมดังกลาวน้ีช้ีใหเห็นถึงปฏิกิริยาทางสังคมที่ราษฎรมีการกระตือรือรนที่จะเขามารวม

ตอรอง ประชัน แขงขันทั้งทางสังคมและการเมืองเมื่อมีพ้ืนที่ทางการเมืองแบบเปดภายหลังการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง โดยในการรายงานการสืบราชการลับน้ันพบวาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 มีรายงานการ

รวมกลุมกอต้ังสมาคมขึ้น โดยรายงานช้ินดังกลาวลงบานเลขที่ 63 ติดคลองบางกระบือ ทิศใต ม.พัน 1 แจงไปยัง

หลวงนฤเบศรมานิตหัวหนากองสืบ เขาไดแจงวา 

                                                            
42 พรรณี บวัเลก็, กลีุลากรถกบัประวตัิศาสตรแ์รงงานไทย, (กรุงเทพฯ: พนัธกิจ, 2546), หนา้ 124. 
43 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/26 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี รายงานผูสื้บราชการลบั. 
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 “…การสืบสวนคงไดความวากําลังริเริ่มต้ังสมาคมขึ้นสมาคมหน่ึง และจะใหช่ือของสมาคมน้ันวา “สมาคม

ชวยอาชีพทหารกองหนุน” จุดประสงคของสมาคมน้ันกระผมซึ่งไดแนบมาพรอมกับรายงานน้ีดวยแลวซึ่งเปนขอ

ความและลายมือของหลวงภาณีฯ ไดเขียนดวยตนเอง หลวงภาณีฯ แสดงความจํานงวาไดเชิญพล.ท พระยาสี

หราชฤทธิไกร (แมทัพที่ 2 เกา) ดวย นอกจากน้ี ตามเสียงที่หลวงภาณีพูดรวมความทั้งหมดแลวคงมีทั้งติและทั้งชม

คณะรัฐบาลและใหม 

                 นอกจากน้ีกระผมไดพบการริเริ่มต้ังสมาคมในทํานองเดียวกับอีกรายหน่ึงคือ พ.ต. หลวงราญรณกาจ 

เปนผูริเริ่มต้ังสมาคมขึ้นสมาคมน้ีจะใหช่ือวา “ สมาคมทหารกองหนุน”  แตผูริเริ่มจะมีใครบางกระผมยังไมได

สืบ…”43

44 

ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2475 มีรายงานไปยัง ประจวบ บุนนาค เน่ืองจากไดรับขาว วา  

“…ขาวจาก นายฉาย สุวรรณโกเสธ วาไดย่ืนเรื่องราวขอต้ังสมาคมคนจนแลว มีนายพลฝายทหารอยูหลัง

ฉาก มีเจาคุณเสนา แลเจาคุณเทพฯลฯ  เปนตน แลมีพวกอีกคณหน่ึงซึ่งเรียกวาคณชาติ มีนายทหาร และ

นายตํารวจ (กองหนุน) และพวกกรมสุรา กรมยาฝน  พลเรือน มีผูพิพากษา กอนเปนคณะน้ีตองไปหาพระวรภักด์ิ

พิบูรณ (ม.ล. หรือ ม.ล.ว.นภา ชุมสาย ณ อยุธยา ) บานอยูหนาวัดราชบพิธ … นาบานเขียนวาบานชุมสาย ณ 

อยุธยา แยกสาขามาจากคุณเจา หรือพวกเดียวกับทานทอง และหมอมเจาอะไรอีกคนหน่ึง และนายพัน…ถูก

เนรเทศไปทางปกษใตเด๋ียวน้ี … ขาวจากนายเลอียด เด๋ียวน้ีที่ทําการอยูที่หางขายยาบี .เอล. ฮ้ัว สี่แยกวัดตึก เปน 

คนอยูในคณะสมาคมกรรมกรรถราง และเปนคนสําคัญของสมาคมน้ี… กรรมกรรถรางจะหยุดงานหมดทุก ๆสาย 

แตผมไมทราบวันใดเทาน้ัน เพราะ นายเลอียด ไมบอกวันแนของการหยุด และที่จะชุมนุมในวันหยุด ถานที่มั่นบง

การมีอยู 5 แหง   

1. บางกระบือ  

2. สะพานดํา 

3. สามแยก 

4. หนากระทรวงธรรมการ (ศึกษา) 

5. ถนนตก 

พวกจะรวมกลุมตามสถานที่ดังกลาวขางบนน้ี แลมีพลเรือนตางๆจะนักรวมชวยกันดวย44

45 

ในสวนของการติดตามเรื่องคอมมิวนิสตน้ันพบวามีผูเขียนรายงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2475 แสดง

ใหเห็นวามีการติดตามและสืบตามพ้ืนที่ที่เปนโรงเลื่อย วา “…ขาพเจาไดทราบขาวจากหลวงทรงบัจวิถี บอก

                                                            
44 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/25 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี รายงานผูสื้บราชการลบั. 
45 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/24 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี รายงานผูสื้บราชการลบั. 
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ขาพเจาวาที่โรงเลื่อยจักร ย่ีหอฮวงซุนหลี่ ตําบลบางย่ีเรือ มีการประชุมทุกๆวันอาทิตย มีทั้งไทยและจีน … 45

46 และ

ยังมีรายงานการประชุมของสมาคมลับในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2475 ในรายงานดังกลาวน้ีช้ีแจงวา มีการประชุม

ที่ก๊ําจันเหลาโดยมีผูมาประชุมราว 20 คนเศษ โดยสมาคมลับดังกลาวช่ือวา “เซี่ยงไฮ” สมาชิกในสมาคมประกอบ

ไปดวยตํารวจ ขาราชการ และเหลานักเลง46

47 

ขณะเดียวกันตามหนาหนังสือพิมพก็ไดปรากฏวามีการลงขาววามีการตรวจคนบานชาวจีนไหหลําและพบ

ใบปลิวคอมมิวนิสตที่ตําบลถนนดํารงรักษ เน่ืองจากวาเมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2475 พบวามีใบปลิว

คอมมิวนิสตภาษาจีนซอนไวอยูใตรูปขางฝา 2 แผน จึงทําการจับนายเฮ็งเต้ียง ชาวจีนไหหลําเพ่ือมาสอบสวน และ

เรื่องดังกลาวน้ียังอยูในระหวางการสอบสวน47

48 

 สรุปไดวานอกจากการรายงานวามีการกอต้ังสมาคมหรือการรวมกลุมในสยามดังที่ปรากฏในรายงานการ

สืบราชการลับแลว ผูวิจัยพบวาตามหนาหนังสือพิมพไดมีการลงขาวเก่ียวกับการกอต้ังสมาคม หรือการทํากิจกรรม

ตาง ๆ ของสมาคมอยูจํานวนมากซึ่งแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศความต่ืนตัวของราษฎรหลังการปฏิวัติโดยบาง

สมาคมที่กอต้ังขึ้นก็มุงที่สรางอํานาจตอรองใหแกกลุมตน หรือวิชาชีพของตน เชน นายเปา เผือกสีพันธไดขอ

อนุญาตกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอต้ัง “สมาคมชาวเรือทา” ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสามัคคีธรรมบํารุง

มิตรภาพ ชวยเหลืออุปการะการอาชีพของกรรมกรชาวเรือใหไดรับความสะดวกโดยทั่วไป หรือสมาคมง้ินซิ้นเง็กฮ

ซอ ซึ่งเปนสมาคมของพอคาจีนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือบํารุงการคาขาย โดยมีสํานักงานอยูในยานสําเพ็ง สมาคม

ดังกลาวน้ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการไดจึงมีการแจงผานหนังสือพิมพ แตอยางไรก็ตามก็พบวาบางสมาคมก็ไมรับ

อนุญาตและถูกสั่งใหระงับ เชน “สมาคมสงเคราะหคนอนาถา”  และ “สมาคมสยามเยอรมัน” ที่มี ม.ล.ทองอยู 

เปนผูขออนุญาต และ “สมาคมแซโปว” อันเปนสมาคมที่พอคาขายผาชาวจีนขออนุญาตกอต้ัง 48

49 สมาคมเศรษฐ

การ ที่โรงพยาบาลฮักไกว โดย ร.อ.ท. ถมรังคเวช และนายแพทยบางรายรวมกันขออนุญาตจัดต้ังขึ้นที่โรงพยายาล

ฮักไกว ตําบลหาแยกถนนพลับพลาไชย สมาคมน้ีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือสนับสนุนการรูจักคนใหมากโดยไมมีการ

เลือกบุคคล เพศ และชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในวิทยาการตาง ๆ และ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกดวยกัน โดยสมาคมน้ีขออนุญาตกับกระทรวงมหาดไทยและอยูในขั้นตอนของกรพิจารณา49

50 สมาคม

กรรมกรโรงพิมพแหงกรุงสยาม ที่มีวัตถุประสงคใหเกิดผลในทางธรรมะ กอใหศีลธรรมใหเกิดขึ้นตอกัน ใหผลทาง

ศึกษา อบรมคุณธรรมจรรยาและวิทยาการ ใหผลทางสาธารณสุข และใหผลทางคบคาสามัคคีกัน50

51 

                                                            
46 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/23 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี รายงานผูสื้บราชการลบั. 
47 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี รายงานผูสื้บราชการลบั. 
48 ศรกีรุง 1 กมุภาพนัธ ์2475.  
49 ศรกีรุง 1 กมุภาพนัธ ์2475.  
50 ศรกีรุง 10 กมุภาพนัธ ์2475.  
51 ศรกีรุง 10 มกราคม 2475. 
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4.5 ความคาดหวังในมิติทางการเมืองและสังคมของราษฎรสยาม 

 ในหัวขอน้ีผู วิจัยจะนําประเด็นความคาดหวังทางการเมืองของราษฎรที่ปรากฏในจดหมายที่สงให

คณะราษฎรวามีประเด็นใดบาง โดยความคาดหวังทางการเมืองและสังคมของราษฎรน้ีมีหลากหลายประเด็น

ดวยกัน เชน เรื่องการเปลี่ยนแปลงยศถาบรรดาศักด์ิ ตําแหนงของขาราชการ สถานการณทางการเมืองใน

ตางจังหวัด วิถีชีวิตใหมที่ตองเปลี่ยนหลังการปฏิวัติ การศึกษาที่ตองพัฒนาเพ่ือรองรับกับการเลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

หรือแมแตความเห็นประเภทกลาวโทษหรือฟองรองขาราชการดวยกันก็ปรากฏเชนกัน รวมไปถึงการแจงความรอง

ทุกข ผูวิจัยเขาใจวามิใชแตเพียงกลุมราษฎรเทาน้ันที่ผูนําใหมยินดีรับขอเสนอ หากแตในแวดวงขาราชการก็พบวา

รัฐบาลใหมไดเปดรับความเห็นดังที่ รอยตํารวจโท หยง จุลกะเศียร ไดเขียนจดหมายแจงวา 

 “…ตามที่โปรดกรุณาวาขาราชการผูใดเมื่อมีความเห็นในทางการเมือง ขอใหสงความเห็นไปยัง

คณะกรรมการราษฎรน้ัน เกลากระผมผูหน่ึงซึ่งเห็นวาตามที่คณะราษฎรต้ังความหวังในวัตถุ 6 ประการ ไวน้ันเปน

การชอบและเห็นดวยทุกประการแตอยากใหความประสงคน้ันสําเร็จเปนรูปแหงความเรียบรอยขึ้นใหราษฎรเห็นผล

โดยเร็ว จึงขอนําความเห็นเสนอมาดวยความหวังดี…”51

52 

 โดยรอยตํารวจโท หยง จุลกะเศียร น้ี คาดวานาจะทํางานในสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง ตามที่อยูใน

จดหมายที่เขียนในวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2475 ในจดหมายดังกลาวน้ีดานหน่ึงสะทอนความคาดหวังใน

ทัศนะของเขา ซึ่งผูวิจัยจะอธิบายตอไปขางหนา แตเน้ือหาสวนหน่ึงยังสะทอนวาการเปดใหมีการแจงความเห็น

โดยตรงแกรัฐบาลใหมไดสงผลกระทบแกหนวยงานราชการที่เคยทําหนาที่รับเรื่องรองทุกขอยูบาง เพราะเปนการ

ทํางานซ้ําซอน ดังน้ี 

“…ในเรื่องการรองทุกขของราษฎรดวยกิจสวนตัวหรือราชการใด ๆ  ควรประกาศใหราษฎรทราบเสียวา 

สภาหรือคณะกรรมการ ยินดีที่จะรับคํารองทุกขเสมอ แตขอใหเปนวาคํารองทุกขน้ัน ไดรองตอเจาพนักงานผูมี

หนาที่ตํ่ากวาสภาหรือคณะกรรมการลงมาแลว แตไมไดรับความยุติธรรมจากเจาพนักงานผูมีหนาที่ตํ่ากวาสภาหรือ

คณะกรรมการน้ัน จึงใหรองตอสภาหรือคณะกรรมการคณะราษฎร เพราะเจาพนักงานผูระงับทุกขบํารุงสุขของ

ราษฎรน้ัน ไดมีระเบียบปฏิบัติการอยูแลว เชน ศาล อัยการ อําเภอ ตํารวจ แลเสนาบดีที่จะจัดการปลดทุกขได ไม

ควรเปดโอกาสใหย่ืนคํารองทุกขไดพรวดเดียว เพราะเปนการทําใหสภาหรือคณะกรรมการตองเสียเวลามายุงยาก

ในทางที่ยังไมถึงคราวจําเปน เปนการทําใหเสียหัวคิด ในอันที่จะคิดวางโครงการสวนใหญ ยอมทําใหกิจการของ

ราชการที่สําคัญเสียไป เมื่อตัดภาระตอนน้ีไปได คณะกรรมการก็จะมีเวลาพอในการที่จะออกหัวคิดในการสําคัญได

มาก…” 52

53 

                                                            
52 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/85 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายรอ้ยตาํรวจโท หยง จลุกะเศียร แสดงความเห็นเก่ียวกบั

การเงิน (พ.ศ. 2475).  
53 เรื่องเดียวกนั.  
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 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองผูวิจัยพบวามีการกลาวถึงประเด็นเรื่องบรรดาศักด์ิทั้งที่เห็นดวยให

คงไวและขอใหยกเลิก ซึ่งผูวิจัยเห็นวาประเด็นดังกลาวน้ีสะทอนความรูสึกของยุคสมัยและจินตนาการของราษฎร

แตละคนไดเปนยังดี อยางเชน นายสุข ฉายาชวลิต ไดเสนอในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2475 วา “…ควรเลิกใชนาม

บรรดาศักด์ิขุนนางกันเสียใหสิ้นเชิงเพราะจะเปนการแบงช้ันบุคคล ซึ่งขัดตอนัยแหงธรรมนูญการปกครอง และไม

ทําใหความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศชาติ แตอยางใด บางที่อาจทําใหบุคคลที่โงเขลาเบาปญญาหลงเขาใจเขวไป

เปนอยางอ่ืนได…”53

54 ขณะเดียวกันก็มีความเห็นประเภทไมควรเลิกบรรดาศักด์ิ และควรมียศบรรดาศักด์ิไวเชนเดิม 

เพ่ือจะไดเปนรางวัลหรือสินนํ้าใจ และเปนที่ระลึกแทนการขึ้นเงินเดือนแกผูทําดีทําชอบในสมัยการฝดเคืองน้ี โดย

กลุมผูเขียนจดหมายน้ีเห็นวา บทความของ นายกุหลาบ นพรัตนที่ลงในหนังสือพิมพวันที่ 2 และ 24 กันยายน ใน

หนังสือพิมพ 24 มิถุนา วา “ขอใหเลิกบรรดาศักด์ิขาราชการเสีย เพราะทําใหเปนการแบงช้ันบุคคลไป แตตําแหนง

และยศควรมีไว” ซึ่งในจดหมายเขียนในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2475 คนกลุมน้ีเห็นวา 

 “…เทาที่นายกุหลาบออกความเห็นมาน้ันทานคณะกรรมการเห็นดวยไหม ตําแหนงน้ันไมพูดถึงเพราะมี

การงานก็ตองมีตําแหนงเปนธรรมดา สวยยศและบรรดาศักด์ิน้ันตางกันอยางไร จึงใหมียศและงดบรรดาศักด์ิเสีย

อยางนายกุหลาบวา ขาพเจาเห็นวายศและบรรดาศักด์ิไมใชของที่แตงต้ังไดเองหรือซื้อขายกันได จึงเห็นวาไมผิด

อะไรกัน ยิ่งสมัยน้ีดวยแลวเห็นวาจะยกยองใคร ๆ ไมไดงาย ๆ อยางสมัยคณะเจา ตองไดดีโดยคุณวุฒิของตนจริง ๆ 

ไมใชโดยอุปการะของผูอ่ืนอยางสมัยกอน ขาพเจาจึงกลับเห็นวา ยศและบรรดาศักด์ิควรมีไวเชนเดิม เพราะเทากับ

เปนรางวัลช้ินหน่ึงที่รัฐบาลใหในคุณงามความดีของคนน้ัน ๆ …”54

55 

 แมแตวิถีชีวิตแบบใหมหลังการปฏิวัติก็มีผูเขียนจดหมายนําเสนอ เชนมีผูใชนามวานายรักชาติ  ไดเสนอใน

วันที่ 29 กรกกฎาคม พ.ศ. 2475 วา “…ใหขาราชการพลเรือนทั้งหมดที่นุงผามวงน้ัน ‘ขอใหเลิกนุงเสีย’ ขอใหเขา

ทั้งหลาย ‘นุงผาพ้ืนที่ทอในเมืองไทย’ เฉพาะเวลาราชการ สวนนอกเวลาราชการแลวใครนุงอะไรก็ได การบังคับน้ี

ขอใหบังคับต้ังแตเสมียน พนักงานจนถึงเสนาบดี…” 55

56 เน่ืองจากเขาเห็นวาการเงินขอประเทศจะไดไมไหลออก 

เพราะการที่ขาราชการตองนุงผามวงน้ันจะตองซื้อผาจากตางประเทศน้ันเอง และนอกจากน้ียังเปนการที่จะ

                                                            
54 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/87 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายสขุ ฉายาชวลติ สง่เสรมิกิจการในหนา้ท่ีของรฐับาลคือ 1 

ควรเลกิการจ่ายเงินสนิบน 2 จดัโครงการกระทรวงมหาดไทยเสียใหม ่3 เลกิใชน้ามบรรดาศกัดิ ์4 เลกิใชค้าํว่าผูร้ ัง้ (พ.ศ. 2475). 
55 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/23 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง มาโนช เศรษฐ์บตุร ์กบัพวก 5 คน เสนอความเห็นวา่ ไมค่วร

เลกิบรรดาศกัดิข์า้ราชการเสีย ควรมียศถาและบรรดาศกัดิไ์วเ้ชน่เดิม เพ่ือจะไดใ้หเ้ป็นรางวลัหรอืสนินํา้ใจ และเป็นท่ีระลกึแทนการขึน้เงินเดือน

แก่ผูท้าํดีทาํทาํชอบในสมยัการฝืดเคืองนี ้(พ.ศ. 2475). 
56 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/18 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็นของนายรกัชาติ ขอใหข้า้ราชการนุง่ผา้พืน้ ท่ีอยูใ่น

เมืองไทย แทนท่ีจะนุง่ผา้ม่วง (พ.ศ. 2475). 



40 
 

สงเสริมในพลเมืองในประเทศไดรูจักการทอผา และเปนการประหยัดทรัพย อยางไรก็ตามเจาหนาที่ผูรับเรื่องก็ได

บันทึกขอความวาเห็นควรระงับ56

57 

 หรืออีกฉบับของนายพิศ ปญญาลักษณ ไดนําเสนอในเชิงเรื่องวิถีชีวิตแบบใหมเขาผูน้ีไดนําเสนอความเห็น

เกี่ยวกับโจงกระเบนจดหมายลงวันที่ 17* กรกฎาคม พ.ศ. 2476วา 

“… เทาที่ผมไดยินขาวเลาลือ เขาวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญในวงการของทุกกระทรวง เชน

กระทรวงกลาโหมในเวลาน้ี เรื่องน้ีผมเองไมมีความรูพอที่จะออกความเห็น แตมีอยูขอหน่ึงที่เกี่ยวกับขาราชการพล

เรือนทุกคน ซึ่งถาสภาราษฎรหยิบยกขึ้นพิจารณาแกไขดวยก็จะเทากับปลอดเปลื้องความยุงยากอันหน่ึงไดพนจาก

คณะขาราชการพลเรือนทุกคน สิ่งน้ันคือการนุงผาโจงกระเบน  

 ธรรมเนียมการนุงผาโจงกระเบนเปนจะมีมาแตดึกดําบรรพครั้งไหนแนผมก็ไมทราบ แตเมื่อปรากฏอยูทุก

วันวาขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ของไทยไดเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแบบไปตามกาลสมัย… การนุงผาโจงกระเบนใน

สมัยกอนๆ ไมเปลืองทรัพยเหมือนเด๋ียวน้ี เพราะสวนมากใชผาทอขึ้นเองในประเทศ นับวาเปนการเก้ือกูลหัตกรรม

ไทยสวนหน่ึงจึงไมเปนของที่นารังเกียจ แตสมัยน้ีนิยมนุงผาไหมจากตางประเทศ…นับวาเปนภัยแหงเศรษฐกิจทั้ง

ของชาติและบุคคล…”57

58 

 เปนที่สังเกตไดวาในวงราชการน้ันมักจะถูกออกความเห็นใหมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง ไม

วาจะเปนเรื่องการแตงกาย หรือระเบียบตาง ๆหรือแมแตช่ือเรียกก็เคยถูกเสนอใหมีการเปลี่ยนจาก “ราชการ” 

เปน “รัฎฐการ” หรือ “รัฐการ” ในจดหมายที่ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2475 เน่ืองจากเขาเห็นวา  

“… ตามความมาตรา 1 ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม พ.ศ. 2475 ความวา 

อํานาจสูงสุดของประเทศน้ันเปนของราษฎรทั้งหลาย คือประเทศเปนของราษฎร ปกครองโดยราษฎรและเพ่ือ

ประโยชนของราษฎร แตคําวา ‘ราชการ’ ที่ใชอยูในเวลาน้ีตามศัพท ซึ่งมีความหมายวา การงานของพระเจา

แผนดิน หรือของกษัตริย โดย ‘ราช’ เปนคํามคธ แปลวาพระเจาแผนดิน ตรงกับคําสันสกฤตวา ‘ราชน’ มูลศัพทน้ี 

เริ่มใชในสมัยที่รัฐบาลเปนของกษัตริย กษัตริยเปนผูปกครองประเทศ โดยสถาปนารัฐบาลของพระองคเองขึ้น…แต

ในยุคน้ี รัฐบาลเปนของราษฎรดังกลาวแลว ดังน้ี คําวา ราชการ ที่ใชอยูในปจจุบันน้ี ขาพเจาเห็นวาไมตรงกับ

ความหมาย ควรแกไขใหถูกตองตามกาลสมัยดวย…”58

59 

                                                            
57 เรื่องเดียวกนั. 
58 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/16 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็นนายพิศ ปัญญาลกัษณ ์ใหเ้ลิกการนุง่ผา้โจงกระเบน 

(พ.ศ. 2475). 
59 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/23 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายบญุเน่ือง อะโนมะศิร ิความเห็น 1 เปล่ียนศพัท ์“ราชการ” 

เป็นรฎัการ” หรอื “รฐัการ” 2 ออกสตางค ์½ และ ¼  ใหร้าษฎรใช(้พ.ศ. 2475). 
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นอกจากความเห็นจากราษฎรแลวยังพบความเห็นของขาราชการไดเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงในวง

ราชการ และช้ีใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติดวย โดยหนังสือลงวันที่  2 สิงหาคม 2475 ความในจดหมาย

ตอนแรกแสดงถึงความไมพอใจในสถานการณหลังการปฏิวัติ  

“…อาทิตยที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.น้ี ขาพเจารูสึกรําคาญใจในขอที่ฟนฝอยหาตะเข็บอันกลาวถึง 1. แบบเกา

ประจบสอพอ 2.วางตนเปนเจาเปนนายของราษฎร 3. แบบใหมวางตนเปนลูกจางราษฎรเหลาน้ี ขาพเจาชวนให

เห็นไปวา เรื่องลําเลิกเบิกกะบุงน้ันควรเลิกพูดกันเสียสักทีจะดี เพราะลวงสมัยเสียแลว ขาพเจาไมหยากใหนํามาพูด

อีก โดยกษัตริยไดยอมลดอํานาจอยูใตกฎหมายแลว ตางก็เปนใหมดวยกันไมมีเกา ตางมีสิทธ์ิเทากันไมมีนาย ไมควร

พูดซ้ําพูดซาก… ชวนๆใหคิดเห็นไปในทางเกาใหมกินใจกันอยูเสมอ อาจทําใหผูเยาวในทางการเมืองเขาใจผิดไปได

นานาประการ และในขอที่วาแบบใหมเราเปนลูกจางราษฎรน้ัน ขาพเจาเองเคยเขาใจแลพูดมากอน ๆ แลว

เหมือนกันในความเห็นอันน้ี แตหาไดแจงสี่เบ้ีย เปนทํานองปลุกใหทวยราษฎรกําเริบขึ้นทําการขัดขืนด้ือดึงประการ

ใดไม เพียงแตทําใจ กาย วาจา ไมดูถูกเขา และรีบทํากิจของเขาใหสมคา เพราะถือวาเงินเดือนที่รัฐบาลจายให

ขาพเจาก็เน่ืองมาจากเขาทั้งหลายน่ันเอง แตหากมีวิชชาการคนละอยางๆตางก็ประกอบการไมตามวิชชาการของ

ตน ๆ เปนหนาที่  ชาวนาทํานาไดผลขาว ชาวสวนทําสวน ชางไม ชางจักสาน แพทย ทนายความ ที่สุดเจาพนักงาน

ตางๆไดผลตอบแทนกันดังน้ี บานเมืองประเทศจึงจะอยูไดโดยปกติศุข ตามหลักการปกครองโดหาจําเปนที่จะกลาว

วา เราเปนลูกจางราษฎร ประกาศลงในหนังสือพิมพใหเปนการขาดสัมมาคารวะในเจาพนักงานทั้งหลาย ซึ่งทํา

กิจการของทวยราษฎรน้ันใหเสื่อมลงเลย 

                 และตอมาอีกก็ไดอานหนังสือพิมพสยามราษฎร วันที่ 1 เดือนน้ี พ.ต.อ.พระยาบุเรศดุงกิจ อธิบดีกรม

ตํารวจภูธร ปาฐกถาวา จะพูดอะไรไปทางคณะราษฎร ควรจะระมัดระวังใหลงมาก ดังน้ีดูประหน่ึงวาไมไวใจ

คณะราษฎรของเราเอง ที่แทขาพเจาไมเห็นตองระวังเลย เมื่อเราตางเจตนาดีดวยกันแลว ที่สุดลงวาพวกเราตองทํา

ตนใหสมกับที่คณะราษฎรตางแบงเฉลี่ยเงินมาจางพวกเรา เปนไปในทํานองพวกเราเปนคาจางราษฎรอีก 

 จนวันที่ 2 สิงหาคม ที่เขียนหนังสือน้ี พระยาสุรินทรฦาชัย ผูวาราชการจังหวัดของขาพเจาไดสงคําสั่งที่ 

361/2475 มาใหอีกกลาววา ขออยาเพ่ิงเขาใจเลยวาขาราชการน้ันเปนนายราษฎร ตรงกันขามเขานิยมกันในสมัยน้ี

วา ขาราชการน้ันคือ คนใชของราษฎร ตรงตามภาษาอังกฤษวา “ปบลิกเซรแวนท” ดังน้ีขาพเจาตางยังไมเห็นดวย

ทั้งสามทาน แตขาพเจาจะไปรองอุธรณตอใครมิไดมันจะกลายเขาแบบเดิม คือ เปนคนหัวแข็งอีก วาที่จริงการ

ปกครองใหมของเราน้ีที่สุดกษัตริยก็ยังอยูใตกฎหมายแลว แปลวามีอิศระ เสมือนกัน ก็เหตุใดเลาทานนักปาฐกตาง 

ๆ จึงปาฐกไปในทํานองใหแตกหมูแตกคณะบาง ปาฐกใหราษฎรกลับมีสิทธ์ิเปนนายจางของเจาพนักงานบาน 

จนเปนเหตุใหขาพเจาซึ่งอยูกินหลับนอนกับราษฎรแลเห็นกิริยาอาการของราษฎรเขาใจผิดที่เคยคารวะดีกลับ

กาวราว… ในเรื่องน้ีอาจเน่ืองมาตางคนตางพูดตางปาฐกไปตางๆนาๆ ประชาราษฎรอาจเกิดการเขาใจผิดจนถึงแต

ถือตัววาเจาพนักงานเปนลูกจางไมนับถือไมทําถาม ก็อาจเกิดผลรายขึ้นโดยนัยน้ีได  
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   ขาพเจาเห็นวาไมควรปาฐกดัง 3 ทาน ที่ขาพเจาไดระบุนามมาแลวเราควรหาทางสมานประสานกันใหเขา

กันใหสนิท ใหเกิดความยินดี ปรีดาปราโมทย รักใครกันย่ิงกวาเดิมในจรรยาอันสงบเสง่ียมออนโยนงดงามทั่วๆไป

ทุกๆ ฝายทุกๆ หนาที่ ดังน้ีจึงจะสมกับความมุงหมายเดิมของคณะราษฎรที่ไดจัดไดทํามาจนเปนผลสําเร็จถึงเพียง

น้ี…”59

60 

 การแสดงความไมพอใจของขาราชการคนดังกลาวน้ีช้ีใหเห็นวามีความแตกตางหลากหลายทั้งความคิด 

ความคาดหวัง ความรูสึกของราษฎรในสยามที่ถูกแสดงออกมาภายหลังการปฏิวัติ บางเห็นดวยพรอมรื้อธรรมเนียม

เกา ยกเลิกระเบียบบางประการเสีย บางไมเห็นดวย โดยผูที่เห็นดวยและมีทาทีสนับสนุนมาก ยกตัวอยางผูใช

นามแฝง “ความเห็นของมหาชนชาวสยาม”เขียนจดหมายมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2475 วา  

 ...เสนอความคิดความเห็น เพ่ือประโยชนแกชาติบานเกิดเมืองมาดร อันเปนที่รักย่ิง ไหน ๆ ก็ไดจัดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงที่สุดยอดของความนิยม วาเปนของสมัยใหมเอ่ียมเจี๊ยบอยางยุโรปแลว ดังความเห็น

เปนขอๆตอไปน้ี  

 1. ควรยุบตําแหนงราชการที่มีเงินเดือนอัตราต้ังแต ตําแหนงนายเวร เจากรมหรืออธิบดี ปลัดทูลฉลอง 

เสนาบดีเทาน้ัน นอกน้ัน เชน หัวหนากองตาง ๆ ที่มีเงินเดือนแต 200 บาทขึ้นไป มีครูตามโรงเรียน ปลัดกรม สมุห 

ผูชวยแผนกตาง ๆ ควรลดตัดหรือใหแตเพียง 60 ถึง 100 บาทอยางสูง ไมฉะน้ันจะแพงมากทีเดียว  

 2. ควรตัดทอน หรือบ่ันทอนความนิยมผิดพนสมัยของมหาชนชาวสยามเสีย ซึ่งนิยมการเปนขุนนาง มีบุตร

หลานก็อุสสาห สละทุนรอนใหศึกษาเลาเรียน เพ่ือไดตําแหนงทําราชการ กอรปโกยเอาดังไมกัลปพฤกษ ถึงจะปลด

เปลืองเงินทองไปมากนอยเทาไรไมวา ขอใหไดทําราชการเปนแลวกัน ความนิยมอันช่ัวรายน้ี จะบ่ันทอนลงไดก็คือ

ทางราชการ ตองตัดทอนตําแหนงตาง ๆ ลงใหหมด เพ่ือประหยัดทรัพยดวย แลวเอาทรัพยเหลาน้ันไวแกความคับ

แคนของราษฎร คือใหยกเลิกหรือลดหยอนภาษีอากรแกราษฎร เชน ภาษีโรงรานเปนตน ซึ่งบีบคั้นราษฎรอยูใน

เวลาน้ี และภาษีหยุมหยิม มีหมอนวด หมอตําแย หมอเชลยศักด์ิเปนตน เหลาน้ี ไมควรเก็บภาษีเลย 

 3.ขอใหลดหยอนความดีความงามทั้งหมด ซึ่งจะบังเกิดมีในราชการ เชนใหเลื่อนยศศักด์ิเหรียญตรา

ความชอบตางๆไมควรมี เงินเดือนก็ไมควรเลื่อน เมื่อไมจําเปนจริงๆ ตองเหยียดถานะใหเหมือนราษฎรจริงๆ 

มิฉะน้ันยังนิยมความเปนเทวดาขึ้นน่ังบนเกาอ้ีไดเมื่อไหร ก็สําเร็จเปนมหาเทวดาเมื่อน้ัน ตกจากเกาอ้ีก็เปนหมา หา

ไดนึกที่จะหากินทางเพาะปลูก ทางคาขายใดๆไมเปดโอกาสใหชนตางชาติเขามาเปนเจาเรือนทํามาหากิน ขนความ

มั่งมีออกนอกเมืองไปหมด ทําใหชาติเรายากจนคนแคนอยางสาหัสจะพิจารณาเห็นไดวาถานะคนไทยที่ไมไดทํา

ราชการแลวยอมผิดกวาชนตางชาติมากมายทีเดียว เพราะอะไร เพราะนิยามราชการไมใชหรือ ราชการปลูกนิสสัย

                                                            
60 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/78 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง หลวงระงบัประจนัตคาม แสดงความเห็นเก่ียวกบัวงงานของ

ราชการ (พ.ศ. 2475). 



43 
 

คนไทยใหเลวลงมาก ไมอยากทํากินอยางเลวทราม ทําการงานหนัก และอยากทํางานเบาในรมใหไดผลมาก มี

ราชการเปนตน แตงตัวสวย ๆ เงินเดือนมากๆ คือปลูกเสกเอาไดคลอง ๆ ถึงเดือนได ๆ ยศก็ได ศักด์ิก็ได เหรียญ

ตราก็ได ทํางานอยูในรมไมตองตากแดดตากอยางราษฎร เพราะฉะน้ันมหาชนสวนมากจึงอยากนิยมราชการไมรู

แลวรูรอด ฉะน้ันจึงควรยกเลิกความดีความชอบในราชการเสียใครทําอยางไรก็ใหคงอยูอยางน้ัน  เปนแตใหมียศไว

เปนเครื่องหมายช้ันบุคคลเทาน้ัน เชนนายรอย นายตํารวจ รองอํามาตย รองเสวก นายเรือ เปนตนอยางเดียว 

บรรดาศักด์ิ เชน ขุนหลวงพระ พระยา เจาพระยา ควรงด ไมควรขอใหมีอีกตอไป เพราะมันเปนของทําใหมนุษย

เขาใจถานะของตนผิดไป และทํากินอยางตํ่าไมได ถึงไดก็ดูแปลก ไมควรทําใหมีอยูแลวก็คงเปนอันแลวไป ไมตอง

แกไขอยางไร  

1. ขอใหต้ังบรรดาศักด์ิกันใหม คือเมื่อผูใดทําความดีอยางอุกกฤษฐสูงสุด…  ไมเฉพาะแตในราชการอยาง

เดียว ถึงงานบุคคลก็ควรใหต้ังบรรดาศักด์ิได แตไมควรใหมีจนเอออยางแตกอนมา วาที่แทไมควรใหมีอีก

เลย เปนดีที่สุด 

2. เมื่อมหาชนนิยมเลิกยศศักด์ิกันทั่วไปแลว ก็จําไดต้ังหนากอรปทํากิน มีเรือกสวนไรนา คาขายเปนตน ไมมา

คอยทําราชการ…เพราะฉะน้ันทางราชการจึงควรบ่ันทอนลงใหนอยที่สุด มหาชนจึงไดไปนิยมทําทางอาชีพ

สวนตัว …แขงขันเทาเทียมกับตางประเทศเขาบาง เชนญี่ปุน อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลี เยอรมันนี 

เปนตน ไมมัวคอนเหอเหิม หวังลาภยศเหมือนอยางรัฐบาลเกา เปนวิธีดําเนิรพนสมัยนิยมและช่ัวรายเลว

ทรามแกพลเมืองในชาติยิ่งนัก  ทําใหพลเมืองเกียจครานหวังแตทําราชการซึ่งเปนงานสบาย…”60

61 

ผูวิจัยสังเกตเห็นวาประเด็นแวดวงขาราชการน้ีก็เปนประเด็นที่ปรากฎในจดหมายจํานวนมากไมวาจะเปน

เรื่องการปรับเปลี่ยนในงานราชการ การเปลี่ยนคานิยม และการใหคุณคาแกงานราชการลวนแลวเปนที่ถกเถียงและ

กลาวถึงอยางมากภายหลัง รวมไปถึงยังมีความคาดหวังประเภทที่ตองการมีการปองกันการจริตในวงการราชการที่

เคยกระทําการฉอราษฎรบังหลวง ลอลวงใหราษฎรทํานิติกรรมอันเปนโทษแกตน แมวาจะมีการออกตรวจระงับ

ทุกขบํารุงสุขใหแกราษฎร ทวากรรมการผูออกตรวจน้ันก็มิไดมีความสารถรอบรูทุกแผนก ทําใหการออกตรวจ

เปนไปเพ่ือการสืบสวนจับกุมเทาน้ัน ซึ่งผูที่เขียนน้ันคือนายสงวน สาลี ผูมีตําแหนงเปนเสมียนตรีหอทะเบียนที่ดิน 

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งความในจดหมายน้ันผูวิจัยเห็นวาลวนแลวมาจากประสบการณในการทํางาน ดังน้ันจึงเสนอวา  

“... เพ่ือปองกันการทุจริตอันจะเกิดขึ้นในระวางเจาหนาที่กับราษฎร ในระวางราษฎรตอราษฎร ในคดีแพง 

คดีอาชญาทั้งมวล เกลาฯ เห็นสมควรใหเจาหนาที่เลือกคัดพนักงานเสมียนในแผนกที่ดิน แผนกสรรพกร ประจํา

จังหวัดน้ัน ๆ ซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิสามารถรอบรูระเบียบวิธรการแผนกละ 1 คน พรอมดวยกรรมการอําเภอเจาของ

ทองที่ ออกไปประชุมอธิบายช้ีแจงถึงระเบียบวิธีการ และความมุงหมายของพระราชบัญญัติตาง ๆ ตลอดถึงกฎ

                                                            
61 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/291 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็นของมหาชนชาวสยามเสนอความเห็นวิธีจดัให้

บา้นเมืองเจรญิ (พ.ศ.2475). 
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ขอบังคับในการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแลคาภาษีตาง ๆ ในแผนกการน้ันตอราษฎรตามตําบลทั่วไปแลวทํา

รายงานเสนอหัวหนาการตามลําดับขั้น...”61

62 

นอกจากน้ียังปรากฏประเด็นเรื่องการศึกษาแมวาจะมีการปฏิรูปการศึกษานับต้ังแตรัชกาลที่ 5 ที่ไดนําไปสู

การขยายการศึกษาใหทั่วถึงราษฎรทั่วไป แตอยางไรก็ตามภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ก็ยังพบความเห็น

ประเด็นทางการศึกษาที่สัมพันธอยูกับระบบการเมืองใหม เชน ความเห็นของผูใชนามยอวา น.ม.ส. ไดเสนอใน

เดือนกรกกฎาคม พ.ศ. 2475 วาควรต้ังโรงเรียนที่มีช้ันมัธยมตามอําเภอตาง ๆ  

“… ดวยราษฎรอําเภอรอบนอกตามหัวเมือง เวลาน้ียังไมไดรับการศึกษาดี ต้ังแตรัฐบาลประกาศใช

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 จนถึง พ.ศ. น้ีนับวาราษฎรยังออนการศึกษาอยูมาก เด็กโดยมากเรียนถึง

เพียงช้ันประถม 2-3 เปนอยางสูง บางคนเรียนหนังสือ 3-4 ป อานเขียนยังไมได ครั้นอายุเกิน 14 ป โรงเรียนจึง

จําหนายออกจากทะเบียนเสีย… และก็ไมไดเห็นสอนใหไดผลจริงจัง โดยเหตุครูก็ยังไมมีความสามารถพอ ครู

ประชาบาลเปนครูที่ไมมีประกาศนียบัตรทั้งน้ัน มีความรูเพียงช้ันประถมโดยมาก  เหตุน้ีการศึกษาประชาบาลจะ

ไดผลตรงไหน ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษามุงแตเพียงมุงหมายแตเพียงใหเด็กอานออกเขียนไดเทาน้ัน เทาที่

ใหเรียนเพียงเพียงอานออกเขียนไดจะนับวามีความรูยังไมได การศึกษาเปนบันไดที่จะนําประเทศไปสูความเจริญ 

เพราะพลเมืองจะมีความรูความฉลาดก็เน่ืองจากไดรับการศึกษาช้ันสูงเปนมูล เพราะฉะน้ันอารยะประเทศทั้งหลาย

จึงมุงบํารุงการศึกษาอยางเต็มที่ ขาพเจาเห็นวารัฐบาลควรบํารุงการศึกษาใหมากที่สุด การลงทุนบํารุงการศึกษาถึง

มิไดผลตอบแทนเปนตัวเงิน แตก็ไดรับผลในทางออมเปนอันมาก รัฐบาลควรจัดต้ังโรงเรียนรัฐบาลทั่วทุกอําเภอ เด็ก 

ๆ บานนอกจะไดมีโอกาสเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาใหสูงขึ้นกวาโรเรียนประชาบาล และเก็บเงินคาเลาเรียนพอสมควร

แกทองที่ เวลาน้ีผูปกครองเด็กโดยมากมีความประสงคที่จะบุตรธิดาของตนใหไดเรียนช้ันสูง… แตก็ไมสามารถจะสง

บุตรไปเรียนในเมืองได เพราะอยูหางไกลและไมมีที่ พัก ตอ ๆ ไปกระทรวงธรรมการควรคัดเลือกครูที่มี

ประกาศนียบัตรเทาน้ัน เวลาน้ีปรากฏวาครูที่ไมมีประกาศนียบัตรก็ยังมีมาก ควรจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูมูล-

ประถมขึ้นทุกมณฑล จะไดครูที่สามารถสอนจํานวนมากขึ้น เวลาน้ีตามมณฑลมีแตเพียงครูประกาศนียบัตรมณฑล 

ซึ่งรับนักเรียนที่มีความรูเพียงช้ันประถมโดยมาก การคัดเลือกผูแทนหมูบาน-ตําบล และผูแทนราษฎรตามธรรมนูญ

การปกครองแผนดิน พ.ศ. 2475 ตามอําเภอรอบนอก เห็นจะคัดเลือกคนที่มีความรูทันสมัยไดยากเต็มที  ตาม

พฤติการณเปลี่ยนแปลงการปกครองคราวน้ี ขาพเจาสังเกตเห็นราษฎรบานนอกไมคอยจะสนใจอะไรกันเลย…”62

63 

นอกจากน้ีแลวผูใชนามยอผูน้ียังเสนอใหมีการสอนวิชาชีพ ยกตัวอยางเชน การหัตถกรรมไทยที่ทันสมัย 

และเห็นวาการที่รัฐบาลสงนักเรียนไปเรียนตางประเทศในทางวิชาชีพ เชนการทอผา การทํากระดาษ เครื่องจักร 
                                                            
62 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/72 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายสงวนสาลี แสดงความเห็นใหเ้ผยแผชี่แ้จง พ.ร.บ. ท่ีออก

ประกาศ (พ.ศ.2475). 
63 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/117 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็นของ น.ม.ส ราษฎรชนบท ควรตัง้โรงเรยีนท่ีมีมธัยม

ตามอาํเภอตา่ง ๆ (พ.ศ. 2475). 
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ฟอกหนัง เปนตน ซึ่งในขณะน้ันมีแตชาวตางชาติประกอบอาชีพดังกลาว เมื่อคนกลุมน้ีเรียนสําเร็จแลวรัฐบาลควร

จัดใหมีโรงงานและต้ังเปนบริษัทโดยใหมีการเรียกหุนจากราษฎรโดยทั่วไป และใหเปนโรงงานอุตสาหกรรมของคน

ไทย จะทําใหเงินทองไมรั่วไหลออกจากประเทศ  และยังเปนการใหโอกาสดานอาชีพแกราษฎรอีกดวยโดยที่ไมตอง

อาศัยการทํานาเพียงอยางเดียว63

64 

ในวันที่ 12 ของเดือนถัดมายังปรากฏวามีจดหมายหลวงอักษรสุทธิ ตําแหนงผูชวยธรรมการมณฑล ได

เขียนจดหมายจากจังหวัดนครราชสีมาไดกลาวถึงหลากหลายประเด็นดวยกันที่แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังตอ

รัฐบาลใหม เชน ประเด็นเรื่องความมั่นคงที่สัมพันธอยูกับเศรษฐกิจของชาติที่จะตองรวมกันทําไมวาจะเปนการอุตา

หกรรม กสิกรรม และพาณิชกรรม ลดความสําคัญของยศ ศักดินาของขาราชการ และเห็นวา “…พวกบานนอกหู

ปาตาเถื่อนของบานเมืองไทย มีอยูอีกมากมาย พวกน้ีจะหลอกลออะไร ๆ ก็งาย เพราะขาดการศึกษาโงเขลาเบา

ปญญาที่สุด ควรดําริหาทางชวยเหลือและปองกันเสีย…”64

65 

มิใชแตเพียงการคาดหวังใหรัฐบาลในระบอบใหมขยายการศึกษาใหทั่วถึงรวมไปถึงการจัดการการศึกษาที่

ตอบสนองตอระบอบการเมือง หากแตยังมีการคาดหวังขอใหรัฐบาลน้ันงดเก็บคาเลาเรียนเรียนสําหรับช้ัน

ประถมศึกษาเพ่ือใหเด็กที่ไรโอกาสจะไดสามารถเขาสูระบบการศึกษาได ดังที่ไดบรรยายยในจดหมายที่ลงวันที่ 11 

กรากฎาคม พ.ศ. 2475 วา  

“...ควรงดเก็บคาเลาเรียนสําหรับช้ันประถมศึกษา เด็ก ๆ ที่อนาถาจะไดถูกสงเขาโรงเรียนมากขึ้น สมดัง

นโยบายของคณะราษฎรลดเงินคาเลาเรียนช้ันมัธยม ม.1 -3 ลงคงเก็บเดือนละ 1 บาท มัธยม 4-6 เก็บเดือนละ 2 

บาท มัธยม 7 เก็บเดือนละ 3 บาท…โรงเรียนอาชีพแผนกตาง ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ควรลดคาเลาเรียน

ลงอีก ขอบังคับที่เขมงวดในช้ันแรกที่จะเขาโรงเรียนควรผอนลงบาง เปดโอกาสใหคนไดเรียนมากขึ้น และเพ่ิม

หลักสูตรการศึกษาทั่วไปใหทัดเทียมนานาชาติ... ควรออกลอตเตอรี่บํารุงการศึกษาประจําทุก ๆ ป…”65

66 

 นอกจากความเห็นเรื่องการเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือสนับสนุนทางการศึกษาแลว ผูวิจัยยังพบวามี

การขออนุญาตเปดโรงเรียนอีกดวย โดยเรื่องดังกลาวไดถูกสงใหกระทรวงธรรมการพิจารณา ขอเสนอน้ีมาจากนาย

เพง บุนนาค ผูอาศัยอยูบานเลขที่1920 ถ.หลังตลาดนางเลิ้ง พระนคร จดหมายลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2475 

โดยไดขอเรียนทานกรรมการคณะราษฎรภายหลังการปฏิวัติไมถึงเดือน วา  

                                                            
64 เรื่องเดียวกนั.  
65 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/75 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง หลวงอกัษรสทุธิ แสดงความเห็นเรื่องความไมม่ั่นคงของ

เมืองไทย (พ.ศ. 2475). 
66 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/296 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็นของ ร.ต.อ.เกือ้ สวุวรณ เศรษฐกิจ และการศกึษาฯ 

(พ.ศ. 2475). 
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“…ตามที่รัฐบาลเปลี่ยนการงานเมือง ปกครองประเทศตามพระธรรมนูญ สมัยที่หน่ึงสําเร็จแลวอยางนา

สรรเสริญ แตสําหรับเวลาตอไปในสมัยที่สองที่สาม ตามพระธรรมนูญ ขอกระทูใหญที่จักจรรโลงประเทศ ใหถึงซึ่ง

ความถาวรวัฒนาการ ตองอาศรัยพลเมืองหมูมากเปนหลักถานตอวัตถุความประสงคดังน้ัน ความมั่นคงอันเปน

ปกแผนแนนหนา ก็ดวยความรวมนํ้าใจประกอบดวยความสงเสริมของคนหมูมากเปนอาทิ 

เมื่อหลักดําเนินการเปนดังน้ีสมควรจะปลูกขวัญเพาะความนิยมของพลเมืองใหประกอบเขาหาความสําเร็จ

มีความเช่ือมั่นดวยความเขาใจดี …ใจแนวแนตอความหวังที่จะยึดถือเอาคุณคาแหงประโยชนการปกครองบานเมือง

ดวยพระธรรมนูญเปนที่พ่ึง 

การปกครองประเทศดวยธรรมนูญนิยม ถึงแมหลายประเทศไดประพฤติเหตุใชธรรมนูญนิยม ปกครอง

ประเทศเปนตัวอยางอันดีมาแลวก็ดี แตการใชพระธรรมนูญปกครองบานเมืองเรา เทากับเปนของบังเกิดขึ้นใหม ถา

ยังสังเกตตามนํ้าเสียงและความรูสึกดวยความเขาใจของพลเมืองหมูมาก ในเวลาน้ี ยังมีสวนนอยนักที่เขาใจโดย

ประจักษแจมแจงและถูกตองตามพระธรรมนูญ จึ่งนาพ่ึงจักรีบเตรียมเรงเพาะความรอบรูใหพลเมืองไดเขาหาเหตุ

และผลทันสมัย ประสบตามแบบอยางแหงประเทศ ที่ปกครองดวยรัฐธรรมนูญนิยม…ขาพเจาราษฎรคนหน่ึงขอ

อนุญาตจะชวยจนสุดกําลังความสามารถของขาพเจาโดยจักต้ังโรงเรียนขึ้นสําหรับฝกสอนเฉพาะการดังน้ี โรงเรียน

ที่จะจัดต้ังขึ้นน้ัน จะขนานนามวาโรงเรียนธรรมนูญนิยมและรัฐวิทยาศาสตร โดยจะแนะนําฝกสอนดวยหลักวิชชา

การดังตอไปน้ี 

1. จะสอนความรูเบ็ตเร็ต เพ่ือประกอบเขาหาการที่จะสอบไบวิชชาการเมือง ตามหลักสูตรที่สภาราษฎรจะได

จัดต้ังขึ้น ตามพระธรรมนูญมาตรา11 สมัยที่สอง และกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใชตอไป ในสมัยที่สามตามพระ

ธรรมนูญน้ัน 

2. จะแนะนําใหบังเกิดความเขาใจตอหลักพระธรรมนูญตามเหตุและผลใหแจมแจงชัด 

3. อธิบายขอความใหมีความรูตามเหตุและผล ดังไดบังเกิดขึ้นแลวในประเทศตางๆ เชน ปวัติการเปบ่ียน

รูปการปกครองเขาหาธรรมนูญนิยม ตามที่ประเทศตางๆไดประพฤติเหตุลุลวงตลอดมาแลว ดวยธรรมนูญนิยม 

4. อธิบายใหรูจักสิทธิสภาพ อิศรภาพ กับนาที่ของตนที่เปนพลเมือง… และใหรูจักเสรีภาพแหงความเจรจา, 

การเขียนหนังสือ การลงหนังสือพิมพ การเปนคหบดีครองบานเรือนตาม “liberty of spceech , of writhing, of 

the press, …..  

5. จะสอนใหรูจักวิธีและระเบียบอันเปนหลัก ที่จะเลือกผูแทนตนเขาในที่ประชุมหรือตนเองจะรับเลือกจาก

พลเมือง เขาเปนสมาชิกที่ประชุม  

6. กฎหมายสามัญที่ตองประพฤติตนตามปกติ common laws 
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7. วิชชาเบ็ตเร็ต อันจะเปนตนเหตุผลประกอบความอุดหนุนผูปกครองประเทศตามพระธรรมนูญ “หัวขอ

วิชชาเบ็ตเร็ต” ในขอน้ีจะไมคิดขึ้นสอนเอาเองตามอัตโนมัติ จะขออนุญาตและสอนตามกําหนดของเจานาที่ 

การสอนของโรงเรียนที่จะต้ังขึ้นน้ันดวยวิธีดังน้ี 

1. สอนโดยเจรจาอธิบายขอความตามเหตุและผลใหเขาใจจนแจมแจง ตามขอความของเรื่องน้ันๆ 

2. สอนโดยโฆษณาในหนังสือพิมพ  

3. สอนโดยตอบขอถามและสงขอสอบไปใหโดนทางไปรษณีย 

4. สอนโดยพิมพหัวขอที่สอนใหเปนสมุดตําราออกจําหนาย 

 ตามคําจํานงคที่เรียนมาน้ี ถาทานกรรมการเห็นชอบดวย ขอไดโปรดใหกําลังความอุดหนุนในความบํารุง

ของกระทรวงธรรมการอันเปนเจานาที่ในการศึกษาน้ัน เพราะตองอาศัยหลักทุนที่จะทําใหไดสําเร็จโดยเร็วพลันทัน

ตามความตองการตามสมัย โดยปรยิายดังน้ี 

1. จะตองอาศรัยสถานที่ต้ังขึ้นเปนโรงเรียน 

2. การที่จะจัดต้ังหนังสือพิมพขึ้นเปนเครื่องมือสําหรับการสอของโรงเรียน โดยขนานนามวา”หนังสือพิมพ

ธรรมนูญนิยม” การทําหนังสือพิมพตองอาศรัยโรงพิมพเปนกําลังย่ิงกวาอ่ืน ถากระทรวงธรรมการอนุญาตใหทํา

หนังสือพิมพน้ีไดที่โรงพิมพของกระทรวงธรรมการจะสําเร็จสดวกได โดยไมตองว่ิงหาทุนรอนดวยความลําบากและ

เสียเวลาที่จะจัดต้ังโรงพิมพขึ้นใหม 

3. อนุญาตใหไดขอยืมตนตําราถภาษาตางประเทศ จากหองสมุดของกระทรวงธรรมการ…เพราะขอเสนอ

โดยมากจักตองอาศรัยเลียนถายแบบแปลเอาหัวขอสอนจากมติของตางประเทศ ที่ไดทําการตลอดมาแลว โดยใช

ดวยวิธีธรรมนูญนิยม 

4. ขาพเจาจะชักชวนทานผูมีความรูในวิชชานิติศาสตรและการประพันธมาเขารวมคณเปนครูสอนและจะต้ัง

หนาทําการแตเฉพาะนาที่เปนครูสอนและทําหนังสือพิมพเทาน่ัน…. ขอรับประทานความชวยเหลือจากเจาหนาที่

กระทรวงธรรมการใหเขาชวยรวมมือเปนธุระให โดยไมตองเปนกังวลเจามาเก่ียวดวยนอกจากการสอนและการทํา

หนังสือพิมพดังกลาวมาแลว…”66

67 

 ในปถัดมายังพบอีกวา นายเพง บุนนาคน้ี ไดเขียนจดหมายอีกฉบับเพ่ือขอจัดต้ัง “อีเล็กช่ันเนียริ่งเอเยน

ซีร” ความวา  

                                                            
67  หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.40/36 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่องนายเพง่ บนุนาค ขอตัง้โรงเรยีนธรรรมนญูนิยมและรฐั

วิทยาศาสตร ์(พ.ศ. 2475).  
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“… ในการเลือกต้ังผูแทนราษฎร จักเปนเวลาในไมสูชานักแลว นาจักต้ังใหมี ขึ้นประกอบการเปน

สํานักงานแหงหน่ึง เพ่ือเปนสาธารณประโยชน ดวยทําการติดตอชวยเหลือ ชักจูง แนะนําในระวางประชาชนกับผู

สมัครรับเลือกต้ังและเจานาที่ ไดมีความติดตอถึงหันดวยความเขาใจดีตอกัน เพ่ือเปนความสะดวกตอการเลือกต้ัง 

ถาไมเปนการขัดของตอนโยบายของรัฐบาลดวยประการใดแลว กระผมอยากจักใครขออนุญาต ไดต้ังสํานักงานอิ

เล็กช่ันเนียรริงเอเยนซียใหมีขึ้น ใหทันเวลาสําหรับทําประโยชนชวยเหลือในการเลือกต้ัง….”67

68 

การตอบสนองตอระบอบการเมืองใหมน้ีมิใชแตเพียงปรากฎในความเห็นประเภทตองการใหรัฐบาลใน

ระบอบจัดการศึกษาใหมเพ่ือสนับสนุนระบอบการเมืองใหมแตเทาน้ัน ผูวิจัยยังพบวา ในวันที่ 4กรกฎาคม พ.ศ. 

2475 ซึ่งเปนชวงที่เปดสภาอันเปนสถาบันทางการเมืองใหม ไดมีความคาดหวังจากราษฎรในพระนครซึ่งคาดวา

นาจะเปนนักกฎหมายเน่ืองจากลงสถานที่เขียนเปนสํานักงานทนายความศรีวิชัย เชิงสะพานพระพุทธยอดฟา เสนอ

วา 

“…ขอใหสภาราษฎรจัดสถานที่ใหโอกาสแกพวกมีความรูในทางกฎหมายและการเมือง เขาน่ังฟงการ

ประชุมของสภาไดดวยจะไดตรงกับความมุงหมายของพระธรรมนูญการปกครองและทานประธานกรรมการ ซึ่ง

ตองการใหราษฎรมีความรูในทางการเมืองย่ิงขึ้น เพ่ือพยุงฐานะและความเปนอยูของประเทศ เพราะฉะน้ันกอนที่

บุคคลเหลาน้ันจะมีความรูดี ความเห็นดีก็ตองจะใหไดเห็น ไดฟงกิจการตาง ๆ ของผูใหญ ๆ ที่ทํากัน จะไดมีความ

ใฝใจในการเมืองขึ้น... จะเห็นไดวาตามพระธรรมนูญการปกครองแผนดินจะมีผลหรือนําขึ้นใชไดดี ก็ตอเมื่อ

ประชาชนมีความรูความเขาใจในการเมืองมากขึ้นและพวกที่เห็นวาพอจะเผยแพรใหความรูความเขาใจในการเมือง

แกราษฎรไดก็คือพวกนักกฎหมาย ฉะน้ันถาความเห็นที่เสนอมาน้ีไมขัดตอรัฐประสาสโนบายแลว ขาพเจาขอให

สภารีบจัดการใหมีขึ้น ถาจะแยงวาบางเรื่องเปนความลับของชาติ ไมตองการใหแพรหลาย สําหรับการประชุมครั้ง

น้ันก็อาจจะบอกไมอนุญาตใหเขาฟงได”69 

ในประเด็นเรื่องความคาดหวังทางการเมืองน้ีผูวิจัยยังพบวามีจดหมายบางฉบับเขียนมาจากตางจังหวัดอีก 

เชน จดหมายของนายนาม ปถมภาคย ราษฎรอําเภอคูหาสวรรค จังหวัดพัทลุง เขาผูน้ีไดเขียนจดหมายในวันที่ 11 

ตุลาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งเปนเวลาราว 4 เดือนกวาหลังปฏิวัติ ความในจดหมาบรรยายใหเห็นถึงการออกไปเผยแพร

ช้ีแจงระบอบการเมืองใหมของเจาหนาที่สมาคมราษฎร (สมาคมคณะราษฎร-ผูเขียน) แกราษฎรในตางจังหวัด ทวา

เขาผูน้ีเห็นวาการบรรยายเหลาน้ันผูบรรยายไดใชภาษาไทยกลางทําใหราษฎรทองถิ่นอาจจะฟงไมเขาใจ และ

                                                            
68  หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.8/17เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี เรื่อง นายเพ่ง บนุนาค เสนอความเห็นรวมหลายเรื่อง ดา้นกฎหมาย 

พระราชบญัญตัิ และการปกครองฯ (พ.ศ. 2575-2476).  
69 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/349 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายเซง้ ตนัเจรญิสขุ ขอใหส้ภาผูแ้ทนจดัสถานท่ีใหโ้อกาส

พวกรูก้ฎหมายและการเมืองเขา้นั่งฟังการประชมุของสภา (พ.ศ. 2475). 
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แนะนําวาทางที่ควรควรใหสมาชิกผูที่เปนคนทองถิ่นรับหนาที่เปนผูออกไปทําหนาที่ดังกลาว โดยเขาไดเสนอตน

เปนผูทําหนาที่ดังกลาว ดังใรทายจดหมายฉบับน้ีวา  

“...อน่ึงการที่ขาพเจาพยามเขียนขอความยืดยาวมากราบเรียนเกินกวาความประสงคของสมาคมที่วาง

ระเบียบไวก็เพ่ือความหวังอันแกกลาที่จะใหสมาคมพึงเห็นวาเปนใบสมัครพิเศษที่จงใจอุทิศความสามารถทุก ๆ 

สวนเพ่ือชาติอยางแทจริง แมที่สุดชีวิตตเลือดเน้ือก็จะยอมพลีเพ่ือประโยชนได แหละไดเตรียมพรอมที่จะขอปฏิบัติ

รับใชสอยทุกเมื่อสุดแตจะใชสอยอะไรที่ไมเหลือความสามารถ ทั้งน้ีไดโปรดวินิจฉัยการจะควรประการใดแลวแตจะ

โปรด”69

70 

นอกจากจดหมายจากราษฎรในสยามแลวน้ันผูวิจัยยังพบวาแมแตพระภิกษุสงฆก็ไดเขามามีสวนรวม

ทางการเมือง อยางพระประเสริฐ พุมสุวรรณ พระสงฆสํานักวัดทาถนน จังหวัดอุตรดิตถ ไดทําคําช้ีแจง แสดง

ความเห็นในการปกครองประเทศสยามตอคณะราษฎรจดหมายลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ไวหลายประเด็น

ดวยกัน เชน ประเด็นเรื่องที่คณะราษฎรสงผูแทนไปเผยแพรระบอบการปกครองแบบใหมตามมณฑล จังหวัดตาง 

ๆ เทาที่สังเกตในจังหวัดอุตรดิตถ เห็นวาไมไดผลสมกับคาใชจาย เน่ืองจากวาราษฎรที่มาฟงน้ันไมสูเขาใจนักแมวา

ฝนจะตกแตยังอดทนฟง แตความจริงของราษฎรน้ันตองการใหรัฐบาลชวยเหลือเรื่องภาษี และตองการรองทุกข 

เมื่อไมมีการชวยก็ตางบนกันตาง ๆ จึงไดแนะนําวาควรจะสงหัวขอสําคัญหรือบอกความประสงคของการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองใหแกผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ใหเปนผูที่ชวยอธิบายซึ่งยาจะอธิบายไดดีกวาคน

ของคณะที่สงไป และไมเปนการเปลืองคาใชจายอีกดวย และไมเสียการปกครอง นอกจากน้ีแลว ก่ีที่จะมี

ผูแทนราษฎรจังหวัดละคนและเห็นวาในขณะน้ันยังไมมีสมาคม ราษฎรโดยมากก็ตางคนตางยู ไมทราบวาใครจเปน

ผูที่มีความสามารถที่จะเขามาชวยแกไขปญหาบานเมืองได จึงเห็นวาเพ่ือใหทันเวลากําหนดภายใน 6 เดือนน้ี ควร

จะใหนายอําเภอทุกอําเภอไปถามสารทุกขสุกดิบของประชาชน และถามความเห็นในการที่จะจัดการปกครองให

ราษฎรยืนขึ้นแสดงึวามคิดเห็น ทําเชนน้ีเดือนละ 1ครั้ง จะทําใหราษฎรทราบผลการปกครองอันแทจริง ไดผูมี

ความสามารถมาเปนผูแทน ผูแทนจะทราบความเปนไปในจังหวัด และราษฎรจะเช่ือถือและไวใจผูแทนของตน 

และในทายของจดหมายฉบับน้ีพระภิกษุสงฆรูปดังกลาวไดถามไปยังคณะราษฎรวา  

“ 1. ผูแทนราษฎรเด๋ียวน้ีไดรับเงินเดือนหรือผลประโยชนเดือนละเทาใด? (หมาถึงตอนายน้ัน) และตอไป

จะไดรับหรือไม (หมายถึงผูที่ราษฎรสงไป) 

                                                            
70 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/367 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายนาม ปถมภาคย ์เห็นวา่การท่ีผูแ้ทนไปแสดงปาฐกถาให้

ราษฎรฟังนัน้ผูพ้ดูเป็นชาวกรุง ซึง่ชาวบา้นนอกฟังไมใ่ครเ่ขา้ใจ เพราะไม่ใชภ่าษาท่ีพดูกนั และรบัจะอธิบายใหพ้วกเหลา่นัน้ทราบ (พ.ศ. 

2475). 
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2.ผูแทนเหลาน้ีคณะเลือกมาจากไหน? หรือทานเหลาน้ีเปนพวกแรกที่ชวยคิดเปลี่ยนแปลงรัฐบาล มีเกณฑ

ทราบความสามารถเชนไร 

3. กรรมการและประธานกรรมการคณะราษฎรเด๋ียวน้ีน้ันทาสงสภาจายเงินเดือนใหเดือนละเทาไร 

ขอความเหลาน้ีถามโดยจริงใจหาไดคิดอยางอ่ืนไม ไดกรุณาตอบใหทราบดวย”70

71 

 ความเห็นที่นาสนใจอีกประการคือความเห็นอันเก่ียวของกับการจัดการหนังสือพิมพ เน่ืองจากภายหลัง

การปฏิวัติไดเกิดหนังสือพิมพขึ้นใหมจํานวนหลายสิบฉบับ ซึ่งก็เปนปฏิกิริยาที่ตอบสนองตอระบอบการเมืองใหม 

ดานหน่ึงจะเห็นวามีการสอดสองความเปนไปของกลุมหนังสือพิมพอยูบาน แตก็ยังปรากฏความเห็นประเภทเตือน

ใหระวังกลุมหนังสือพิมพที่จะขัดขวางการดําเนินงานของคณะราษฎรในเดือนสิงหาคม ที่ผูใชนามแฝงวา “เอกชน” 

แจงวา ขอใหคณะราษฎรระวังหนังสือพิมพสยามหนุมเพราะหนังสือพิมพเดลิเมลจะใชเปนเครื่องมือขัดขวางการดํา

เนิรของคณะราษฎร71

72 หรือความเห็นของนายเจ็ง วิศัลยบุตร ราษฎรตําบลปาชาจีน อําเภอบานทวาย ที่ช้ีใหเห็นวา

มีความวุนวายเกิดขึ้นในหมูหนังสือพิมพในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2475 ความวา “…หนังสือพิมพจีน ขาพเจามีความ

รอนใจมากที่ไดทราบวา เมื่อ 2-3 วันมาน้ี หนังสือพิมพจีนในพระมหานคร ไดลงขาวอันกาวราวกระทบกระเทือน

การเมืองกลาวคือ ลงวา จะจับในหลวงฆา เชียงใหมไมขึ้นแกสยาม สยามสั่งซื้ออาวุธยุทธโธปกรณใหแกญี่ปุน 

เหลาน้ี ขาพเจาเห็นวา รัฐบาลควรวางระเบียบใหกระชับแนนแฟนขึ้น…” 72

73 โดยเขาเห็นวาควรต้ังพนักงานขึ้นมา

เพ่ือตรวจสอบขาวโดยเฉพาะไมวาจะเปนหนังสือพิมพ ไทย จีน หรือฝรั่ง รวมไปถึงควรกําหนดจํานวนโรงพิมพดวย

ตามความตองการของประชาชน 73

74 ความเห็นของราษฎรที่เก่ียวของกับหนังสือพิมพน้ีมีถึงขนาดเสนอในวันที่ 19 

กันยายน พ.ศ. 2475 วา 

 “…บรรณาธิการควรไดรับอนุญาตแตผูที่สําเร็จวิชชาการเมืองแลวเทาน้ัน หากบรรณาธิการคนใดไมมี

ประกาศนียบัตรการเมือง ขาวใดที่มีเคาไปทางการเมืองตองใหรัฐบาลตรวจเสียกอนจึงเปนการปลอดภัยของ

ประเทศของประชาชนพลเมือง ถาปลอยใหลงกอนตรวจเห็นผิดแลวจึงมาลงโทษก็เทากับวาปลอยใหเอามีดฟนคอ

เสียกอนแลวจึงมารักษาแผลเอาเชนน้ีใชไมได”74

75 

                                                            
71 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/ 370 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี เรื่อง ความเห็นพระภิกษุการเผยแผล่ทัธิการปกครองของรฐับาล

ใหม ่(2475). 
72 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/ 324 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี เรื่อง ขอใหค้ณะราษฎรระวงัหนงัสือพิมพส์ยามหนุ่มเพราะ

หนงัสือพิมพเ์ดลเิมลจ์ะใชเ้ป็นเครื่องมือขดัขวางการดาํเนิรของคณะราษฎร 
73 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/71เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี เรื่อง นายเจ็ง พิศลัยบตุร ์ใหค้วบคมุหนงัสือพิมพ ์(พ.ศ. 2475). 
74 เรื่องเดียวกนั. 
75 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/25เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ี เรื่อง ช.ศภุสีห ์แสดงความเห็นวา่ควรเพ่ิมภาษีบหุรี่ แอลกอฮอล ์และ

เครื่องสาํอางเพ่ือเอาเงินไปบาํรุงการหางานใหก้รรมกรกาํกบัวา่ผูท่ี้จะเป็นบรรณาธิการหนงัสือพิมพต์อ้งสอบไลวิ่ชชาการเมืองได ้(พ.ศ. 2475). 
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ประเด็นเรื่องหนังสือพิมพน้ียังปรากฎวามีการขอลดอัตราสงไปรษณียหนังสือพิมพลง ดังที่ปรากฎใน

จดหมายของผูที่ใชนามแฝงวา “ความเห็นของคนจน” กอนหนาน้ีในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 วา  

“… มาบัดน้ีคณะราษฎรยึดอํานาจการปกครองไวได และเปลี่ยนสภาพจากราชาธิปธัยเปนประชาธิปธัย 

ขาพเจาจึ่งมีโอกาสออกเสียงแทนราษฎรคนจน ๆ อีกครั้ง เพ่ือขอพ่ึงบาระมีแหงคณะราษฎรผูมุงใหราษฎรไดรับ

ความเสรีภาพและอิสรภาพทั่วหนา ไดโปรดกรุณามีคําสั่งใหกรมไปรษณียลดอัตราคาสงหนังสือพิมพลงเปนฉบับละ 

2-1 สตางคืนตามเดิม เพ่ือสงเสริมใหราษฎรสยามที่จน ๆ ใหเกิดปญญาเฉลียวฉลาด ละไดรับความรูในทาง

การเมืองดีย่ิงขึ้น”75

76 

 สรุปแลวภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 พบวาบรรยากาศหลังการปฏิวัติน้ันคละคลุงไปดวยขาวลือ

หลากหลายประเภทที่อาจสงผลตอการตัดสินใจของแตละฝายไดไมวาจะเปนราษฎร ผูนําใหม และกลุมเจานายได 

ซึ่งสงผลตอสถานการณทางการเมืองอยางมาก เชน ขาวลือประเภทจะจับเจานายไปฆาน้ันเกิดผลชัดเจนอยางมาก

เน่ืองจากมีการยายไปอยูตางจังหวัดหรือตางประเทศจากกลุมเจานาย แตขาวลือประเภทจะทํารายกลุม

คณะราษฎรน้ันผูวิจัยไมสามารถยืนยันไดวากลุมผูนําใหมน้ีไดรับทราบหรือไม เพราะโดยสวนใหญแลวจากรายการ

สืบราชการลับพบวาสวนใหญการลอบทํารายมุงไปที่พระยาพหลพลพยุหเสนาเปนหลัก ขณะเดียวกันการเริ่มรวม

กลุมสมาคมกันขึ้นไมวาจะอยูในรูปแบบของสมาคมทางการเมือง หรือสมาคมในเชิงการเรียนวิชาใหม ๆ หรือ

สมาคมที่ถูกกอต้ังขึ้นผลประโยชนของกลุมอาชีพหรือวัตถุประสงคบางประการในสังคมสยามก็ช้ีใหเห็นวาสังคม

สยามมีความต่ืนตัวอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน ราษฎรแตละคนก็นึกฝนและจินตนาการ

แตกตางกัน ซึ่งก็ขึ้นอยูกับประสบการณของตนเอง แตอยางไรก็ตามก็ตองอธิบายวาความเห็นของราษฎรที่สงมาน้ัน

มิไดปรากฏเพียงแงบวกแตระบอบการเมืองใหม หากแตยังปรากฏวามีแงลบดวยเชนกัน ซึ่งก็เปนการเผยใหเห็น

ทัศนะที่แตกตางของราษฎร บางรูสึกสามารถฝากความหวังไวกับผูนําใหม บางรูสึกผิดหวังที่ไมสามารถแกไขปญหา

ใหตนได และบางรูสึกวาไมพอใจเน่ืองจากสถานการณที่เกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัตินําไปสูความสับสน วุนวาย และ

มีการกลาวโทษกันขึ้น  

                                                            
76 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/15 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็นของคนจน ขอใหล้ดอตัราไปรษณียค์า่สง่

หนงัสือพิมพ ์(พ.ศ. 2475). 



บทท่ี 5 

ความคาดหวังของราษฎรท่ีมีตอระบอบการเมืองใหมในมิติเศรษฐกิจ 

 

 กรุงรัตนโกสินทรตอนตนอยูในสภาพก่ึงราชอาณาจักรโบราณที่มีแบบแผนการปกครองแบบตะวันออกที่มี

อารยธรรมอินเดียและจีนเปนฐาน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับแบบแผนการปกครองของตะวันตกที่มีการจัดการแบบ

องคกรที่มีความทันสมัย ถือวาสยามในขณะน้ันที่อยูในสภาพสังคมโบราณ การปกครองอาศัยระบบเดิมที่มีมาต้ังแต

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ไดใชกฎหมายตราสามดวงเปนหลัก ระบบราชการก็ยัง

อาศัยโครงสรางจากสมัยอยุธยา และระบบเศรษฐกิจยังคงเปนเกษตรกรรม0

1 กระทั่งสยามไดลงนามในสนธิสัญญา

ความสัมพันธทางการทูตและการคาใน พ.ศ. 2398 หรือที่เรียกกันทั่วไปวา“สนธิสัญญาเบาวริง” ในรัชกาลที่ 4 

หลังจากไดลงนามในสนธิสัญญาเบอรนีในรัชกาลกอนหนา การทําสนธิสัญญาเบาวริงน้ีนําไปสูการกําหนดใหชาว

อังกฤษมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต การกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรในอัตราตายตัวในอัตรารอยละ 32 ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงจากการจัดเก็บภาษีกอนหนาน้ีคือเก็บตามความกวางของเรือ หรือที่เรียกวา ภาษีปากเรือ การทํา

สนธิสัญญาเบาวริงน้ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และ

สงผลตอการดําเนินนโยบายตาง ๆ ในรัชกาลที่ 5 ที่ตองมีการดําเนินนโยบายเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

จากปจจัยภายนอกที่เริ่มมีการติดตอกับตางชาติมากขึ้น พรอมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจ

จากแตเดิมที่ เคยผูกขาดโดยพระคลังสินคาไปสูการคาแบบเสรี ขณะเดียวกันดานปจจัยภายในน้ันเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ขึ้นครองราชยพระองคทรงพระเยาวและอํานาจทางการเมือง

อยูในมือผูสําเร็จราชการคือ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) จากสภาพการณดังกลาวนําไปสูการ

ปฏิรูปเพ่ือใหสยามที่ในขณะน้ันยังลาหลังเมื่อเปรียบเทียบกับชาติตะวันตกใหกาวเขาสูชาติที่มีความทันสมัย 

ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะกระชับอํานาจเขาสูสวนกลางอยางคอยเปนคอยไป และสามารถเริ่มตนอยางเต็มที่เมื่อ 

พ.ศ. 2435 เน่ืองจากมีการยกเลิกระบบกินเมืองที่มีการสืบทอดอํานาจทางสายเลือด และเปลี่ยนมาเปนการ

ปกครองแบบเทศาภิบาล มีการแบงมณฑล และจังหวัด มีการสงขาราชการจากสวนกลางมาปกครองน่ันก็คือผูวา

ราชการจังหวัดมีการใหเงินเดือนเน่ืองจากถือวาเปนเจาหนาที่รัฐ  

 นอกจากน้ีแลวยังมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินใหทันสมัยตามแบบประเทศตะวันตก โดยมีการ

ต้ังกระทรวงขึ้นมาตามแบบแผนการบริหารสมัยใหม ผลที่ตามมาของการเกิดขึ้นของกระทรวงคือการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมยกตัวอยางเชน การต้ังกระทรวงกลาโหมนําไปสูการกอต้ังกองทัพแบบสมัยใหมแทนการเกณฑแรงงาน

ไพร สงผลใหเกิดความเปนปกแผนขึ้น การต้ังกระทรวงพระคลังสําหรับการจัดเก็บภาษีหารายไดแกรัฐบาลสงผลให
                                                            
1 ลขิิต ธีรเวคิน, วิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย,พิมพค์รัง้ท่ี 8 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2544), หนา้ 98. 
2 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 92.  
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เกิดการยกเลิก “ระบบกินเมือง” ที่เปนการจัดเก็บภาษีแบบเกาที่สรางปญหาอยางมากไมวาจะเปนการประมูลภาษี

แลวไมสามารถจัดเก็บและนําสงใหแกรัฐไดซึ่งสงผลอยางย่ิงตอรายไดรัฐ นอกจากน้ีแลวยังปรากฏวานายภาษีอากร

ยังเปนฐานการเมืองใหแกกลุมขุนนางอีกดวย ดังน้ันสรุปอยางรวบรัดไดวา เน่ืองดวยอิทธิพลของตะวันตกที่ไดเขา

มามีบทบาทไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจ และการเมืองภายในสงผลใหรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงคเปลี่ยน

ระบบการปกครองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผลจากการปฏิรูปที่สําเร็จน้ีคือการที่สามารถดึงอํานาจเขาสู

ศูนยกลางไดสําเร็จ และเปนการสถาปนารูปแบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยขึ้นมา 2

3 และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจในชวงตนรัตนโกสินทรไดนําพาสยามเขาสูการผูกพันกับเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สงผลใหมีการพัฒนาพลัง

การผลิตทําใหเกิดความสัมพันธทางการผลิตแบบลูกจางนายจางแบบทุนนิยมขึ้น  มีการเปลี่ยนแปลงแบบวิธีการ

ผลิตนําไปสูการความเปลี่ยนแปลงของรัฐ กฎหมาย การเมือง รวมไปถึงโลกทัศนของคนในสัคม และนอกจากน้ียัง

เกิดทุนเครื่องจักรเกิดขึ้นใหมในสยามไมวาจะเปน โรงสี โรงเลื่อย ซึ่งลวนเกิดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ3

4  

 จากที่กลาวมาพอสังเขปในเบ้ืองตนพอจะเห็นไดแลววานับต้ังแตชวงตนรัตนโกสินทรสังคมสยามมีลักษณะ

อยางไรและมีจุดเปลี่ยนแปลงใดที่นําพาสยามเขาสูการผูกพันกับระบบเศรษฐกิจโลกเพ่ิมขึ้น ดังน้ันในสวนตนของ

บทน้ีจะทําหนาที่ปูพ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคตนรัตนโกสินทรที่นําไปสูการคลี่คลายทางสังคมที่

เกิดขึ้นตามมากอนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 โดยจะมุงไปที่ประเด็นเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนหลัก เพ่ือใหเขาใจสภาพสังคมและ

ปญหาในสยามที่ประชาชนตองเผชิญไปจนถึงการเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จนกระทั่งเกิด

เหตุการณการปฏิวัติจากกลุมผูกอการที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งเปน

จุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางการเมืองของสยามที่มิใชเพียงจุดกําเนิดของการไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ใชปกครอง

ประเทศ หากแตยังเปนการเปดโอกาสแกประชาชนใหสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองอีกดวย โดยเน้ือหาใน

บทที่ 5 แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรกจะอธิบายการคลี่คลายของสังคมสยามที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยสังเขป กอนจะอธิบายในประเด็นถัดไปน่ันก็คือความ

คาดหวังของราษฎรในมิติเศรษฐกิจหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475  

 

 

 

                                                            
3 ชวลติ วายภุกัตร,์ “การปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2475-2485” ใน ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจไทยจนถงึ พ.ศ. 2484, (กรุงเทพ: 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2527), หนา้ 583 
4 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 592 
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5.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยสังเขป 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 คือการเลิกทาส เน่ืองจากทาสน้ันเปนสถานที่ถือวา

เกาแกและลาหลังในสังคมสยาม การดํารงอยูของทาสน้ันเกิดขึ้นภายใตสภาพสังคมที่ลาสมัยขาดเทคโนโลยีและ

เครื่องทุนแรงที่ทันสมัยจึงสงผลใหมีการใชแรงงานทาส การยกเลิกทาสในรัชกาลที่ 5 อยางคอยเปนคอยไปในน้ันใช

เวลากวา 3 ทศวรรษจึงจะสามารถกระทําการไดสําเร็จ 4

5 นอกจากการยกเลิกระบบทาสแลวน้ันยังมีการยกเลิก

ระบบไพร โดยไพรน้ีคือบุคคลทั่วไปที่ไมใชทาส หรือมูลนาย และมีอิสระในการประกอบอาชีพ มีศักดินา 10-25 

และจะตองสังกัดมูลนายเพ่ือใหไดรับการคุมครองทางกฎหมาย และไมสามารถยายสังกัดได ไพรมีหนาที่คือถูก

เกณฑแรงงานหรือตองสงสวย และจะตองถูกเกณฑเปนแรงงานหากเกิดศึกสงคราม ระบบการเกณฑแรงงานน้ีเปน

สิ่งที่ถูกนําไปปฏิบัติทั้งในสังคมเอเชียและยุโรป ที่ระบบเศรษฐกิจยังไมซับซอนและยังไมมีการใชเงินตราที่

แพรหลายมากนัก 5

6 อยางไรก็ตามทั้งไพรและทาสในสังคมสยามน้ันในทางปฏิบัติก็จะมีลักษณะที่ปะปนกันมีการ

ทํางานที่คลายกัน ทาสที่หลุดพนไมวาจะเน่ืองมาจากการการปลดปลอยตัวเอง หรือไดรับการปลดปลอยดวยเหตุ

ตาง ๆ จะกลายเปนไพรที่ตองสังกัดมูลนาย แตขณะเดียวกันไพรที่ประสบปญหาฝดเคืองก็อาจจะขายตัวลงเปนทาส 

แสดงใหเห็นวาในทางการปฏิบัติน้ันทั้งไพรและทาสอาจจะมีการเลื่อนสลับสถานะกัน และกลาวไดวาในยุคตน

รัตนโกสินทรน้ันไดจําแนกคนออกไดเปน 3 สถานะคือ มูลนาย ไพร และทาส 6

7 การยกเลิกระบบไพรทาสที่ตองใช

ระยะเวลาอยางยาวนานและกระทําอยางคอยเปนคอยไป โดยมีการออกประกาศพระราชบัญญัติหลายฉบับดวยกัน 

กลาวคือ ใน พ.ศ. 2417 ไดออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย พ.ศ. 2417 ตอมาไดออก

พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทรศก 124 กําหนดใหลูกทาสทั้งหมดเปนไท และไมใหมีพิกัดเกษียณอายุตอในป

เดียวกัน7

8 การยกเลิกไพรทาสน้ีในรัชกาลที่ 5 ไดสงผลโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจน่ันก็คือกอใหเกิดแรงงานอิสระขึ้น

ในสยาม และไดเปลี่ยนความสัมพันธจากแตเดิมที่เปนความสัมพันธแบบมูลนาย ไพร ทาส มาเปนความสัมพันธ

ระหวางราษฎรที่มีหนาที่ผูกพันอยูกับชาติบานเมืองและพระมหากษัตริยแทน8

9 ที่สําคัญในแงเศรษฐกิจน้ันการดํารง

อยูของความสัมพันธดังกลาวไมเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เน่ืองจากเปนความสัมพันธที่ไมมี

ผลตอบแทนจึงเกิดความเฉื่อยชาในการทํางาน9

10 

                                                            
5 ลขิิต ธีรเวคิน, วิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย, หนา้ 106-107. 
6 อญัชลี สสุายนัณ,์ ความเปล่ียนแปลงของระบบไพรแ่ละผลกระทบตอ่สงัคมไทยในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ใน 

พระราชทานเพลิงศพ นางสาวอญัชลี สสุายณัห ์ท.ช., ท.ม. ณ ฌาปนสถานวดัธาตทุอง กรุงเทพมหานคร วนัพธุท่ี 15 พฤษภาคม พทุธศกัราช 

2545, (กรุงเทพฯ : อมัรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2545), หนา้ 11. 
7 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 37.  
8 ธิดา สาระยา, ประวตัิศาสตรช์าวนาสยาม, (กรุงเทพฯ: อมรนิทร,์ 2544), หนา้ 49. 
9 หนา้เดียวกนั. 
10 อญัชลี สสุายนัณ,์ ความเปล่ียนแปลงของระบบไพรแ่ละผลกระทบตอ่สงัคมไทยในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, หนา้ 

171-172.  
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ความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธดังกลาวเริ่มชัดขึ้นเมื่อชาวลาวที่ถูกกวาดตอนมายังอีสานไดอพยพ

โยกยายเขามาทํานาในพ้ืนที่ทุงรังสิตและพ้ืนที่ใกลเคียง พลเมืองในชวงรัชกาลที่ 5 สวนใหญมีลักษณะที่เปนชาวนา 

ไมวาจะเปนชาวนาที่มีกรรมสิทธ์ิที่ดิน ชาวนาเชาที่ทํากิน และชาวนารับจาง อยางไรก็ดีชาวนาเหลาน้ีก็เผชิญปญหา

เรื่องที่ดิน เน่ืองจากวาไมไดเปนเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดิน แตที่ดินสวนใหญกลับตกไปเปนของเจาของที่ดินรายใหญ

บริเวณทุงรังสิตที่ลงทุนขุดคลอง ดังน้ันชาวนาจึงตองรับภาระในการผลิต รวมไปถึงการดูแลที่นา และตองจายภาษี 

ที่สําคัญตองเผชิญกับภาระหน้ีสิน ขณะเดียวกันรัฐก็ไมไดใหความสําคัญกับการบํารุงการเกษตร ไมวาจะเปนการ

สนับสนุนเทคโนโลยีดานการเกษตร ดังน้ันจึงสงผลใหผลผลิตของชาวนาไมดีนัก ดังปรากฏในป พ.ศ. 2439 ไดมี

การยุบกระทรวงเกษตราธิการรวมกับกระทรวงพระคลังและสถาปนาขึ้นมาใหมเมื่อ พ.ศ. 2442 และมีการต้ัง

หนวยงานขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบเฉพาะดาน เชน กรมคลอง กรมเพาะปลูก อยางไรก็แมวาจะมีการต้ังหนวยงาน

ขึ้นมาเพ่ือจัดการเฉพาะดานแตในทางปฏิบัติรัฐไมไดมีการดําเนินการอยางจริงจังที่จะพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี

ความรูเกี่ยวกับขาว มิหนําซ้ําในป พ.ศ. 2450 ไดมีรายงานวาพันธุขาวเสื่อมลงเน่ืองจากวาชาวนาปลูกขาวหลาย

พันธุ และตองเผชิญกับภาวะความไมแนนอนของปริมาณนํ้าฝน10

11 ประเด็นเรื่องการไมพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ีเปนประเด็นปญหาที่สําคัญมากในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยและ

สงผลตอพัฒนาระบบเศรษฐกิจสยาม ดังจะกลาวตอไปขางหนา  

 ในทางเศรษฐกิจน้ันไดมีการตราพระราชบัญญัติหอรัษฎากรณพิพัฒนขึ้นใน พ.ศ. 2516 และตอมามีการ

ตราพระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติใน พ.ศ. 2518 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีเปนความพยายามที่

จะรวบรวมเงินรายได และจัดระเบียบวาดวยการรับสงและการเบิกจายเงินใหรวมอยูที่กรมพระคลังจากแตเดิมที่

เคยกระจัดกระจาย นอกจากน้ีหอรัษฎากรพิพัฒนยังมีหนาที่จายเงินเดือนในอัตราที่แนนอนใหแกขาราชการจาก

แตเดิมที่เปนการแจกเบ้ียหวัดและเงินป สงผลใหมีการยกเลิกระบบกินเมือง และทําใหสามารถจัดเก็บภาษีเขาสูรัฐ

ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังจะเห็นไดวาในระยะ 12 ป คือต้ังแต พ.ศ. 2435-2447 เงินรายไดแผนดินไดเพ่ิมขึ้น

เปน 46 ลานบาท จาก 16 ลานบาท โดยที่ไมมีการเพ่ิมชนิดภาษีใหม11

12 

 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงที่สืบเน่ืองมาจาการทําสนธิสัญญาเบาวริงไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญจากแตเดิมที่สยามมีสภาพเศรษฐกิจแบบยังชีพ ไดเริ่มเปลี่ยนมาเปนการเกษตรเพ่ือการคา และ

ยกเลิกการคาแบบผูกขาดของพระคลังสินคา กอใหเกิดการผลิตสินคาเพ่ือการคาเปนสําคัญ มีสินคาสําคัญสําหรับ

การสงออกไดแก ขาว ไมสัก ดีบุก และนํ้าตาล สําหรับการคาขาวน้ันมีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกเพ่ือตอบสนอง

กับการขยายตัวของการคาขาว มีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการขยายตัวของที่นาในที่ลุมภาคกลาง มี

                                                            
11 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. กส. 13/563 เรื่อง ประกาศประกวดพนัธุเ์ขา้ปลกู (4 มกราคม รศ. 126) อา้งใน   ธิดา สาระยา, ประวตัิศาสตร์

ชาวนาสยาม, หนา้ 57. 
12 MF, RFA for the year 125 (1906-07), statement C อา้งใน พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู, “การใชจ้า่ยเงินแผ่นดินในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั” ใน ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจไทยจนถงึ พ.ศ. 2484,   หนา้ 466. 
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การชุดคลองเพ่ือขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก และมีการขยายตัวอยางมากในรัชกาลที่ 5 ดังน้ันพอจะเห็นไดวาจากการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคมที่มีความสัมพันธจากแตเดิมที่เปน

แบบมูลนาย ไพร ทาส ซึ่งเคยเปนแกนหลักของสังคมไดคอย ๆ สลายตัวลง และลักษณะสังคมที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงน้ีไดกอใหเกิดคนกลุมใหม ๆ ที่มีการประกับอาชีพแตกตางกัน ไมวาจะเปน ชาวนา นายทุนชาวจีน

หรือจีนไทย  และชาวตางประเทศที่เขามาเติบโตในไทยและตอมาไดกลายเปนกลุมทุน ขณะที่กลุมเช้ือพระวงศและ

กลุมขุนนางคอย ๆ ลดอํานาจลงหรืออาจจะรวมมือกับคนกลุมใหม12

13 

5.2 สังเขปเศรษฐกิจสยามกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตขาวสัมพันธกับการขยายของพ้ืนที่เพาะปลูก แตอยางไรก็ตามเมื่อถึงตน

ศตวรรษที่ 20 อัตราสวนดังกลาวกลับไมสัมพันธกันเน่ืองจากผลผลิตกลับลดลงซึ่งมีปจจัยหลายประการดวยกัน คือ 

เน่ืองจากรัฐไมไดเขามาสนับสนุนภาคการเกษตรเพ่ือการสงออก ไมวาจะเปนปญหาเร่ืองการที่รัฐขาดการเอาใจใส

เรื่องการพัฒนาการชลประทานอยางจริงจัง มีเพียงการอนุญาตใหบริษัทขุดคลองแลดูนาสยามอันเปนบริษัทเอกชน

เขามาทําหนาที่พัฒนาที่ดินเพ่ือการปลูกขาว แตอยางไรก็ดีการพัฒนาในแนวทางดังกลาวไดสงผลใหเกิดปญหา

ตอมาภายหลังคือเกิดปญหาเรื่องชนช้ันเจาที่ดินในระยะตอมา เน่ืองจากความตองการที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกเพ่ิม

มากขึ้นสงผลใหเกิดการเก็งกําไรที่ดิน การเชาที่ดิน ซึ่งสรางความมั่งคั่งแกเจาที่ดินแถบทุงรังสิตอยางมาก โดย

เจาของที่ดินสวนใหญประกอบไปดวย พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ พอคา และบุคคลสําคัญ คนกลุมน้ีเปนกลุม

ที่ควบคุมที่ดินและมีแนวโนมของการกระจุกตัวของที่ดินและผูเชามากขึ้น ดังที่ ซิมเมอรแมน (Zimmerman) ได

รายงานวาใน พ.ศ. 2473 ชาวนาในภาคกลางขาดที่ดินทํากินถึง 36 เปอรเซ็น 13

14 แมวาจะมีการถือครองที่ดินจาก

กลุมเจาที่ดินเหลาน้ีเปนสวนมากแตกลับไมมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ดังน้ันผลราย

เรื่องผลผลิตจึงตกอยูที่ชาวนา ดังที่ ซิมเมอรแมน รายงานวา “ไมมีทองที่ปลูกขาวใด ๆ เลยที่มีการใชเทคโนโลยี 

การเกษตรสมัยใหม เชน ปุยคอก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การไถคราด อยางระมัดระวัง การสูบนํ้า เปนตน”14

15 

 แมวาระบบเศรษฐกิจของสยามจะเริ่มเขาไปผูกพันกับระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้นแตผลผลิตสวนเกินที่

สรางรายไดใหแกประเทศน้ันมาจากภาคการเกษตรเปนหลัก เพราะเมื่อพิจารณาถึงภาคอุตสาหกรรมของสยามน้ัน

พบวา มีการพัฒนาเพียงเล็กนอยในชวงกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และรัฐไมไดใหความสนใจตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายในประเทศนัก และไมไดสงเสริมภาคเอกชนนัก ขณะเดียวกันปจจัยเรื่องภาษีอากรก็มีสวนที่ทําให

อุตสาหกรรมภายในประเทศไมพัฒนานัก เน่ืองดวยการทําสนธิสัญญาเบาวริงที่กําหนดใหอัตราภาษีขาเขาไวตํ่ามาก

                                                            
13 ธิดา สาระยา, ประวตัศิาสตรช์าวนาสยาม, หนา้ 48, 50. 
14 ฉตัรทิพย ์นาถสภุา และสธีุ ประศาสนเ์ศรษฐ, “ระบบเศรษฐกิจไทย” ใน ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจไทยจนถงึ พ.ศ. 2484, หนา้ 446-447. 
15 อา้งในเรื่องเดียวกนั, หนา้ 447. 
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สงผลใหสินคาจากตางประเทศที่มีการผลิตโดยเครื่องจักรสามารถนําเขามาจําหนายในสยามไดในราคาตํ่า ซึ่งเปน

การทําลายอุตสาหกรรมภายในและรัฐมิไดมีการแกไขปญหาและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในแตอยางใด15

16 

 เมื่อสังคมมีการทําการคาและสัมพันธกับตางชาติระบบเศรษฐกิจจึงมีความซับซอนมากขึ้น แตอยางไรก็

ตามหากกลับมาพิจารณาถึงการสรางฐานทางการเงินในสยามกลับพบวารัฐไมมีการปฏิรูประบบภาษีที่ลาหลัง และ

มีระบบการเก็บภาษีที่ซ้ําซอนในทางปฏิบัติ และเปนที่สังเกตวารัฐมีการใชเงินไปกับกิจการที่ไมกอใหเกิดผลผลิตอัน

แสดงใหเห็นวารัฐไมไดใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจมากนัก ยกตัวอยางเชน ในชวงป ค.ศ. 1905-1908 

(พ.ศ. 2448-2451) พบวารัฐไดใชเงินไปกับการปองกันและการบริหารภายในประเทศ 45 เปอรเซ็นต ราชสํานัก 

10 เปอรเซ็นต การบริหารภายในเมืองหลวง 7 เปอรเซ็นต ในขณะที่มีการใชจายที่เก่ียวของกับโครงการที่เปนการ

พัฒนาเศรษฐกิจไมวาจะเปน การไฟฟา ถนน เขื่อน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอัตรา 16 เปอรเซ็นต16

17 

แมแตพระยาสุริยานุวัตร ผูที่ไดช่ือวาเปนผูที่พยายามผลิตตําราวาดวยเศรษฐศาสตรคนแรกของสยามหากแตไมได

รับอนุญาตใหเผยแพรไดต้ังขอสังเกตตอระบบเศรษฐกิจของสยามไวอยางนาสนใจ และสามารถสะทอนใหเห็นถึง

สภาพสังคมสยามในแงเศรษฐกิจวา  

“… รัฐจะหารายไดเพ่ิมไดอยางไร ในเมื่อประชาชนไรการศึกษา และขาดการเอาใจใสดานสุขภาพ ทั้ง

การเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย ก็ไมไดสงเสริมและสนับสนุนอยางเพียงพอ ถารัฐมิไดใชจายเงินสวนใหญ

ไปในกิจกรรมที่มิไดกอผลผลิต เง่ือนไขทางเศรษฐกิจของเราคงจะดีกวาน้ีมาก…”17

18  

5.3 ความคาดหวังของราษฎรในมิติเศรษฐกิจ 

หลังจากไดช้ีใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจนับต้ังแตตนกรุงรัตนโกสินทรที่

ไดสงผลใหสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้นและสงผลโลกทัศนของประชาชนในสยามมีความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในประเด็นเรื่องความตองการเขามามีสวนรวมทางการเมือง แมวาจะมีการปรากฏอยูเปนระยะ ๆ วา

ตองการใหสยามมีรัฐธรรมนูญเพ่ือใชปกครองประเทศแตก็ไมไดมีการช้ีเฉพาะวาหนาตา หรือโครงสรางสถาบันทาง

การเมืองตาง ๆ  ในรัฐธรรมนูญน้ันเปนอยางไร การกลาวถึงจึงมีลักษณะที่พูดถึงกัยในหมูสังคมแตมิไดพูดถึงอยางมี

รายละเอีบดเฉพาะเจาะจง แตความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอันเห็นไดชัดคือความตองการเขามามีสวนรวมในการ

จัดการบานเมือง และเห็นวาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอันเปนระบอบเดิมไมสามารถตอบสนองสังคมและ

ปญหาตาง ๆ ที่มีความซับซอนมากขึ้น  

                                                            
16 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 449-449. 
17 คาํนวณจากสาํนกังานสถิตแิห่งชาติ, สมดุสถิติรายปี, ฉบบัตา่ง ๆ อา้งใน เรื่องเดียวกนั, หนา้ 450. 
18 พระสรุยิานวุตัร, เศรษฐกิจการเมือง, พิมพค์รัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ท่ีระลกึงานฌาปนกิจศพนางกณุฑลี วรศะรนิ, โรงพิมพบ์พิธ, 2519), หนา้ 13 

อา้งในเรื่องเดียวกนั, หนา้ 451. 
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ดังน้ันหัวขอน้ีจะทําหนาที่อธิบายความคาดหวังของประชาชนที่สื่อสารไปยังผูนําในระบอบใหม โดยจะเนน

ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งในขอเท็จจริงน้ันผูวิจัยพบวาความคาดหวังของประชาชนน้ันมีอยูหลายประเด็น

ดวยกันไมไดปรากฏเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองเทาน้ัน หากแตผูวิจัยเห็นวาการสํารวจความคาดหวังของ

ประชาชนในประเด็นดังกลาวจะสามารถสะทอนความตองการของประชาชนที่คาดหวังตอระบอบการเมืองใหมที่

จะตองเขามาตอบสนองความคาดหวังของประชาชน แตในขณะเดียวกันก็เปนการสะทอนไวซึ่งปญหาที่สืบ

เน่ืองมาจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยที่ไมสามารถตอบสนองตอประชาชนได 

 อยางไรก็ตามในบทน้ีผูเขียนจําเปนอยางย่ิงที่จะมุงเนนไปที่การสํารวจความคาดหวังของประชาชนในชวง

หลังการปฏิวัติสยาม 1 ป ซึ่งเปนชวงที่พบหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังตอระบอบการเมืองใหม โดยใช

เอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรีในหมวดรองเรียนและเสนอความคิดเห็นเปน

หลักเน่ืองดวยกรอบเวลาของการคนควาจึงจําเปนตองจํากัดกรอบเวลาของเอกสารในหมวดดังกลาวต้ังแตหลังไป

ปฏิวัติเปนเวลา 1 ป และเปนไปไดวาเอกสารในทํานองดังกลาวจะตองกระจายอยูตามหมวดหมูเอกสารตาง ๆ ซึ่ง

ตองอาศัยระเวลาในการคนควาเพ่ิมเติมอีกจํานวนมาก แตการสํารวจเอกสารในหมวดหมูรองเรียนและเสนอความ

คิดเห็นน้ีก็พอจะเปนภาพกวางในสังคมสยามในชวงตนหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ไดบาง เมื่อพ้ืนที่ทาง

การเมืองไดเปดใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม และในขณะเดียวกันน้ีผูนําในระบอบใหมยินดีที่จะรับ

ความเห็นจากประชาชนเน่ืองจากเปนการดึงแนวรวมที่เปนประชาชนอีกทางหน่ึง  

ในอดีตที่ผานมามีงานศึกษาช้ินสําคัญที่ไดทําการอธิบายการเคลื่อนไหวทางความคิดอันเปนการลด

ความชอบธรรมของรัฐบาลในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย คืองานของ นครินทร เมฆไตรรัตน ที่ไดทําการศึกษา

วัฒนธรรมความคิดของกลุมคนผานการถวายฎีกา โดยการถวายฎีกาน้ีเปนการเคลื่อนไหวที่ชอบธรรมที่เกิดขึ้น

นับต้ังแตสมัยอยุธยา และไดรับการยอมรับระหวางกษัตริย ขุนนาง และไพร เชนเมื่อไพรไดรับความเดือดรอนจาก

มูลนายก็ยังสามารถถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได วัฒนธรรมการถวายฎีกาน้ีสืบเน่ืองตอมาจนถึงยุครัตนโกสินทร 

และไดเริ่มมีการขยายเขตออกไปจากแตเดิมที่กระจุกตัวอยูในแถบภาคกลาง ในสมัยตอนปลายรัชกาลที่ 5 รัชกาล

และตอเน่ืองกับรัชกาลที่ 6 ไดปรากฏวามีการถวายฎีกาจํานวนมากจากชาวนาในแถบทุงรังสิต ฎีกาเหลาน้ันมี

สาเหตุมาจากการไดผลผลิตนอยลงเน่ืองจากประสบปญหาดินเค็ม มิหนําซ้ํายังเผชิญกับการเรียกเก็บคาเชาที่ดิน

โดยไมมีการผอนผันจากเจาที่ดินแมวาจะไดผลผลิตที่ไมดี 18

19 อาจจะกลาวไดวาการถวายฎีกาน้ีเปนสถาบันการเมือง

แบบจารีต ซึ่งผูที่สามารถถวายฎีกาไดน้ันในเชิงหลักการคือประชาชนทุกคน แตในทางปฏิบัติน้ันคือผูนําราษฎร 

หรือปญญาชนของราษฎร 19

20 การถวายฎีกาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยยะสําคัญในชวงปลายทศวรรษ 2560 

เน่ืองจากมีการถวายฎีกาเขามาเปนจํานวนมากโดยเฉลี่ยปละ 600-1000 ฉบับ และสมัยรัชกาลที่ 7 ไดปรากฏวามี

ฎีกาประเภท “ฎีกาแสดงความคิดเห็น”การปรากฏของประเภทฎีกาดังกลาวน้ีไดสงผลกระทบตอพระราชหฤทัย
                                                            
19 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475, พิมพค์รัง้ท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ฟา้เดียวกนั, 2553), หนา้ 164-165. 
20 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 166, 168. 
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ของพระมหากษัตริยและเจานายช้ันผูใหญ 20

21 เน่ืองจากในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ันมีจารีตทีในระบอบการ

ปกครองที่พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศ และเปนศูนยกลางของการปกครอง การ

ปรากฏของการแสดงความเห็นของราษฎรน้ันถือวาเปนสิ่งที่ผิดจารีตในระบอบการปกครองดังกลาว  

ปจจัยที่สงผลใหอัตราการถวายฎีกาเพ่ิมขึ้นในสมัยดังกลาวน้ีก็เน่ืองจากเมื่อถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมากหลังจากที่สยามไดเปดการคาเสรีกับตางชาตินับแตตน

รัตนโกสินทรดังที่ไดอธิบายไปแลววาเมื่อสยามเขาสูระบบทุนนิยมและมีขาวเปนสินคาสงออกสําคัญสงผลใหมีการ

ขยายพ้ืนที่ทํานา พรอมทั้งมีการขุดคลอง แตทวาการทําการเกษตรน้ันเนนไปที่การใชวิธีการแบบเกา และเนนการ

ใชแรงงานเปนหลัก โดยที่ไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ดังน้ันการในระยะตอมาเพียง 3 ทศวรรษกวาที่

การทํานาน้ันไดผลผลิตมาก แตหลังจากน้ันชาวนากลับเผชิญกับปญหาผลผลิตตกตํ่าและปญหาเรื่องที่ดินเน่ืองจาก

ไมมีการพัฒนาที่ดินเพ่ือใหไดผลผลิตจํานวนมากจากรัฐ ประกอบกับความมันผวนของราคาขาวในตลาดโลกรวมไป

ถึงมีการเปลี่ยนแปลงและการเพ่ิมคานาของจากรัฐในทศวรรษ 2450 ซึ่งสงผลตอประชาชนที่เปนชาวนาอยางมาก

21

22 นอกจากน้ีแลวยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในฎีกาเชน เรื่องการจัดต้ังสหกรณ การจัดต้ังสมาคม และประเด็น

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก22

23 อยางไรก็ตามวัฒนธรรมการถวายฎีกาน้ีก็แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและ

กระแสความรูสึกนึกคิดของประชาชนในชวงปลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนอยางดี  

ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จไดมีการเปดชองทางใหประชาชนสามารถสงความเห็นตรง

มายังรัฐบาลใหมที่เปดรับอยางเปนทางการ ผูวิจัยมีขอสมมุติฐานวาจดหมาย หรือเอกสารในทํานองคลายกับฎีกาที่

เคยเสนอในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย หากแตนาจะกระจัดกระจายไปตามหนวยงานราชการ กรมหรือกระทรวงที่

สามารถตอบสนองความคาดหวังราษฎรในเรื่องตาง ๆ ได แตหมวดหมูที่ดูจะถูกจัดอยางเปนระบบและสามารถสืบ

ยอนรอยเอกสารไดงายที่สุดนาจะเปนชุดเอกสารรองเรียนและเสนอความคิดเห็น ซึ่งเปนชุดเอกสารสํานัก

นายกรัฐมนตรี ในหอจดหมายเหตุแหงชาติ นอกจากน้ีแลวในการสํารวจตามหนาหนังสือพิมพเทาที่สามารถคนควา

ไดในขณะน้ีพบวาไดปรากฏความคาดหวังที่เปนประเด็นเศรษฐกิจอยูเสมอดังจะกลาวตอไปขางหนา  

กลาวไดวาการปฏิวัติในป พ.ศ. 2475 สําเร็จในแงของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง แตภารกิจ

ภายหลังการยึดอํานาจรัฐบาลเกาไดสําเร็จเรียบรอยเปนประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวาเปนภาระหนักของกลุมผูนําใหม ซึ่ง

กลุมคณะราษฎรน้ีก็ไดประกาศอยางชัดเจนวาจะถือเอาหลัก 6 ประการ เปนนโยบายหลักในการบริหารบานเมือง

ตอไป หลัก 6 ประการน้ี ไดแก 

                                                            
21 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 171. 
22 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 171-172 ดรูว่มกบั ฉตัรทิพย ์นาถสภุา และสธีุ ประศาสนเ์ศรษฐ, “ระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2453-2475” ใน 

ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจไทยจนถงึ พ.ศ. 2474, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2527). 
23 รายละเอียดเรื่องการถวายฎีกาสามารถดเูพ่ิมเติมไดใ้น นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ การปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475. 
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1.  หลักเอกราช จะรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในทางการเมือง ในทางการศาล ในทาง

เศรษฐกิจของประเทศไวใหมั่นคง 

 2.  หลักความปลอดภัย จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 

และสรางความสามัคคีของคนในชาติ 

 3.  หลักเศรษฐกิจ จะบํารุงความสุขสมบูรณในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทุกคนทํา 

จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 

  4.  หลักเสมอภาค จะใหราษฎรมีสิทธิเสมอหนากัน ไมใหผูใดมีสิทธิเหนือผูอ่ืน 

 5.  หลักเสรีภาพ จะใหราษฎรมีอิสระที่จะใชสิทธิ ผูใดจะบังคับมิได 

 6.  หลักการศึกษา จะใหการศึกษาแกราษฎรอยางทั่วถึง23

24 

 เปนที่นาสังเกตวาภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ไดมีการตอสูทางความคิดกันอยางมาก โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในประเด็นเรื่อการพยายามเสนอความคิดดานเศรษฐกิจในสยามเปนประเด็นที่รุนแรงและแหลมคม เน่ืองจากมี

ความพยายามผลักดัน และเสนอแผนเศรษฐกิจจากกลุมผูนําใหมเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของสยาม ดังเปน

ที่รับรูโดยทั่วไปน้ันก็คือ การพยายามเสนอ “เคาโครงเศรษฐกิจ” ของปรีดี พนมยงค แตแผนเศรษฐกิจดังกลาวกลับ

ไมไดรับการยอมรับ นําไปสูความขัดแยงในระยะตอมาและนําไปสูวิกฤตการณเมืองในเดือนเมษายน พ.ศ. 2476 

แผนเศรษฐกิจดังกลาวไดถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต 24

25 หรือที่เรียกวามีลักษณะ “ซายจัด” 25

26 ซึ่งการพยายาม

วางรากฐานเรื่องเศรษฐกิจของ ปรีดี พนมยงค น้ี ไดมีขอสรุปที่นาสนใจ คือ 

“… ความสําคัญของสภาพการณที่วาน้ีก็คือ เมื่อคณะราษฎรยึดอํานาจสําเร็จในเดือนมิถุนายน 2475 มี

ความเปนไปไดที่จะวางรากฐานใหแกการเมืองแบบรัฐสภาที่มีเสถียรภาพ ที่มีการเลือกต้ัง และที่พลเมืองมีบทบาท

นํา เน่ืองจากถาไมนับความขัดแยงที่มีตอ ‘เคาโครง’ แลว โดยแทที่จริงหาไดมีความขัดแยงในลักษณะที่สําคัญ

ระหวางผูกอการดวยกัน และระหวางผูกอการ ขุนนางอาวุโส กับพระปกเกลาฯ แตอยางใด พูดอีกอยางหน่ึงก็คือ มี

ความเปนไปไดที่จะสรางแนวรวมที่กวางขวางที่สุด (broadest coalition) ในหมูผูนํา (elite) ไทยในขณะน้ัน เพ่ือ

                                                            
24 เอกวฒัน ์ จิตสาํรวย, “หลกั 6 ประการของคณะราษฎร” [ออนไลน]์ แหลง่ท่ีมา:  https://www. http://wiki.kpi.ac.th/index.หลกั_6_ประการ

ของคณะราษฎร. (10 สงิหาคม 2564) 
25 สนุทร ีอาสะไวย,์ “พระสารสาสนพ์ลขนัธก์บัตาํราเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยเศรษฐกิจการคา้” วารสารไทยคดศีกึษา 8,1 (สงิหาคม 2534), หนา้ 

8. 
26 สมศกัดิ ์เจียมธีรสกลุ, “ความผิดพลาดทางประวตัิศาสตรข์องปรดีี พนมยงค”์ ใน ประวตัิศาสตรท่ี์เพ่ิงสรา้ง, (ม.ป.ท., สาํนกัพิมพ ์6 ตลุา

ราํลกึ), หนา้ 5. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81_6_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81_6_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
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วางรากฐานใหแกระบอบรัฐสภาประชาธิปไตย วิกฤตการณอันเกิดจาก ‘เคาโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ’ ของปรีดี 

ทําใหความเปนไปไดน้ีหมดไป…”26

27 

แมวาตอมาภายหลังในป พ.ศ. 2477 จะมีการพยายาม “เสนอเคาโครงเศรษฐกิจทั่วไป” จากพระสาร

สาสนพลขันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ แตก็ไดถูกคัดคานอยางรุนแรง จนสงผลใหลาออกและตอง

เดินทางไปยังญี่ปุน โดยแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในเคาโครงเศรษฐกิจดังกลาวน้ันมีลักษณะโนมเอียงไปทาง

สังคมนิยมคลายกับ ปรีดี พนมยงค หากแตในรายละเอียดมีความแตกตางกัน กลาวคือ ไมปรากฏวาพระยาสาร

สาสนพลขันธไดเสนอใหมีการรวมทุน ที่ดิน แรงงาน แตเห็นตรงกันในประเด็นที่รัฐจะตองเปนผูที่เขาไปจัดการ

ควบคุมเศรษฐกิจ 27

28 การที่คณะราษฎรไมสามารถเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไดเน่ืองมาจากความออนแอของฝาย

คณะราษฎรเองที่ไมมีความกระจางในแนวทางเรื่องเศรษฐกิจ จะเห็นไดต้ังแตกอนการปฏิวัติที่แมวา ปรีดี พนมยงค

จะพยายามเสนอแผนเศรษฐกิจก็ไมไดรับความสนใจจากกลุม 28

29 ดังน้ันเมื่อไมสามารถวางระบบเศรษฐกิจไดสําเร็จ

จึงกอใหเกิดการชวงชิงตอสูเสนอแนวทางทางเศรษฐกิจกันอยางมาก29

30  

 อยางไรก็ตามแมวาตามความเขาใจคนสวนใหญมักเขาใจวาประเด็นเรื่องความคิดทางเศรษฐกิจน้ันมัก

เกิดขึ้นจากฝายคณะราษฎรอยางที่รับรูอยางกวางขวางก็คือ เคาโครงเศรษฐกิจของ ปรีดี พนมยงค น่ันเอง แตใน

ขอเท็จจริงจากการคนควาในระดับเอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ จะพบวามีความคิดความคาดหวังใน

ประเด็นทางเศรษฐกิจจากราษฎร ขาราชการ และพอคาจําอยูจํานวนมากที่พยายามเสนอใหกับคณะราษฎรแตไม

เปนที่รับรูจากคนโดยทั่วไป และเขาใจวามีเพียงเคาโครงเศรษฐกิจของ ปรีดี พนมยงค เทาน้ัน ในที่น้ีกอนจะอธิบาย

ความคาดหวังของราษฎรโดยทั่วไป ผูวิจัยขอนําเอาแนวความคิดหรือความคาดหวังทางเศรษฐกิจบุคคลตัวอยางใน

สังคม ที่ใกลชิดกับกลุมคณะราษฎร และพยายามผลักดันประเด็นเศรษฐกิจเปนหลัก โดยจะขอยกตัวอยาง 2 ทาน 

คือ นายมังกร สามเสน และ ดร. โชติ คุมพันธ เพ่ือใหผูอานเห็นวายังความคิดทางเศรษฐกิจแบบอ่ืน ๆ ปรากฏใน

สังคมสยามหลังการปฏิวัตินอกเหนือจาก ปรีดี พนมยงค ที่สําคัญแลวยังมีลักษณะความคิดและความคาดหวังของ

ราษฎรที่คลุกคลีอยูกับวงการคา ซึ่งนาจะแตกตางจากความคิดที่มาจากฝายรัฐบาล และที่สําคัญผูวิจัยสังเกตวา

ความคิดหรือความคาดหวังในลักษณะดังกลาวสามารถพบเห็นไดตามความคาดหวังของราษฎรโดยสวนมาก ซึ่งก็

หมายความวาเปนกระแสความคิด หรือลักษณะความคาดหวังในหวงเวลาดังกลาวก็วาได  

                                                            
27 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 4.  
28 สนุทร ีอาสะไวย,์ “พระสารสาสนพ์ลขนัธก์บัตาํราเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยเศรษฐกิจการคา้”, หนา้ 8. 
29 ฉตัรทิพย ์นาถสภุา, “การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย” ใน ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจไทยจนถงึ 

พ.ศ. 2484, หนา้ 551-552. 
30 โปรดดรูายละเอียดใน นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ “การแสวงหาระบบเศรษฐกิจไทยในชว่งหนึ่งทศวรรษภายหลงัการปฏิวตัิสยาม 2475” ใน 

ความคิด ความรู ้ และอาํนาจการเมืองในการปฏิวตัิสยาม 2475, (นนทบรุ:ี ฟา้เดียวกนั, 2560).  



62 
 

5.4  ความคิดและความคาดหวังของ นายมังกร สามเสน ในมิติเศรษฐกิจ 

 นายมังกร สามเสน เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2433 เปนผูที่ไดรับการศึกษาอยางดีเย่ียมเน่ืองจากใน

ชีวิตทางการศึกษาน้ันไดเรียนในโรงเรียนเบญจมบพิตรจนจบตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการในสมัยน้ัน ได

ศึกษาภาษาอังกฤษที่วัดชนะสงคราม และยังไดศึกษาภาษาจีนเปนพิเศษโดยการจางชาวจีนมาสอนที่บาน จน

สามารถอานออกเขียนไดอยางคลองแคลว เมื่อจบการศึกษาช้ันตนไดเขาศึกษาตอในวิชากฎหมาย และจบ

การศึกษาเมื่ออายุ 20 ป30

31 เปนผูกวางขวางในวงการเมืองและในวงสังคมทั่วๆไปเคยเปนทนายความและขาราชการ

อยู 7 จังหวัด และเคยเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมและการคาสําคัญ เปนผูที่ไดรับเชิญจากคณะราษฎรใหดํารง

ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 รับตําแหนงจนถึงป พ.ศ. 2482 จึงไดลาออก เคยไดรับตําแหนงเปน

กรรมาธิการของรัฐบาลพิจารณาควบคุมนโยบายจํากัดแร, กรรมาธิการควบคุมนโยบายจํากัดยาง, กรรมาธิการไกล

เกลี่ยขอพิพาทระหวางนายจางกับกรรมกร, กรรมาธิการรับเรื่องราวรองทุกขของราษฎร, กรรมาธิการสภา

เศรษฐกิจ, และเปนกรรมาธิการรางพระราชบัญญัติตาง ๆ อีกเปนอันมาก 

 ในประวัติที่เก่ียวของกับดานการคาน้ันพบวา มังกร สามเสน เปนพอคาที่นาสนใจอยางมาก เน่ืองจาก

ในชวงเวลาชีวิตหน่ึงเคยรับราชการและตอมาไดลาออกมาเพ่ือทําการคา โดยการทําการคาไดดําเนินการคาไมที่

อําเภอบุนนาก จังหวัดพิจิตร ต้ังโรงงานอัดนํ้ามันมะพราว ยานปากคลองสาน โดยมีการสรางเครื่องจักรเองใน พ.ศ. 

2462 ซื้อที่ดินเพ่ือต้ังโรงสีขนาดเล็กที่ปากคลองสามเสน และไดมีการขยายธุรกิจดังกลาว ตอมาในป พ.ศ. 2469 ได

สั่งเครื่องจักรอัดนํ้ามันมะพราวจากประเทศเยอรมันนีมาใชในโรงงานที่ปากคลองสามเสน และถือไดวาเปนโรงงาน

อัดนํ้ามันมะราวที่ทันสมัยมากในยุคน้ัน ในป พ.ศ. 2471 ไดซื้อที่ดินในอําเภอบางบอจังหวัดสมุทรปราการราว 

8000 ไร โดยรวมกับ นายจือเกีย เบญจกาญจน เพ่ือทํานา โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ มีการสั่งซื้อรถ

แทรกเตอร และเครื่องไถคราด รวมไปถึงเครื่องสูบนํ้าเครื่องยนตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือมาใชในการทํานา 

และไดจางกรรมกรทั้งชาวไทยและจีนเพ่ือทํานา และใน พ.ศ. 2476 ไดลงทุนทําแรวูลเฟลมที่เกาะสมุย และไดทํา

โรงงานนํ้าตาลในจังหวัดอุบลราชธานีในป พ.ศ. 2483 รวมไปถึงเคยทําธุรกิจต้ังโรงงานแทนนิน (นํ้ายาฟอกหนัง) 31

32 

จากประวัติดานการจึงพอจะเห็นไดวา นายมังกร สามเสน เปนพอคาผูมีประสบการณโดยตรงที่พยายามบุกเบิกทํา

อุตสาหกรรมประเทศ พรอมทั้งพยายามนําเขาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือนํามาใชในทางการเกษตร 

โดยขอเสนอทางเศรษฐกิจของ นายมังกร สามเสน น้ันผูวิจัยคนพบในหนังสืองานศพ แนวคิดเศรษฐกิจ

ดังกลาวใชช่ือวา “โครงการณเศรษฐกิจ พาณิชการ กสิกรรม และอุตสาหกรรม” เปนโครงการเศรษฐกิจแรกที่

เสนอภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยเสนอในกรกฎาคม พ.ศ. 2475 โครงการดังกลาวน้ีไดเสนอญัตติตอสภา

                                                            
31 อนสุรณง์านฌาปนกิจศพ นายมงักร สามเสน ณ เมรุวดัมงกฎุกษัตรยิาราม วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2490, (พระนคร: โรงพิมพไ์ทยพิทยา, 2490), 

หนา้ ค. 
32 เรื่องเดียวกนั, หนา้ ง-ฉ. 
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ผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 เขาใจวาโดยสวนใหญมักจะเขาใจวาเคาโครงเศรษฐกิจของ ปรีดี 

พนมยงค เปนแผนเศรษฐกิจเพียงอันเดียวที่ดูจะโดดเดนและเปนที่รูจักหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 แตในความเปน

จริงมีขอเสนอทางเศรษฐกิจจํานวนมากที่เสนอตอรัฐบาลใหมเพ่ือใหเรงแกไขขอบกพรองทางเศรษฐกิจของสยาม 

และเมื่อพิจารณาภูมิหลังของผูเสนออยาง นายมังกร สามเสน ผูซึ่งเปนพอคาสยามที่เติบโตในชวงเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม ขณะเดียวกันก็มีการขยับขยายและความซับซอนทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนวความคิดและความคาดหวังของ

เขานาจะเปนสิ่งที่สะทอนความบกพรองหรือความขาดที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสยามกอนเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง และรัฐบาลในระบอบเกาน้ันมิไดวางรากฐานหรือตอบสนองตอขอเรียกรองของเหลาพอคาแตอยางใด 

ดังน้ันเมื่อเปลี่ยนระบอบการปกครอง และไดเปดโอกาสใหพอคาอยางนายมังกร สามเสน ไดกาวเขามาเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งก็ไดพยายามอยางมากที่จะผลักดันความคิดของตนใหเขาไปสูระดับการนําไปเปน

นโยบาย  

 ในขอเสนอ “โครงการณเศรษฐกิจ พาณิชการ กสิกรรม และอุตสาหกรรม” เริ่มตนการที่ นายมังกร 

สามเสน ช้ีให เห็นถึงความตกตํ่าอันเน่ืองมาจากความเสื่อม นอกจากความเปนไปของโลกไดเปนเหตุ

กระทบกระเทือนแลว เหตุแหงความเปนไปที่ทําใหลาหลังไมทันเพ่ือนบานเน่ืองมาจาก 

1.อาชีพของราษฎรถูกบีบจนหมดกําลัง 

2. สยามขาดพอคาที่เปนคนไทย 

3. สยามขาดโรงงานอุตสาหกรรม 

4. สยามยังไมมีธนาคารของประเทศ 

5. สยามบกพรองในความชวยเหลืออุดหนุนตัวเอง 

6.เงินสยามสูงมากเปนเหตุใหราคาสินคาตกตํ่า32

33 

ขอเสนอทางเศรษฐกิจน้ัน นายมังกร สามเสน ไดเสนอไวดวยกัน 19 ขอ ไดแก ต้ังธนาคารของชาติขึ้น, 

ขอใหต้ังบริษัทรับซื้อของดิบ, ต้ังบริษัทกสิกรรมขึ้น, ต้ังบริษัทรับจางไถนาสูบนํ้า,  ต้ังบริษัทคอกสัตว, ต้ังบริษัท

โรงงาน โรงสี, ต้ังบริษัทคาไม, ต้ังบริษัททอกระสอบปาน, ต้ังบริษัททอผา, โรงงานทําถวยชาม, ต้ังบริษัทยาสูบ, ต้ัง

บริษัทนํ้าตาล, บริษัทบดแปงสาลี, สินคานํ้ามันมะพราวและละหุง, ต้ังโรงงานทํากระดาษ, ควรต้ังทุนอุดหนุน

ศิลปวิทยา, วางหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนใหชวยเศรษฐกิจ, ควรออกกฎหมายชวยเหลือชาวนาและควบคุม

                                                            
33 มงักร สามเสน,  โครงการณเ์ศรษฐกิจ พาณิชยการ กสิกรรม และอตุสาหกรรม (นายไต ๋ปาณิกบตุร พิมพช์่วยในงานฌาปนกิจศพ นายมงักร 

สามเสน วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2490), (โรงพิมพใ์ตเ้ชียง: พระนคร, 2490), หนา้ 3. 
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โรงงานทั่วไป, และวางหลักทางราชการสงเสริมเศรษฐกิจ 33

34 ซึ่งการแกไขปญหาเหลาน้ีสัมพันธอยูกับระบบ

เศรษฐกิจ ในระบอบเกาที่มีปญหาเหลาน้ีน่ันเอง ยกตัวอยางเชน  

 ปญหาเรื่องชาวนา ที่ไมไดใชวิธีการเพาะปลูกตามหลักการวิทยาศาสตรไมมีการนําเอาเครื่องจักรกลมาใช 

และที่สําคัญ  

 “…ชาวนาไมมีเสียงเลยเพราะความจนบังคับ กลัววาเขาไมเอ้ือเฟอสําหรับปตอไปก็ยอมทน พอจนลงเสีย

ครั้งแรกแลวไมมีทางกลับตัวไดเลย จะตองถูกหน้ีทับถมทวีขึ้น ตองทําสงเจาของเงินไปตลอดจนลูกหลานที่ออกมาก็

ตองจนตามไปดวย…ชาวนาจึงตองคับแคนลงทุกที จนพากันเห็นวาชาวนาเปนคนช้ันตํ่า…การนาเราจึงมีแตความ

เสือ่มลง…จะเอาความเจริญมาจากไหน…”34

35 

ปญหาเรื่องชาวตางชาติที่เขามาตักตวงผลประโยชนทางการคาในสยาม เขาใจวา นายมังกร สามเสน 

มุงเนนไปที่ชาวจีนเปนสําคัญ โดยเฉพาะที่สยามขาดพอคาชาวไทย  

 “…ในการที่เราขาดพอคาไทยจึงเทากับเราทําใหแกคนตางชาติ เพราะผลที่เราทําไดจากจากการเพาะปลูก

ก็ไดแตกินเทาน้ัน ความสมบูรณร่ํารวยไปตกที่ชาวตางประเทศหมด การพาณิชยในสมัยน้ีตองใชนโยบายกัน

ซับซอน…กดราคาและขึ้นราคามีความอิจฉาทําลายบีบคั้นกันคิดลมชาติกันดวยการคา จึงกลายเปนพาณิชย

สงคราม ถาพวกเราไมลุกขึ้นจับอาวุธการคาตอตานกับขาศึกแลว ราษฎรก็จะตองเปนผูทําเลี้ยงคนตางชาติทั้งโลก…

เงินรายไดตกไปอยูในมือพอคาตางชาติหมด เปนการตัดทอนความเจริญของสยามอยางสําคัญดวย…”35

36 

สยามตองเสียเปรียบทางการคาอยางย่ิงเพราะวิธีทางการคาที่ไมเอ้ืออํานวยใหประโยชนแกสยาม 

โดยเฉพาะการไมมีธนาคารแหงชาติน้ีสงผลให “ …ธนาคารตางชาติ และหางรานคาเงินของจีน รีดเอาดอกเบ้ียกับ

สินคาของเราออกไปขายเมืองนอก…การที่พอคาเสียดอกเบ้ียแพงกลับมาตกแกชาวนาไดรับความเสียหาย…และ

ขาดความชวยเหลือใหความเจริญแกการเพาะปลูก หรือการคาและโรงงานอุตสาหกรรม ในการขาดธนาคารน้ีจึงตัด

ความเจริญของชาติใหทรุดลงเปนฉะน้ี…ราษฎรจะเอาความร่ํารวยมาจากไหน เศรษฐกิจของเราจึงอยูในความบีบ

คั้นของธนาคารตางประเทศ เปนผูบันดาลอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญกับเงินบาทใหขึ้นลงไมยุติ เปนนโยบาย

ถายเทเอากําไรจากการขึ้นลงแหงราคาเงินเปนการคาโดยปกติ…”36

37 

ประเด็นที่นาสนใจคือการที่นายมังกร สามเสน ไดเสนอไวน้ันก็คือเรื่อง การต้ังธนาคารแหงชาติ โดย

ประเด็นการต้ังธนาคารแหงชาติน้ีเคยปรากฏขึ้นในรัชกาลที่ 5 เมื่อเสนาบดีพระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กรมหมื่น

                                                            
34 เรื่องเดียวกนั, หนา้. 12-39. 
35 เรื่องเดียวกนั, หนา้. 5. 
36 เรื่องเดียวกนั, หนา้. 6-7. 
37 เรื่องเดียวกนั, หนา้. 8-10. 
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มหิศรราชหฤทัย มีดําริจะต้ังธนาคาร “แนชนัลแบงก” (National Bank) แบบเดียวกับประเทศอังกฤษ แตเรื่อง

ดังกลาวไดถูกระงับไปแตไดดําเนินการกอต้ัง “บุคคลัภ” ที่ตอมาไดกอต้ังเปนธนาคารพาณิชย คือ “ธนาคาร

สยามกัมมาจล” ดังที่ไดปรากฏในความกราบบังคมทูลแกรัชกาลที่ 5 วา37

38 

“เรื่องแบงกกิงจะคิดกับพวกอังกฤษคงไมมีทางสําเร็จเพราะเปนการผิดทางที่เขาเปนคนกับทั้งเปน

ขาราชการของอังกฤษ ซึ่งจําตองรักษาผลประโยชนของอังกฤษเปนธรรมดา… รูสึกวาเขาไมอยากใหเรามีกําลังที่จะ

ตัดผลประโยชนในธุระของเขา…แลรองวาในประเทศอินเดียรัฐบาลก็หาไดต้ังแนชัลแบงกไม”38

39 

ในความคิดของนายมังกร สามเสน น้ันเขาเห็นวา ควร“…ต้ังธนาคารของชาติดวยจํานวนทุน 30,000,000 

บาท เพ่ือบํารุงชาวนาใหมีทุนเปนกําลังในทางเพาะปลูก จัดการใหชาวนาจดทะเบียนเปนสหกรณ…บํารุงใหคนไทย

มีการคาเกิดขึ้น…และบํารุงโรงงานตางๆ โดยชวยในการทุนและรับซื้อขายต๋ัวแลกเงิน…”39

40 

จากที่ไดนําเอาประเด็นที่นายมังกร สามเสน ที่ไดเสนอตอสภาโดยเขปแลวพอจะเห็นไดวาปญหาทาง

เศรษฐกิจที่รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยมิสามารถแกไขได และมิไดกระตือรือรนที่จะแกไขปญหามีไรบางในทัศนะ

ของพอคาไทย เชน การสนับสนุนพืชชนิดอ่ืนนอกเหนือไปจากการปลูกขาว การมีโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

แมกระทั่งการกีดกันชาวจีนที่อพยพเขามาหรือบรรดาพอคาชาวจีนที่ขูดรีดเอากําไรจากชาวนาก็มิสามารถแกไข

ได  แตโดยสรุปแลวเมื่อพิจารณาขอเสนอในแตละทางของ มังกร สามเสน มีลักษณะที่พยายามที่แกไขปญหาและ

วางระบบเศรษฐกิจ และผลักดันใหมีเครื่องมือทางการเงินขึ้นในสยาม ซึ่งการไมมีสถาบันทางการเงิน ไมมีฐานทาง

การเงินน้ี รวมไปถึงไมมีการวางแผนทางการผลิตเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุด สิ่งเหลาน้ีเปนปญหาอยางมากใน

แงมุมของพอคา 

 ความตองการที่จะใหมีสถาบันทางการเงินคือธนาคารแหงชาติ การเตรียมพรอมประชาชนใหรูเศรษฐกิจ

และการคา เสนอใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือลดการนําเขาสินคาจากตางประเทศอันสงผลใหเงินตราไหลออกนอก

ประเทศ และเสนอใหรัฐเปนผูวางแผนสนับสนุนแกประชาชนในทางกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม เชน การต้ังบริษัท

ตาง ๆดังที่กลาวมา ควบคูไปกับการควบคุมมิใหชาวตางประเทศสามารถเปดโรงงานโดยไรการควบคุม และยังมี

ขอเสนอที่ถือวากาวหนา คือ  “ขายหุนใหแกราษฎร” เมื่อกิจการน้ันๆ มีความเจริญเพ่ือใหราษฎรเห็นประโยชนได

เสียของตน มาตรการตางๆที่ นายมังกร สามเสน เสนอมาทั้งหมดน้ี ผูวิจัยสังเกตไดวาในทัศนะของ นายมังกร สาม

เสน เห็นวาปญหาทางเศรษฐกิจของสยามสวนหน่ึงมาจาก “ชาวตางชาติ” ที่หมายถึงชาวจีนที่เขามาทําการคาใน

สยามไดกลายเปนปญหาสําคัญที่รัฐบาลจําตองหาวิธีแกไขรวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนเขามาทําการคาแทน

                                                            
38 พอพนัธ ์อยุยานนท,์ เศรษฐกิจไทยในสมยัรชักาลท่ี 7, (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บไฟ, 2558), หนา้ 6-7. 
39 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 7. 
40มงักร สามเสน,  โครงการณเ์ศรษฐกิจ พาณิชยการ กสิกรรม และอตุสาหกรรม (นายไต ๋ปาณิกบตุร พิมพช์่วยในงานฌาปนกิจศพ นายมงักร 

สามเสน วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2490), หนา้ 12. 
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ชาวตางชาติ เชน การเสนอใหมี แผนกพอคาไทยใหคาขาวเปลือกขาวสาร  และต้ังสํานักฝกหัดนักเรียนในการคา

ขาว บัญชีและชางกลเปนการกวาดเขาตลาดเงินในตัว ต้ังการเดินเรือ และต้ังการซื้อขาวเปลือกจากชาวนาโดยตรง

40

41 ซึ่งสิ่งที่เสนอมาเพ่ือใหชาวไทยเปนผูเขาไปทําการคาน้ันสวนใหญเปนพ้ืนที่การทําธุรกิจของชาวจีนน่ันเอง ซึ่ง

ความเห็นเรื่องการกีดกันออกจากเศรษฐกิจของสยามพบไดมาจากราษฎร ดังจะกลาวตอไปขางหนา 

5.5 ความคิดและความคาดหวังของ ดร. โชติ คุมพันธุ  ในมิติทางเศรษฐกิจ 

 ดร. โชติ คุมพันธ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 เปนคนอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เริ่ม

การศึกษาจากโรงเรียนวัดปทุมคงคา จากน้ันไดลาออกแลวไปรับราชการที่โรงภาษี (กรมศุลกากร) เปนเวลาระยะ

สั้น ๆ จากน้ันไดไปทํางานเปนเสมียนที่หางยาสูบอังกฤษและอเมริกัน จากน้ันไดเลื่อนตําแหนงเปนพนักงานเก็บเงิน

ของหาง ในระหวางที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดสมัครเปนทหารอาสาสมัคร โดยไดทําการประจํากองรถยนตหนวย 

3 ไดเดินทางไปปฏิบัติการในประเทศฝรั่งเศส เมื่อสงครามสงบลงไดเดินทางไปยังประเทศเยอรมันเพ่ือศึกษาตอโดย

ใชทุนสวนตัว เริ่มตนจากการเรียนภาษาเยอรมันและวิชาที่จําเปนที่มันไฮม (Manheim) ราว 3 ป จากน้ันไดสมัคร

เขามหาวิทยาลัยเบอรลิน ทายที่สุดไดรับปริญญาการพาณิชย (Diplom Kaufmann) ตอมาในป พ.ศ.2472 ไดยาย

ไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัลไลฟซิก (Leipzig) เพ่ือทําปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร (Dr. 

Rerpol) และไดกลับสยามใน พ.ศ. 247642 

 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2476 ดร.โชติ คุมพันธุ ไดเขียน “รางแผนโภคกิจสําหรับประเทศสยาม” เสนอตอ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหแกไขปญหาทางเศรษฐกิจซึ่ง ดร.โชติ คุมพันธ   เห็นวาเปนปญหาใหญ และกลาวถึงเศรษฐกิจ

สยามในขณะน้ัน วา  

 “…เมื่อพูดถึงโภคกิจตกตํ่าแลวสําหรับประเทศเราไมมีอะไรที่จะตองตรวจคนมากเทาปญหาเรื่องการทํา

นา  เพราะการทําปาไมหรือเหมืองแรโดยมากเปนชาวตางชาติทํา…ทั้งสินคาขาวของเราสงออกไปตางประเทศ

เกือบๆ 70% ของสินคาออกทั้งหมดดวย…ราคาขาวเราเมื่อ พ.ศ.2474 ตกลงมาก42

43…ทํานากันคลายกับจะเอาแตได

อยางเดียวนาจะเปนอยางไรไมมีใครคิด เพราะขาวที่เราเคยไดแตป พ.ศ. 2461 ไรละ 4.18 หาบ ตอมาภายหลัง 10 

ป ก็ไมไดมากขึ้น บางปเราไดเพียงไรละ 2.44 หาบเทาน้ัน แมป พ.ศ. 2473 เราก็ไดเพียงไรละ 4.04 หาบ น่ีจะตอง

                                                            
41 เรื่องเดียวกนั, หนา้. 23-24. 
42 รฐัธรรมนญูฉบบัปฐมฤกษ,์ (พระนคร: โรงพิมพอ์กัษรสมยั, 2515), ไมป่รากฏเลขหนา้. 
43 ดร.โชติ คุม้พนัธ ์อา้งสถิติราคาขา้วตอ่หาบท่ีตกลง คือ ในปี พ.ศ.2473 ราคา 6.44 บาทตอ่หาบ แตปี่ พ.ศ.2474 ลดลงมาเหลือ 3.44 บาทตอ่

หาบ แมว้า่ปรมิาณการสง่ออกขา้วจะเพ่ิมขึน้และจาํนวนนามีการขยายตวัแตร่าคาขา้วกลบัตกตํ่า 
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สอนใหชาวนาเรารูจักใชปุยใหมากเพ่ือนาแหงเดียวจะไดมีรายไดมากขึ้น…นอกจากเหตุขัดของที่กลาวมาแลว…

ชาวนาตองเสียดอกเบ้ียเงินทุนที่ตนยืมมาทําทุนแพงมาก…”43

44 

การแกไขปญหาดังกลาวน้ี ดร.โชติ คุมพันธุ ไดเสนอใหมีการจัดต้ังสหกรณ โดยรูปแบบของสหกรณน้ัน

อยางนอยมีทุกจังหวัด  ในสหกรณจะตองมีเงินใหสมาชิกกูโดยมีคนค้ําประกันหรือเอาที่ดินมาจํานอง คิดดอกเบ้ียได

มากสุด 6% ใหสมาชิกนําของที่ตนตองการขายมาขายยังสหกรณโดยจายเงินลวงหนาตามสมควร นอกจากสหกรณ

จังหวัดแลวเราจะตองตองสหกรณมณฑล หรือสหกรณประเทศเพียงอยางเดียวก็ไดสหกรณประเทศจะต้ังขึ้นโดย

รัฐบาลใหทุนยืม 20 ลานบาท มีหนาที่รับซื้อสินคาจากบรรดาสหกรณสินคาเมื่อเหลือจําหนายในประเทศใหสงไป

ขายตางประเทศ และตองสงคนของสหกรณไปหาตลาดในตางประเทศ และเสนอใหมีธนาคารแหงชาติ ซึ่งจําตองมี

ทุนราว 200 ลานบาท รัฐบาลจะมีทุนดวย 100 ลานบาท และอีก 100 ลานบาท ใหเปนของหุนสวน นอกจากที่

กลาวมา การไปรษณีย ไฟฟา ประปา ตลอดจนรถไฟ ตองต้ังเปนบริษัทในความควบคุมของรัฐบาล เพราะจะได

เจริญเร็วมากกวาใหรัฐบาลทําเอง44

45 

อยางไรก็ตาม “รางแผนโภคกิจสําหรับประเทศสยาม” ดังกลาวไดรับหนังสือตอบจากนายกรัฐมนตรีซึ่งมี

บัญชาวา  “…ดร.โชติ คุมพันธุ ไดเปนกรรมการในสภาเศรษฐกิจแลว คงจะไดแสดงความเห็นในสภาน้ันเปนแน …

ไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี…” 45

46 ตอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2476 เขาไดเสนอความเห็นเพ่ือใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอีกครั้ง แตครั้งน้ี ดร.โชติ คุมพันธุ อางวา เน่ืองจากสภาเศรษฐกิจลงมติในเรื่องต้ังฉางซื้อขาว และดร.โชติ 

คุมพันธุ เสนอญัตติใหต้ังบริษัทการคากับตางประเทศ แตไมมีใครรับรองความเห็นจึงตองสงเรื่องดังกลาวตอ

คณะรัฐมนตรี ดร.โชติ คุมพันธุ พยามเนนย้ําถึงปญหาทางเศรษฐกิจ วา 

“ฐานะการคาของเราที่เปนอยูในเวลาน้ี  ทุกคนคงรับสภาพวาอยูในมือชาวตางประเทศ คนไทยเปน แต

ผูทําใหเกิดขึ้นจากพ้ืนดิน โภคทรัพยนับต้ังแตผูทําจนถึงผูใชตองผานหลายมือซึ่งลวนแตชาวตางประเทศทั้งน้ัน เชน 

ขาว…เราจะคิดขายใหผูรับประทานโดยตรงใหถูกกวาเราซื้อรับประทานอยูเวลาน้ี 20-30 เปอรเซ็นต ขาพเจาเห็น

วาได โดยวิธีทําการติดตอกับผูขายปลีกโดยตรง หรือถาเกรงวาจะเปนงานมาก ช้ันตนจะขายตรงตอผูขายสงกอนก็

ได วิธีทําจําเปนจะตองต้ังบริษัทพาณิชยการไทยขึ้นโดยใหมีทุนราว 2 ลานบาท ใหรัฐบาลเขาหุนดวยครึ่งหน่ึง และ

ที่เหลือบอกขายใหพลเมือง …บริษัทน้ีเปนผูรับซื้อขาวจากฉางของรัฐบาลที่ต้ังขึ้น ช้ันตนจางโรงสีหรือเชาโรงสีไป

กอนจนกวาจะแข็งแรงพอที่จะสรางโรงสีของตนขึ้นได สีขาวขายในตลาดประเทศสยาม และจัดสงผูสามารถออกไป

ทําการติดตอคาขายกับผูขายสง ถาสามารถทําไดใหติดตอกับผูคาปลีกโดยตรง…ใหรัฐบาลเลิกกงสุลในประเทศที่มี

                                                            
44 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.25/536 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง สง่รา่งแผนโภคกิจสาํหรบัประเทศสยามของนายโชติ คุม้พนัธ ์

เพ่ือนาํเสนอคณะรฐัมนตรพิีจารณา. 
45 เรื่องเดียวกนั. 
46 เรื่องเดียวกนั. 
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บริษัทการคาน้ี และต้ังใหผูจัดการของบริษัทการคาเปนกงสุลกิตติมศักด์ิแทน…การจัดการภายในใหดําเนินโดยมี

กรรมการ 1 ชุดมีหนาที่รวบรวมสินคาคนไทยจําหนายใหคนไทย และที่เหลือสงไปขายตางประเทศ สินคาใด

สามารถขายในประเทศไดดีตองแนะนําพลเมือง…”46

47 

รายช่ือที่ ดร.โชติ คุมพันธุ เสนอใหเปนกรรมการในบริษัทน้ี คือ 

1.นายพันตรี จมื่นสุรฤทธิพฤฒิไกร 

2.นายเก็งเสง หลิมรัตน 

3.นายต๋ีโคว ศรีวงษ 

4.หลวงวิจิตรวาทการ 

5.นายพันโท พระบริภัณฑยุทธกิจ 

6. นายพันเอก พระสุริยสัตย 

7. นายมังกร สามเสน 

8. ดร.โชติ คุมพันธุ  

9. นายลิ้มคึ้น เคยเปนกรรมาธิการของสภาเผยแผพาณิชย 

 ตองอธิบาย ณ ที่น้ี วาเอกสารชุดดังกลาวมีความเห็นแนบทายวา “เรื่องเปนที่ประหน่ึงวา ดร.โชติ ไมใคร

พอใจที่กรรมการสภาเศรษฐกิจ ไมรับรองญัตติ จึงเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือสงไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรี”47

48และมี

คําสั่งใหเก็บเรื่อง เพราะผิดระเบียบ และหลวงธํารงนาวาสวัสด์ิไดเจรากับ ดร.โชติ คุมพันธุ เปนที่เรียบรอยแลว 

สวนสภาเศรษฐกิจที่รัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2476  ถูกมังกร 

สามเสน วิจารณวา “ไมใชสภาเศรษฐกิจ เปนสภาโปลิติกมากกวา” 48

49 เพราะสภาน้ีบรรจุที่ปรึกษาราชการ

แผนดินและที่ปรึกษากฎหมายเปนกรรมการมากมาย ไมมีผูชํานาญในทางเศรษฐกิจเสียเลยก็วาได สภาชนิดน้ันจะ

ไมทําประโยชนทางเศรษฐกิจไดเลย มังกร สามเสน จึงเสนอใหยกเลิกเสียและประกาศต้ังใหม ใชช่ือวาสภาจัดการ

เศรษฐกิจแหงชาติ ใหกรมพาณิชยและกรมตรวจกสิกรรมรวมในสภาน้ี สามารถจัดการโดยอิสระโดยติดตอกับ

กระทรวงทบวงกรม การต้ังกรรมการของสภาน้ีตองเลือกจาก พอคา ผูชํานาญการเพาะปลูก และการเงิน การ

                                                            
47 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.8/14 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายโชติ คุม้พนัธุ ์(พ.ศ.2475-2476) 
48 เรื่องเดียวกนั. 
49 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.8/18 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายมงักร สามเสน. 
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อุตสาหกรรมฝายหน่ึง เปนคนนอกวงราชการและเลือกจากเจาหนาที่อีกฝายหน่ึง นอกจากน้ี มังกร สามเสน ยัง

เสนอช่ือกรรมการสภาเศรษฐกิจ ไดแก 1. เจาพระยายมราช 2.เจาพระยาพิชัยญาติ 3. พระยาเทพหัศดินฯ 4. พระ

ยาโชฎึกราชเศรษฐี พอคาโรงสีและเคยเปนนายอากรสุรายาฝน 5. พระยาภักดีนรเศรษฐ พอคาของเบ็ดเตล็ด       

6.หลวงภัณฑลักษณวิจารณ ผูรูตลาดการคาและการเงิน  7. นายยูเส็ง ชํานาญการคา การเงิน  8.นายต๋ี โควศรีวงศ 

เลาเชียงฮวด พอคาขาวเปลือกและโรงสี 9. นายโลเต็กชวน พอคาขาวเปลือกและโรงสี 10. นายลิบคึ้น จีนเส็ง 

พอคาโรงสีและธนาคาร 11. พระพิทักษชินประชา กรรมการพิเศษเศรษฐกิจและการแร 12. พระอรามสาครเขตร 

กรรมการพิเศษ ภูเก็ต ชํานาญเศรษฐกิจและการแร 13.พระยาโภชากร ชํานาญกสิกรรมทั่วไป 14. ดร.โชติ คุมพันธุ 

ชํานาญเศรษฐกิจและการเงิน และ 15. พระยาอนุมานราชธน รูสถิติสินคาขาเขาออกและชนิดสินคา และยังได

เสนอช่ือกรรมการเจาหนาที่ ซึ่งสวนใหญเปนขาราชการเกา ยกตัวอยางเชน เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศร พระยา

อุดมพงศเพ็ญสวัสด์ิ และ พระยาโกมารกุลมนตรี เปนตน  

ในบรรดารายช่ือที่ นายมังกร สามเสน เสนอจะเห็นไดวามีพอคารวมอยูดวยครึ่งหน่ึง การเสนอช่ือใหมี

พอคามีสวนรวมในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ดร.โชติ คุมพันธุ ที่ไดเสนอรายช่ือกรรมการบริษัทการคากับ

ตางประเทศก็ในรายช่ือก็มีพอคารวมอยูดวย เมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยแลว แทบจะเปนไปไมได

เลยที่จะเปดทางใหพอคาเขามามีสวนในการตัดสินใจ หรือดําเนินงานอันเก่ียวกับบานเมือง อยางนอยใน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดแรก ที่เปนตัวแทนของพอคาอยู 3 คน คือ นายมานิต วสุวัติ นายมังกร สามเสน และ

นายซุนใซ คูตระกูล ทั้งหมดน้ีเปนพอคาระดับกลางของสยาม และมีบทบาทในกลุมพอคาจีนสยามและไทยต้ังแต

กอนการปฏิวัติ พ.ศ. 247550  

จากที่นําเอาความคาดหวังของพอคาไทยอยาง นายมังกร สามเสน และดร.โชติ คุมพันธ ผูที่จบการศึกษา

ดานเศรษฐศาสตรจากตางประเทศ มาอธิบายเพ่ือช้ีใหเห็นถึงตัวอยางของความคาดหวังตอรัฐบาลใหมในมิติทาง

เศรษฐกิจจากผูที่ถือวาใกลชิดกับคณะราษฎร เคยมีประสบการณทางการคาในประเทศ และถือวามีความรูทาง

เศรษฐศาสตรเปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงความคาดหวังตอรัฐบาลใหมอยางเปนระบบระเบียบจากผูที่มี

ประสบการณโดยตรงจากการทําการคา และมีภูมิหลังทางการศึกษาเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

                                                            
50 นครนิทร ์เมฆไตรรตัน,์ ปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475, น.106. 
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5.6 ความคาดหวังของราษฎรทั่วไปในมิติทางเศรษฐกิจ 

 ภายหลังการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรปรากฏวาในประเด็นเรื่องภาษีน้ันรัฐบาลใหมไดมีการออก

พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีที่ไมเปนธรรม โดยการยกเลิกภาษีเหลาน้ีสามารถพิจารณาไดอยูสองประการ ประการ

แรกคือตองการสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนดังเชนที่ประกาศนโยบายตอประชาชน และประการที่สอง

เปนการสรางความชอบธรรมใหแกฝายตนเอง และยังเปนการแสวงหาแนวรวมไปในตัวดวย โดยพระราชบัญญัติที่

เกี่ยวของกับภาษีที่ถูกยกเลิกในชวงน้ีไดแก 

1. พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ 11 ก.ค. 2475 

2. พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตสร 14 ก.ค. 2475 

3. พระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยของกสิกร 21 ก.ค.2475 

4. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บภาษีคาที่ไรออย 21 ต.ค.2475 

5. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินอากรสวน 21 ต.ค.2475 

6. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินภาษีไรยาสูบ 21 ต.ค.2475 

7. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บภาษีตนตาลโตนด 21 ต.ค. 2475 

8. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บเงินคาที่สวนในมณฑลนครศรีธรรมราช 21 ต.ค. 2475 

9. พระราชบัญญัติลดอัตราเก็บภาษีอากรสวนใหญ 5 พ.ย. 247551 

 

อยางไรก็ตามแมวาจะมีการยกเลิกภาษีที่ยกมาขางตนแตก็เห็นไดวาภาษีที่ยกเลิกน้ันเปนภาษีที่ถูกจัดเก็บ

กับคนเฉพาะกลุมเทาน้ัน แตภาษีที่จัดเก็บซึ่งกระทบและเปนปญหากับคนสวนใหญคือ เงินรัชชูปการ ซึ่งภาษีชนิดน้ี

เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2462 ที่ตองการใหเปนแหลงรายไดรัฐ โดยภาษีชนิดน้ีมีลักษณะที่ตางจากภาษี

ชนิดอ่ืน ๆ กลาวคือเปนการเก็บภาษีที่ปราศจากการพิจารณาจากฐานรายได การบริโภค ทรัพยสิน และการไดใช

ทรัพยากรใด ๆ แตจะเก็บบนฐานของความเปนราษฎร และไมไดคํานึงถึงความสามารถของราษฎร แมวาจะมีอัตรา

การเก็บในแตละพ้ืนที่ที่ไมเทากันโดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน แตก็ต้ังอยูบนฐานของ

การเมืองที่เกรงวาหากเก็บอัตราภาษีจํานวนมากจะสงผลใหราษฎรหนีไปอยูในบังคับของชาติตะวันตกที่มีการ

                                                            
51 พรภิรมณ ์(เอ่ียมธรรม) เชียงกลู, ประวตัิศาสตรไ์ทยสมยัใหม ่เลม่ 1 (2475-2524), (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์ โอเดียนสโตร,์ 2535),หนา้, 55-

56. 
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จัดเก็บอัตราภาษีที่นอยกวา51

52 และเปนที่ถกเถียงกันอยางมากในรัชกาลที่ 7 วาภาษีชนิดน้ีไมเปนธรรม และสงผล

กระทบตอคนจํานวนมากที่ไมสามารถหาเงินมาชําระ ขณะเดียวกันเริ่มมีการกลาวถึงภาษีรายไดขึ้นมาในสยาม  

ดังน้ันภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ผูวิจัย ไดพบวาความคาดหวังของราษฎรสวนใหญที่สงมายังรัฐบาล

ใหมน้ัน คาดหวังใหรัฐบาลแกไขปญหาเรื่องเงินรัชชูปการใหเร็วที่สุด เฉกเชนจดหมายของผูที่ลงนามรวมกันวา  

“คณะสามัญราษฏรอะนาถา” ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2475 ช่ัวระยะเวลาไมถึงเดือนหลังการปฏิวัติน่ันเองคณะ

น้ีไดบรรยายถึงความทุกขยากอันเกิดจากภาษีชนิดน้ี ความวา 

“…ดวยขาพเจาคนจนไดพรอมใจกัน ขอความชวยเหลือจากทานหัวหนาคณะราษฎร ผูชวยดับทุกขคนจน

ได… หาเชากินค่ําไมมีสมบัตยจะติดตัวเลยหาไดวันก็พอกินไปวันเทาน้ันไมมีเหลือที่จะไดเก็บไวได มิหนํายังตองเสีย

คารัชูอีกปละ 6 บาท ถาไมมีใหเจาพนักงารก็ปลนเอา 12 บาท ถึงเดือนตุลาคมยังไมมี เจาพนักงารออกไปคนจับ

เอากะทั่งบนเรือนเอาไปใชงานโยธา แต 6 บาทยังไมมีกับเอาถึง 12 บาท ก็เห็นแลววาเขาแกลงเพราะไมใชตัวจน

ของเขามึงจะลําบากก็ชางมึง…ถือวาเขามีเงินเดือนกินเขาไมตองเหลียวแลดูใครทั้งสิ้น…หัวอกคนจนก็มีอยูสองอยาง

และรอนเหมือนนอนอยูในกองไฟ ดวยตัวของเกลาผมเองก็แชงตัวของตัวไมอยากอยูเลยครั้นจะกินยาตายหรือก็ยัง

กลัวเวรกรรมภายหนา ขอบารมีพระเดชพระคุณเปนที่พ่ึงของคนจนดวยเถิด โปรดใหนอยลงไปบาง เพราะคนจน

จําพวกน้ีแหละยังมากมายนัก…แลวมาดูเวลาสมัยน้ีคนจนไมมีทางไดอะไรเลย ดีแตคนมีออกเงินใหกูก็เอาบาทละ

สลึง  ครั้นเขาทํางารกุลีก็ตองโดนชักบาทละ 10 สตางค…ขอใตทาวลองตรองดูเถิดหัวอกคนจนน้ันแสนจะเจ็บใจ 

ครั้นจะฮึดฮัดก็มีแตคุกตลาง…”52

53 

ขอเสนอและรองเรียนอันเก่ียวกับเรื่องภาษีรัชชูปการถูกสงเขามายังรัฐบาลใหมอยางตอเน่ือง  ในช่ัวระยะ

ไมถึงเดือนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีจดหมายจํานวนมากมาถึงรัฐบาล เชน จดหมายลงวันที่ 3 

กรกฎาคม พ.ศ. 2475 หลวงอนุการสารบรรณ เสนอความเห็นใหเลิกเก็บเงินรัชชูปการ และควรประกาศใช

พระราชบัญญัติประถมศึกษาเพ่ือไดเงินศึกษามาชดเชย  นายแยม นุกูลบตร จดหมายลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 

2475 ไดเสนอใหเห็นวามีผูคางชําระเงินรัชชูปการ ในอําเภอทุงคา จังหวัดภูเก็ต 3 ป เปนเงิน 4800 บาท เห็นวา

เปนโอกาสที่จะเรงรัดจัดเก็บไดตามฐานะ สวนที่เก็บไมไดจริงๆ ควรคิดหางานใหทํา แตการจะจับกุมผูที่ไมมีเงินเสีย

ใหทํางานโยธาน้ันมิเห็นดวย เพราะไดไมเทากับเสีย จดหมายจาก พระยาเวหาสยาน ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 

2475 เห็นวาเงินรัชชูปการควรผอนผันใหชําระเปนงวด ๆ  เพ่ือประโยชนผูยากจน ดีกวาจับไปใชงานโยธาซึ่งไดไม

คุมเสีย จดหมายของ นายจี  ประกาย ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2475 เห็นวาราษฎรที่ยากจนควรไดรับความกรุณา

เรื่องเงินรัชชูปการบาง เชน การยกเลิกบังคับใชงานโยธา หรือหากปรับก็ควรปรับเพียง 1 บาท     นายถวัติ ฤทธิ

                                                            
52 เขมภทัร ทฤษฎิคณุ, “เงินรชัชปูการ ภาษีซึง่เก็บจากความเป็นราษฎร”, [ออนไลน]์ ท่ีมา: https://pridi.or.th/th/content/2020/10/470. (5 

กรกฎาคม 2564). และดเูพ่ิมเติมใน สมศกัดิ ์มหาทรพัยส์กลุ, การเก็บเงินรชัชปูการและผลกระทบตอ่สงัคมไทย ระหวา่ง พ.ศ. 2444-2482, 

ปรญิญานิพนธม์หาบณัฑิต. (ประวตัิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534. 
53 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.25/239 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็นของราษฎรขอใหล้ดเงินคา่รชัชปูการ (พ.ศ.2475). 

https://pridi.or.th/th/content/2020/10/470
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เดช ลงวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2475 เสนอวาควรเลิก พระราชบัญญัติรัชชูปการ เปลี่ยนเปน พระราชบัญญัติ

รายไดแทน และภายในเดือนธันวาคมปเดียวกัน ถวัติ ฤทธิเดชไดสงจดหมายอีกฉบับ เสนอวา การจับตัวผูไมมีเงิน

เสียรัชชูปการไปทํางานโยธาเห็นวาไมเปนการยุติธรรม เพราะความจนเปนความผิดไมได  เห็นควรแกไข

พระราชบัญญัติน้ี และการใหตองทํางานโยธา 15 วันก็ไมชอบดวยหลักธรรม ถาจะตองเอาแรงชวยราชการก็ควรให

ทํางานโยธาเทากับราคา 6 บาท (7 วันครึ่ง) และ จดหมายของ นายเมาต๋ิว กิม ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

เสนอความเห็นวาการเก็บเงินรัชชูปการยังไมยุติธรรม คนมีทรัพยมากควรเสียมาก ควรเก็บต้ังแต 1 บาทถึงพันบาท 

และหญิงสาวที่ยังไมมีสามีก็ควรเก็บดวย ม.ล.เช้ือ อิศรางกูล ณ อยุธยา  เสนอในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2475วา

ไมควรเก็บเงินรัชชูปการแกราษฎร เพราะอํานาจสูงสุดอยูแกราษฎรแลว และนายกอง  สุรโชติ เสนอในวันที่ 25 

ตุลาคม พ.ศ. 2475 วากสิกรยากจนกันมากไมมีเงินเสียรัชชูปการ ควรเลื่อนกําหนดเก็บไปพอใหเก็บเก่ียวพืชผลได

แลว53

54 

เห็นไดวาบรรดาจดหมายที่ไดเสนอน้ันช้ีใหเห็นถึงปญหาที่เกิดจากระบบการเก็บภาษีที่ประชาชนรูสึกวาไม

ยุติธรรม ซึ่งเปนปญหาที่ใหญมากที่รัฐบาลคณะราษฎรจะตองแกไข ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2476  มีจดหมายที่

สงเขามาโดยใชนามวา “ผูรักใตเทา”ไดกลาวถึงกระแสความคิดในสังคมสยามอันเกี่ยวของกับปญหาการเก็บภาษีวา 

“ดวยกระผมไดยินประชาชนบนกันหนาหูวา รัฐบาลไมเห็นชวยเหลือราษฎรอยางไร  มีแตดําริการเก็บภาษีราษฎร 

ภาษีที่มีขึ้นแทนที่จะเก็บกับคนมั่งมี ที่แทเก็บแกคนจนทั้งน้ัน”54

55 

การยกเลิกภาษีอากรบางประเภทเปนการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลในระบอบใหมพยายาม

ดําเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะชวยสรางความชอบธรรมใหแกรัฐบาลไดมาก ดังจะเห็นไดจากการยกเลิกและลด

อัตราภาษีตางๆ เชน  พระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ  พระราชบัญญัติยกเลิกภาษีสมพัตสร  พระราชบัญญัติ

ลดอัตราเก็บภาษีคาที่ไรออย และพระราชบัญญัติลดอัตราเก็บภาษีตนตาลโตนด เปนตน  อยางไรก็ตาม ในกรณี

ภาษีรัชชูปการน้ัน แมวาจะเปนภาษีที่ไดรับการวิพากษวิจารณมากที่สุดวาไมยุติธรรม แตการยกเลิกการเก็บภาษี

ชนิดน้ีในทันทีจะสงผลกระทบตอรายไดของรัฐบาลอยางย่ิง ดังน้ัน รัฐบาลตองคอย ๆ ผอนผันการเก็บภาษีชนิดน้ีลง

จนยกเลิกการเก็บในตนทศวรรษ 248056 

 ปญหาที่เรื้อรังมาต้ังแตยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยสวนใหญแลวเปนปญหาทางเศรษฐกิจ และเรื่องปาก

ทองของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงนับต้ังแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลกใน พ.ศ.2472 ดังน้ัน “ความ

คาดหวัง” ของประชาชนที่คาดหวังกับรัฐบาลใหมน้ันคือการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจน่ันเอง 

                                                            
54 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.25/146 สาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่องความเห็นเรื่องเงินรชัชปูการ (พ.ศ.2475). 
55 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.25/614 สาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่องบตัรสนเทห่ ์เสนอความเห็นช่วยเหลือราษฎร (พ.ศ.2476). 
56 สมศกัดิ ์มหาทรพัยส์กลุ, “การเก็บเงินรชัชปูการและผลกระทบตอ่สงัคมไทย ระหวา่ง พ.ศ. 2444-2482”, ปรญิญานิพนธม์หาบณัฑิต. 

(ประวตัิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534. 
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 ในประเด็นภาษีน้ีพบวาราษฎรมีความคาดหวังหลากหลายประเด็นดวยกัน ซึ่งในบางประเด็นผูวิจัยพบวา

ในเอกสารมีการบันทึกขอความคําสั่งวาใหระงับเรื่อง และถูกจัดประเภทวาเปนเอกสารประเภท บัตรสนเทห และมี

ความเห็นจากเจาหนาที่วา “บัตรสนเทห เปนความเห็นที่รัฐบาลคงไมสามารถดําเนิรตามไดและเปนเรื่องที่รัฐบาล

ผอนปรนบางแลวเห็นควรระงับ” 56

57 เน้ือความในจดหมายเปนของผูใชนามแฝงวา “ราษฎรผูยากจนและมีความรัก

ชาติเปนอยางยิ่ง” ราษฎรชาวพระนคร จดหมายลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2475 วา 

  “… มีเหตุการณสําคัญอันนาสะพรึงกลัวจักบังเกิดขึ้น ในบัดน้ีและดานหนาตอไป จึงขอกราบเทา

กรุณาเรงรีบเสนอความเห็นตอรัฐสภา เพ่ือบัญญัติเปนกฎหมายออกใชโดยเร็ว คือ 

(1) การเงินหรือการมั่งมีของชาติตกตํ่าหรือเกือบสูญหายไป ๆ ทุกที ขอใหรัฐบาลลดหยอนเงินตรา หรือ

นํ้าเงินใหตํ่าลง หรือบาทละ 1000 สตางค หรือปอนดละ 20 บาทก็ได เพ่ือเขาอันเปนสินคาออก และ

ซุงพืชผลอันเกิดแตพ้ืนเมืองจะไดสงขายไดกําไรมากขึ้น เพ่ือเปนโภคทรัพยความมั่งมีของชาติจะได

ทดแทนความตกตํ่า มิฉะน้ันเมืองไทยจะกลายเปนเมืองทาส คือความจนอยางย่ิงความมั่งมีไหลออกไป

หมด… จึงขอใหรัฐบาลรีบเรงลดหยอนนํ้าเงินโดยเร็วเถิด เพ่ือสินคาในเมืองจะไดขายมีราคา ความมั่งมี

จะไดไหลเขาเมือง  

(2) ขอใหรัฐบาลเรงรีบตัดทอนรายจายช้ันที่ราชการที่มีเงินเดือนเกินกวา 100 บาท ใหนอยที่สุด และใช

คนที่มีเงินเดือนตํ่ากวา 100 บาท ลงมาใหมากที่สุด เพ่ือประหยัดรายจายเงินแผนดิน ซึ่งบีบคั้นราษฎร

อยูเพราะภาษีโรงราน เปนตน ผูที่จะใหมีเงินเดือนสูงอยูไดในราชการก็เฉพาะตําแหนงในทําเนียบ

อยางเดียว คือนายเวร เจากรม เสนาบดี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงน้ัน ๆ หรือ นายอําเภอ แมทัพ 

นายกองเทาน้ัน ควรใหเงินเดือนตํ่ากวา 100 บาท จึงจะควรแกสมัยการตกตํ่า และเราตงตกตํ่าอยู ๆ 

ตลอดไปโดยไมมีกําหนด… 

(3) ขอใหรัฐบาลชวยลดหยอนคาเชาที่ดินทั้งของหลวงและของพระคลังขังที่ลงอีกครึ่งหน่ึงดวย เพ่ือกรุณา

แกพลเมืองผูยากจนคนแคนอยูในเวลาน้ีเปนสวนมาก…”57

58 

 นอกจากประเด็นเรื่องภาษีแลวยังพบวาความคาดหวังของราษฎรที่มีตอรัฐบาลที่ปรากฏจํานวนมากคือ 

ตองการใหจัดหางานใหทํา หรือรับประกันความมั่นคงในชีวิต เชน ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2475 นายประสิทธิ นา

โต ไดเขียนจดหมายเสนอใหชวยเหลือกรรมกร และชาวนาโดนเร็ว หรือใหต้ังกรรมการแกไขเศรษฐกิจ ในจดหมาย

                                                            
57 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.25/108 สาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ราษฎรผูย้ากจน และมีความรกัชาติเป็นอยา่งย่ิง ขอใหร้ฐับาล (1) 

ลดอตัราแลกเงินใหต้ ํ่าลง (2) ใหต้ดัทอนเงินเดือนขา้ราชการท่ีเกินกวา่ 100 บาท (3) ลดหยอ่นภาษีโรงรา้น (4) ลดคา่เช่าท่ีดิน (พ.ศ. 2475). 
58 เรื่องเดียวกนั. 
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ดังกลาวเสนอความเห็นวา รัฐบาลใหมควรหยุดการยุบ โอน ยาย เปลี่ยนแปลงเครื่องแตงตัว ฯลฯ ของเหลาราชการ

เน่ืองจากเห็นวางานชนิดน้ีไมสําคัญ แตควร  

“… หันมาใชสมองชวยเหลือกรรมกร ชาวนา… แมแตจะกาวไปไดวันละเล็กละนอยก็ยังดีกวา ไมไดคิด

ชวยเหลือกันเสียเลยอยางทุกวันน้ี กรรมกรและชาวนาทั้งหลายผูมีสภาพเหมือนปลาสําลักนํ้าใกลจะตายจะไดชุม

ช่ืนปติยินดีกันทั่วหนา บริษัทโซโลตามที่รัฐบาลเกาไดคิดจะเริ่มงานและไดชะงักมาในคราวน้ี ขอทานไดเรงพิจารณา

ตอสานตอไปใหสําเร็จตลอดไปดวยเถิด จะไดเปนหนทางชวยชาวนา ที่ถูกพอคาเขากดราคาเขาใหตกตํ่าลงไป และ

โรงงานอุตสาหกรรมน้ีควรจะมีขึ้นไดในประเทศสยามใด ๆ ก็ขอไดดําริหกันดวยเถิด ถาแมรัฐบาลไมสามารถทําได

โดยไมมีทุนพอ ก็จงไดประกาศ ชักชวนพอคาคฤหบดี ใหรวมทุนกันทําหรือทําโดยตนเอง และรัฐบาลจะอุปการะ

ในทางที่ควรอยางเต็มความสามารถ หรือรัฐบาลจะออกใบบอนดกูเงินภายในประเทศอยางเสียงของหนังสือพิมพ 

และควมดําริหของรัฐบาลกอน และจัดทําเองเปนโรงงานของรัฐบาล ฯลฯ  

 การงานทั้งหมดเทาน้ีคณะทานไดจัดมาแลวทั้งหมดยอมเปนบุญคุณตอพศกนิกรชาวสยามทั้งมวลอยางลน

เหลือ ราษฎรทั่วไปยอมสรรเสริญ… ขอทานไดดําริหชวยเหลือกรรมกรและชาวนาโดยเร็วดวยเถิด…”58

59 

 ในเน้ือหาในตอนทายของจดหมายฉบับน้ีไดแนะนําเพ่ิมเติมวา หากคณะราษฎรไมสามารถจัดการได ควร

ต้ังใหมีกรรมการแกไขเศรษฐกิจขึ้นเฉพาะเพ่ือชวยเหลือชุดหน่ึง59

60 

 หรือความเห็นของผูใชนามวาพอคาลําปางที่เขียนจดหมายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2475 เสนอวิธีแกรัฐบาล

ที่มีจะดําริชวยเหลือราษฎรผูวางานที่ไมมีทุนรอนน้ันเพ่ือมีงานเลี้ยงชีพพรอมครอบครัว รัฐบาลควรหาโอกาส

ชวยเหลือดังน้ี คือ รัฐจะตองเปนผูสนับสนุนงานกสิกร ไมวาจะเปนรัฐบาลตองลงทุนเครื่องมือกสิกรรม ตองหาพืช

พันธเช้ือผลลมลุกตางๆ ตองมีพนักงานชํานาญตรวจพ้ืนที่ดินควรเพาะปลูกพืชพันธุลมลุกชนิดใด และเงินรายได

จากการคาใหหักจายคาภาษีรัชชูปการจากน้ันใหนําไปลงทุนตอ และสนับสนุนใหมีการสหกรณ และใหรัฐบาลเปนผู

ช่ัง ตวง วัดสินคาการเกษตรโดยจะตองเปนเจาพนักงานที่หมายเทาน้ันจึงจะสามารถเขามาทําหนาที่น้ีได 60

61 ซึ่

ขอเสนอเรื่องการใหเจาพนักงานของรัฐเปนผูช่ัง ตวง วัด สินคาการเกษตรน้ีผูวิจัยเห็นวามีความสัมพันธกับการเขา

มาซื้อสินคนทางการเกษตรของชาวจีนที่เปนพอคาคนกลาง และมักมีปญหาเรื่องการโกงในขั้นตอนของการช่ัง ซึ่ง

เมื่อสํารวจบนหนาหังสือพิมพผูวิจัยพบวามีการแกไขปญหาน้ีโดยจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมาตราช่ัง ตวง 

และมีละวางโทษถึงขั้นจําคุกซึ่งจะมีการประกาศใชในตนป พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติน้ีจะมีการกําหนดใหใช

                                                            
59 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 42 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายประสทิธิ นาโต ขอใหช้่วยเหลือกรรมกร และชาวนา

โดยเรว็ หรอืใหต้ัง้กรรมการแกไ้ชเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2475).  
60 เรื่องเดียวกนั. 
61 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.25/437 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง เรื่อง พอ่คา้ลาํปางเสนอความเห็นเรื่องชว่ยราษฎร (พ.ศ. 

2475).  
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เครื่องช่ังตวงวัดของสํานักงานกลางที่รัฐบาลจัดต้ังขึ้นโดยผูที่ฝาฝนจะตองถูกจําคุกไมเกิน 2 ป และปรับเปนพินัยไม

เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ61

62 

 เปนที่สังเกตวาในจดหมายของราษฎรที่สงตรงมายังคณะราษฎรน้ันบางฉบับก็เปนผูใชยศพระยา เชน 

จดหมายของ พระยาคําวิจิตรธุระราษฎรลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2475 ราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม เน้ือหาได

แบงเปนขอ ๆ 11 ขอหลากหลายประเด็นดวยกันซึ่ง หลายประเด็นก็แสดงใหเห็นสภาพเกษตรกรรมในตางจังหวัด 

วายังบกพรองเรื่องใดบาง ขณะเดียวกันก็ไดเสนอแนวทางใหรัฐบาลแกไขปญหาไวดวย โดยประเด็นแรก ไดเขียน

ช้ีแจงเกี่ยวกับความรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นและคาดหวังตอคณะราษฎรวา  

“… ดวยกรรมการราษฎรไดกระทําการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวลงอยูใตพระธรรมนูญเปน

การสําเร็จเรียบรอยไปโดยรวดเร็วประดุจด่ังพลิกหนามือเปนหลังมือ แลไมไดกระทบกระเทือนใหชาวตางประเทศ

แลประชาชนไดตระหนกตกใจเลยดังน้ีนับวาเปนปญญาอยางยอดเย่ียมหาสิ่งใดเปรียบมิไดแลว เมื่อสภาราษฎรได

จัดการสําเร็จมาถึงเพียงน้ีแลวก็เปนที่มั่นใจแลเช่ือแนไดวาสภาราษฎรคงจะจัดการวางระเบียบเปลี่ยนแปลงแกไข

ตัวบทกฎหมายโครงการปกครองประชาชนทั้งหลาย ใหประเทศมีความเจริญรวดเร็วขึ้น… เพ่ือปองกันความพลั้ง

พลาดหลงลืม ในโครงการปกครองในบางขอ ขาพเจาจึงไดทํารายงานโครงการปกครองติดทายรายงานน้ีมาเรียนตอ

ที่ประชุมสภาราษฎร…”62

63 

ในขอถัดมาเปนประเด็นเรื่องขั้นตอนความยุงยากจากการตองดูแลที่นา ซึ่งสะทอนปญหาจากราษฎรไดดี

วา  

“… ดวยราษฎรชาวนาไมมีอํานาจบังคับเจาของนาดวยกันไปลองลางลําคลอง (ชําระคลองใหเรียบรอย) 

ขึ้นทํานบก้ันนํ้าเขาในลําคลองไปใชทํานาได จึงเปนเหตุตองเสียคาจางใหแกผูรับจางไรละ 80 สตางค ตอปเปน

ลําดับไปแลวเจาของนาจะตองเสียภาษีอีกใชแตเทาน้ัน การซื้อขายที่ดินก็ตองไปรองตออําเภอ แลตองเสียคา

เหยียบยํ่าแลคารัชชูประการ แลคาบํารุงสภากาชาดกอนจึงจะเปนซื้อขายกันได การซื้อขายก็ตองใชเวลา 16-17 

วัน บางรายถึง 20 วัน จึงเปนการซื้อขายไดสําเร็จเรียบรอย…”63

64 

จากปญหาดังกลาวน้ีผูเขียนจดหมายจึงเสนอวาเพ่ือใหเศรษฐกิจเฟองฟูขึ้น รัฐควรออกกฎหมายใหเจาของ

นาซึ่งใชนําทํานารวมกันเปนผูชวยกันลอกคลอง ทํานบ และใหมีหัวหนาปาวประกาศใหเจาของนาไปทํา และใหมี

การแบงเขตใหเรียบรอย หากเจาของนาไมทําจะตองถูกปรับไหม  โดยใหนายอําเภอเปนผูช้ีขาด สวนสัญญาซื้อขาย

ที่ดินที่มีความยุงยากน้ันเขาไดเสนอวาตองใชแบบฟอรมซึ่งทําขึ้นมาใหม และไมจําเปนตองใหเจาพนักงานไป

                                                            
62 ศรกีรุง 10 กมุภาพนัธ ์ 2475.  
63 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 102 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง พระยาคาํวิจิตรธุระราษฎร ์แสดงความเห็นเรื่อง การทาํนา 

การสาํรวจชายหญิงซึง่ไม่มีงานทาํ การพนนัและอ่ืน ๆ (พ.ศ. 2475). 
64 เรื่องเดียวกนั.  
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เหยียบยํ่าออกประกาศโฆษณา เน่ืองจากความรับผิดชอบอยูที่ผูซื้อขาย ซึ่งจะสะดวกแกผูซื้อขายและงานของ

อําเภอจะลดลงมา64

65 

นอกจากเร่ืองการดูแลระบบนํ้าในที่นาที่ผูเขียนจดหมายเสนอมาซึ่งแสดงใหเห็นปญหาที่เขาเผชิญในพ้ืนที่ 

ปญหาเรื่องที่นาน้ันยังมีอีกขอ กลาวคือ ความยุติธรรมของคานาวาควรพิจารณาจากการผลผลิตในการเก็บเก่ียว

ไมใชพิจารณาเพียงวาลําตนขาวน้ันงามไมงาม และควรลดใหตามสมควร หากเจาของนาไมไปรองเรียนก็ถือวา

เจาของนาไมเดือดรอน ในประเด็นเรื่องงการจัดหางานใหแกประชาชนวา ควรมีการสํารวจชายหญิงที่มีงานทําและ

ไมมีงานทํา และรัฐบาลควรจัดหาที่วางและเครื่องมือใหกับผูที่ไมมีงานทํา เชน การปลูกฝาย ขาวโพด ถั่ว อันเปน

สินคาที่สามารถขายไดทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยที่รัฐบาลเปนผูจัดการจําหนาย และรัฐบาลจะตองจาย

เงินเดือนคนคนกลุมน้ี โดยที่รัฐบาลอาจจะเปนผูขาดทุน และผูที่ไมมีงานทําจะตองออกกฎหมายเพ่ือบังคับให

ทํางาน เพ่ือใหมีรายไดพอเลี้ยงชีพ หากขัดขืนใหใชกฎหมายจัดการได สําหรับผูหญิงที่ไมมีงานทําน้ันควรจัดหางาน

ประเทศการทอผา เย็บเสื้อ หากไมชํานาญควรจางใหชาวจีนเปนผูสอนให และยังเสนอตอไปวา “การนุงหมก็ควร

ใชผาเสื้อซึ่งทําในประเทศของเราเอง แตทานผูใหญเปนชางทาวหนาตองดําเนิรไปกอน ชางทาวหลังตองกาวตาม 

ตอไปผาเน้ือดีแลชางตัดเย็บฝมือดี ก็จะเกิดมีขึ้นในประเทศของเรา”65

66 

ประเด็นสุดทายที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจน่ันก็คือเรื่องการขอใหลดอัตราคาโดยสารรถไฟ เน่ืองจากเห็นวา  

“…รถไฟเปนพาหนะชวยอุดหนุนการคาขายใหเจริญ คาระวางคาโดยสารแพงเทากับหามความเจริญ แล

กลับไดรับผลนอยควรลดอัตราคาระวางแลคาโดยสารลง คงใหเรียกเก็บเอาแตครึ่งของอัตราทุก ๆ ช้ัน จะมีผูขนสง

สินคาบรรทุกแลมีผูโดยสารไปมามาก คาระวางแลคาโดยสารก็จะไดมาก แลชวยใหการคาขายไดเจริญขึ้น…”66

67 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา พระยาคําวิจิตรธุระราษฎร 67

68 น้ันเปนประชาชนในพ้ืนที่หางไกลจากพระนคร

น่ันก็คือจังหวัดเชียงใหมไดเขียนจดหมายที่แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังในอีกมิติหน่ึง ซึ่งก็ถายทอดมา

ชีวิตประจําวันในทองถิ่นที่ตองเผชิญปญหา  

                                                            
65 เรื่องเดียวกนั. 
66 เรื่องเดียวกนั.  
67 เรื่องเดียวกนั.  
68 ผูวิ้จยัไดท้าํการคน้ควา้เบือ้งตน้พบวา่ พระยาคาํวิจิตรธุระราษฎร ์หรอืท่ีเรยีกกนัทั่วไปในทอ้งถ่ินวา่ “พญาคาํวิจิตรฯ” เป็นผูมี้ความรูด้า้น

กฎหมาย เป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดา้นกฎหมายในคุม้หลวง และรบัราชการทาํงานท่ีศาลากลางจงัหวดัดว้ย ผลงานของพญาคาํวิจิตรฯ ท่ีรบัรูก้นัคือ 

การสรา้งเหมืองฝายทดนํา้จากแม่นํา้ปิงท่ีหนา้คา่ยกาวิละ นาํนํา้ไปยงัไรน่าของตนเอง ท่ีมีอยูน่บัรอ้ยไร ่และชว่ยพฒันาเหมืองฝาย ใหเ้ขา้ไรน่า

ของชาวบา้นทัง้อาํเภอสารภี เรื่อยไปจนถงึเขตจงัหวดัลาํพนู จากพืน้ฐานดา้นการทาํงานดงักลา่วจงึน่าจะเป็นเหตใุหเ้ขาผูนี้เ้ขียนถ่ายทอด

ประสบการณแ์ละคาดหวงัใหร้ฐับาลใหมจ่ะเขา้มาชว่ยเหลือปัญหาในทอ้งท่ีของตนนั่นเอง 
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ประเด็นความคาดหวังเรื่องที่เก่ียวของกับการทํานาน้ียังสัมพันธกับเรื่องการทําการคาอีกขาวอีกดวยดังที่

ปรากฏวามีจดหมายจํานวนมากคาดหวังใหรัฐบาลใหมแกไขปญหาการรับซื้อขาว เชน จดหมายเสนอความเห็นของ

นายสงา เจริญย่ิง ราษฎรหมูที่ 7 ตําบลวังดาล อําเภอกระบินทร68

69 ในจดหมายที่เขียนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2475 

ไดแสดงความคาดหวังวา 

“…ขาพเจาไดลงความเห็นวาคณะราษฎรควรจะจัดการใหมีโรงสีใหญ ๆ ของไทยไวสัก 3-4-5 แหง สําหรับ

สีขาวสารขายสงตามประเทศตาง ๆ จะไดรับซื้อขาวเปลือกจากคนไทยแลชาวนา ๆ จะนําเอาขาวมาขายไหกับโรงสี

ไทยไดสดวกทั่วกัน คือการที่ชาวนาคนไทยทํากันมาแลวน้ันมีการขัดของมากที่สุด คือทํานามาไดขาวก็ตองขาย

ใหกับจีน ๆ ก็ซื้อโดยราคาที่ถูกที่สุด แลอีกประการหน่ึงลูกสัดลูกทนานไมมีจํากัดการที่จีนไปซื้อขาวจากชาวนาน้ัน

ตองซื้อราคาถูกที่สุด แลวจึงไดเอามาขายตามที่โรงสีจีนที่มีอยูแลวในกรุงเทพ ฯ น้ัน จําพวกจีนที่เปนเจาของโรงสี

เห็นคนไทยเอาขาวมาขายใหกับโรงสี พวกจีนก็หักราคา แลหักคาปุงกี๋จับกังขนขาวขึ้นโรงสีอีกเกวียนละ 7.50 บาท 

แลบางที่ก็ตองเอาเงินอุดใหกับคนตวงอีกไมตํ่ากวา 20-30 บาทอีกจึงจะได มิเชนน้ันพวกจีนก็แกลงตวงใหขาวขาด

ไปในจํานวนขาวที่มีอยูในลําเรือน้ันขาดต้ัง 1-2 เกวียนก็มี เพราะน้ันคนไทยแลชาวนาไมกลาเอาขาวมาขายได ถูก

หรือแพงก็ตองจําใจขายใหกับจีนบางทีจีนก็แกลงกดราคาไมซื้อแพง ครั้นจีนซื้อถูกชาวนาก็ตองขายเพราะไมมีเงิน… 

เพราะน้ันขาพเจาคิดวาที่ในกรุงเทพฯ ควรจะใหมีโรงสีไทยแลใชคนทัยเปนคนงานในโรงสี และพวกคนไทยแล

ชาวนาจะไดเอาขาวที่ทํานามาขายใหกับโรงสีไทย พวกคนไทยที่ทํานาแลที่ไมมีนาจะไดเปนพอคาขาวเหมือนกับจีน

บางจะไดมีชองทางหากินตอ ๆ ไปอีก หรือมิฉะน้ันชาวนาที่ทํานาไดขาวจะไดรวมกันเอาขาวบรรทุกเรือมาขายได

โดยสดวก การขาวน้ีเปนสินคาของไทยแตปลอยใหจีนเอาคาขายจนแทบจะเปนมหาเศรษฐีไดตลาดในเมืองไทยแล

เมืองจีน ไมสวมควรเลย ชาวนาคนไทยเปนผูทํานาตากแดดตากฝนทั้งป ในจํานวนปหน่ึง ๆ น้ัน แทบไมมีเวลาหยุด

เลย กินหรือก็อด ๆ หยาก ๆ… ถึงเวลาจะเสียคานาหรือคาอากรตาง ๆ เชน เสียเงินรัชชูก็ตองไปกูเขา… ครั้นจะเอา

ขาวมาขายที่โรงสีจีนที่กรุงเทพ ฯ เอง… พวกจีนแกลงหักราคา เพราะฉะน้ันขอใหบรรดาคนไทยเราผูที่มีทุลทรัพย

ควรทําเปนบริษัทหรือออกทุนสรางโรงสีซื้อขาวจากคนไทยและชาวนา การที่จะต้ังโรงสีน้ันไมจําเปนตองใชจีน…”69

70 

จากที่นําเสนอสวนหน่ึงของบรรดาขอความในจดหมายเสนอแนะของนาย สงา ย่ิงเจริญ จะพบวาเขาได

บรรยายความยากลําบากของชาวนาที่ตองเผชิญ โดยเฉพาะเรื่องการคาขาวของชาวนาไทยที่ถูกชาวจีนเอารัดเอา

เปรียบในการรับซื้อขาว ซึ่งในประเด็นโรงสีของชาวจีนน้ีเริ่มตนจากความเปลี่ยนทางเศรษฐกิจหลังจากสยามไดทํา

สนธิสัญญาเบาวริงใน พ.ศ. 2398 ไดนําพาสยามเขาไปผูกพันกับระบบทุนนิยมโลกมากขึ้น สินคาสําคัญที่สงออกคือ

ขาว สงผลใหเกิดธุรกิจการคาขาวและโรงสีขึ้นในสยาม โดยแรกเริ่มน้ันดําเนินการโดยชาวตะวันตกที่ไดนําเอา

                                                            
69 ปัจจบุนัอาํเภอดงักลา่วตัง้อยูใ่นจงัหวดัปราจีนบรุี 
70  หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 111 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายสง่า เจรญิย่ิง เสนอความเห็น (1) ใหร้ฐับาลตัง้โรงสี

แลว้รบัซือ้ขา้วจากชาวนา เพ่ือปอ้งกนัมิใหจี้นขดูเลือดเนือ้และโกงชาวนา (2) ขอใหง้ดหรอืลดภาษีไมเ้พ่ือชาวนาท่ีทาํนาเสรจ็จะไดมี้อาชีพทาง

ตดัไม ้(3) ควรอนญุาตใหค้นไทยขายของโดยวิธีเส่ียงโชค จบัสลากจะไดจ้งูใหค้นไทยอดุหนนุสนิคา้ของคนไทย (พ.ศ. 2475). 
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เครื่องจักรไอนํ้าเขามาใชในการสีขาว โรงสีขาวที่ใชเครื่องจักเปนครั้งแรกน้ันเปนของชาวอาระกันใน พ.ศ. 2401 

จากน้ันตอมาจํานวนโรงสีขาวของชาวตะวันตกไดเพ่ิมจํานวนขึ้นเปนจํานวน 5 โรง และไดหยุดลงในป พ.ศ. 2410 

จากน้ันชาวจีนไดกาวเขามามีบทบาทในกิจการโรงสีแทนชาวตะวันตก ในชวงแรกที่ชาวตะวันตกไดเปรียบในกิจการ

โรงสีเน่ืองจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสีขาวที่เปนของชาวตะวันตก จนกระทั่งภายหลังเทคโนโลยีดังกลาว

ไดถูกนําไปใชอยางกวางขวาง70

71 ทายที่สุดโรงสีขาวชาวตะวันตกไดถูกชาวจีนเขาไปดําเนินการแทน จํานวนโรงสีใน

ป พ.ศ. 2455 มีทั้งหมด 50 โรง และมีเพียงจํานวน 3 โรงเทาน้ันที่เปนของชาวตะวันตก71

72 ความสําเร็จของชาวจีน

ที่สามารถเขามามีบทบาทในกิจการโรงสีไดน้ีมีสาเหตุมาจาก ชาวจีนโดยเฉพาะจีนกวางตุงสามารถเรียนรูเทคโนโลยี

ที่มันสมัยไดอยางรวดเร็ว โดยทีแรกไดมีการซื้อเครื่องสีขาวไอนํ้าขนาดเล็กไวใช จากน้ันไดวาจางชาวตะวันตก 

(โดยเฉพาะชาวสกอต) ใหมาควบคุมเครื่องจึงกอใหเกิดการพ่ึงหาทางเทคโนโลยีกันขึ้นมา และตอมาชาวจีนที่เคยมี

ประสบการณสวนหน่ึงไดกลายมาเปนเจาของกิจการโรงสี นอกจากน้ีแลวยังพบวาธุรกิจขาวทั้งหมดอยูในมือชาวจีน 

ไมวาจะเปนการรับซื้อขาวเปลือก การสีขาว และการสงออก ซึ่งชาวตะวันตกไมสามารถหาแหลงซื้อขาวเปลือกได 

เน่ืองจากวาบรรดาพอคนคนกลางลวนแลวแตเปนชาวจีนที่ออกไปหาซื้อขาวเปลือกตามหัวเมือง ที่สําคัญตลาด

ตางประเทศใหญ ๆ เชน สิงคโปร ฮองกง และจีนทางตอนใตที่ซื้อขาวสยามลวนแลวแตเปนของชาวจีน จึงสงผลให

ชาวตะวันตกไมสามารถแขงขันไดเลยในการทําธุรกิจคาขาว72

73 และอีกสาเหตุน้ันก็คือกรรมกรในโรงสีขาวสวนใหญ

แลวเปนชาวจีนที่ที่นิยมทํางานใหกับโรงสีชาวจีนดวยกันเองซึ่ง73

74 จากที่กลาวมาทั้งหมดน้ีจะเห็นไดวาปจจัยเหลาน้ี

สงผลใหชาวจีนไดเปรียบในการทํากิจการโรงสีในสยาม จนทายที่สุดก็สามารถผูกขาดกิจการดังกลาวในสยามได

แทนชาวตะวันตก แตอยางไรก็ดีการผูกขาดดังกลาวน้ีไดสงผลเสียตอบรรดาชาวนาของสยามดังที่ไดปรากฏใน

จดหมายดังกลาว และใหเสนอใหรัฐบาลต้ังโรงสีของคนไทยขึ้นมา ซึ่งในประเด็นเรื่องโรงสีของคนไทยน้ีพบเห็นได

ทั่วไปในจดหมายหมายหลายฉบับของประชาชนที่สงเขามา 

ควรอธิบาย ณ ที่น้ีวา ปญหาเรื่อง “ชาวตางชาติ”  ที่เจาะจงไปยังชาวจีนปญหาที่ไปสัมพันธอยูกับชาวนา 

มีจดหมายอยูจํานวนหน่ึงที่คาดหวังใหรัฐบาลแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งมีลักษณะไปในแนวทางเดียวกับ นายมังกร 

สามเสน และ ดร. โชติ คุมพันธ ที่ไดกลาวมาขางตน เชน จดหมายของ หลวงนฤราชภักดี และ นายสาย สาม

นกฤษณะซึ่งผูวิจัยจะยกมาเปนตัวอยาง วา  

“…ไทยเราไดปลอยหลวมตัวใหชาวตางตางประเทศเขามาเปนเจาของการคาเศรษฐกิจเสียเกือบหมดทุก

อยางแลว เปรียบเหมือนคนที่เปนวรรณโรค…ดวยประเทศสยามการเศรษฐกิจไดตกอยูในอุงมือชาวตางประเทศ

                                                            
71 พรรณี บวัเลก็, ลกัษณะของนายทนุไทยในชว่งระหว่าง พ.ศ.2457-2482 บทเรยีนจากความรุง่โรจนส์ูโ่ศกนาฏกรรม, พิมพค์รัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

พนัธกิจ, 2545), หนา้ 33-35 
72 จี. วิลเลียม สกินเนอร,์ สงัคมจีนในประเทศไทย: ประวตัิศาสตรเ์ชิงวิเคราะห,์ พิมพค์รัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ, มติชน, 2564), หนา้ 164. 
73 เรื่องเดียวกนั, หนา้ 162-173. 
74   พรรณี บวัเลก็, ลกัษณะของนายทนุไทยในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2457-2482 บทเรยีนจากความรุง่โรจนส์ูโ่ศกนาฏกรรม, หนา้ 36. 
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เกือบทั้งหมดมาชานานแลว เงินเมืองไทยถูกขนไปตางประเทศปหน่ึงหลายสิบลานบาท ฉะน้ันคนไทยจึงไดยากจน

ลงทุกช้ันไป…รัฐบาลควรชวยนับแตราษฎรพลเมืองขึ้นไปจนถึงรัฐบาลและควรชวยคนไทย ถาเราดําเนิรผิดทางก็

กลับเปนชวยตางประเทศหาไดชวยคนไทยไม …แตอยางไรก็ดีขาพเจาเห็นวาควรรัฐบาลจะตองชวยเหลือกสิกร

ชาวนาที่มีอาการหนักอยูเวลาน้ีกอน…ซึ่งรัฐบาลเกากับรัฐบาลเจาคุณมโนที่แกไมสําเร็จน้ัน เปรียบเหมือนนาวา

สยามฝพายไมพรอมใหพรอมกัน …”74

75 

“…เหตุที่คนไทยไมรูซาบซึ้งถึงการระวังเศรษฐกิจ มีแตนิยมความสะดวกและการงาย ๆ ไป ไมพยายาม

เรียนใหรูจริง ฉะน้ีพาณิชยการ อุตสาหกรรมจึงตกอยูในมือของคนอ่ืนไปหมดสิ้น คงเหลืออยูก็แตการกสิกรรม

เทาน้ันที่คนไทยไดยึดถืออยู (แตคน ตางชาติก็ไดถือเอาไปไวมากอยูเหมือนกัน) …เชนการทํานาคนไทยเอาเขา

เปลือกขายใหแกโรงสี(ซึ่งโดยมากเปนของคนตางชาติ) เจาของโรงสีซื้อเอาตามราคาที่สมัครจะซื้อแลวกลับขายเปน

ขาวสารใหแกคนไทยตามราคาของตนสวนหน่ึง และสงไปขายตางประเทศสวนหน่ึง ปาไมที่วากันวาเปนปาไมของ

สยาม…แตการทําการคาไปตกอยูกับผูอ่ืน…ผูที่ไดรับผลอันเกิดจากการประกอบการเศรษฐกิจเปนของคนตางชาติซึ่ง

เขาตองสงวนไวเพ่ือสงไปบํารุงพวกพองยังบานเมืองของตน…กระทําใหคนตางชาติถืออํานาจพาณิชยการ, 

อุตสาหกรรม ไดเหมือนกับบานเมืองของเขาเอง จนกลากลาวใหไดยินอยูวา เมืองไทยอาศรัยจีนทุกอยาง ถาไมมีจีน

เสียแลวจะหาเมืองไทยไมได ซึ่งในฐานะที่เปนเจาของบานแลวนาเสียใจย่ิงนัก…”75

76 

แมแตพระสงฆก็ยังเขียนจดหมายมายังคณะราษฎรในประเด็นชาวตางชาติ ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 

2475 ความวา  

“…การอาชีวกรรมโดยมากตกอยูในกํามือของคนตางดาวทั้งน้ัน เปนหน้ีสินกันอยางรุงรัง ที่ดินของตนมัก

ตกอยูในกํามือของเจาหน้ีทั้งหมด เรื่องน้ีแหละจะทําใหพลเมืองจนลงอีกเปนจํานวนมาก…รักชาติคืออะไร ผลแหง

การแตกแยกพวกเชนน้ี การอาชีวะจึงตกไปอยูในมือชนตางชาติ…”76

77 

เปนที่นาสังเกตวาไมใชแตราษฎรโดยทั่วไปที่จะสงจดมายมายังรัฐบาล แมแตสมาชิกของคณะราษฎรเองก็

ปรากฏวาไดเขียนจดหมายเพ่ือช้ีแจง และแนะนําใหแกรัฐบาล อยาง ร.ท. ขุนจํานง ภูมิเวท คณะราษฎรสาย

ทหารบกผูน้ีไดเขียนบรรยายความเห็นไว 4 ขอดวยกัน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งมีทั้งประเด็นทาง

เศรษฐกิจและการเมือง ในประเด็นทางเศรษฐกิจน้ัน เขาไดบรรยายวา 

                                                            
75 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สาํนกันายกรฐัมนตร ีสร 0201.25/541 เรื่อง หลวงนฤราชภกัดี เสนอความเห็นเรื่องแกไ้ขเศรษฐกิจของประเทศ 

(พ.ศ.2476). 
76 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.25/504 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายสาย สามนกฤษณะ เตือนเหตบุกพรอ่งและการแกไ้ข

เศรษฐกิจของชาวสยาม (พ.ศ. 2476), 
77 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร 0201.25/429 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง พระมหาพลู ภากโร แสดงความเห็นเก่ียวกบัการบา้นเมือง 

(Political opinion) (พ.ศ.2475) 
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“… กระผมไดอินเตอรวิวกับพวกกรรมกรชาวนาหลายสิบคน ปรากฏวาพวกชาวนาเหลาน้ันพากันรองทุกข

วาเจาพนักงานรีดนาทาเรนในเรื่องใหเสียคาเสนา บางคนเปนสวนมากที่ไมมีเงินจะเสีย เจาพนักงานก็เขายืด

บานเรือนหรือทรัพยสินที่มีคาไวเปนประกัน พวกชาวนาพากันเดือดรอนถึงกับวามี่บานจะอยู และไมมีเขาจะกิน

ดังน้ีเปนตน… เปนเสียงชาวบานมาอุธร… มีชาวนาบางพวกพูดโดยไมคิดวา เรื่องน้ีถาคณะราษฎรไมชวยจัดการ

ระงับความเดือดรอนของพวกเรา พวกเขาจะต้ังศาลเต้ียขึ้นเอง เมื่อกระผมไดยินไดฟงเรื่องราวเหลาน้ี ก็เปนเหตุให

กระผมเกิดสะกิดใจขึ้นทันที เพราะไดทราบขาวโคมลอยวา หัวหนาเจาพนักงานทางกระทรวงเกษตราธิการสั่งหาม

มิใหผูใตบังคับบัญชาบอกโครงการที่ดําเนิรอยูเวลาน้ีใหผูใดทราบเลย แมแตผูที่อยูในสภาของคณะราษฎรก็ตาม 

ตามเหตุผลเหลาน้ีเปนถาเปนจริงก็จะสันนิฐานไดวาคงจะมีพวกคณะที่แอนต้ีคณะเราใชอํานาจขูเข็ญราษฎรชาวนา

ซึ่งเปนคนช้ันตํ่า เพ่ือใหพวกชาวนามีความเจ็บชํ้านํ้าใจโดยใหพวกชาวนาเขาใจวาอํานาจราชการของรัฐบาลใหมบีบ

คั้นเหลือแสน เมื่อเปนเชนน้ีก็จะไดอาศรัยกําลังชาวนาก็จะไดอาศรัยกําลังชาวนาซึ่งเปนคนช้ันตํ่าและไรความรู

ความคิดอยูแลวใหกอการกําเริบขึ้น… กระผมคิดวาควรจะสั่งงดการเก็บภาษีอากร คาเสนา และเงินรัชชูประการ

ช่ัวคราว แลวรีบจัดคนของเราไปเปาประกาศเกลี่ยกลอมใหราษฎรเขาใจใหแนนแฟนย่ิงขึ้น ตอมาเมื่อโครงการ

ปกครองของคณะใหมเราไดจัดการเปนปกแผนเรียบรอยดีแลวจึงคอยคิดเก็บภาษีอากรทีหลัง และการที่จะ

ประกาศใหราษฎรเขาใจไดทองแทควรจะเรียกผูใหญบานและกํานันมาช้ีแจงใหเขาไปอธิบายแกลูกบานของเขา

เอง…”77

78 

แมวาจดหมายดังกลาวที่เขียนมาจากสมาชิกคณะราษฎรจะแสดงใหเห็นวาบรรดาชาวนาน้ันมีความ

ยากลําบากอยางไรโดยการไปสอบถาม แตขอเสนอที่ขอใหงดการเก็บภาษีน้ีก็ต้ังอยูบนฐานผลประโยชนทาง

การเมืองของกลุมตนเปนหลัก ไมไดเปนผูประสบกับความเดือดรอนโดยตรง แตก็แสดงใหเห็นวาภายหลังการปฏิวัติ

สยามน้ันคงมีลักษณะการสืบเสาะหาความเห็นจากราษฎรจากสมาชิกคณะราษฎรอยูบางเพ่ือใหเปนประโยชนแก

ฝายตน และมีการรายงานกลับเขามายังฝายคณะราษฎรเอง และนอกจากน้ีแลวในชุดเอกสารดังกลาวน้ียังปรากฏ

การเขียนบันทึกขอความจากเจาหนาที่ซึ่งนาจะเปนผูรับเรื่องไดบันทึกขอความวา “ไดนําเรียนเจาคุณพหลฯ แลวสั่ง

วาขอนําเรียนเจาคุณมโนฯ ถาไมขัดของ” 78

79 การบันทึกขอความดังกลาวน้ีช้ีใหเห็นวาเมื่อมีการรับจดหมาย หาก

ประเด็นในจดหมายมีความสําคัญ หรือนาสนใจนาจะนําไปสูการสงตอยังสายบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป ดังที่ปรากฏใน

จดหมายของ ร.ท. ขุนจํานงภูมิเวท  

                                                            
78 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 47 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ร.ท. ขนุจาํนงภมิูเวท เสนอความเห็นควรงดเก็บภาษีอากร

ชั่วคราว (พ.ศ. 2475). 
79 เรื่องเดียวกนั.  
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 นอกจากเรื่องชาวนา หรือราษฎรที่เดือดรอนเน่ืองจากการเก็บภาษีตาง ๆ  แลวน้ันในประเด็นเรื่องกรรมกร

น้ันพบวามีจดหมายคาดหวังวารัฐบาลใหมจะแกไขปญหาเรื่องกรรมกรดังที่ปรากฏในจดหมายของ นายพรหม สูตร

สุคนธ ราษฎรจากจังหวัดหนองคาย จดหมายลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2475 เน้ือหาในจดหมายตอนหน่ึงกลาววา  

 “… จําเนียรกาลแตคณะราษฎรไดยึดอํานาจเปลี่ยนการปกครองใหมแบบ Constitutional มาถึงวันที่

ขาพเจาเขียนความเห็นน้ี 4 เดือนบริบูรณ พฤติกรรมที่คณะไดทํามายอมเปนที่พอใจแกประชาชนพลเมืองทั่ว

ประเทศ ขาพเจายอมเห็นอกและเห็นใจบรรดาทุก ๆ ทานที่มีสวนไดรวมงานอันน้ี ซึ่งพรอมแลวที่อุทิศเลือดเน้ือเพ่ือ

เห็นแกสันติสุขขอพลเมือง 12 ลาน โดยมิไดเห็นแกความยากลําเค็ญอะไรในทางสวนตัวเลย ถึงแมขาพเจาจักอยู

หางไกลจากพระนครก็จริงอยู แตเมื่อคิดใหลึกนึกใหซึ้งแลวยอมมองเห็นภาพแหงความยุงยากของคณะผูรับการ

ดําเนินการอันมหึมาน้ีอยูเหมือนกัน แตก็นาอนาถใจที่ประชาชนพลเมืองเราบางเหลาบางคณะพากันตะโกนในใน

หนังสือพิมพอยางกึกกอง ตางร่ํารองหาวาคณะทําการแฉะชาเฉื่อยชาไมหางานทําตามขอปฏิญาณ และอะไรตอ

อะไรทั้งหลายแหลจนถึงกับมีพวกคอมมิวนิสตทิ้งใบปลิวกลาวโทษคณะราษฎรอันเปนปฏิปกษรื้อเสี้ยนหนามตอ

ทางดําเนิรการของคณะอยางรายแรง พวกเหลาน้ีคือคิดเห็นประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนของชาติ และหาได

หวลลําลึกถึงสภาพกาลของคณะราษฎรผูซึ่งพลีทั้งชีวิตและเลือดเน้ือเพ่ือกอบกูเสรีภาพมาใหเปนสมบัติของพวก

ราษฎรทั้งหลายไม เมื่อคลื่นลมอันแสนรายที่เปนอุปสรรคตอทางเดิรของคณะมีมาประปนเชนน้ี คณะกรรมการ

ราษฎรควรที่จะระมัดระวังหาทางกําจัดปดเปาใหบางเบาเสียแตตนมือ อยาปลอยใหรวมกันเปนกอนเปนกลุมใหมมี

กําลังขึ้นได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความปนปวนในวงการของคณะ…”79

80 

 ประเด็นเรื่องคอมมิวนิสตในสยามน้ีเปนประเด็นที่ทั้งรัฐบาลเกาและรัฐบาลใหมตางตระหนักถึงอันตราย

และเปนที่จับตามองอยางมาก โดยปรากฏประกาศบนหนาหนังสือพิมพศรีกรุง ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2475 ของ

กรมตํารวจ เรื่อง กําหนดใหเงินสินบนแกผูที่จับพวกคอมมิวนิสต อันแสดงใหเห็นวาภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. มี

การเคลื่อนไหวจากลุมคอมมิวนิสตในสยามจริง และการพยายามปราบปรามจากฝายรัฐบาล ความในประกาศคือ 

 “ดวยปรากฏวาไดมีผูพิมพใบปลิวเผยแผลัทธิคือคอมมิวนิสตออกแจกและทิ้งตามตําบลตาง ๆ ในจังหวัด

พระนครชุกชุม เพ่ือเปนการปราบปรามใหย่ิงขึ้น กรมตํารวจจึงประกาศใหสินบนแกผูที่จับพวกน้ี ถาผูใดนําเหตุมา

แจงตอกรมตํารวจใหทําการจับกุมตัวผูเปนหัวหนาตนคิดคนสําคัญ คือผูกอการพิมพใบปลิวเผยแพรลัทธิคอมมูนิสต

ไดพรอมเครื่องพิมพภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2475 และคดีมีหลักฐาน ตํารวจจัดการฟองรองจนศาลลงโทษแลว 

กรมตํารวจจะใหเงินเปนรางวัลแกผูที่นําความมาแจงน้ันรายละ 500 บาท เสมอทุกรายไป”80

81 

                                                            
80 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 112 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็น นายพรหม สตูรสคุนธ ์วา่รฐับาลควรตัง้สมาคม

ชว่ยคนไรง้านโดยใหส้มาชิกเสียคา่บาํรุง และเงินจาํนวนนีเ้ป็นเงินประกนัการไรง้าน จะไดช้่วยอปุถมัภส์มาชิกท่ีไมมี่งานทาํในเวลาตอ่ไป(พ.ศ. 

2475). 
81 ศรกีรุง 4 มกราคม 2475.  
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 จากตนสายปลายเหตุที่กลาวมาของ นายพรหม สูตรสุคนธ วามีการเคลื่อนไหวคอมมิวนิสตในสยาม ดังน้ัน

เขาจึงเสนอตอรัฐบาลใหมตอไปวา  

 “… นโยบายที่จะพึงกําจัดปดปองเสี้ยนหนามเหลาน้ีไมมีอะไรจะวิเศษไปกวาการเพาะความนิยมและความ

มีอันจะกินใหแกพลเมืองที่ยากจน เพราะความจนเปนอิทธิพลอันแรงกลาซึ่งสามารถบรรดาลใหคนทั้งหลายผูที่

ประสพ เห็นผิดเปนชอบไดดวยความจําเปนบังคับปากกับทองเปนสิ่งสําคัญของคน เมื่ออ่ิมปากอ่ิมทองแลว 

ถึงแมวาจะทําอะไรลงไปก็ยังคิดอยูบาง แตเมื่อปากกับทองมันรองขึ้นเมื่อใด สุดแทแตใครจะใหทําสิ่งใดไดทั้งน้ัน 

แมแตชีวิตมนุษยก็อาจเห็นวาไมมีคาเสียเลย 

 กรรมกรที่ไมมีงานทําน้ันแหละเปนมูลอธิกรณกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประเทศ รัฐบาล

จัดการแกไขเสียไดแลวก็เทากับตัดไปหัวลม 

 วิธีพอจะแกไขไดก็คือ รัฐบาลจะตองต้ังสมาคมขึ้นสมาคมหน่ึง เรียกวาสมาคม “ชวยคนไรงาน” เปดรับ

สมาชิกทุกชนิด จะเปนกรรมกรก็ดี ไมใชกรรมกรก็ดี แตในใบสมัครตองใหปรากฏอาชีพของผูที่สมัครน้ันโดยชัดเจน 

เพ่ือใหทราบสถิติวากรรมกรทั้งหมดในประเทศของเรามีเทาใด ที่มีงานทําไดผลคาจางพอแกอัตภาพเทาใด ที่ไรงาน

ไมมีจะทําเทาใด ผูที่เปนสมาชิกน้ีจะตอง เสียคาบํารุงเปนงานรายไดของสมาคมเปนรายเดือนทุกคน ๆ หน่ึงเดือน

ละ 50 สตางค เงินประเภทน้ีเรียกวาเงิน “ประกันการไรงาน” … เมื่อสมาชิกคนใดที่มีงานทําอยูแลว หากพลาด

พลั้งลงไมมีงานทําก็จะไดความอุปถัมภค้ําชูจากสมาคมซึ่งจะไดจายเงินน้ีใหเปนเบ้ียเลี้ยงยังชีพเปนรายวัน ๆ ละ 25 

สตางค ก็พอจะเปนทางปลดเปลื้องความเดือดรอนในระวางไรงานไดช่ัวคราว และรัฐบาลควรจะหาเงินกอนหน่ึง

ฝากธนาคารไวเพ่ือหาดอกผลมาชดเชยใชจายในเมื่อมีกรรมกรไรงานมากขึ้น เงินกอนน้ีจะหาไดงายที่สุดโดยวิธีออก

ลอตเตอรี่ เปนตนวาออกลอตเตอรี่ 2 ลานบาท จายเปนคารางวัลเสียลานบาท คงไดเปนทุนสําหรับชวยคนไรงาน

ลานบาท เงินลานบาทเมื่อฝากธนาคารไวจะไดดอกเบ้ียปหน่ึงไมนอยกวา 30,000 บาท เมื่อรวมกับเงินที่เก็บไดจาก

สมาชิกแลวจะเปนเงิน 36,000 บาท ซึ่งพอที่จะจายเลี้ยงคนไรงานไมนอยกวา 400 กวาคนทุกปไป ถาหากตอไป

รัฐบาลไดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ขึ้น คนงานตางก็มีงานทํากันหมดแลว รายไดจากเงินประกันการไร

งานและดอกผลซึ่งไดจากเงินมูลนิธิที่ฝากไวก็พอจะพอกพูนขึ้นตามลําดับ… วิธีน้ีอารยประเทศตาง ๆ หลายประเทศ

ในยุโรปไดทดรองดูแลว เห็นวาเปนวิธีที่ใชไดดีมาก สําหรับประเทศเราควรจะทดรองดู กรรมกรที่ยากจนคนแคนที่

ไดรับอุปถัมภค้ําชูก็คงจะเลื่อมใสและบูชาตอนโยบายคณะรัฐบาลใหมน้ีโดยไมตองสงสัย…”81

82 

 จากจดหมายฉบับขางตนจะเห็นไดวาเปนประเด็นการการจัดการเก่ียวกับกรรมกรที่ตองการใหมีการเก็บ

เงิน “ประกันการไรงาน” กับกรรมกรพรอมทั้งยังแนะนําวิธีการทําใหทุนของสมาคมดังกลาวงอกเงยดังที่กลาวไป

                                                            
82 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 112 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ความเห็น นายพรหม สตูรสคุนธ ์วา่รฐับาลควรตัง้สมาคม

ชว่ยคนไรง้านโดยใหส้มาชิกเสียคา่บาํรุง และเงินจาํนวนนีเ้ป็นเงินประกนัการไรง้าน จะไดช้่วยอปุถมัภส์มาชิกท่ีไมมี่งานทาํในเวลาตอ่ไป

(2475). 
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แลว ในประเด็นเรื่องกรรมกรน้ีผูวิจัยมีสมมุติฐานวาภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่นําไปสูการเปด

โอกาสใหคในสังคมสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดแลวกลุมกรรมกรและประเด็นเรื่องกรรมกรในสยามก็

เปนกลุมที่นาจะมีความเคลื่อนไหวอยูมาก เน่ืองจากในชวงตนการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 คือวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 

2475 ไดมีจดหมายจากกรรมกรโรงงานมักกะสันไดเขียนจดหมายเขามาขอบคุณยังคณะราษฎร ซึ่งพิจารณาจาก

เอกสารแลวจดหมายดังกลาวาจะถูกนําเขาไปยังสภา ความในจดหมายน้ันไดแสดงความขอบคุณตอคณะราษฎรที่

รับพิจารณาคํารองทุกขวา  

“…. ตามที่คณะราษฎรไดมีความกรุณาพรอมใจกันพิจารณาคํารองทุกขของพวกขาพเจาและไดสั่งใหจัดต้ัง

กรรมการไตสวนเพ่ือใหความยุติธรรมแกพวกขาพเจา แลในที่สุดของการไตสวนปรากฏวเปนความสมจริงตามคํา

รองทุกขของพวกขาพเจาจึงไดสั่งใหยายพระสุวพันธฯ ไปเสียใหพนจากโรงงานน้ี และอนุญาตใหพวกขาพเจา

ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมงได เหมือนระเบียบเดิมน้ัน พวกขาพเจาทั้งหลายตางยินดีปรีดา…อํานาจความเที่ยงตรงของ

คณะราษฎรยอมทําลายลางผลาญเสียสิ้น เปนประดุจมหาเดชานุภาพแผไพศาลไปในทิศานุทิศ พนักงานของรัฐบาล

คนใดที่ไดรูไดเห็น ก็จะไมกลากระทําการอันไมชอบธรรม…เปนสัญญานบอกความสุขสมบูรณของทวยนาครชาว

สยามตอไปในอนาคตกาล…”83 

ตามหนาหนังสือพิมพยังปรากฏบทความที่พยายามเรียกรองเรียกสิทธิบางประการใหแกกรรมกร เชน

บทความ “ควรตรา พ.ร.บ. ชวยความปลอดภัยของกรรมกรฉะเพาะที่ทํางานลอแหลมตอันตราย” ที่เสนอวา 

 “…กรรมการที่ทํางานลอแหลมตออันตรายแกชีวิต เชนกรรมกรคุมเครื่องจักร โรงเลื่อย โรงสี และปนเสา

ขึ้นหลังคาเหลาน้ีเปนตน เราเคยไดยินขาวอยูบอย ๆ วากรรมกรถูกเครื่องจักรตัดมือเทา…กฎหมายควบคุมกรรมกร

ของตางประเทศ เชนประเทศอังกฤษบังคับนายจางวากรรมกรคนใดที่ทํางานลอแหลมตออันตรายแกชีวิต ซึ่งตอง

ถูกบาดเจ็บพิการหรือตายลงเน่ืองดวยการงานในหนาที่ นายจางตองจายเงินเลี้ยงชีพผูพิการหรือครอบครัวกรรมกร

ที่ตาย…”84 

นอกจากน้ีแลวยังมีประเด็นเรื่องความคาดหวังวารัฐบาลใหมจะเขามาเปนผูจัดการหางานใหแกราษฎรดังที่

ปรากฏในจดหมายของผูที่ลงนามวา ผูไดรับความจนซึ่งเปนคนไทย ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2475 ความใน

จดหมายไดแสดงความยินดีกับคณะราษฎรในการกอการปฏิวัติไดสําเร็จ พรอมทั้งไดแสดงความคาดหวัง วา  

 “…พวกขาพเจาทั้งหลายมีความยินดีเปนอันมาก เพราะคิดวาผูแทนสภาราษฎรคงจัดการหางานใหราษฎร

ทั้งหลายไดทําทุกคนในไมชา เพราะพวกขาพเจาทั้งหลายไดอานประกาศของคณะสภาราษฎรในขอ 3 ที่วาจะตอง

บํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรทั้งหลายในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทุกคนไดทํา  และจะ

                                                            
83 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 97 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง สตัยาบนัสญัญา กรรมกรโรงงานมกักะสนั แสดงความ

ขอบคณุจงกัภกัดีตอ่คณะราษฎรและใหส้ตัยาบนัสญัญา (2475). 
84 ศรกีรุง 10 มีนาคม 2475.  
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วางโครงการเสรฐกิจแหงชาติ และจะไมปลอยใหราษฎรไดรับความอดหยาก น้ันเมื่อพวกขาพเจาราษฎรทั้งหลาย 

ไดอานขอความเหลาน้ีแลวก็มีความยินดีอยางย่ิง และคอยวาเมื่อไรถึงจะไดงานกระทํา เพราะคิดวาในไมชาพวก

ขาพเจาราษฎรทั้งหลายคงไดงานกระทําเปนแน แตมาเวลาน้ีความคิดของพวกขาพเจาทั้งหลายน้ันเหนจะเปนหมัน

เสียแลว เพราะนับแตวันที่ไดเปลี่ยนแปลงเปนธรรมนูญการปกครองน้ันจนถึงเดียวน้ี พวกขาพเจาทั้งหลายก็ยังไมได

งานทํา จะไดทําบางก็แตพวกที่มีความรูสูง ๆ แลมีคนอุดหนุนเทาน้ัน แตสวนพวกขาพเจาทั้งหลายที่เปนคนจนและ

มีความรูน้ันยังไมมีงานทําเปนสวนมาก เพราะฉะน้ัน จึงไดขอประทานกราบเรียนมายังสภาผูแทนราษฎรทั้งหลาย

จงพึงวินิจฉัยเถิดวา การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จะใหไดรับความสงบเรียบรอยน้ัน 1 ราษฎรทุก ๆ คนจะตอง

ไดรับความสุขเสมอหนากัน 2 แลจะตองปราศจากสิ่งที่เดือดรอนบางอยาง 3 รัฐบาลไหมจะตองขวนขวายจัดการ

หางานใหราษฎรทุก ๆ คนไดทําภายในเร็วน้ี เชน การกสิกรรมเปนตนซึ่งเปนกระดูกสันหลังของประเทศ และ

กรรมกรพวกน้ีเสียกอนเพราะราษฎรทุก ๆ คนก็ไดถูกรัฐบาลไหมปลุกใหต่ืนขึ้นแลวจากความหายนะซึ่งสืบเน่ือง

จากรัฐบาลเกาน้ัน…ขอใหรัฐบาลไหมจงคิดเถิดวา ราษฎรทั้งหลายกําลังผอมมาแตครั้งรัฐบลเกาน้ัน ก็ยังไมไดรับ

ความบํารุงอะไรจากรัฐบาลไหมใหอวนขึ้นเลย.. ถารัฐบาลไมจัดการใหราษฎรทั้งหลายใหไดหลุดพนจากความอด

หยาก ซึ่งเปนขั้นตนเสียกอนแลว ราษฎรที่มีความอดหยากก็เห็นจะตองเปนคนเสียคนเปนแน..เวลาน้ีพวกขาพเจา

ราษฎรทั้งหลายกําลังไดรับความเดือดรอนมาก เพราะอีกไมก่ีวันแลวก็จะถึงกําหนดตองเสียสวยอีก แตเมื่อพวก

ขาพเจาทั้งหลายไมมีงานทําเชนน้ี พวกขาพเจาจะเอาเงินที่ไหนไปเสียใหแกรัฐบาล เพราะเวลาน้ีก็กําลังอดหยากได

กินมื้อไมไดกินมื้อ และเมื่อไมมีจะเสียพวกขาพเจาทั้งหลายก็จะตองถูกจับกุมไปทํางานโยธาตาง ๆ หรือมิฉน้ันก็ตอง

ถูกปรับเปนแน เพราะหตุฉน้ันพวกขาพเจาทั้งหลายจึงตองมาประชุมกันแลไดเขียนขอความเหลาน้ีเสนอมายัง

ผูแทนราษฎรทั้งหลาย เพ่ือไดวินิจฉัยขอความเหลาน้ีตามสมควร…”84

85 

 มุมมองของเจาหนาของฝายรัฐไดบันทึกความเห็นในจดหมายดังกลาวา “ใหมี พ.ร.บ. จัดหางานใหคนไมมี

งานทําและรัชชูปการไดเลื่อนกําหนดออกไปแลว ไมมีสาระ”85

86 เปนที่นาสังเกตวาในเอกสารบางช้ินไดมีการบันทึก

ความเห็นของเจาพนักงานผูรับเรื่อง และมีการสงเรื่องตอหากเปนประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยา

จากรัฐตอความคาดหวังของราษฎรในบางประเด็น ผูวิจัยขอยกตัวอยางของราษฎรที่ใชช่ือวา นายทา ไดเขียน

จดหมายถึงรัฐบาลในชวงตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2475 วา ควรใหมีการเปลี่ยนธนบัตรเสียใหม ซึ่งจะทําใหรัฐบาลได

กําไร รัฐบาลควรจัดทําเหรียญทองเพ่ือใชแทนธนบัตรเพราะนํ้าเงินราคาสูง เมื่อซื้อทองหนัก 1 บาท จะสามารถทํา

เหรียญทองไดถึง 4 เหรียญ ราคาเหรียญละ 25 บาท จะไดมูลคา 100 บาท เมื่อเจือกับแรอ่ืน 1 ใน 10 เปอรเซ็นต 

รัฐบาลจะไดกําไร 70 เปอรเซ็นต ตอไปเมื่อเหรียญทองไหลกลับเขาคลัง ก็ควรออกธนบัตรใชเสียอีก เทากับราคา

เหรียญทอง เขาก็จะขายดีขึ้น รัฐบาลก็จะมีทุนสํารองมากขึ้น และไดขอความกรุณาคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับรองใหกู

                                                            
85 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 29 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ผูไ้ดร้บัความจนซึง่เป็นคนไทย ขอใหร้บัชว่ยเหลือ ความขดั

สนอดหยากของพลเมืองโดยเรว็ (พ.ศ. 2475). 
86 เรื่องเดียวกนั. 
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เสนอไดกูเงินของสหกรณชาวนาสัก 50,000 บาท หรือ 30,000 บาท เพ่ือรับกรรมกรไรงานไปทํานาและตัดหวาย 

และหาของปามาขายตามแตเหมาะและใหแบงกําไรที่หักคาใชจายแลวสมทบทุนเดิมกึ่งหน่ึง อีกกึ่งหน่ึงจะขอรับ

เอา… โดยจะแบงใหแกกรรมกรคนละ 1 สวน ถาไมไดที่สหกรณจะขอกูที่พระคลังขางที่ ถาไมไดก็ขอให

คณะรัฐมนตรีจัดการขอพระบรมราชานุญาตออกลอตเตอรี่เพ่ือชวยกรรมกรไทยตอไป86

87 

 แผนกความเห็นไดเสนอในเอกสารช้ินน้ีวาใหสงตอไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชยการ และเปลี่ยนเปนสงไป

ยังสภาเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามไดปรากฏเอกสารจากฝายรัฐบาลอันแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาจากฝายรัฐบาล และ

บรรยากาศของความคาดหวังของราษฎรหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475  ในประเด็นที่เก่ียวของกับการของกูเงิน และ

เปนไปไดวาหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 น้ันมีการขอกูเงินจากราษฎรจํานวนไมนอย โดยที่ไดปรากฏขอความเสนอ

จากเจาพนักงานผูรับเรื่องตอเลขาธิการ วา 

 “… ความเห็นและเรื่องราวตาง ๆ ที่มีมา มักมีเรื่องขอกูเงิน หรือเกี่ยวกับกิจการสหกรณไมนอย ในขั้นที่

จะตอบรับเขาน้ี ถาตอบปดเรื่องเงินไปเสียทีเดียวไดก็ดีเหมือนกัน แตทางการดําริในเรื่องสหกรณเพียงใดบาง 

อยางเชน จะขยายทางไหน ดําริวางโครงการณชวยชาวนาระการใดถาใหทราบพอเลา ๆ จะเปนความรูแกผมและ

เจาหนาแผนกน้ี และจะโลงใจในการที่จะตอบโต…ความเห็นเรื่องราวน้ัน ๆ ขึ้น เฉพาะความเห็นเรื่องน้ีขอ 3 เขา

เสนอขอยักเยื้องมาหลายอยาง จะตอบปดเฉย ๆ น้ันยากอยูตามความเขาใจผูเสนอน้ีรูจักเจาคุณมโนฯ ดี…” 

ตอมาไดมีจดหมายตอบไปยังนายทา จากผูรั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน่ันก็คือ ประยูร ภมรมนตรี ผูซึ่งเปน 

1 ใน 7 ของสมาชิกผูกอต้ังคณะราษฎร หนังสือตอบกลับดังกลาวในชวงปลายเดือนมีนาคม วา 

“ขอขอบใจจะไดนําเสนอเพ่ือวินิจฉัยตอไป เรื่องกรรมกรน้ันอยูในวงแหงความดําริชวยเหลือของรัฐบาลซึ่ง

ไดดําเนิรการเปนลําดับมาดังปรากฏแลว แตเรื่องเงินน้ันเห็นจะจัดการใหตามที่ตองการไมได”87

88  

จากการคนหลักฐานผูวิจัยเห็นวาความคาดหวังจากราษฎรโดยทั่วไปที่คาดหวังตอรัฐบาลในระบอบ

การเมืองใหมมีที่มีจํานวนมากและชัดเจนน่ันก็คือประเด็นเรื่องการหางานทําที่มุงหวังใหรัฐบาลชวยเหลือในเรื่อง

ดังกลาวอยางเรงดวน ขณะที่ตามหนาหนังสือพิมพก็มีการลงขาวเก่ียวกับการหางานใหราษฎรทําอยูจํานวนหน่ึง 

เชน วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2475 เน้ือหาในขาวแจงวา “ทหารอาสาที่ไมมีงานจะไดทํางานกอนคนอ่ืน”โดย ทาง

ราชการจะใหความชวยเหลือคนทางงานที่ไดมีการลงทะเบียนกับสํานักงานจัดหางานประจําทองถิ่น โดยจะใหทํา

ถนนจากพระโขนงไปจังหวัดสมุทรปราการ หากเปนทหารอาสาที่เคยรับราชการในงานพระราชสงคราม หากมี

ความประสงคใหไปจดทะเบียนในสํานักงานจัดหางานจังหวัดประจําทองถิ่น และใหนําหลักฐานการเคยเปนทหาร

                                                            
87 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร. 0201.25/ 105 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นายทา เสนอความเห็นวา่รฐับาลควรจะทาํเหรยีญทองใช ้

และขอกูเ้งินจากสหกรณช์าวนาเพ่ือชว่ยกรรมกรท่ีไม่มีงานทาํ (พ.ศ. 2475). 
88 เรื่องเดียวกนั.  
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อาสาไปแสดงแกเจาหนาที่ โดยบรรดาทหารอาสาน้ีจะไดรับโอกาสเขาทํางานกอนคนอ่ืน ๆ88

89 โดยกอนหนาน้ันก็ได

มีการลงขาววา “กรรมกรวางงานเริ่มมีงานทําแลว”90 หรือหนวยงานของรัฐบาลแสดงความตองการกรรมกรเพ่ิม

เชน “กรมชางแสงตองการกรรมกรมือเบา กรรมกรหญิงจะหางานอาชีพไดสะดวก”91 จากขาวบนหนาหนังสือพิมพ

แสดงใหเห็นวาภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 รัฐใหมน้ันใหความสําคัญกับประเด็นกรรมกรอยางมาก และ

พบวากรมนคราทรไดทําหนาที่เปดรับสมัครบรรดากรรมกรวางงาน91

92 และมีการลงขาวรายงานประเด็นกรรมกรบน

หนาหนังสือพิมพอยางตอเน่ืองอันแสดงใหเห็นวาเรื่องดังกลาวน้ีรัฐบาลใหมใหความสําคัญ 

 นอกจากน้ีแลวผูวิจัยยังพบวาจดหมายประเภทขอกูเงินกับรัฐบาลใหมน้ีกระจายไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ เชน 

คณะกรรมาธิการเรื่องราวรองทุกข ศาลพระราชอาญา ไดปรากฏจดหมายของราษฎรชาวจังหวัดนนทบุรีช่ือ นาง

เภา สุดใจ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2475 เน้ือความในจดหมายไดบรรยายถึงความยากลําบากของตนจากการกูเงิน 

และกําลังจะสูญเสียที่นา วา  

 “ดวยขาพเจาไดกูเงินของนายนายวิง นางจุยมาเปนจํานวน 480 บาท ไดนําเอาโฉนดที่ดินนาของขาพเจา 

1 แปลง มีเน้ือที่ 9 ไร 3 งานเศษใหยึดถือไวเปนประกัน ในการที่กูมาประกอบการในการทํานา ครั้นมาเมื่อ 2 ปน้ี

ราคาเขาถูกกับผลรายไดของขาพเจานอกจากการทํานาแลวก็ไมมี จึงมิไดสงเงินตนแลดอกเบ้ียไหแกเจาหน้ี เจาหน้ี

จึงไดเรงรัดเงินจากขาพเจา ถาขาพเจามิไดชําระภายในปน้ีทางเจาหน้ีจะจัดการฟองรองและจะยึดที่นารายน้ีขาย

ทอดตลาด  เมื่อเจาหน้ียึดแลขายทอดตลาดรายน้ีแลวขาพเจาจะไดรับความเดือดรอนอยางย่ิง เน่ืองจากไมมีที่จะ

ทํามาหาเลี้ยงชีพตอไป 

        เพราะฉน้ัน ขาพเจาขอความกรุณาตอทานคณะกรรมการราษฎรเปนที่พ่ึงขอกูเงินจากคณะราษฎร เมื่อได

แลวจะไดถายถอนจากเจาหน้ีเกา และจะไดใหคณะทานยึดถือไวเปนประกันตอไป”92

93 

 หนวยงานดังกลาวไดมีจดหมายตอบไปยัง นางเภา สุดใจ ไปในทํานองเดียวกันกับหนวยงานอ่ืนผูผูวิจัยได

กลาวมากอนหนาน้ี วา “…คณะรัฐมนตรีไดต้ังคณะกรรมมาธิการขึ้นพิจารณาเรื่องราวรองทุกข คณะกรรมมาธิการ

ไดพิจารณาเรื่องของทานแลว เห็นวาเวลาน้ีรัฐบาลยังมิไดเปดโอกาสใหราษฎรกูเงิน จึ่งไมมีทางที่จะชวยเหลือได…”

93

94  

                                                            
89 ศรกีรุง 10 กมุภาพนัธ ์2475. 
90 ศรกีรุง 1 กมุภาพนัธ ์2475.  
91 ศรกีรุง 10 กมุภาพนัธ ์2475. 
92 ศรกีรุง 12 กมุภาพนัธ ์2475. 
93 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. สร.0201.40/41 เอกสารสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง นางเภา สดุใจ ขอกูเ้งินจากคณะราษฎร (พ.ศ. 2475). 
94 เรื่องเดียวกนั 
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 พอจะเห็นไดแลววาภายหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 มีจดหมายจากประชาชนไปยังกลุมผูนําในรัฐบาล

ใหม หรือรัฐบาล รวมไปถึงหนวยงานตาง ๆ ที่สามารถแจงความประสงคของราษฎร โดยในบทน้ีผูวิจัยไดนําเอา

เพียงบางประเด็นมานําเสนอเพ่ือใหเห็นความตองการของราษฎรโดยทั่วไปวามีลักษณะอยางไรบาง โดยสวนใหญ

แลวไดคาดหวังใหรัฐบาลในระบอบเขามาชวยแกไขปญหาเรื่องปากทอง ไมวาจะเปนการเรียกรองใหหางานใหทํา 

โดยอางจากหลัก 6 ประการ ที่มีกลาวกลาวถึงหลักเศรษฐกิจ น่ันก็หมายถึงวาการเผยแพรเรื่องนโยบายจาก

คณะราษฎรสูราษฎรน้ันไดมีการแพรกระจายและเปนที่รับรูบางแลว จึงกอใหเกิดความคาดหวังเรื่องการหางานให

ราษฎรทําขึ้น นอกจากประเด็นน้ีแลวยังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการวางระบบเศรษฐกิจก็ไดปรากฏขึ้นโดยทั่วไป ไม

วาจะเปนเรื่องการเงิน ไมวาจะเปนการลดภาษี หรือขอใหมีการเก็บภาษีชนิดใหมซึ่งเปนการหารายไดของรัฐ การ

ต้ังธนาคาร การต้ังโรงงานที่เปนของคนไทย หรือต้ังโรงสีที่จะตองดําเนินการโดยคนไทย ซึ่งก็สะทอนใหเห็นถึงการ

ขาดหนวยทางเศรษฐกิจเหลาน้ี และเห็นไดวาเปนการมุงไปที่การกีดกันชาวจีนเปนหลักอีกดวย นอกจากน้ีแลวยังมี

จดหมายบางฉบับที่สงมาจากแดนไกลซึ่งก็สะทอนใหเห็นวาสภาพปญหาในพ้ืนที่เปนอยางไร และตองการใหรัฐบาล

ย่ืนมือเขามาชวยเหลืออยางไรบาง และประเด็นสุดทายคือการขอกูเงินรัฐบาลใหม ซึ่งดูจะเปนปญหาอยางมาก 

เน่ืองจากมีหลักฐานที่ ช้ีใหเห็นวามีจดหมายจากราษฎรจํานวนมากสงเขามาเพ่ือขอความชวยเหลือ แตใน

ขณะเดียวกันรัฐก็ไมไดมีนโยบายที่จะใหราษฎรกูเงิน แตก็สะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจในสยามน้ันขาดฐานทาง

การเงินซึ่งสงผลอยางมากตอการดําเนินกิจการของราษฎรไมวาจะเปนทางอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม อยางไรก็

ดีผูวิจัยก็เล็งเห็นวาความหวังของราษฎรในมิติทางเศรษฐกิจที่มีตอระบอบการเมืองใหมในบางประเด็นราษฎรก็ตอง

เผชิญกับความผิดหวังกับรัฐบาลใหมที่ไมสามารถแกไขปญหาตรงกับที่คาดหวังไว และยังสะทอนใหเห็นถึงปฏิกิริยา

จากฝายรัฐดวย และความคาดหวังในมิติเศรษฐกิจที่มีตอคณะราษฎรในชวงตนหลังการปฏิวัติน้ีนาจะกระทบตอ

ความชอบธรรมของคณะราษฎรอยูไมนอย ทวารัฐบาลใหมน้ีก็มีความพยายามอยางย่ิงที่จะตอบสนองตอความ

ตองการของราษฎรเพ่ือลดความตรึงเครียดในสังคมลง ดังที่เห็นไดชัดก็คือเรื่องกรรมกรน่ันเองที่มีการต้ังกนวยงาน

รับจัดหางานแกผูวางงาน พรอมทั้งมีการรายงานความคืบหนาเรื่องการจัดหางานบนหนาหนังสือพิมพอีกดวย  

  

 



บทที่ 6 

บทสรปุ 

 

 การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของราษฎรตอระบอบการเมืองใหมภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เกิดขึ้น

เพ่ือตองการกลับไปทบทวนชุดคําอธิบายเดิมที่ยังคงทรงพลังในสังคมไทยนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน น่ันก็คือ ชุด

คําอธิบายที่กลาววาการปฏิวัติใน พ.ศ. 2475 น้ันเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงวงแคบในกลุมชนช้ันนําเทาน้ัน 

โดยที่ราษฎรมิไดเขามามีสวนรวมแตอยางใด สงผลใหเกิดผลเสียตอพัฒนาการทางการเมืองในระยะตอมา เกิดการ

ชวงชิงอํานาจทางการเมืองหรือที่เรียกวา “วงจรอุบาทว” ซึ่งเปนแนวทางอธิบายในเชิงรัฐศาสตรที่ถูกใชอธิบายการ

เมืองไทยอยูเสมอ พรอมทั้งมักยอนกลับไปกลาวถึงจุดเริ่มตนของระบอบประชาธิปไตยน่ันก็คือ การปฏิวัติในป พ.ศ. 

2475 ในเชิงตัดสิน เพราะฉะน้ันเพ่ือถกเถียงและเปดมุมมองใหมตอเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรการเมืองใน

อดีตที่มักไมใหพ้ืนที่ราษฎรและมักใหความสนใจกับการเมืองในหมูชนช้ันนําที่เปนสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง ซึ่งคําอธิบายดังกลาวน้ีผูวิจัยเห็นวาเปนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางการเมืองที่แคบและ

ไรชีวิติชีวาเกินไป  

ดังน้ันผู วิจัยจึงเห็นวาควรมีการศึกษาเรื่องราวของราษฎรที่ถือวาเปนสวนหน่ึงของพลังของความ

เปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นไดวาเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางความคิดของราษฎรที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่

สยามเขาสูระบบทุนนิยมภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงในป พ.ศ. 2398 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หลังจากที่สังคมสยามอยูในสภาวะก่ึงยุคจารีตในตนรัตนโกสินทร 

และหันเขาสูความเปนสมัยใหม สงผลใหเกิดการคลี่คลายเชิงโครงสรางทางสังคม เกิดคนกลุมใหม ๆ อาชีพใหม ๆ 

ขึ้นเพ่ือตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ี และกลุมคนที่เกิดใหมน้ันก็คือ “คนชนช้ันกลาง” ไดกลายมาเปน

กลุมที่เขาไปเปนสวนหน่ึงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และในขณะเดียวกันก็เปนกลุมที่ทาทายระบอบการ

ปกครองดวยเชนกัน กลาวคือ คนกลุมน้ีไดเกิดการสั่งสมประสบการณในชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสยาม 

ขณะที่โลกภายนอกของสยามเองก็ไดเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่

หลายประเทศตางเผชิญกับการปฏิวัติเพ่ือลมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแลวกาวเขาสูศักราชใหมของระบอบ

การปกครองที่เปดโอกาสในประชาชนไดเขามามีสวนรวม 

 สยามเองก็เชนเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ บนโลกที่เผชิญกับการปฏิวัติ ซึ่งกอนที่สยามจะดําเนินมาถึงวัน

คืนของความเปลี่ยนแปลงก็ไดมีการสะสมพลังของความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมมาแลวไมนอย ไมวาจะเปน

กระแสของการเรียกรองใหมีการเปลี่ยนระบอบการปกครอง การถกเถียงถึงระบอบการเมืองใหม ๆ ตามหนา

หนังสือพิมพมาแลวรวมไปถึงการวิพากษวิจารณรัฐบาลระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่ไมสามารถตอบสนองความ

ตองของราษฎรในสังคมที่มีซับซอนมากขึ้น เมื่อกาวเขาสูทศวรรษ 2470 พระบาสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตอง
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เผชิญกับกระแสการเมืองภายในที่เริ่มเขมขนมากขึ้นเน่ืองจากราษฎรเรียกรองความเปลี่ยน และขณะเดียวกันการ

ลมของตลาดหุนในสหรัฐอเมริกาไดสงผลกระทบมาถึงสยามและพ้ืนที่อ่ืน ๆ บนโลก เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าอยาง

รุนแรง เมื่อเผชิญกับปญหานานัปการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่เนนการสืบทอดผานทางสายเลือดตองเผชิญ

กับวิฤตความชอบธรรม เมื่อรัฐบาลในระบอบน้ีไมสามารถแกไขปญหาหรือตอบสนองตอความตองการของราษฎร

ได 

 กระทั่งวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลุมผูกอการที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร” ไดนํากําลังทหารเขา

มายึดอํานาจรัฐบาลเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ที่จากแตเดิมอํานาจของการบริหารประเทศจํากัดอยูที่

พระมหากษัตริยไดถายโอนมายังราษฎรเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทย ราษฎรสยามทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงครั้งน้ีจะมีปฏิกิริยาอยางไร หรือคาดหวังเรื่องใดบางตอรัฐบาลในระบอบใหมก็เปนประเด็นที่ยังไมคอย

มีผูศึกษามามากนัก ผูวิจัยเห็นวาการยอนกลับไปศึกษาราษฎรในชวงตนการปฏิวัตินาจะชวยเติมเต็มภาพของสยาม

หลังการปฏิวัติไดอีกมุมหน่ึงซึ่งเปนมุมของราษฎรที่เขามามีสวนรวมทางการเมืองที่เปดกวางขึ้น ขณะเดียวกันกลุม

ผูนําใหมน้ีก็ตองการแนวรวมก็ย่ิงเปนสาเหตุใหมีการเปดกวางใหราษฎร ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงริเริ่มคนความดวยการใช

เอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนหลัก ซึ่งเปนเอกสารสวนที่ราษฎรเปนผูเขียนเองเพ่ือสงมายังกลุมผูนําใหม

อันแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังตอระบอบการเมืองใหม ขณะเดียวกันก็เปนการสะทอนปญหาภายในสังคมที่เปน

มรดกตกทอดมาจากรัฐบาลกอนหนา นอกจากน้ีแลวยังมีการใชเอกสารช้ันตนอ่ืน ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศ 

และปฏิกิริยาทางสังคมในชวงการปฏิวัติอยางเชน รายงานผูสืบราชการลับ บันทึกความทรงจํา อนุสรณงานศพ 

เปนตน สิ่งเหลานน้ีลวนแลวเปนเอกสารหลักฐานช้ันตนที่ถูกนํามาใชเพ่ือสืบยอนกลับไปยังอดีต  

 โดยงานวิจัยเรื่อน้ีมีคําถามดังน้ีคือ ความคาดหวังประเด็นดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎร

ในชวง 1 ปแรกหลังการปฏิวัติมีประเด็นใดบางที่ประชาชนคาดหวังตอระบอบการเมืองใหม และความคาดหวัง

ประเด็นเหลาน้ีไดสงผลอยางไรตอบรรยากาศการเมืองและผูนําในระบอบใหม และมีวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ

เพ่ือศึกษาความคาดหวังของราษฎรที่มีตอระบอบการเมืองใหมอันถือไดวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในสังคมสยามในชวงเปลี่ยนผานระบอบการเมืองใหม โดยจะนําความคิดเหลาน้ันมาวิเคราะหโดยมุงไปที่

ประเด็นความคาดหวังในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมที่ประกอบไปดวย

ประชาชนจํานวนหน่ึงที่เขามาสูพ้ืนทางการเมือง และบรรยากาศทางการเมืองหลังการปฏิวัติสยาม 1 ป และใช

วิธีการดําเนินการศึกษาเปนงานวิจัยทางประวัติศาสตร (historical research) โดยจะเปนวิจัยเชิงเอกสาร 

(documentary research) ที่จะนําเอาเอกสารตางๆ ที่ไดคนความาทําการวิเคราะห แลวนําเสนอในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห 

 จากการคนควาจากหลักฐานช้ันตนพบวามีอยูหลายประเด็นมากที่ราษฎรในขณะน้ันตองการใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันจดหมายบางฉบับไดก็ทิ้งเคารอยบรรยากาศของสยามหลังการปฏิวัติไวอยูไมนอย

เชนเดียวกัน ซึ่งก็ชวยใหผูอานไดเห็นภาพของสยามหลังหารปฏิวัติไมมากก็นอย ซึ่งก็ชวยขยับขยายความเขาใจจาก
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แตเดิมที่มักศึกษาบรรยากาศทางการเมืองสยามหลังการปฏิวัติผานบันทึกความทรงจําของผูนําคนสําคัญ หรือชน

ช้ันนําเกา แตวิจัยเรื่องน้ีกลับใหภาพที่มาจากราษฎรโดยทั่วไป ซึ่งราษฎรเหลาน้ีเปนชาวนา พอคา พระสงฆ 

กรรมกร เสมียน ทนายความ ผูประกอบอาชีพอิสระ และขาราชการซึ่งไมไดอยูในระดับสูงนัก ซึ่งโดยรวมแลวคน

กลุมน้ีอาจจะถือไดวาเปนชนช้ันกลางที่อานออกเขียนได และมีภูมิหลังแตกตางหลากหลาย บางมาจากพอคา

ทองถิ่น กรรมกร ขาราชการในทองถิ่น ขาราชการในสวนกลาง เปนตน ซึ่งประสบการณในชีวิตของคนแตละกลุมมี

สวนอยางมากในการหลอหลอมและกําหนดความคาดหวังของตนเองที่มีตอระบอบการเมืองใหม 

 ผลจากการศึกษาผูวิจัยไดทําการแบงมิติความคาดหวังใหญ ๆ อยู 2 ประเด็นดวยกันคือ ในบทที่ 4 จะ

อธิบายความคาดหวังของราษฎรที่มีตอระบอบการเมืองใหมในมิติสังคมและการเมือง ซึ่งถือเปนมิติใหญเน่ืองจาก

เปาหมายของการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือเรื่องการเมือง ราษฎรจะมีปฏิกิริยาและคาดหวังตอผูนําในระบอบ

ใหมอยางไรในมิติทางสังคมและการเมือง ผูวิจัยพบวาราษฎรสยามน้ันมีความคาดหวังที่แตกตางกันมาก และสวน

ใหญที่ปรากฏความคาดหวังมักเนนไปที่หนวยงานราชการซึ่งมีจดหมายที่แสดงความคาดหวังไวเปนจํานวนมากที่

ตองการใหใหมีการปรับเปลี่ยนการทํางานในระบบราชการ นอกจากน้ียังพบวาแนวคิดที่ปรากฏขึ้นอันเปนการ

ปะทะระหวางความเกาและความใหมในสังคมไดปรากฏขึ้นในจดหมายเชนประเด็นเรื่องความเทาเทียมที่นําไปสู

ความคาดหวังเรื่องอ่ืน ๆ ตามมา นอกจากน้ีในประเด็นการศึกษาพบวามีการขอใหปรับการศึกษาใหสนองกับ

ระบอบการเมืองใหม รวมไปถึงการริเริ่มกอต้ังโรงเรียนที่มีแนวทางการสอนเพ่ือรับใชระบอบการเมืองใหมขึ้นใน

สยาม การกอตัวของการรวมกลุมเปนสมาคมตาง ๆ ของราษฎรก็ไดปรากฏขึ้นอยางคึกคัก ขณะเดียวกันใน

หลักฐานที่เปนรายงานสืบราชการลับที่ผูวิจัยไดประเมินคุณคาหลักฐานความนาเช่ือถือไวนอยเน่ืองจากไมทราบวา

ผูเขียนรายงานน้ันมีเปาหมายอยางไรในการเขียน แตก็แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศขาวลือ และเสียงซุบซิบตาง ๆ ที่

ปรากฏนอกเหนือเอกสารที่เปนทางการอยางหนังสือพิมพ ทําใหเห็นความตึงเครียด ความคาดหวัง ความ

หวาดระแวงของคนหลายกลุม ซึ่งบรรยากาศเหลาน้ีลวนมีผลตอการกระทําของคนแตละกลุมแตกตางกันไป 

 สําหรับความคาดหวังของราษฎรในมิติทางเศรษฐกิจน้ีพบวาราษฎรสวนใหญตองการใหรัฐบาลในระบอบ

ใหมเขามาจัดการชวยเหลือ และแทรกแซงเศรษฐกิจภายในเน่ืองจากในอดีตไมมีการแทรกแซงโดยรัฐ ไมวาจะเปน

ความตองการใหมีการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมของรัฐ การพัฒนาและสนับสนุนและเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่

สําคัญคาดหวังวารัฐจะตองจัดใหมีการวางสถาบันทางเศรษฐกิจและตองมีเครื่องมือทางการเงินใหม เพ่ือเปนฐาน

ทางการเงินใหแกราษฎรในประเทศไดสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได หรือกลุมกรรมกรไดพยายาม

เรียกรองสิทธิของตน แตอยางไรก็ตามก็ไดปรากฏวาในมิติทางเศรษฐกิจน้ีราษฎรบางสวนตางรูสึกผิดหวังเน่ืองจาก

ระบอบการเมืองใหมสามารถตอบสนองไดเชนเรื่องการขอลดภาษี การขอกูเงิน เปนตน ดังน้ันความคาดคาดหวังใน

มิติทางเศรษฐกิจน้ีนาจะมีสวนลดทอนความชอบธรรมของผูนําใหมอยูบางในชวงแรก เน่ืองจากปญหาทาง

เศรษฐกิจที่สืบเน่ืองมาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ีเปนปญหาที่ซับซอนและกระทบกันเปนลูกโซ ซ้ํายังตอง

เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญจึงย่ิงสงผลใหการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจมีความยากและซับซอนขึ้น แต
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อยางไรก็ตามเมื่อคนควาเพ่ิมเติมจากขาวในหนังสือพิมพผูวิจัยก็พบวากลุมผูนําใหมไมไดน่ิงนอนใจ แตก็ไดพยายาม

ที่จะแกปญหาเรื่องเศรษฐกิจใหแกราษฎร เรื่องที่เห็นไดชัดคือเรื่องการจัดหางานใหแกราษฎรที่มีการต้ังหนวยงาน

ขึ้นมาเพ่ือนรับผิดชอบ พรอมทั้งมีการลงขาวบนหนาหนังสือพิมพเพ่ือรายงานประเด็นการจัดการงานใหแกผู

วางงานเปนการเฉพาะซึ่งก็เปนปฏิกิริยาของผูนําในระบอบใหมที่มีตอความคาดหวังของราษฎร แตหากมองในมุม

กลับก็จะเห็นวาปญหาเรื่องการวางงานอาจจะเปนปญหาใหญที่ลดความชอบธรรมรัฐบาลใหมไดมากจึงตองรีบ

แกไขปญหาเน่ืองจากกระทบกับคนสวนใหญในสังคมจะไดไมเกิดวิกฤตความชอบธรรมในการบริหาร 

  จากทั้งหมดที่กลาวน้ีอาจกลาวไดวาเปนสวนเล็ก ๆ ที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอระบอบการเมืองใหมของ

ราษฎรสยาม ซึ่งถือวามีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรจํานวน 12 ลานคนในขณะน้ัน และอาจจะอยู

หางไกลจากศูนยกลางการปกครอง ซึ่งเปนเง่ือนไขวาคําอธิบายในงานวิจัยช้ินน้ีจะไมสามารถใหภาพแทนราษฎร

สยามทั้งหมดได แตเพียงช้ีใหเห็นวายังมีราษฎรที่กระตือรือรนและตอบสนองตอระบอบการเมืองใหม ซึ่งก็สัมพันธ

กับภูมิหลังของผูที่พยายามเขามามีสวนรวมดวยเชนกัน เพราะฉะน้ันแลวจากคําอธิบายเดิมที่ใหภาพราษฎรหลัง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนภาพของราษฎรที่ไมกระตือรือรนทางการเมืองควรไดรับการทบทวนใหมอีกครั้ง

จากหลักฐานเอกสารตาง ๆที่ผูวิจัยไดนํามาแสดงเปนหลักฐานวาในสยามน้ันราษฎรสวนหน่ึงมีความกระตือรือรน

ทางการเมือง และบางความเห็นก็ถือวากาวหนาอยางมากในชวงน้ัน และมิใชราษฎรที่ยืนคอยความเปลี่ยนแปลง

อันเกิดจากชนช้ันนําทางการเมืองแตเพียงอยางเดียว 
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 เลื่อน ศราภัยวาณิช. 2512. ฝนรายของขาพเจา. พระนคร: มิตราการพิมพ. 

ศราวุฒิ วิสาพรม. 2556. “80 ป การปฏิวัติสยาม 2475 ยอนพินิจพรมแดนความรูการปฏิวัติสยาม 2475  (อี ก

 ครั้ง)”.วารสารสถาบันพระปกเกลา  (มกราคม-เมษายน). หนา 5-37. 

ศราวุฒิ วิสาพรม. 2559. ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ: มติชน. 

ศิโรตม คลามไพบูลย. 2547.  แรงงานวิจารณเจา ประวัติศาสตรราษฎรผูหาญกลาทาสมบูรณาญาสิทธ์ิไทย. 

 กรุงเทพฯ: มติชน. 

สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล. “ความผิดพลาดทางประวัติศาสตรของปรีดี พนมยงค” ใน ประวัติศาสตรที่เพ่ิงสราง, (ม.

 ป.ท., สํานักพิมพ 6 ตุลารําลึก. 



สมศักด์ิ มหาทรัพยสกุล. 2534. การเก็บเงินรัชชูปการและผลกระทบตอสังคมไทย ระหวาง พ.ศ. 2444-2482, 

 ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

สิริลักษณ ศักด์ิเกรียงไกร (บรรณาธิการ). 2523. พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) นักเศรษฐศาสตรคนแรก

 ของเมืองไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

สุนทรี อาสะไวย. 2534. “พระสารสาสนพลขันธกับตําราเศรษฐศาสตรวาดวยเศรษฐกิจการคา” วารสารไทย

 คดีศึกษา 8,1 สิงหาคม. 

อนุสรณงานฌาปนกิจศพ นายมังกร สามเสน ณ เมรุวัดมงกุฎกษัตริยาราม วันที่ 21 ธันวาคม 2490 .พระนคร: 

 โรงพิมพไทยพิทยา. 

อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตํารวจโท หลวงโหมรอนราญ (ตุ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา) ณ วัดตรีทศ

 เทพ วันเสารที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520. 

อรรถจักร สัตยานุรักษ. 2555. การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนช้ันนําไทยต้ังแตรัชกาลที่ 4 ถึงพุทธศักราช 

 2475. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณวิทยาลัย. 

อัจฉราพร กมุทพิสมัย. 2530. “ปญหาภายในสังคมไทยกอนการปฏิวัติ 2475 ภาพสะทอนจากเอกสารและงาน

 เขียนหนังสือพิมพ”. กรุงเทพฯ:สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อัญชลี สุสายันณ. 2545. ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพรและผลกระทบตอสังคมไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ 

 พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน พระราชทานเพลิงศพ นางสาวอัญชลี สุสายัณห ท.ช.,  ท.ม. ณ ฌาปน

สถานวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นต้ิง

 แอนดพับลิชช่ิง. 

อาทิตยทิพอาภา, พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา. 2477. ประวัติศาสตรสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส และสมัยนโป

 เลียนโบนาปารต ภาคที่ 1.ม.ป.ท. โรงพิมพเจตนาผล. 

ขาวจากหนังสอืพิมพ 

 กสิกร 1 เมษายน 2470 

ศรีกรุง 28 มิถุนายน 2475. 

ศรีกรุง 1 กุมภาพันธ 2475. 

ศรีกรุง 4 มกราคม 2475. 

ศรีกรุง 10 กุมภาพันธ 2475. 

ศรีกรุง 10 มีนาคม 2475. 



  ศรีกรุง 12 กุมภาพันธ 2475. 

เอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

หอจดหมายเหตุ. แหงชาติ. สร.0201.16/30 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายนามผูสืบราชการลับ.  

หอจดหมายเหตุ. แหงชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. บร.7บ/10 เอกสารรัชกาลที่ 7 เรื่อง นายภักดี นายไทยเห็นควรต้ังกฎหมายคอนสติตูช่ัน. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.25/108 สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ราษฎรผูยากจน และมีความรักชาติเปน

 อยางย่ิง ขอใหรัฐบาล (1) ลดอัตราแลกเงินใหตํ่าลง (2) ใหตัดทอนเงินเดือนขาราชการที่เกินกวา 100 

 บาท (3) ลดหยอนภาษีโรงราน (4) ลดคาเชาที่ดิน (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.25/146 สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องความเห็นเรื่องเงินรัชชูปการ (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.25/239 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นของราษฎรขอใหลดเงิน

 คารัชชูปการ (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.25/429 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระมหาพูล ภากโร แสดง
 ความเห็นเกี่ยวกับการบานเมือง  (Political opinion) (พ.ศ.2475). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.25/504 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายสาย สามนกฤษณะ เตือนเหตุ
 บกพรองและการแกไขเศรษฐกิจของชาวสยาม (พ.ศ. 2476). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.25/536 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สงรางแผนโภคกิจสําหรับประเทศ

 สยามของนายโชติ คุมพันธ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.25/614 สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องบัตรสนเทห เสนอความเห็นชวยเหลือ

 ราษฎร (พ.ศ. 2476). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร 0201.8/14 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายโชติ คุมพันธุ (พ.ศ.2475-2476). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.16/21 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คําสั่งผูรักษาพระนครฝายทหาร 

 คราวเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 102 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระยาคําวิจิตรธุระราษฎร แสดง

 ความเห็นเรื่อง การทํานา การสํารวจชายหญิงซึ่งไมมีงานทํา การพนันและอ่ืน ๆ (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 105 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายทา เสนอความเห็นวารัฐบาล

 ควรจะทําเหรียญทองใช และขอกูเงินจากสหกรณชาวนาเพ่ือชวยกรรมกรที่ไมมีงานทํา (พ.ศ. 2475). 



หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 111 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายสงา เจริญย่ิง เสนอความเห็น 
 (1) ใหรัฐบาลต้ังโรงสีแลว รับซื้อขาวจากชาวนา เพ่ือปองกันมิใหจีนขูดเลือดเน้ือและโกงชาวนา (2) ขอให
 งดหรือลดภาษีไมเพ่ือชาวนาที่ทํานาเสร็จจะไดมี อาชีพทางตัดไม (3) ควรอนุญาตใหคนไทยขายของ
 โดยวิธีเสี่ยงโชค จับสลากจะไดจูงใหคนไทยอุดหนุนสินคาของคนไทย (พ.ศ. 2475). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 112 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็น นายพรหม สูตรสุคนธ 
 วารัฐบาลควรต้ังสมาคมชวยคนไรงานโดยใหสมาชิกเสียคาบํารุง และเงินจํานวนน้ีเปนเงินประกันการไร
 งาน จะไดชวยอุปถัมภสมาชิกที่ไมมีงานทําในเวลาตอไป (พ.ศ. 2475). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 29 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ผูไดรับความจนซึ่งเปนคนไทย 

 ขอใหรับชวยเหลือ ความขัดสนอดหยากของพลเมืองโดยเร็ว (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 42 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายประสิทธิ นาโต ขอให

 ชวยเหลือกรรมกร และชาวนาโดยเร็ว หรือใหต้ังกรรมการแกไชเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 47 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ร.ท. ขุนจํานงภูมิเวท เสนอ
 ความเห็นควรงดเก็บภาษีอากรช่ัวคราว (พ.ศ. 2475). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/ 97 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สัตยาบันสัญญา กรรมกรโรงงาน

 มักกะสัน แสดงความขอบคุณจงักภักดีตอคณะราษฎรและใหสัตยาบันสัญญา (2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร. 0201.25/85 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายรอยตํารวจโท หยง จุลกะเศียร 

 แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเงิน (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/13 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คําปฏิญาณของพระราชวงศและ

 ขาราชการ ซึ่งใหไวตอคณะราษฎรฯ (พ.ศ.2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/22 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/23 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/24 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/25 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/26 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/27 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผูสืบราชการลับ 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/28 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผูสืบราชการลับ.  

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผูสืบราชการลับ. 



หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16/35 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผูสืบราชการลับ. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/ 324 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ขอใหคณะราษฎรระวัง
 หนังสือพิมพสยามหนุมเพราะหนังสือพิมพเดลิเมลจะใชเปนเครื่องมือขัดขวางการดําเนิรของคณะราษฎร 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/ 370 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ความเห็นพระภิกษุการเผยแผ
 ลัทธิการปกครองของรัฐบาลใหม (2475). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/117 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นของ น.ม.ส ราษฎร
 ชนบท ควรต้ังโรงเรียนที่มีมัธยม ตามอําเภอตาง ๆ (พ.ศ. 2475). 
  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/15 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นของคนจน ขอใหลด

 อัตราไปรษณียคาสงหนังสือพิมพ (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/16 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นนายพิศ ปญญาลักษณ ให

 เลิกการนุงผาโจงกระเบน (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/18 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นของนายรักชาติ ขอให

 ขาราชการนุงผาพ้ืนเมืองที่อยูในเมืองไทย แทนที่จะนุงผามวง (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/23 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาโนช เศรษฐบุตร กับพวก 5 คน 
 เสนอความเห็นวา ไมควรเลิกบรรดาศักด์ิขาราชการเสีย ควรมียศถาและบรรดาศักด์ิไวเชนเดิม เพ่ือ
 จะไดใหเปนรางวัลหรือสินนํ้าใจ และเปนที่ระลึกแทนการขึ้น เงินเดือนแกผูทําดีทําทําชอบในสมัยการ
 ฝดเคืองน้ี (พ.ศ. 2475). 
  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/23 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายบุญเน่ือง อะโนมะศิริ 

 ความเห็น 1 เปลี่ยนศัพท “ราชการ” เปนรัฎการ” หรือ “รัฐการ” 2 ออกสตางค ½ และ ¼  ใหราษฎรใช

 (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/25เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ช.ศุภสีห แสดงความเห็นวาควร

 เพ่ิมภาษีบุหรี่ แอลกอฮอล และเครื่องสําอางเพ่ือเอาเงินไปบํารุงการหางานใหกรรมกรกํากับวาผูที่จะเปน

 บรรณาธิการหนังสือพิมพตองสอบไลวิชชาการเมืองได (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/291 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นของมหาชนชาวสยาม

 เสนอความเห็นวิธีจัดใหบานเมืองเจริญ (พ.ศ.2475). 

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/296 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความเห็นของ ร.ต.อ.เก้ือ 

 สุววรรณ เศรษฐกิจ และการศึกษาฯ (พ.ศ. 2475). 

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/349 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายเซง ตันเจริญสุข ขอใหสภา

 ผูแทนจัดสถานที่ใหโอกาสพวกรูกฎหมายและการเมืองเขาน่ังฟงการประชุมของสภา (พ.ศ. 2475). 



หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/367 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายนาม ปถมภาคย เห็นวาการที่

 ผูแทนไปแสดงปาฐกถาใหราษฎรฟงน้ันผูพูดเปนชาวกรุง ซึ่งชาวบานนอกฟงไมใครเขาใจ เพราะไมใช

 ภาษาที่พูดกัน และรับจะอธิบายใหพวกเหลาน้ันทราบ (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/437 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง พอคาลําปางเสนอความเห็น

 เรื่องชวยราษฎร (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/71เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง นายเจ็ง พิศัลยบุตร ใหควบคุม
 หนังสือพิมพ (พ.ศ. 2475). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/72 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายสงวนสาลี แสดงความเห็นให
 เผยแผช้ีแจง พ.ร.บ. ที่ออกประกาศ (พ.ศ.2475).  
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/75 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลวงอักษรสุทธิ แสดงความเห็น

 เรื่องความไมมั่นคงของเมืองไทย (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/78 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลวงระงับประจันตคาม แสดง

 ความเห็นเกี่ยวกับวงงานของราชการ (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.25/87 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายสุข ฉายาชวลิต สงเสริมกิจการ
 ในหนาที่ของรัฐบาลคือ 1  ควรเลิกการจายเงินสินบน 2 จัดโครงการกระทรวงมหาดไทยเสียใหม 3 เลิกใช
 นามบรรดาศักด์ิ 4 เลิกใชคําวาผูรั้ง (พ.ศ. 2475). 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.40/36 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องนายเพง บุนนาค ขอต้ังโรงเรียน

 ธรรรมนูญนิยมและรัฐวิทยาศาสตร (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.40/41 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นางเภา สุดใจ ขอกูเงินจาก

 คณะราษฎร (พ.ศ. 2475). 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.8/17เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง นายเพง บุนนาค เสนอความเห็นรวม

 หลายเรื่อง ดานกฎหมาย พระราชบัญญัติ และการปกครองฯ (พ.ศ. 2575-2476).  

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.8/18 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นายมังกร สามเสน. 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สํานักนายกรัฐมนตรี สร 0201.25/541 เรื่อง หลวงนฤราชภักดี เสนอความเห็นเรื่อง
 แกไขเศรษฐกิจของประเทศ (พ.ศ.2476). 
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