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คำำานำำา

๑๑ พฤษภาคมของทีกุป ีค่อ วัินีปรดีีิ พนีมยงค์ ซึ่่�งเป็นีวัินีสุำาคัญ์ 
ของมหาวิิทียาลั่ยธรรมศิาสุติร ์ เพ่�อรำาล่่กถ่งผูู้้ประศิาสุน์ีการ ปรดีีิ  
พนีมยงค์ รฐับุรุษอาวิุโสุของประเทีศิไทีย แล่ะบุคคล่สุำาคัญ์ของโล่ก  
ทีี�ได้ิสุรา้งคุณูปการเป็นีอเนีกปรยิายให้กับประเทีศิของเรา ทัี�งในีทีาง 
การเมอ่ง เศิรษฐกิจั สัุงคม ศิิล่ปวัิฒนีธรรม แล่ะการศ่ิกษา กล่่าวิจัำาเพาะ 

มหาวิิทียาลั่ยธรรมศิาสุติรเ์อง ท่ีานีค่อผูู้้ประศิาสุน์ีการของเรา ทีี�วิาง
รากฐานีให้มหาวิิทียาลั่ยธรรมศิาสุติรเ์จัรญิ์ก้าวิหน้ีามาจันีถ่งทีกุวัินีนีี�

ในีวิาระ ๑๒๒ ปีชาติกาล่ ศิาสุติราจัารย์ ดิร.ปรดีีิ พนีมยงค์  
แล่ะ ๙๐ ปีแห่งการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครอง ๒๔ มิถนุีายนี ๒๔๗๕-
๒๕๖๕ ซึ่่�งท่ีานีเป็นีบคุคล่สุำาคัญ์ผูู้ห้น่ี�งในีคณะราษฎรนัี�นี มหาวิิทียาลั่ย

ธรรมศิาสุติรไ์ด้ิรว่ิมกับมลู่นิีธปิรดีีิ พนีมยงค์ จััดิการปาฐกถาแล่ะเสุวินีา
ในีหัวิขอ้เกี�ยวิกับ Sustainable Development Goals (SDGs) แล่ะ
การพฒันีาไปสุูป่ระชาธปิไติยสุมบรูณ์ เพ่�อเปน็ีการประยกุต์ิแนีวิคิดิของ 
ท่ีานีอาจัารย์ปรดีีิกับแนีวิคิดิรว่ิมสุมัยในียุคปัจัจัุบันีเข้าด้ิวิยกันี ซึ่่�ง 
เช่�อว่ิาจัะเป็นีประโยชน์ีสุำาหรบันัีกวิิชาการ นัีกศ่ิกษา แล่ะประชาชนีทัี�วิไป

มหาวิิทียาลั่ยธรรมศิาสุติรก็์ติระหนัีกถ่งควิามสุำาคัญ์ของ 
เป้าหมายการพัฒนีาทีี�ยั�งย่นี (SDGs) ซึ่่�งรบัรองโดิยประเทีศิสุมาชิก
สุหประชาชาติิ ๑๙๓ ประเทีศิ โดิยได้ิผู้นีวิก SDGs เข้ากับการบรหิาร

งานีในีทีุกคณะแล่ะทีุกศิูนีย์การศ่ิกษา รวิมถ่งนีำามาอยู่ในีหลั่กสุูติร 
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การเรยีนีการสุอนี นีอกจัากนีี�ยังมีคณะกรรมการจััดิทีำานีโยบาย
ด้ิานี SDGs ของมหาวิิทียาลั่ย ด้ิวิยพันีธกิจั ๔ ด้ิานี ค่อ (๑) สุรา้ง
มหาวิิทียาลั่ยยั�งย่นีในีทีุกศิูนีย์การศ่ิกษา (๒) สุนัีบสุนีนุีงานีวิิจััยทีี�ให้

ผูู้วิ้ิจััยมอิีสุระทีางควิามคิดิ (๓) สุ่งเสุรมิให้ทีกุคณะทีำางานีรว่ิมกับรฐับาล่
แล่ะองค์กรภายนีอกมหาวิิทียาลั่ย แล่ะ (๔) ให้เสุรภีาพแก่นัีกศ่ิกษา 
สุ่งเสุรมิการมส่ีุวินีรว่ิมในีการพฒันีามหาวิิทียาลั่ย

ผูู้้ประศิาสุน์ีการ ปรดีีิ พนีมยงค์ เคยกล่่าวิถ่งจัุดิประสุงค์อันี 
ยิ�งใหญ์่ในีการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครอง ๒๔๗๕ เอาไวิ้ว่ิา สุาระ 
สุำาคัญ์ทีี�ท่ีานีปรารถนีานัี�นี ค่อ การ “บำารุงควิามสุขุสุมบรูณ์ของราษฎร”  
ซึ่่�งก็เป็นีควิามใฝ่่ฝ่ันีแล่ะเป้าหมายของพวิกเราทีุกคนีในีการพัฒนีา
ประเทีศิอย่างยั�งย่นีสุ่บไป แม้ท่ีานีอาจัารย์ปรดีีิจัะถ่งแก่อสัุญ์กรรม 
ไปแล้่วิ ๓๙ ป ีแต่ิชวิีิติแล่ะงานีของท่ีานียงัเปน็ีแรงบนัีดิาล่ใจัใหกั้บผูู้ค้นี
เสุมอมา แล่ะติล่อดิไป

รั้องศ�สตรั้�จำ�รั้ยเ์กศิน่ วิฑูรูั้ช�ติ
อธกิารบดีิมหาวิิทียาลั่ยธรรมศิาสุติร์
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บัทบัรรณาธิกิาร

เน่ี�องด้ิวิยสุถานีการณ์การแพรร่ะบาดิของโรคติิดิเช่�อไวิรสัุ
โคโรนีา ๒๐๑๙ ทีี�ยังรา้ยแรงอยู่ในีปี พ.ศิ. ๒๕๖๔ จ่ังไม่ได้ิมีการจััดิ
งานีวัินีปรดีีิ พนีมยงค์ แล่ะการจััดิพิมพ์หนัีงสุ่อ ปรีดีีีบรีรีณานุุสรีณ์ 
๒๕๖๔ แต่ิอยา่งใดิ

สุำาหรบัหนัีงสุ่อ ปรีดีีีบรีรีณานุุสรีณ์ ๒๕๖๕ ในีปีนีี� จััดิทีำาข่�นี

เพ่�อรำาล่่กถ่งชีวิิติแล่ะงานีของผูู้้ประศิาสุน์ีการ ปรดีีิ พนีมยงค์ (๑๑ 
พฤษภาคม ๒๔๔๓ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖) แล่ะเพ่�อรว่ิมเฉลิ่มฉล่อง
ในีมงคล่สุมยัทีี�คณะราษฎรเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองครบ ๙๐ ป ี(๒๔ 
มถินุีายนี ๒๔๗๕-๒๕๖๕) ในีฐานีะทีี�ผูู้ป้ระศิาสุนีก์ารเปน็ี “มนัีสุมอง” 
ของคณะราษฎร แล่ะเป็นี ๑ ในี ๗ สุมาชิกทีี�เริ�มคิดิก่อการตัิ�งแต่ิทีี� 
กรุงปารสีุ ประเทีศิฝ่รั�งเศิสุ 

เน่ี�อหาภายในีหนีังสุ่อเล่่มนีี�ล้่วินีคัดิมาจัากบทีควิามแล่ะ 
บทีสัุมภาษณ์ของผูู้้ประศิาสุน์ีการทัี�งสิุ�นี เพ่�อให้นัีกอ่านีได้ิรบัทีราบ 
เร่�องราวิของคณะราษฎรจัากควิามทีรงจัำาของผูู้้ประศิาสุนี์การเอง 
ทัี�งนีี� ต้ิองขอขอบคณุนีางสุาวิสุดุิา แล่ะนีางดิษุฎี พนีมยงค์ ทีายาทีของ 
ผูู้้ประศิาสุน์ีการ ในีฐานีะเจ้ัาของลิ่ขสิุทีธิ� ทีี�อนีุญ์าติให้นีำามาพิมพ์ 
เผู้ยแพรไ่ดิใ้นีครั�งนีี� 

บทีควิามทัี�ง ๓ เร่�อง เคยรวิมพมิพม์าแล้่วิในีหนัีงสุ่อ บางเรี่�อง

เกีี่�ยวกัี่บคณะรีาษฎรี ๒๔๗๕ ทีี�ท่ีานีผูู้้หญ์งิพนูีศิขุ พนีมยงค์ จััดิพมิพ ์
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เป็นีอนีุสุรณ์ในีงานีฌาปนีกิจัศิพ นีายวีิระ วีิระไวิทียะ ณ เมรุวัิดิ 
มกุฏกษัติรยิาราม วัินีอาทิีติย์ทีี� ๒๒ พฤศิจิักายนี พ.ศิ. ๒๕๓๕  
ดัิงคำาอาลั่ยในีหนัีงสุ่อดัิงกล่่าวิ ควิามติอนีหน่ี�งว่ิา

“สำำ�หรับัง�นฌ�ปนกิิจวีีรัะ ข้�้พเจ้�ปรั�รัถน�มีส่ีำวีนรัว่ีมีกิ�รักิศุล
กัิบเจ้�ภ�พ จึงจัดพิมีพ์หนังสืำอซึ่ึ�งเปน็ข้้อเข้ียนข้องน�ยปรัดีี พนมียงค์์ 
“บางเร่�องเกี�ยวิกับคณะราษฎร ๒๔๗๕”...เพื�อเปน็บรัรัณ�กิ�รัแด่ท่่�น
ที่�มี�รัว่ีมีไว้ีอ�ลัยวีีรัะในวี�รัะสำดุท้่�ยนี�”

ในีการจััดิพิมพ์ครั�งนีี� บรรณาธิการได้ิจััดิหมวิดิหมู่ให้ดิูอ่านี 
งา่ยข่�นี แล่ะเพิ�มเติิมเอกสุารหลั่กฐานี (Authentic Document) เท่ีาทีี� 
หาได้ิ จัากงานีเขยีนีทีี�ผูู้ป้ระศิาสุน์ีการอ้างถ่งไว้ิ เพ่�อควิามสุะดิวิกในีการ 
สุ่บค้นีสัุจัจัะทีางประวัิติิศิาสุติรต่์ิอไป

สุำาหรบั “คณะรั้�ษฎรั้ก้บก�รั้อภิิว้ฒน์ปรั้ะช�ธิิปไตย ๒๔ 
มิถุุน�ยน” เป็นีสุุนีทีรพจัน์ีทีี�นีายปรดีีิแสุดิงไวิใ้นีโอกาสุก่�งศิติวิรรษ

ประชาธปิไติยไทีย ๒๔ มิถุนีายนี ๒๕๒๕ เพียงไม่ถ่ง ๑ ปี ก่อนีทีี�
ท่ีานีจัะถ่งแก่อสัุญ์กรรม อันีอาจันัีบเป็นีการแสุดิงทัีศินีะเกี�ยวิกับ 
การอภิวัิฒน์ีประชาธปิไติยของคณะราษฎรเป็นีครั�งสุุดิท้ีายของท่ีานี  
ซึ่่�งให้ทัี�งข้อเท็ีจัจัรงิในีทีางประวัิติิศิาสุติร ์แล่ะบทีเรยีนีสุำาหรบัควิาม- 
ล้่มเหล่วิของคณะราษฎรในีการสุถาปนีาระบอบประชาธิปไติย 

ในีประเทีศินีี�
สุ่วินี “บ�งเรั้่�องเก่�ยวก้บก�รั้ก่อต้�งคณะรั้�ษฎรั้แล่ะรั้ะบบ

ปรั้ะช�ธิปิไตย” พมิพค์รั�งแรกเม่�อวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี ๒๕๑๕ นีอกจัาก
มุง่หมายทีี�จัะอธบิายขอ้เท็ีจัจัรงิเกี�ยวิกับคณะราษฎรแล้่วิ เน่ี�อหาหลั่ก 
อีกสุ่วินีหน่ี�ง ค่อ การเปิดิฉากโจัมตีินีายสุุลั่กษณ์ ศิิวิรกัษ์ โดิยไม ่
ออกนีาม ว่ิาเป็นี “สุวิะสัุงคม” ด้ิวิยเหติผุู้ล่ใดิบ้าง ต่ิอมาภายหลั่งเม่�อ 
นีายสุุลั่กษณ์ฯ “ติาสุว่ิาง” แล่ะได้ิขอขมา ปรบัควิามเข้าใจักับ 
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ผูู้้ประศิาสุน์ีการในีปี พ.ศิ. ๒๕๒๓ อันีเป็นีปีทีี�ผูู้้ประศิาสุน์ีการมีอายุ
ครบ 8๐ ปบีรบิรูณ์นัี�นีแล้่วิ ท่ีานีจ่ังได้ิแกไ้ขเพิ�มเติิมบทีควิามนีี�ใหม ่โดิย 
ตัิดิทีอนีเน่ี�อหาสุ่วินีทีี�มุง่โจัมตีินีายสุลัุ่กษณ์ฯ ออกไป

นีอกจัากบทีควิามทีี�ท่ีานีเขยีนี ๒ เร่�องนีี�แล้่วิ ชิ�นีสุดุิท้ีาย “ก�รั้
พิ้ฒน�ปรั้ะช�ธิปิไตยต�มปณิธิ�นข้องคณะรั้�ษฎรั้” บรรณาธกิาร
ตัิ�งช่�อใหม่จัากบทีสัุมภาษณ์ของผูู้้ประศิาสุน์ีการ ในีวิาระ ๔8 ปี 
ประชาธปิไติยไทีย เม่�อวัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี ๒๕๒๓ ซึ่่�งนีายโคทีม  
อารยีา ผูู้แ้ทีนีสุหภาพเพ่�อสิุทีธเิสุรภีาพของประชาชนี เปน็ีผูู้สัุ้มภาษณ์ 

ควิามน่ีาสุนีใจัของบทีสัุมภาษณ์นีี� ค่อ ทัีศินีะต่ิอผูู้เ้ผู้ด็ิจัการทีี�ปกครอง
เม่องไทีย ทัีศินีะต่ิอผูู้้นิียมเผู้ด็ิจัการ แล่ะควิามรบัผู้ิดิชอบของคณะ-
ราษฎรต่ิอพฒันีาการประชาธปิไติยไทีย ซึ่่�งท่ีานีได้ิแสุดิงไวิใ้ห้ปรากฏ
แล้่วิ

อน่ี�ง พง่กล่่าวิไว้ิด้ิวิยว่ิา นีายโคทีมเป็นีสุามขีองนีางพรทิีพย ์(สุกลุ่

เดิิม อัศิวินีนีท์ี) ซึ่่�งเป็นีบุติรขีองนีางวิิสุวิาที (สุกลุ่เดิิม บุนีนีาค) ผูู้้เป็นี
ธดิิาของนีางพิศิ (สุกุล่เดิิม ณ ป้อมเพชร) กับ พ.ติ.ติ. พระอดิิศัิกดิิ�
อภิรตัิน์ี (เต็ิม สุรุยิวิงศ์ิ บนุีนีาค) โดิยทีี�นีางพศิิเปน็ีพี�สุาวิคนีโติของท่ีานี
ผูู้้หญ์ิงพูนีศิุข พนีมยงค์ นีายโคทีมจ่ังมีควิามสัุมพันีธท์ีางเครอ่ญ์าติิ 
กับผูู้้ประศิาสุน์ีการ ผู้่านีทีางภรรยานัี�นีเอง

หวัิงว่ิาหนัีงสุ่อเล่่มนีี�จัะเป็นีประโยชน์ีสุำาหรบัผูู้้ทีี�ยังระล่่กถ่ง 
นีายปรดีีิ พนีมยงค์ แล่ะชว่ิยกันีทีำาใหผู้้ล่ของการทีี�ก่อสุรา้งไว้ิดีิแล้่วินัี�นี  
ไมสุ่ญู์หายไป 

กษิดิศ อน้นที่น�ธิรั้
๑๙ มนีีาคม ๒๕๖๕







บางเรี่�องเกีี่�ยวกัี่บ
คณะรีาษฎรี ๒๔๗๕



คณะรีาษฎรี 
กัี่บกี่ารีอภิิวฒันุ์
ปรีะชาธิปิไตย 
๒๔ มิถิุนุุายนุ

พมิพค์์ร้�งแรก : ก่ึ่�งศตวรรษประชาธิปิไตย (๒๔75-๒5๒5)

โดิย โค์รงการก่�งศตวรรษประชาธปิไตย เม่�อ พ.ศ. ๒๕๒๕
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สุวัิสุดีิด้ิวิยควิามเคารพอย่างยิ�ง แด่ิประชาชนีชาวิไทียผูู้้รกัชาติิ  
รกัประชาธปิไติย ทีี�มใีจัเป็นีธรรมทัี�งหล่าย

ด้ิวิยคุณเสุวิติร เปี� ยมพงศ์ิสุานีต์ิ ประธานีคณะอำานีวิยการ
งานี “ก่�งศิติวิรรษประชาธปิไติย” ได้ิแจ้ังมายังผู้มว่ิา เน่ี�องด้ิวิยวัินีทีี�  
๒๔ มิถุนีายนี ๒๕๒๕ เป็นีวัินีครบรอบ ๕๐ ปีแห่งประชาธปิไติย 

ในีประเทีศิไทีย องค์การเอกชนีแล่ะกลุ่่มบคุคล่ต่ิาง ๆ ในีประเทีศิจ่ังได้ิ 
รว่ิมกันีกำาหนีดิทีี�จัะจััดิให้มีงานี “ก่�งศิติวิรรษประชาธิปไติย” ข่�นี  
ณ จัุฬาล่งกรณ์มหาวิิทียาลั่ย ในีวัินีทีี� ๒๔-๒๗ มิถุนีายนี ๒๕๒๕  
โดิยมวัีิติถปุระสุงค์เพ่�อ

๑. ระล่่กถ่งคุณงามควิามดีิของผูู้้ทีี�ได้ิอุทิีศิตินีเพ่�อเสุรมิสุรา้ง
ระบอบประชาธปิไติยข่�นีในีประเทีศิไทีย

๒. สุะท้ีอนีปญั์หาการพฒันีาระบอบประชาธปิไติยในีประเทีศิไทีย

๓. เผู้ยแพรห่ลั่กการประชาธปิไติยแล่ะสุ่งเสุรมิการมีสุ่วินีรว่ิม
ทีางการเมอ่งของประชาชนี

๔. เสุนีอขอ้คิดิเหน็ีเกี�ยวิกับการพฒันีาระบอบประชาธปิไติยของ
รฐับาล่ แล่ะผูู้้มส่ีุวินีเกี�ยวิขอ้ง

๕. สุรา้งควิามสุมานีฉันีท์ีในีบรรดิากลุ่่มประชาธปิไติย 
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ผู้มขอขอบคณุท่ีานีประธานีกับกรรมการอำานีวิยการแล่ะองค์การ
เอกชนีกับบคุคล่ต่ิาง ๆ ในีการทีี�ท่ีานีทัี�งหล่ายได้ิระล่่กถ่งผูู้้อทิุีศิตินีเพ่�อ
เสุรมิสุรา้งประชาธปิไติย แล่ะในีการทีี�ท่ีานีทัี�งหล่ายมคีวิามปรารถนีาดีิ

ทีี�จัะดิำาเนิีนีการต่ิอไปเพ่�อใหช้าติิไทียบรรล่ถุ่งซึ่่�งประชาธปิไติยสุมบูรณ์
ติามแนีวิทีางแห่งวัิติถปุระสุงค์ทีี�กำาหนีดิไว้ินัี�นี

อน่ี�ง ท่ีานีประธานีฯ แจ้ังว่ิา คณะอำานีวิยการฯ เห็นีว่ิา ผู้มเป็นี 
ผูู้้มีสุ่วินีในีการสุถาปนีาการปกครองระบอบประชาธิปไติยข่�นีในี
ประเทีศิไทีย จ่ังใครจ่ัะได้ิสุุนีทีรพจัน์ีของผู้ม เพ่�อแสุดิงให้ปรากฏแก่

ประชาชนีชาวิไทียในีช่วิงเวิล่าเปิดิงานีนัี�นี ผู้มยนิีดีิสุนีองควิามปรารถนีา
ของท่ีานีทัี�งหล่าย

สุ่วินีเร่�องทีี�ควิรกล่่าวิในีสุุนีทีรพจัน์ีนัี�นี ผู้มคำาน่ีงว่ิา นีอกจัาก 
ท่ีานีทัี�งหล่ายแล่ะประชาชนีชาวิไทียผูู้้รกัชาติิ รกัประชาธิปไติย ทีี�
มีใจัเป็นีธรรมเห็นีว่ิา คณะราษฎรได้ิอุทิีศิตินีรบัใช้ชาติิเพ่�อสุรา้ง

ประชาธปิไติยแล้่วิ ก็ยังมีบุคคล่จัำานีวินีหน่ี�งทีี�ตัิ�งตินีเป็นีปรปักษ์ได้ิ
ดิำาเนิีนีการโดิยตินีเองบ้าง แล่ะโดิยใชล้่กูสุมนุีบ้างใสุ่รา้ยคณะราษฎร
ด้ิวิยประการต่ิาง ๆ ทีี�ติรงกันีข้ามกับวัิติถุประสุงค์ของท่ีานีทัี�งหล่าย 
แล่ะยิ�งข่าวิการทีี�ท่ีานีทัี�งหล่ายรเิริ�มงานี “ก่�งศิติวิรรษประชาธปิไติย” 
ได้ิพัฒนีาขยายกว้ิางข่�นีแล้่วิ ฝ่่ายตัิ�งตินีเป็นีปรปักษ์ต่ิอคณะราษฎร

ก็ได้ิทีวีิการใสุ่รา้ยคณะราษฎรยิ�งข่�นี แล่ะถ่งขีดิสุงูสุดุิเม่�อไม่นีานีมานีี� 
โดิยมผู้ีู้เขยีนีบทีควิามเผู้ยแพรที่ี�ใชห้วัิเร่�องว่ิา “เผู้ด็ิจัการยคุแรก” กล่่าวิ
เบิกเร่�องมคีวิามดัิงต่ิอไปนีี�

เผด็็จการยุุคแรกฟัักตััวขึ้้�นในระบอบประชาธิิปไตัยุ

ที่่� “คณะราษฎร” ได้็สถาปนามัันขึ้้�นมัาเม่ั�อ ๒๔ มัิถุนายุน 

๒๔๗๕ “ผ้้เผด็็จการ” คนแรกก็ไมั่ใช่ใครที่่�ไหน บุคคลสำคัญ
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ใน “คณะราษฎร” นั�นเอง หลังจากที่่�ที่อด็ “เงา” ขึ้องเขึ้าจาก

ชยัุชนะในการปราบ “ขึ้บถบวรเด็ช” เด็อ่นตัลุาคมั ๒๔๗๖ ให้

เด็น่ชัด็ขึ้้�นมัาที่ล่ะน้อยุชั�วเวลาไม่ัถง้ ๗ ปี เขึ้ากไ็ด็ค้รองอำนาจ 

“เผด็็จการ” เตั็มัตััว ผ้้คนหวาด็หวั�นกลัวกันที่ั�งแผ่นด็ิน

ตั่อคำถามัที่่�ว่าเหตัุใด็ “คณะราษฎร” จ้งด็่วนที่ำลายุ

อดุ็มัการณ์ประชาธิปิไตัยุเรว็นกั คนร่วมัสมัยัุกับ “คณะราษฎร”  

คงให้คำตัอบไม่ัได้็ชดั็เจน โด็ยุเฉพาะสมัาชิกขึ้อง “คณะราษฎร”  

เอง เพราะภาวการณ์ภายุนอกแลสถานการณ์ภายุใน “คณะ- 

ราษฎร” ได้็เอ่�ออำนวยุจนทุี่กคนเห็นเป็นความัจำเป็นที่่�จะ

มัอบอำนาจที่่�ได็้มัาให้รวมัศู้นยุ์อยุ้่ที่่�หลวงพิบ้ลสงครามัแตั ่

ผ้้เด็่ยุว

บทีควิามดัิงกล่่าวิเป็นีการใสุ่รา้ยสุมาชิกคณะราษฎรทีุกคนี

เพ่�อให้เสีุยช่�อเสีุยง แล่ะถูกดิูหมิ�นีเกลี่ยดิชัง แต่ิอันีทีี�จัรงินัี�นี สุมาชิก 
คณะราษฎรมากมายหล่ายคนีได้ิอทิุีศิตินีต่ิอสุู้จัอมพล่ พิบูล่สุงคราม  

ในีกรณีทีี�ท่ีานีผูู้้นีี�ปฏิบัติิผู้ิดิหลั่กประชาธปิไติย อันีเป็นีผู้ล่ให้ท่ีานีต้ิอง 
ล่าออกจัากติำาแหน่ีงนีายกรฐัมนีติร ี แล่ะอีกหล่ายกรณีทีี�ผูู้้ต่ิอต้ิานี 
ท่ีานีผูู้้นัี�นีต้ิองถูกจัองจัำาหรอ่ต้ิองลี่�ภัยอยู่ในีต่ิางประเทีศิ สุมาชิกฯ ทีี� 
เสีุยหายหรอ่ทีายาทีจ่ังมสิีุทีธขิอใหศ้ิาล่ยติุิธรรมพจิัารณาผูู้ใ้สุ่รา้ยนัี�นีได้ิ 

บทีควิามดัิงกล่่าวิขา้งบนีนัี�นีจ่ังขดัิต่ิอวัิติถปุระสุงค์ของคณะกรรมการฯ

ฉะนัี�นี เพ่�อให้เร่�องในีสุนุีทีรพจัน์ีของผู้มเป็นีไปติามวัิติถปุระสุงค์

ของคณะกรรมการฯ ผู้มจ่ังขอเสุนีอเร่�อง “คณะรั้�ษฎรั้ก้บก�รั้อภิิว้ฒน์
ปรั้ะช�ธิปิไตย ๒๔ มิถุนุ�ยน”
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ผู้มขอเรยีนีว่ิา เพ่�อทีุ่นีแรงออกเสีุยงของผู้มทีี�ชราแล้่วิ ผู้มจ่ังขอ
ใหป้ระธานีสุมาคมนัีกเรยีนีไทียในีฝ่รั�งเศิสุ๑ เปน็ีผูู้อ่้านีขอ้เขยีนีของผู้ม
ต่ิอไปนีี� สุ่วินีขอ้สุรุปท้ีายนัี�นีผู้มจัะกล่่าวิเอง

๑. ชื่่�อของคณะรีาษฎรี

๑.๑ สถุ�นก�รั้ณ์ก่อต้�งคณะก�รั้เม่องในสม้ยสมบูรั้ณ�ฯ

ในีบรรดิาเหติหุล่ายประการซึ่่�งเกจิัอาจัารยที์ี�ตัิ�งตินีเป็นีปรปักษ์
ต่ิอคณะราษฎร ได้ิเสุาะหาเอามาโจัมตีิคณะราษฎรนัี�นี ก็มีประการ
หน่ี�งทีี�ท่ีานีกับพวิกได้ิสัุ�งสุอนีสุานีศิุิษย์ว่ิา ผูู้้ก่อการเปลี่�ยนีแปล่งการ- 
ปกครอง ๒๔ มิถุนีายนีฯ เรยีกตินีเองว่ิา “คณะราษฎร” โดิยราษฎร 
ไม่รูเ้ห็นีด้ิวิย อันีเป็นีการจัูงใจัให้สุานีุศิิษย์ไม่ยอมรบัรูก้ารมีอยู่ของ 

คณะราษฎรตัิ�งแต่ิเริ�มก่อตัิ�ง ผู้มจ่ังขอให้ท่ีานีทีี�ยงัมชีวิีิติอยู ่แล่ะจัำาควิาม 
สุมยัสุมบรูณาฯ โปรดิระล่่ก แล่ะท่ีานีทีี�เกิดิภายหลั่งสุมยันัี�นี โปรดิศ่ิกษา
ถ่งสุถานีการณ์ก่อตัิ�งคณะการเมอ่งสุมยัสุมบรูณาฯ แล่ะเกี�ยวิกับวิิชาการ
แท้ีจัรงิดัิงต่ิอไปนีี�

(๑) ในีสุมัยสุมบูรณาฯ นัี�นี บุคคล่ไม่มีสิุทีธริวิมกันีก่อตัิ�งคณะ

การเม่อง ฉะนัี�นีการก่อตัิ�งคณะการเม่องจ่ังต้ิองทีำาเป็นีการลั่บ แล่ะ
ยิ�งเป็นีคณะการเมอ่งทีี�มวัีิติถปุระสุงค์ล้่มระบอบสุมบูรณาฯ แล้่วิ ก็ยิ�ง
ต้ิองก่อตัิ�งคณะเปน็ีการลั่บมาก ไมอ่าจัประกาศิปา่วิรอ้งใหร้าษฎรหรอ่
ประชาชนีจัำานีวินีมากเข้ามารว่ิมในีคณะการเมอ่งได้ิ ฉะนัี�นีจัะนีำาเอา
ตัิวิอย่างของ “คณะเก๊กเหม็ง” ภายใต้ิการนีำาของซึุ่นียัติเซึ่็นีมาใช้แก่

คณะการเม่องไทียในีระบอบสุมบูรณาฯ ไม่ได้ิ เพราะคณะเก๊กเหม็ง 

๑ เขา้ใจัว่ิา ค่อ คณุเสุาวินีีย ์ลิ่มมานีนีท์ี - บรรณาธกิาร.
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อาศัิยเขติสัุมปทีานีทีี�รฐับาล่จีันีให้แก่ต่ิางประเทีศินัี�นี ป่าวิรอ้งให้ 
ชาวิจีันีจัำานีวินีมากเขา้มารว่ิม

(๒) ผูู้้เร ิ�มก่อตัิ�งคณะราษฎร ๗ คนีทีี�ปารสีุนัี�นีเป็นีราษฎรไทีย

สุมบูรณ์ ต่ิอมาได้ิดิำาเนิีนีการลั่บติามสุภาพทีี�เหมาะสุมสุมัยนัี�นี รว่ิม
กับราษฎรไทียอีกกว่ิาหน่ี�งรอ้ยคนีเข้ารว่ิมเป็นีสุมาชิกคณะราษฎร
เป็นีประเภที ดีิ ๑ ซึ่่�งเป็นีกองหน้ีา แล้่วิมีราษฎรประเภที ดีิ ๒, ดีิ ๓  
อีกมากมายทีี�สุนัีบสุนีนุีแล่ะสุมทีบกับกองหน้ีา ทัี�งนีี�แสุดิงชัดิเจันีว่ิา 
ราษฎรไทียจัำานีวินีพอสุมควิรทีำาการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองเม่�อ 

๒๔ มิถุนีายนีนัี�นีรูเ้ห็นีด้ิวิย ฉะนัี�นีจ่ังต่ิางกับผูู้้ทีี�ต้ิองดิำาเนิีนีการติาม
ยทุีธศิาสุติรจี์ันีซึ่่�งต้ิองการใชวิ้ิธชีนีบทีล้่อมเมอ่ง จ่ังต้ิองการใหม้พีล่เมอ่ง
จัำานีวินีล้่านี ๆ คนีรูเ้ห็นีด้ิวิย ซึ่่�งจัะต้ิองทีำาการรบกับรฐับาล่ให้ถ่งแก่ 
ล้่มติายจัำานีวินีมาก ๆ

(๓) ขอให้นัีกวิิชาการทีี�มีใจัเป็นีธรรมติรวิจัค้นีว่ิามีติำารา

รฐัศิาสุติรข์องประเทีศิใดิบ้างทีี�สุอนีว่ิา ถ้าจัะตัิ�งเป็นีคณะหรอ่พรรค 
การเม่องทีี�แปล่ช่�อเป็นีภาษาไทียว่ิา “ราษฎร” หรอ่ “ประชาชนี” ไซึ่ร ้ 
ก็จัะต้ิองเสุนีอให้ราษฎรหรอ่ประชาชนีจัำานีวินีเท่ีาใดิรูเ้ห็นีด้ิวิยก่อนี

ถ้าสุมมติิว่ิา นัีกวิิชาการผูู้ใ้ดิย่นียันีว่ิามีติำารารฐัศิาสุติรเ์ช่นีนัี�นี 
ก็ขอไดิโ้ปรดิวิินิีจัฉัยด้ิวิยว่ิาในีสุมัยทีี�บางรฐับาล่ไทียได้ิอนีุญ์าติให้

ตัิ�งพรรคการเม่องได้ินัี�นีมีคนีตัิ�งพรรคช่�อว่ิา “พรรคราษฎร”, “พรรค
ประชาชนี”, แล่ะ “พรรคสุหประชาไทีย” (จัอมพล่ ถนีอมฯ เป็นีหวัิหน้ีา) 
แต่ิมีดิอกเติอรห์รอ่นัีกวิิชาการใดิบ้างทัีกท้ีวิงว่ิา พรรคเหล่่านัี�นีเรยีก
ตินีเองติามช่�อดัิงกล่่าวิโดิยราษฎร, หรอ่ประชาชนี, หรอ่ ประชาไทีย 
มไิด้ิรูเ้ห็นีด้ิวิย?
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๑.๒ ก�รั้รั้บ้รั้องช่�อคณะรั้�ษฎรั้โดยผูู้้สำ�เรั้จ็ำรั้�ชก�รั้รั้ก้ษ� 
พิรั้ะนครั้แที่นองค์พิรั้ะมห�กษ้ตรั้ิย์, แล่ะพิรั้ะบ�ที่สมเด็จำพิรั้ะ- 
ปกเกล้่�ฯ ปรั้ะมุข้ข้องปวงรั้�ษฎรั้ไที่ยรั้บ้รั้องช่�อข้องคณะรั้�ษฎรั้  

ต้�งแต่ ๒๔ มิถุนุ�ยน ๒๔๗๕
เอกสุารหลั่กฐานีแท้ีจัรงิของทีางราชการแสุดิงชัดิแจ้ังว่ิา เม่�อ

คณะราษฎรได้ิแสุดิงตินีเปิดิเผู้ยแก่ราษฎรในีเช้าวัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี 
พ.ศิ. ๒๔๗๕ แล้่วิ ผูู้้สุำาเรจ็ัราชการรกัษาพระนีครแทีนีองค์พระบาที- 
สุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ แล่ะพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ซึ่่�งเปน็ีประมขุ

ของปวิงชนีราษฎรไทียได้ิทีรงรบัรองช่�อของคณะราษฎรดัิงต่ิอไปนีี�
(๑) ก่อนี ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ 

เสุด็ิจัแปรพระราชฐานี ณ หวัิหนิี พระองค์จ่ังทีรงแต่ิงตัิ�งสุมเด็ิจัเจ้ัาฟ้า้
บรพิตัิรฯ กรมพระนีครสุวิรรค์ฯ ดิำารงติำาแหน่ีง “ผูู้สุ้ำาเรจ็ัราชการรกัษา
พระนีคร” มพีระราชอำานีาจัแทีนีพระมหากษัติรยิ ์ครั�นีถ่งเวิล่าเชา้ของ 
วัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ คณะราษฎรได้ิอัญ์เชิญ์สุมเด็ิจัเจ้ัาฟ้้า 
บรพิตัิรฯ กรมพระนีครสุวิรรค์ฯ ไปประทัีบ ณ พระทีี�นัี�งอนัีนีติสุมาคม 
ครั�นีแล้่วิสุมเด็ิจัเจ้ัาฟ้้าพระองค์นัี�นีทีรงมีคำาประกาศิซึ่่�งแสุดิงถ่ง 
การรบัรองคณะราษฎรรวิมอยูด้่ิวิยกันีดัิงต่ิอไปนีี�
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คำประกาศ

ของผู้้�สำเร็จราชการรักษาพระนคร

ด็้วยุตัามัที่่�คณะราษฎรได้็ยุ้ด็อำนาจการปกครอง 

แผ่นดิ็นไว้ โด็ยุมั่ความัประสงค์ขึ้้อใหญ่ที่่�จะให้ประเที่ศูสยุามั 

มั่ธิรรมัน้ญการปกครองแผ่นด็ินนั�น

ขึ้้าพเจ้าขึ้อให้ที่หาร ขึ้้าราชการ และราษฎรที่ั�งหลายุ 

ช่วยุกันรักษาความัสงบ อยุ่าให้เส่ยุเล่อด็เน่�อคนไที่ยุด้็วยุกัน 

โด็ยุไมั่จำเป็น

(ลงพระนามั) บริพัตร

(๒) เวิล่า ๑๖.๐๐ นี. ของวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ พระยา
พหล่พล่พยุหเสุนีา ผูู้้รกัษาพระนีครฝ่า่ยทีหารได้ิเชญิ์คณะเสุนีาบดีิ แล่ะ

ปลั่ดิทีลู่ฉล่องกระทีรวิงต่ิาง ๆ ไปประชมุรว่ิมกับคณะราษฎร ณ พระทีี�นัี�ง
อนัีนีติสุมาคม เพ่�อพจิัารณาทีำาขอ้ติกล่งกับคณะราษฎรในีระเบยีบการ
ทีี�กระทีรวิงพง่ปฏิบัติิ ซึ่่�งได้ิติกล่งกันีดัิงต่ิอไปนีี�

ข�อตกลงในระเบียบการที่ี�กระที่รวงพึงปฏิิบัติ

พระที่่�นั�งอนันตัสมัาคมั

วันที่่� ๒๔ มัิถุนายุน พุที่ธิศูักราช ๒๔๗๕

วันน่� เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิิกา คณะเสนาบด็่และปลัด็ที่้ล

ฉลองกระที่รวงตั่าง ๆ  ได็้ตักลงกับคณะราษฎรด็้วยุวิธิ่ปฏิิบัติั

ราชการว่า
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๑. ถ้าราชการปกตัอินัเป็นระเบยุ่บแบบแผนการและเคยุ

ปฏิิบัตัิมัาแล้ว ก็ให้ปฏิิบัตัิไปตัามัเคยุ

๒. ถ้าเปน็ราชการที่่�เคยุนำความัขึ้้�นกราบบงัคมัที่ล้ กใ็ห้

นำเสนอผ้้รักษาพระนครฝ่่ายุที่หารจงทีุ่กเร่�อง

๓. ถ้ามั่เหตัุขึ้ัด็ข้ึ้องหร่อสงสัยุ ก็ขึ้อให้นำขึ้้อนั�น ๆ  มัา

หาร่อตั่อผ้้รักษาพระนครฝ่่ายุที่หารได็้

๔. ให้ทีุ่กกระที่รวงบอกไปยัุงกรมัขึ้้�นขึ้องกระที่รวงนั�น 

ให้ที่ราบที่ั�วกันว่า เวลาน่�ผ้้รักษาพระนครฝ่่ายุที่หารได็้เป็น 

ผ้้ใช้ “อำนาจการปกครองชั�วคราว” ส่วนกิจการในหน้าที่่�ให้คง

ปฏิิบัตัิราชการไปตัามัเคยุ อยุ่าให้มั่การตั่�นเตั้น

(ลงพระนามั) ศูุภโยุค  (พระองค์เจ้า)

 ธิาน่  (พระองค์เจ้า)

(ลงนามั) พิชัยุญาตัิ  (เจ้าพระยุา) 

ศูร่ธิรรมัาธิิเบศู (เจ้าพระยุา) 

ราชนก้ล  (พระยุา) 

พิพิธิสมับัตัิ (พระยุา) 

วิมัวาที่ิตัยุ์  (หมั่อมัเจ้า) 

มัโหสถศูร่พิพัฒน์ (พระยุา) 

วิที่ยุาปร่ชามัาตัยุ์ (พระยุา) 

ประเสริฐสงครามั (พระยุา)
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(๓) พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ เสุด็ิจัจัากหัวิหินีกลั่บ
กรุงเทีพฯ โดิยขบวินีรถไฟ้พเิศิษเม่�อวัินีทีี� ๒๕ มถินุีายนี เวิล่า ๑๙.๔๕ นี.  
เสุด็ิจัล่งทีี�สุถานีีรถไฟ้จิัติรล่ดิาเม่�อวัินีทีี� ๒๖ มถินุีายนี เวิล่า ๐๐.๓๗ นี.  
แล้่วิเสุด็ิจัไปประทัีบทีี�วัิงศิุโขทัีย โปรดิเกล้่าฯ ให้คณะราษฎรเข้าเฝ้่า 
ทีี�วัิงศิโุขทัีย เวิล่า ๑๑.๐๐ นี. ของวัินีทีี� ๒๖ มถินุีายนีนัี�นี

ผูู้้แทีนีคณะราษฎรไดิไ้ปเฝ่้าติามพระกระแสุรบัสัุ�ง แล่ะนีำารา่ง
พระราชกำาหนีดินิีรโทีษกรรมในีคราวิเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองแผู้น่ีดิินี
พทุีธศัิกราช ๒๔๗๕ ข่�นีทีลู่เกล้่าฯ ถวิาย เพ่�อขอพระมหากรุณาทีรงล่ง

พระปรมาภิไธยพระราชทีานี
ขณะนัี�นียงัมไิด้ิมธีรรมนีญู์การปกครองแผู่้นีดิินีหรอ่รฐัธรรมนีญู์ 

ทีี�จัำากัดิพระราชอำานีาจั พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ จ่ังยังทีรงม ี
พระราชอำานีาจัทีี�จัะกระทีำาการใดิ ๆ แทีนีปวิงชนีชาวิสุยามได้ิอย่าง
สุมบูรณ์ โดิยไม่ต้ิองมีบุคคล่ทีี�ได้ิรบัอำานีาจัให้เป็นีตัิวิแทีนีของปวิงชนี

ชาวิสุยามเป็นีผูู้้ล่งนีามรบัสุนีองพระบรมราชโองการ
พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ได้ิทีรงมีพระมหากรุณาธคิุณ 

ล่งพระปรมาภิไธยในีพระราชกำาหนีดินัี�นี ซึ่่�งมีข้อควิามแสุดิงถ่งการ 
ทีรงรบัรองให้คณะราษฎรมีฐานีะถกูต้ิองติามกฎหมายด้ิวิย ดัิงมคีวิาม
ต่ิอไปนีี�
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๑.๓ แม้ว่�สมเด็จำเจ้ำ�ฟ้้�บรั้พิิ้ตรั้ฯ ผูู้้สำ�เรั้จ็ำรั้�ชก�รั้รั้ก้ษ�
พิรั้ะนครั้แที่นองค์พิรั้ะมห�กษ้ตรั้ยิ ์แล่ะพิรั้ะบ�ที่สมเด็จำพิรั้ะปกเกล้่�ฯ 
ที่รั้งรั้บ้รั้องคณะรั้�ษฎรั้ ซึ่ึ�งถุ่อได้ว่�ได้ที่รั้งกรั้ะที่ำ�แที่นรั้�ษฎรั้แล้่ว

ก็ด่ แต่รั้�ษฎรั้ไที่ยจำำ�นวนม�กก็ได้รั้บ้รั้องคณะรั้�ษฎรั้โดยตรั้งด้วย
เม่�อคณะราษฎรได้ิแสุดิงตินีเปิดิเผู้ยต่ิอราษฎรตัิ�งแต่ิวัินีทีี�  

๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ เปน็ีต้ินีมา ราษฎรทีี�ทีราบเร่�องเป็นีจัำานีวินีมาก
นัี�นีก็ได้ิติอบรบัเหน็ีดีิเห็นีชอบในีการปฏิบติัิของคณะราษฎร จัะมยีกเว้ินี
ก็เพียงคนีจัำานีวินีน้ีอยทีี�นิียมชมชอบระบอบสุมบูรณาฯ ยิ�งกว่ิาองค์ 
พระมหากษัติรยิ ์หรอ่ “ผูู้้เกินีกว่ิาราชา” (Ultra-royalists)

ฝ่่ายคณะราษฎรแล่ะรฐับาล่ของคณะราษฎรได้ิขออาราธนีา
คณะสุงฆ์ ซึ่่�งราษฎรไทียสุ่วินีมากนัีบถ่อนัี�นี ไดิโ้ปรดิสัุ�งวัิดิทีุกวัิดิในี
ราชอาณาจัักรช่วิยชี�แจังแก่ทีายกทีายิกา ถ่งการทีี�พระบาทีสุมเด็ิจั
พระปกเกล้่าฯ ซึ่่� งทีรงเป็นีอัครศิาสุนีูปถัมภกได้ิทีรงพระกรุณา 
โปรดิเกล้่าฯ พระราชทีานีระบอบการปกครองแผู้่นีดิินีประชาธปิไติย
ติามธรรมนีญู์การปกครองแผู่้นีดิินีชั�วิคราวิฉบับ ๒๗ มถินุีายนี ๒๔๗๕ 
ซึ่่�งคณะราษฎรได้ิขอพระราชทีานีในีนีามของราษฎร แล่ะต่ิอมาเม่�อ 
ได้ิทีรงพระกรุณาโปรดิเกล้่าฯ ใหใ้ชร้ฐัธรรมนีญู์ถาวิรฉบบั ๑๐ ธนัีวิาคม 
๒๔๗๕ แทีนีฉบับชั�วิคราวิ ๒๗ มิถุนีายนีนัี�นีแล้่วิ คณะราษฎรแล่ะ

รฐับาล่ของคณะราษฎรก็ได้ิขออาราธนีาคณะสุงฆ์ โปรดิสัุ�งวัิดิทีกุวัิดิ 
ให้ชี�แจังแก่ทีายกทีายิกาดัิงกล่่าวิแล้่วิ อน่ี�ง กระทีรวิงธรรมการได้ิ 
ขอใหห้วัิหน้ีามสุุลิ่มชี�แจังแก่มสุุลิ่มไทีย แล่ะหวัิหน้ีาครสิุต์ิศิาสุนีาชี�แจัง
แก่ครสิุต์ิศิาสุนิีกไทียทัี�วิราชอาณาจัักรเชน่ีเดีิยวิกันี กระทีรวิงธรรมการ
ก็ได้ิรายงานียน่ียนัีถ่งการทีี�ทีายกทีายกิา แล่ะมสุุลิ่มไทีย รวิมทัี�งครสิุต์ิ- 
ศิาสุนิีกไทีย ได้ิอนีโุมทีนีาเห็นีชอบในีการทีี�คณะราษฎรได้ิปฏิบติัิไปนัี�นี 
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บรรยากาศงานูฉลองรฐ้์ธรรมนููญ ณ ลานูพระบรมรูปทรงมา้

ภาพจาก ชาญวทิย ์เกษตรศิร,ิ ประวติักึ่ารเมือืงไทย : ๒๔75-๒500, พมิพค์์ร้�งที� ๓ 
(กรุงเทพฯ : มูลนูิธโิค์รงการตำาราสัง้ค์มศาสัตรแ์ละมนูุษยศาสัตร,์ ๒๕๔๔)
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พรอ้มทัี�งสุนัีบสุนีนุีทีี�จัะให้คณะราษฎร แล่ะรฐับาล่ของคณะราษฎร 
ปฏิบัติิให้สุำาเรจ็ัติามหลั่ก ๖ ประการของคณะราษฎร 

กระทีรวิงธรรมการได้ิยน่ียนัีด้ิวิยว่ิา โรงเรยีนีทัี�วิราชอาณาจัักร

สุมัยนัี�นีได้ิสุอนีให้นัีกเรยีนีเข้าใจัระบอบปกครองประชาธปิไติย แล่ะ
หลั่ก ๖ ประการของคณะราษฎร สุ่วินีกระทีรวิงมหาดิไทียก็ได้ิยน่ียนัีว่ิา  
เจ้ัาหน้ีาทีี�ปกครองได้ิปฏิบัติิการให้เจ้ัาหน้ีาทีี�ชั�นีจัังหวัิดิ, อำาเภอ,  
กำานัีนี, ผูู้ใ้หญ์บ่า้นี ประชมุชี�แจังให้ราษฎรทีราบแล่ะเข้าใจัการปกครอง 
ทีี�พระมหากษัติรยิ์พระราชทีานีโดิยคำารอ้งขอของคณะราษฎร แล่ะ 
หลั่ก ๖ ประการของคณะราษฎร ผู้ล่ปรากฏวิ่า ราษฎรจัำานีวินีสุ่วินีขา้ง 
มากทีี�สุดุิ (ยกเว้ินีบคุคล่จัำานีวินีน้ีอยดัิงกล่่าวิแล้่วิ) ได้ิเหน็ีชอบด้ิวิยกับ
การทีี�คณะราษฎรได้ิทีำาไปเพ่�อราษฎร

อน่ี�ง ในีระหว่ิาง ๑๓ ปีเศิษทีี�คณะราษฎรรบัผู้ดิิชอบในีการบรหิาร
แผู้่นีดิินี แล่ะในีการควิบคมุการบรหิารราชการแผู้่นีดิินี คณะราษฎร

แล่ะคณะรฐับาล่ของคณะราษฎรได้ิจััดิให้มงีานีฉล่องรฐัธรรมนีญู์เป็นี
ประจัำาป ี(ยกเว้ินีบางปีในีระหว่ิางสุงครามแล่ะบางกรณีทีี�มเีหติฉุกุเฉินี) 
ทัี�งในีกรุงเทีพฯ แล่ะในีต่ิางจัังหวัิดิทีุก ๆ จัังหวัิดิ ซึ่่�งแสุดิงให้ราษฎร
ทีราบถ่งการปฏิบัติิของรฐับาล่ของคณะราษฎรได้ิทีำาไปติามระบอบ
ประชาธปิไติย แล่ะติามหลั่ก ๖ ประการ ซึ่่�งไมป่รากฏว่ิามผีูู้ใ้ดิทัีกท้ีวิง

ว่ิา คณะราษฎรตัิ�งคณะราษฎรข่�นีโดิยราษฎรไมรู่เ้ห็นีด้ิวิย

๑.๔ เหตทุ่ี่�เรั้ย่กช่�อคณะข้องผูู้้ก่อก�รั้ฯ ว่� “คณะรั้�ษฎรั้”
ก่อนีทีี�ผูู้้คิดิก่อการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองฯ หล่ายคนีหล่าย

กลุ่่มจัะได้ิรวิมเป็นีคณะเดีิยวิกันีนัี�นี แต่ิล่ะกลุ่่มก็มีช่�อเสีุยงของตินีเอง

บ้าง แล่ะยังไม่มีช่�อกลุ่่มของตินีบ้าง แต่ิเม่�อผูู้้คิดิก่อการเปลี่�ยนีแปล่ง
การปกครองได้ิรวิมเป็นีคณะเดีิยวิกันีแล้่วิ ก็ไดิใ้ช้ช่�อคณะเดีิยวิกันีว่ิา 
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“คณะราษฎร” ติามทีี�ผู้มได้ิเสุนีอในีทีี�ประชุมก่อตัิ�งคณะราษฎรทีี�กรุง
ปารสีุเม่�อเด่ิอนีกมุภาพันีธ ์พ.ศิ. ๒๔๗๐ (ค.ศิ. ๑๙๒๗) ต่ิอจัากนัี�นี
มาผูู้ที้ี�เขา้รว่ิมก่อการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองทีี�อยูใ่นีต่ิางประเทีศิแล่ะ

ทีี�อยู่ในีประเทีศิไทียก็ใช้ช่�อคณะว่ิา “คณะราษฎร” ดัิงทีี�ปรากฏติาม
คำาแถล่งการณ์ของคณะราษฎรเม่�อวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี พ.ศิ. ๒๔๗๕ ซึ่่�ง
ผูู้สุ้ำาเรจ็ัราชการรกัษาพระนีครแทีนีองค์พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ  
แล่ะพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ประมุขของปวิงราษฎรไทีย แล่ะ
ราษฎรไทีย ได้ิรบัรองช่�อของคณะราษฎรดัิงกล่่าวิมาแล้่วิในีข้อ ๑.๑, 

๑.๒ แล่ะ ๑.๓ สุ่วินีผูู้้ก่อการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองฯ ทีี�เปน็ีสุมาชิก
สุภาผูู้้แทีนีราษฎรก็ได้ิปฏิญ์าณตินีในีทีี�ประชุมสุภาผูู้้แทีนีราษฎรเม่�อ 
วัินีทีี� ๒8 มถินุีายนี ว่ิาจัะซึ่่�อสัุติยต่์ิอคณะราษฎร แล่ะจัะช่วิยรกัษาหลั่ก  
๖ ประการของคณะราษฎรไวิใ้ห้มั�นีคง อน่ี�ง คณะรฐัมนีติรตัีิ�งแต่ิชดุิแรก 
แล่ะต่ิอ ๆ มาอีกหล่ายชุดินัี�นีก็ได้ิแถล่งย่นียันีต่ิอสุภาผูู้้แทีนีราษฎรทีี� 
ถ่อเอาหลั่ก ๖ ประการของคณะราษฎรเป็นีนีโยบายของรฐับาล่นัี�นี ๆ 
ด้ิวิย (ท่ีานีผูู้้สุนีใจัอาจัศ่ิกษาจัากเอกสุารหลั่กฐานีของทีางราชการได้ิ)

เหตทุ่ี่�ผู้มใช้ช่�อ “คณะรั้�ษฎรั้” น้�น ค่อ
๑.๔.๑ ความเป็นุมาของศััพท์์ไท์ย “คณะ” และ “พรีรีค”
การร่วิมกันีทีำาการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองจัากระบอบ

สุมบรูณาญ์าสิุทีธริาชยม์าเป็นีระบอบราชาธปิไติยภายใต้ิธรรมนีญู์การ
ปกครองแผู่้นีดิินี ซึ่่�งสุมยันัี�นีเรยีกว่ิาการปกครองทีี�พระมหากษัติรยิอ์ยู่
ใต้ิกฎหมายนัี�นี ผูู้้รว่ิมคิดิกระทีำาการก็ต้ิองจััดิตัิ�งองค์การหรอ่สุมาคม
การเม่องทีี�เรยีกเป็นีภาษาอังกฤษว่ิา “Political Party” หรอ่ทีี�เรยีก 
โดิยยอ่ว่ิา “Party”

(๑) เม่�อก่อนี พ.ศิ. ๒๔๗๕ นัี�นี ปทีานีกุรมของกระทีรวิง 
ธรรมการก็ดีิ แล่ะทีางราชการก็ดีิ ยังมิไดิใ้ช้คำาว่ิา “พรรค” เพ่�อเรยีก
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องค์การหรอ่พรรคการเม่อง หากทีางราชการทีหารเรอ่ไดิใ้ช้คำาว่ิา 
“พรรค” เพ่�อหมายถ่งเหล่่าต่ิาง ๆ ของทีหารเรอ่ ซึ่่�งแยกเป็นี ๓ เหล่่า
ใหญ์ ่ค่อ (๑) “พรรคกลิ่นี” หมายถ่งเหล่่าทีหารเรอ่ทีี�เปน็ีชา่งกล่ประจัำา

ท้ีองเรอ่ (๒) “พรรคนีาวิิกโยธนิี” หมายถ่งเหล่่าทีหารเรอ่ทีี�ประจัำาการ
พล่รบฝ่า่ยบก (๓) “พรรคนีาวิินี” หมายถ่งเหล่่าทีหารเรอ่ทีี�ประจัำาการ
พล่รบ

สุมยันัี�นีนัีกวิิชาการใชค้ำาไทียว่ิา “คณะ” แปล่คำาอังกฤษ  
“Party” ทีี�ย่นีย่อมาจัากคำาเดิิม “Political Party” เช่นี แปล่คำา 
“Conservative Party” ว่ิา “คณะคอนีเซึ่อรเ์วิทีีฟ้”, แปล่คำา “Socialist  
Party” ว่ิา “คณะโซึ่เซึ่ียลิ่สุต์ิ” แล่ะแปล่คำา “Chinese Nationalist  
Party” หรอ่คำาจีันี “ก๊กมนิีตัิ�ง” เป็นีภาษาไทียว่ิา “คณะชาติิจีันี” หรอ่  
“จีันีคณะชาติิ” ซึ่่�งนิียมเรยีกจีันีก๊กมนิีตัิ�งว่ิา จีันีคณะชาติิ ติิดิสุ่บมาจันี 
ทีกุวัินีนีี� มใิชเ่รยีกว่ิา “พรรคชาติิจีันี”, “จีันีพรรคชาติิ”

ฝ่า่ยองค์การหรอ่สุมาคมการเมอ่งทีี�ประกอบข่�นีเม่�อ ร.ศิ. 
๑๓๐ เพ่�อล้่มระบอบสุมบูรณาฯ ในีประเทีศิไทียก็ไดิใ้ช้คำาว่ิา “คณะ” 
เรยีกองค์การการเมอ่งหรอ่สุมาคมการเมอ่งนัี�นีว่ิา “คณะ ร.ศิ. ๑๓๐”

ผู้มขอให้ท่ีานีทีี�สุนีใจัประวัิติิภาษาไทียโปรดิสัุงเกติ 
หลั่กฐานีเอกสุารแท้ีจัรงิ ก็จัะพบไดิโ้ดิยไม่ยากว่ิา ภายหลั่งทีี�พระบาที- 
สุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ได้ิพระราชทีานีธรรมนีญู์การปกครองแผู่้นีดิินี 
ฉบบัชั�วิคราวิฉบับ ๒๗ มถินุีายนี ๒๔๗๕ แล้่วิ ได้ิมบีคุคล่กลุ่่มหน่ี�งได้ิ 
รว่ิมกันีจััดิตัิ�งองค์การหรอ่สุมาคมการเมอ่ง อันีมวัีิติถปุระสุงค์จัารตีินิียม  
(Conservatism) โดิยใช้ช่�อว่ิา “คณะชาติิ” ซึ่่�งมหีล่วิงวิิจิัติรวิาทีการเป็นี
เล่ขาธกิาร ท่ีานีผูู้นี้ี�เป็นีเปรยีญ์มคีวิามรูภ้าษาบาลี่แล่ะภาษาไทีย อีกทัี�ง

ภาษาอังกฤษแล่ะฝ่รั�งเศิสุ แต่ิเม่�อปทีานีกุรมหรอ่พจันีานีกุรมไทียยงัมไิด้ิ
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ใชค้ำาว่ิา “พรรค” เพ่�อเรยีกองค์การหรอ่สุมาคมการเมอ่ง หล่วิงวิิจิัติรฯ 
จ่ังไดิใ้ชค้ำาว่ิา “คณะ” เพ่�อเรยีกองค์การหรอ่สุมาคมการเมอ่งของตินี

(๒) เม่�อประมาณ พ.ศิ. ๒๔8๐ พระเจ้ัาวิรวิงศ์ิเธอ กรม- 
หม่�นีนีราธปิฯ ครั�งดิำารงฐานัีนีดิรศัิกดิิ�เปน็ี “หมอ่มเจ้ัาวิรรณไวิทียากร” 
ได้ิทีรงแนีะนีำาใหใ้ช้คำาไทียว่ิา “คณะพรรค” เพ่�อถ่ายทีอดิคำาอังกฤษ 
“Political Party” หรอ่ทีี�ยน่ียอ่ว่ิา “Party” 

สุ่วินีทีางราชการได้ิรบัรองใช้คำาว่ิา “คณะพรรค” เพ่�อ
เรยีกองค์การหรอ่สุมาคมการเม่องตัิ�งแต่ิประกาศิใช้รฐัธรรมนีญู์ฉบับ  
๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ ดัิงปรากฏในีมาติรา ๑๔ มีควิามว่ิา “บุค์ค์ล 
ย่อมีมีีเสำรัภี�พ...กิ�รัตัั้�งค์ณะพรัรัค์กิ�รัเมีือง...”

ต่ิอมารฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๔ มีนีาคม ๒๔๙๒ มาติรา ๓๙ 
ได้ิเปลี่�ยนีคำาว่ิา “คณะพรรคการเม่อง” ของรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๔8๙ 
เป็นี “พรรคการเม่อง” ค่อ ตัิดิคำาว่ิา “คณะ” ทีี�นีำาหน้ีาคำาว่ิา “พรรค” 

ออกไป จ่ังเป็นีอันีว่ิา คำาว่ิา “พรรคการเม่อง” เพิ�งเริ�มใช้เป็นีทีางการ
เม่�อ พ.ศิ. ๒๔๙๒

ข้้อส้งเกต
(ก) ติามประวัิติิคำาไทีย “คณะ” “พรรค” ดัิงกล่่าวิมา

แล้่วินัี�นี ช่�อของคณะราษฎรทีี�ตัิ�งข่�นีในีสุมัยทีี�ปทีานีกุรมของกระทีรวิง

ธรรมการแล่ะรฐัธรรมนีญู์ไทียยงัมไิดิใ้ชค้ำาว่ิา “พรรค” เพ่�อหมายเรยีก
องค์การหรอ่พรรคการเม่องนัี�นี จ่ังหมายถ่งพรรคการเม่องทีี�ใช้ช่�อว่ิา 
“ราษฎร” เอกสุารภาษาอังกฤษสุมัยนัี�นีเรยีกคณะราษฎรว่ิา “People's 
Party”

(ข้) สุารานีกุรมจีันีช่�อ “ช่�อเจีั�ยจ่ัอช่�อเหนีียนีเจีั�ยนี” ทีี�แปล่

ว่ิา “ควิามรูแ้ห่งโล่กประจัำาปี” แล่ะสุารานีกุรมจีันีช่�อ “ช่�อเจีัยจ่ัอช่�อ”  
ทีี�แปล่ว่ิา “ควิามรูแ้ห่งโล่ก” พิมพ์ทีี�ปักกิ�งติิดิต่ิอกันีมาหล่ายปีนัี�นี  
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ได้ิเรยีกองค์การหรอ่พรรคการเม่องเป็นีภาษาจีันีว่ิา “ตัิ�ง” เช่นี  
“เชยีนีหลั่วิก้งฉานีตัิ�ง”, “ไท่ีกั�วิก้งฉานีตัิ�ง” ต่ิอมาภายหลั่งสุงครามโล่ก
ครั�งทีี� ๒ มีผูู้้แปล่ “เซึ่ียนีหลั่วิก้งฉานีตัิ�ง” ว่ิา “พรรคคอมมิวินิีสุต์ิแห่ง

สุยาม” ทีี�อ้างว่ิาตัิ�งข่�นีในีสุยามตัิ�งแต่ิ ค.ศิ. ๑๙๒๗ (พ.ศิ. ๒๔๗๐) แล่ะ
แปล่ “ไท่ีกั�วิก้งฉานีตัิ�ง” ทีี�อ้างว่ิาตัิ�งข่�นีเม่�อ ค.ศิ. ๑๙๔๒ (พ.ศิ. ๒๔8๕) 
นัี�นีว่ิา “พรรคคอมมิวินิีสุต์ิแห่งประเทีศิไทีย” จ่ังมีปัญ์หาว่ิาโดิยเหติทีุี�
คำาไทีย “พรรค” เพิ�งมผีูู้น้ีำาเอามาใชเ้รยีกคณะหรอ่พรรคการเมอ่งดัิงทีี� 
ผู้มได้ิกล่่าวิไวิใ้นี ๑.๔.๑ (๑) แล่ะ (๒) นัี�นี ซึ่่�งเปน็ีเวิล่าหล่ายปีหลั่งจัาก 
ทีี�องค์การทัี�งสุองนัี�นีอ้างว่ิาได้ิตัิ�งข่�นีในีสุยามหรอ่ประเทีศิไทียแล้่วิ  
ดัิงนัี�นี องค์การทัี�งสุองจัะแปล่ช่�อองค์การของตินีเปน็ีภาษาไทียโดิยวิิธี
ทัีบศัิพท์ีจีันี “ตัิ�ง” หรอ่ใชค้ำาไทียว่ิาอะไร?

๑.๔.๒ เหตุุที์�ใช้้คำาว่า “รีาษฎรี” เป็นุช่้�อของคณะ

ในีการทีี�ผู้มเสุนีอให้คณะใช้ช่�อของคณะว่ิา “คณะราษฎร” นัี�นีก็
เพราะผูู้ก่้อการฯ ทีกุคนีเปน็ีราษฎรไทียแท้ีจัรงิ แล่ะสุมาชกิคณะราษฎร 
ทัี�งหล่ายยอมอุทิีศิตินีแล่ะควิามเหน่ี�อยยากเพ่�อราษฎร ให้บรรลุ่ถ่ง 
ซึ่่� งประชาธิปไติย ดัิงทีี�นัีกประชาธิปไติยสุ่วินีมากย่อมทีราบว่ิา 
ประธานีาธิบดีิลิ่นีคอล์่นีได้ิสุรุปคำาว่ิา “ประชาธิปไติย” ไว้ิอย่าง 

เหมาะสุมว่ิา “รฐับาล่ของราษฎร, โดิยราษฎร, เพ่�อราษฎร”

๑.๔.๓ คำาว่า “ผู้้้ก่ี่อกี่ารีฯ”
ผู้มได้ิเสุนีอทีี�ประชมุก่อตัิ�งเหน็ีชอบด้ิวิยว่ิา ในีการก่อตัิ�ง “คณะ” 

หรอ่ “สุมาคมการเม่อง” นัี�นีจัะต้ิองมี “ผูู้้ก่อการ” ทีี�ในีภาษาอังกฤษ 
เรยีกว่ิา “Promoters” ซึ่่�งประกอบเป็นีกองหน้ีาของราษฎร เราจ่ัง 
ติกล่งกันีจัำาแนีกสุมาชกิคณะราษฎรออกเป็นี ๓ ประเภที ค่อ 
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ด่ ๑ ได้ิแก่ บุคคล่ทีี�สุมควิรได้ิรบัคำาชกัชวินีใหเ้ขา้รว่ิมเปน็ีสุมาชกิ
คณะราษฎรก่อนีวัินีล่งมอ่ยด่ิอำานีาจัรฐั

ด่ ๒ ได้ิแก่ บุคคล่ทีี�จัะได้ิรบัคำาชักชวินีต่ิอเม่�อได้ิล่งม่อปฏิบัติิ 
ในีการยด่ิอำานีาจัรฐัแล้่วิ

ด่ ๓ ได้ิแก่ บุคคล่ทีี�จัะได้ิรบัคำาชักชวินีในีวัินีล่งม่อปฏิบัติิการ
ย่ดิอำานีาจันัี�นี ภายหลั่งทีี�การย่ดิอำานีาจัรฐัได้ิมีท่ีาทีีแสุดิงว่ิาจัะเป็นี 
ผู้ล่สุำาเรจ็ัมากกว่ิาเป็นีควิามไมสุ่ำาเรจ็ั

ผู้มได้ิชี�แจังไวิใ้นีหนัีงสุ่อของผู้ม ช่�อ “บางเร่�องเกี�ยวิกับการก่อตัิ�ง

คณะราษฎรแล่ะระบบประชาธปิไติย” พิมพค์รั�งแรกเม่�อ พ.ศิ. ๒๕๑๕ 
มคีวิามดัิงต่ิอไปนีี�

๒. การที่่�คณะราษฎรเร่ยุกสมัาชิกประเภที่ ด็่ ๑ ว่า  

“ผ้ก้อ่การเปล่�ยุนแปลงการปกครอง” หรอ่โด็ยุยุน่ยุอ่วา่ “ผ้ก้อ่- 

การ” นั�นก็แสด็งอยุ่้ในตััวแล้วว่า บุคคลประเภที่น่�เป็นเพ่ยุง 

กองหน้า (Vanguard) ขึ้องมัวลราษฎรท่ี่�มั่ความัตั้องการ

เสร่ภาพและความัเสมัอภาคยิุ�งกว่าระบอบสมับ้รณาญาสิที่ธิิ- 

ราชยุ์

การผูู้กขาดิช่�อแห่งพรรคการเม่องนัี�นี เคยปรากฏครั�งหน่ี�ง  
ณ ทีี�ประชุมคอมมิวินิีสุต์ิสุากล่ภายหลั่งทีี�สุติาลิ่นีติายแล้่วิ พรรค 
คอมมิวินิีสุต์ิโซึ่เวีิยติได้ิกลั่บค่นีเป็นีมิติรกับสัุนีนิีบาติคอมมิวินิีสุต์ิ

ยโูกสุล่าเวีิยซึ่่�งได้ิรบัเชญิ์ใหเ้ขา้รว่ิมประชมุด้ิวิย นีายอูซ่ึ่วิิฉวินี กรรมการ
กล่างพรรคคอมมิวินิีสุต์ิจีันี ได้ิคัดิค้านีว่ิา สัุนีนิีบาติคอมมิวินิีสุต์ิ
ยโูกสุล่าเวีิยมใิชค่อมมวิินิีสุต์ิ แต่ิฉกชงิคำาว่ิา “คอมมวิินิีสุต์ิ” ไปใชเ้ป็นี
ช่�อของพรรคตินี แสุดิงว่ิากรรมการกล่างของพรรคคอมมิวินิีสุต์ิจีันี 
คนีนัี�นีผูู้กขาดิการใชช้่�อคอมมวิินิีสุต์ิไว้ิเฉพาะของพวิกตินีเท่ีานัี�นี
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๒. วตัถุปุรีะสงค์ของคณะรีาษฎรี

วัิติถปุระสุงค์ของคณะราษฎร ค่อ
(๑) เปลี่�ยนีการปกครองจัากระบอบสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย ์ 

มาเป็นีระบอบราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติย
(๒) พฒันีาชาติิไทียติามหลั่ก ๖ ประการ

๒.๑ เปล่่�ยนก�รั้ปกครั้องจำ�กรั้ะบอบสมบูรั้ณ�ญ�สิที่ธิริั้�ชย์
ม�เป็นรั้ะบอบรั้�ช�ธิปิไตยภิ�ยใต้รั้ฐ้ธิรั้รั้มนญูปรั้ะช�ธิปิไตย

ก่อนีอ่�นีขอใหท่้ีานีทัี�งหล่ายระล่่กว่ิา การปกครองแผู้น่ีดิินีสุยาม
ติามระบอบสุมบรูณาญ์าสิุทีธริาชยนั์ี�นีไมม่บีทีกฎหมายกำาหนีดิอำานีาจั

การปกครองแผู้่นีดิินี เพราะพระมหากษัติรยิ์ทีรงอยู่เหน่ีอกฎหมาย  
มพีระราชอำานีาจัเด็ิดิขาดิในีการปกครองแผู่้นีดิินีติามพระราชอัธยาศัิย

ดัิงนัี�นีเม่�อวัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ คณะราษฎรจ่ังได้ิย่ดิ
อำานีาจัรฐัเพ่�อเปลี่�ยนีการปกครองจัากระบอบสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์

มาเป็นีระบอบราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยเป็นีขั�นี ๆ 
ติามล่ำาดัิบต่ิอไปนีี�

๒.๑.๑ วัินีทีี� ๒๖ มิถนุีายนี นัี�นี คณะราษฎรได้ิสุ่งคณะผูู้้แทีนี
เขา้เฝ้่าขอพระราชทีานี “ธรรมนีญู์การปกครองแผู้น่ีดิินี” ติามทีี�คณะ-
ราษฎรได้ิรา่งถวิาย พระมหากษัติรยิท์ีรงรบัไว้ิพจิัารณา

ต่ิอมาในีวัินีทีี� ๒๗ เด่ิอนีนัี�นี ขณะทีี�พระบาทีสุมเด็ิจัพระ- 
ปกเกล้่าฯ ยงัทีรงมีพระราชอำานีาจัสุมบูรณ์ทีำาการแทีนีปวิงชนีชาวิสุยาม

ได้ินัี�นี ได้ิทีรงพระกรุณาโปรดิเกล้่าฯ ล่งพระปรมาภิไธยพระราชทีานี
ธรรมนีญู์การปกครองแผู้่นีดิินีฉบับทีี�กล่่าวิถ่งข้างบนีนัี�นี โดิยทีรงเติิม 
คำาว่ิา “ชั�วิคราวิ” ไว้ิต่ิอท้ีายคำาว่ิา “ธรรมนีญู์การปกครองแผู้น่ีดิินี” ทัี�งนีี� 
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มพีระราชกระแสุรบัสัุ�งแก่คณะราษฎรว่ิา ใหใ้ชธ้รรมนีญู์ฯ นัี�นีไปชั�วิคราวิ
ก่อนี แล้่วิให้เสุนีอสุภาผูู้้แทีนีราษฎรตัิ�งอนีกุรรมการรา่งรฐัธรรมนีญู์ฯ 
ฉบับถาวิรข่�นีใชต่้ิอไป

ข้้อส้งเกต
(๑) ธรรมนีญู์การปกครองแผู้น่ีดิินีชั�วิคราวิฉบบั ๒๗ มถินุีายนี 

๒๔๗๕ จ่ังติราข่�นีโดิยถูกต้ิองทัี�งทีางนิีติินัียแล่ะพฤติินัียติามหลั่ก
นิีติิศิาสุติรท์ีกุประการ ซึ่่�งต่ิางกับธรรมนีญู์แล่ะรฐัธรรมนีญู์หล่ายฉบบั
ทีี�เป็นีโมฆะ

(๒) ธรรมนีญู์ฯ ฉบบั ๒๗ มถินุีายนี ๒๔๗๕ ได้ิสุถาปนีาระบอบ
ราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติย ในีระยะหัวิต่ิอระหว่ิาง
ระบอบสุมบูรณาฯ ทีี�ปกครองสุยามเป็นีเวิล่าหล่ายพันีปี กับระบอบ
ประชาธปิไติยทีี�เพิ�งเริ�มเกิดิข่�นี (ดิรูายล่ะเอียดิในีธรรมนีญู์ฉบับนัี�นี)

๒.๑.๒ 
(๑) รุง่ข่�นีวัินีทีี� ๒8 เด่ิอนีนัี�นี สุภาผูู้้แทีนีราษฎรทีี�ได้ิรบัแต่ิงตัิ�ง 

ติามธรรมนีญู์ฯ ชั�วิคราวิฉบับ ๒๗ มิถนุีายนี ได้ิมกีารประชมุครั�งแรก 
ปรากฏรายงานีการประชุมสุภาผูู้้แทีนีราษฎรครั�งทีี� ๑/๒๔๗๕ ว่ิา  
ในีบรรดิาระเบยีบวิาระหล่ายประการนัี�นี มรีะเบียบวิาระสุำาคัญ์ประการ

หน่ี�ง ค่อ ระเบียบวิาระทีี�จัะต้ิองตัิ�งอนีกุรรมการรา่งพระราชบัญ์ญ์ัติิ
ธรรมนีญู์การปกครองแผู้่นีดิินีใหม่ให้เรยีบรอ้ยบรบิูรณ์ มีควิามติาม
รายงานีการประชมุดัิงต่ิอไปนีี�

๙. เจ้าพระยุาธิรรมัศัูกด็ิ�มันตัร่ (ประธิานสภาฯ) กล่าว

ว่า บัด็น่�ถ้งระเบ่ยุบวาระที่่�จะต้ัองตัั�งอนุกรรมัการร่างพระราช

บัญญัตัิธิรรมัน้ญการปกครองแผ่นด็ินใหมั่ให้เร่ยุบร้อยุบริบ้รณ์
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หลวงประด็ิษฐ์มัน้ธิรรมัแถลงตั่อไปน่�ว่า ธิรรมัน้ญการ-

ปกครองแผ่นด็ินฉบับน่�เป็นธิรรมัน้ญชั�วคราว เพราะว่าเราได็้

สร้างขึ้้�นด็้วยุเวลาฉุกละหุกกะที่ันหัน อาจจะยุังมั่ที่่�บกพร่องอยุ้่

บ้างก็ได้็ จ้งควรที่่�จะได้็มั่ผ้้มั่ความัร้้ความัชำนาญในการน่�เป็น

อนุกรรมัการตัรวจแก้ไขึ้เพิ�มัเตัิมัเส่ยุใหมั่ให้เร่ยุบร้อยุบริบ้รณ์

เจ้าพระยุาธิรรมัศัูกด็ิ�มันตัร่กล่าวว่า ถ้ากระนั�นขึ้อให้

ที่่านเล่อกผ้้ควรเป็นอนุกรรมัการขึ้้�นชุด็หน้�ง แล้วจะได็้มัอบให้

ร่างธิรรมัน้ญการปกครองแผ่นด็ินน่�แก้ไขึ้เพิ�มัเตัิมัตั่อไป

ที่่�ประชุมัตักลงเล่อก พระยุามัโนปกรณ์นิตัิธิาด็า

พระยุาเที่พวิทีุ่รพหุลศูรุตัาบด็่ 

พระยุามัานวราชเสว่

 พระยุานิตัิศูาสตัร์ไพศูาลยุ์

 พระยุาปร่ด็านฤเบศูร์

 หลวงประด็ิษฐ์มัน้ธิรรมั

 หลวงสินาด็โยุธิารักษ์

๗ นายุน่�เป็นอนุกรรมัการ

ต่ิอมาสุภาฯ ได้ิล่งมติิตัิ�งอนีุกรรมการเพิ�มอีก ๒ นีาย ค่อ  
พล่เรอ่โที พระยาราชวัิงสัุนี แล่ะพระยาศิรวิีิสุารวิาจัา

ผูู้้สุอนีแล่ะผูู้้ศ่ิกษาประวัิติิรฐัธรรมนีญู์ของประเทีศิไทียทีี�อาศัิย
เอกสุารหลั่กฐานี (Authentic Document) เปน็ีหลั่กแทีนีทีี�จัะสุอนีหรอ่

ศ่ิกษาจัากคำาบอกเล่่า (หรอ่สุอนีจัากเร่�องทีี�กฎหมายลั่กษณะพยานี
อังกฤษเรยีกว่ิา “Hearsay”) นัี�นี ก็คงจัะให้ควิามเป็นีธรรมแก่คณะ- 
ราษฎรว่ิา ในีบรรดิารายช่�ออนีกุรรมการรา่งรฐัธรรมนีญู์ ๙ คนีนัี�นี 
มสีุมาชิกคณะราษฎรเพียงคนีเดีิยวิ ค่อ “หล่วิงประดิิษฐม์นีธูรรม” สุ่วินี
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อีก 8 คนีเปน็ีผูู้ท้ีรงคณุวิฒุทีิี�มใิชสุ่มาชกิคณะราษฎร ฉะนัี�นีการทีี�ผูู้สุ้อนี 
บางคนีได้ิสุอนีให้สุานีศิุิษย์ของตินีหล่งเข้าใจัว่ิา การรา่งธรรมนีญู์ฯ  
ซึ่่�งต่ิอมาเรยีกช่�อว่ิา “รฐัธรรมนีูญ์แห่งราชอาณาจัักรสุยาม” (ฉบับ  
พ.ศิ. ๒๔๗๕) ได้ิเป็นีไปติามควิามประสุงค์ของหล่วิงประดิิษฐม์นีธูรรม 
(ปรดีีิ พนีมยงค์) นัี�นี จ่ังเป็นีการสุอนีทีี�บิดิเบ่อนีควิามจัรงิ ค่อ 

ปรัะกิ�รัที่� ๑ ในีทีางปฏิบัติินัี�นี หล่วิงประดิิษฐม์นีธูรรมคนีเดีิยวิ
ไมสุ่ามารถทีี�จัะบงัคับหรอ่ใชอิ้ทีธพิล่ต่ิอผูู้ท้ีรงคณุวิฒุอีิก 8 คนี ใหต้้ิอง
ยอมติามควิามเห็นีของหล่วิงประดิิษฐฯ์ คนีเดีิยวิได้ิ 

ปรัะกิ�รัที่� ๒ พระยามโนีปกรณ์ฯ ประธานีคณะกรรมการ
รา่งรฐัธรรมนีญู์ฯ ก็ได้ิแถล่งต่ิอสุภาผูู้้แทีนีราษฎรเม่�อวัินีศิุกรที์ี� ๒๕ 
พฤศิจิักายนี ๒๔๗๕ ว่ิา ธรรมนีญู์ฯ ซึ่่�งต่ิอมาเรยีกว่ิา “รฐัธรรมนีญู์
ฉบับ ๒๔๗๕” นัี�นี ได้ิมีการติิดิต่ิอกับพระบาทีสุมเด็ิจัพระเจ้ัาอยู่หัวิ
รชักาล่ทีี� ๗ ซึ่่�งปรากฏในีรายงานีการประชุมสุภาผูู้้แทีนีราษฎรเม่�อ 
วัินีทีี� ๒๕ พฤศิจิักายนี ๒๔๗๕ ดัิงต่ิอไปนีี�

อน้�ง ขึ้้าพเจ้า (พระยุามัโนฯ) ขึ้อเสนอด็้วยุว่า ในการ 

ร่างพระธิรรมัน้ญน่� อนุกรรมัการได้็ตัิด็ต่ัอกับสมัเด็็จพระเจ้า- 

อยุ้่หัวตัลอด็เวลา จนถ้งอาจจะกล่าวได้็ว่า ได้็ร่วมัมั่อกันที่ำ

ขึ้้อความัตัลอด็ในร่างที่่�เสนอมัาน่� ได้็ที่้ลเกล้าฯ ถวายุและที่รง

เหน็ชอบด็ว้ยุที่กุประการแลว้ และที่่�กลา่วได็ว้า่ที่รงเหน็ชอบนั�น  

ไมั่ใช่แตั่เพ่ยุงที่รงเห็นชอบด็้วยุอยุ่างขึ้้อความัท่ี่�กราบบังคมั

พระบาทสัมเดิ็จพระปกเกล้าเจา้อยู�หว้ลงพระปรมาภิไธยรฐ้์ธรรมนููญ 
ฉบบ้ ๑๐ ธนู้วาค์ม ๒๔๗๕

ภาพจาก เสันู�ห ์จามรกิ, กึ่ารเมือืงไทยกัึ่บพัฒันากึ่ารรฐัธิรรมืนูญ,
พมิพค์์ร้�งที� ๓ (กรุงเทพฯ : มูลนูิธโิค์รงการตำาราสัง้ค์มศาสัตรแ์ละมนูุษยศาสัตร,์ ๒๕๔๙)



ปรีดีีีบรีรีณานุุสรีณ์ ๒๕๖๕๔0

ที่้ลเกล้าขึ้้�นไป ยุิ�งกว่านั�น เป็นที่่�พอพระราชหฤที่ัยุมัาก บัด็น่� 

ขึ้้าพเจ้าขึ้อโอกาสกล่าวถ้งขึ้้อความัในรัฐธิรรมัน้ญน่�บ้างเพ่ยุง

เป็นข้ึ้อความันำความัคิด็ขึ้องท่ี่านที่ั�งหลายุ ท่ี่�จะไปพิจารณา

และจะได็้มัาโตั้เถ่ยุงกันในวันหน้า

(๒) ท่ีานีทีี�สุอนีแล่ะท่ีานีทีี�ศ่ิกษาตัิวิบทีรัฐธรรมนีูญ์ฉบับ 

๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ ย่อมพบว่ิา มาติรา ๑๖ อันีเป็นีบทีถาวิรของ

รฐัธรรมนีญู์ฉบับนัี�นีได้ิบัญ์ญ์ติัิไว้ิว่ิา “สำภ�ผู้้้แท่นรั�ษฎรัปรัะกิอบด้วีย
สำมี�ชิิกิซึ่ึ�งรั�ษฎรัเปน็ผู้้้เลือกิตัั้�งข้ึ�น”

ทัี�งนีี�แสุดิงว่ิาบทีถาวิรของรฐัธรรมนีญู์ฉบับนัี�นีเปน็ีไปติามระบอบ
ประชาธปิไติยดัิงกล่่าวิมาแล้่วิ ค่อ สุมาชิกสุภาผูู้้แทีนีราษฎรเป็นีผูู้้ทีี�
ราษฎรเล่่อกตัิ�งข่�นี มใิชโ่ดิยการแต่ิงตัิ�ง

(๓) รฐัสุภาติามระบบรฐัธรรมนีญู์ฉบับนัี�นี ประกอบด้ิวิยสุภา 
ผูู้้แทีนีราษฎรสุภาเดีิยวิ โดิยมไิด้ิมพีฤฒสุภาหรอ่วิฒุสิุภา

(๔) ประธานีอนีกุรรมการรา่งรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๑๐ ธนัีวิาคม 
๒๔๗๕ ได้ิแถล่งชี�แจังติามทีี�ปรากฏในีรายงานีการประชมุสุภาฯ เม่�อ
วัินีทีี� ๒๕ พฤศิจิักายนี ๒๔๗๕ ดัิงต่ิอไปนีี�

หมัวด็ ๗ เป็นบที่เฉพาะกาล ในพระราชบัญญัติั 

ธิรรมัน้ญชั�วคราวกำหนด็เวลาไว้เป็น ๓ สมััยุ ค่อ สมััยุ ๑  

สมััยุ ๒ สมััยุ ๓ บที่เฉพาะกาลน่�เป็นบที่ท่ี่�บัญญัตัิเฉพาะ 

ระหว่างเวลาที่่�ก่อนถ้งสมััยุที่่� ๓ อันเป็นสมััยุสุด็ท้ี่ายุ ความั- 

สำคัญขึ้องหมัวด็น่�มั่อยุ้่ในมัาตัรา ๖๕ บัญญัตัิลักษณะแห่ง 

การก่อตัั�งสภาขึ้้�นให้มั่สมัาชิกประเภที่ที่่� ๑ ราษฎรเล่อกตัั�งขึ้้�น  

สมัาชิกประเภที่ที่่� ๒ พระมัหากษัตัริยุ์ที่รงตัั�งขึ้้�น ท่ี่�มั่สมัาชิก 
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๒ ประเภที่น่�ก็เพราะเหตุัว่าเราพ้�งมั่รัฐธิรรมัน้ญขึ้้�น ความั- 

คุ้นเคยุในการปฏิิบัตัิการตัามัรัฐธิรรมัน้ญยัุงไม่ัแพร่หลายุ

ที่ั�วถ้ง ฉะนั�นจ้งให้มั่สมัาชิกประเภที่ซ้ึ่�งเห็นว่าเป็นผ้้คุ้นเคยุ 

การงาน และช่วยุพยุุงกิจการ ที่ำร่วมัมั่อกันไปกับสมัาชิก

ประเภที่ที่่� ๑ ที่่�ราษฎรเล่อกตัั�งมัา

การที่ำเช่นน่� ถ้าแม้ัเราอ่านรัฐธิรรมัน้ญที่่�มั่ใหม่ัแล้ว  

มั่อยุ่างน่�เสมัอ เมั่�อตั่อไปสมัาชิกที่่�ราษฎรเล่อกตัั�งขึ้้�นที่ํางานไป

ได็้เองแล้วก็จักด็ำเนินการตั่อไป

อน่ี�ง ก่อนีแถล่งต่ิอสุภาฯ พระยามโนีฯ ได้ิแจ้ังให้คณะรฐัมนีติรี

ทีราบว่ิา พระบาทีสุมเด็ิจัพระเจ้ัาอยู่หัวิ (รชักาล่ทีี� ๗) ทีรงเห็นีชอบ 
ด้ิวิยทีี�ใหม้บีทีเฉพาะกาล่ดัิงกล่่าวิ โดิยรบัสัุ�งว่ิา การเปลี่�ยนีแปล่งการ- 
ปกครองจัากระบอบสุมบรูณาฯ มาเปน็ีการปกครองทีี�มพีระมหากษัติรยิ์

อยูใ่ต้ิกฎหมายรฐัธรรมนีญู์ฯ นัี�นีเปน็ีการ “เปลี่�ยนีหลั่กมลู่สุำาคัญ์” ของ
ระบอบปกครองแผู้่นีดิินี ฉะนัี�นีจ่ังต้ิองมีเวิล่าพอสุมควิรทีี�ระบอบใหม่ 
จัะรบัชว่ิงต่ิอไปโดิยเรยีบรอ้ยได้ิ

มาติรา ๖๕ แห่งบทีเฉพาะกาล่ของรฐัธรรมนีูญ์ฉบับ ๑๐ 

ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ มคีวิามดัิงต่ิอไปนีี�

มัาตัรา ๖๕ เม่ั�อราษฎรผ้้มั่สิที่ธิิออกเส่ยุงเล่อกตัั�ง

สมัาชิกสภาผ้้แที่นราษฎรตัามับที่บัญญัตัิแห่งรัฐธิรรมัน้ญน่�  

ยุังมั่การศู้กษาไม่ัจบประถมัศู้กษาสามััญมัากกว่าก้�งจำนวน

ที่ั�งหมัด็ และอยุ่างช้าตั้องไมั่เกินกว่าสิบปีนับแตั่วันใช้พระราช- 

บัญญัตัิธิรรมัน้ญการปกครองแผ่นดิ็นสยุามัชั�วคราว พ.ศู. 
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๒๔๗๕ สภาผ้้แที่นราษฎรประกอบด็้วยุสมัาชิก ๒ ประเภที่

มั่จำนวนเที่่ากัน

(๑) สมัาชิกประเภที่ที่่� ๑ ได็้แก่ ผ้้ที่่�ราษฎรเล่อกตัั�งขึ้้�น 

ตัามัเง่�อนไขึ้ในบที่บัญญัตัิมัาตัรา ๑๖ และ ๑๗

(๒) สมัาชิกประเภที่ที่่� ๒ ได็้แก่ ผ้้ซึ่้�งพระมัหากษัตัริยุ์

ที่รงตัั�งขึ้้�นตัามัพระราชบัญญัตัิว่าด็้วยุการเล่อกตัั�งสมัาชิก 

ผ้้แที่นราษฎรในระหว่างเวลาที่่�ใช้บที่เฉพาะกาลในรัฐธิรรมัน้ญ

แห่งราชอาณาจักรสยุามั พุที่ธิศูักราช ๒๔๗๕

๒.๑.๓ เม่�อวัินีทีี� ๑๕ สิุงหาคม พ.ศิ. ๒๔8๓ ขนุีบรุสัุการกิติติิคดีิ 
ผูู้้แทีนีราษฎร (ประเภทีทีี� ๑) แห่งจัังหวัิดิอุบล่ราชธานีี ซึ่่�งมีสุมาชิก

ราษฎรประเภทีทีี� ๑ จัำานีวินีไมต่ิำากว่ิา ๑ ในี ๔ แหง่จัำานีวินีสุมาชกิสุภา
ผูู้้แทีนีราษฎรทัี�งหมดิเป็นีผูู้้รบัรอง โดิยอ้างเหติุจัำาเป็นีหล่ายประการ

เพ่�อควิามมั�นีคงของประเทีศิ ได้ิเสุนีอญั์ติติิแกไ้ขบทีเฉพาะกาล่แห่ง
รฐัธรรมนีญู์จัาก ๑๐ ปี เป็นี ๒๐ ปี

รฐับาล่สุมัยนัี�นี (จัอมพล่ พิบูล่ฯ เป็นีนีายกรฐัมนีติร)ี เห็นีว่ิา 

สุงครามใหญ์ใ่นียโุรปได้ิเกิดิข่�นีแล้่วิตัิ�งแต่ิ ค.ศิ. ๑๙๓๙ (พ.ศิ. ๒๔8๒) 

แล่ะสุงครามทีี�ญ์ี�ปุน่ีทีำาต่ิอประเทีศิจีันีได้ิล่กุล่ามมาถ่งอินีโดิจีันีนัี�นี กำาลั่ง

ขยายตัิวิทีี�จัะเข้ามาถ่งประเทีศิไทีย ฉะนัี�นีจ่ังเห็นีด้ิวิยกับญ์ัติติิของ 
ผูู้้แทีนีราษฎรประเภทีทีี� ๑ ดัิงกล่่าวินัี�นี

ทีี�ประชมุสุภาผูู้้แทีนีราษฎรล่งมติิรบัหลั่กการแกไ้ขรฐัธรรมนีญู์ 
ดัิงกล่่าวิด้ิวิยคะแนีนีเสีุยงไมต่ิำากว่ิา ๓ ในี ๔ แหง่จัำานีวินีสุมาชกิทัี�งหมดิ 

แล่ะพิจัารณาต่ิอไปติามวิิธกีารแกไ้ขรฐัธรรมนีญู์ติามทีี�บัญ์ญ์ัติิไวิใ้นี

รฐัธรรมนีญู์ฉบับนัี�นี มาติรา ๖๓ แล้่วิประกาศิใช้เป็นีกฎหมายเม่�อวัินีทีี�  
๑๙ กันียายนี พ.ศิ. ๒๔8๓
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๒.๑.๔ เม่�อบทีเฉพาะกาล่ดัิงกล่่าวิแล้่วิไดิใ้ช้มาถ่งปีทีี� ๑๔ 
ก็ได้ิเลิ่กไป ดัิงปรากฏควิามในีพระราชปรารภของรฐัธรรมนีญู์แห่ง 
ราชอาณาจัักรไทียฉบับ ๒๔8๙ ดัิงต่ิอไปนีี�

ตั่อมัานายุปร่ด็่ พนมัยุงค์ ซ้ึ่�งด็ำรงตัำแหน่งผ้้สำเร็จ- 

ราชการแที่นพระองค์ในขึ้ณะนั�น ได็้ปรารภกับนายุควง  

อภัยุวงศ์ู นายุกรัฐมันตัร่ว่า รัฐธิรรมัน้ญแห่งราชอาณาจักร 

ไที่ยุน่� พระมัหากษัตัริยุ์ได็้พระราชที่านแก่ชนชาวไที่ยุมัาแล้ว 

เป็นปีที่่� ๑๔ ถ้งแมั้ว่าการปกครองระบอบประชาธิิปไตัยุอันมั ่

รัฐธิรรมัน้ญเป็นหลักน่�จะได็้ยุังความัเจริญให้เกิด็แก่ประเที่ศู 

ชาตัินับเป็นอเนกประการ ที่ั�งประชาชนจะได้็ที่ราบซึ่้�งถ้ง 

คุณประโยุชน์ขึ้องการปกครองระบอบน่�อยุ่างด่็แล้วก็จริง แต่ั 

เหตุัการณ์บ้านเมั่องก็ได็้เปล่�ยุนแปลงไปมัาก ถ้งเวลาแล้วท่ี่� 

ควรจะได็้เลิกบที่ฉะเพาะกาลอันมั่อยุ่้ในรัฐธิรรมัน้ญนั�น และ 

ปรับปรุงแก้ไขึ้เพิ�มัเตัิมัรัฐธิรรมัน้ญแห่งราชอาณาจักรไที่ยุ  

นายุกรัฐมันตัร่จ้งนำความันั�นปร้กษาหาร่อกับสมัาชิกสภา- 

ผ้้แที่นราษฎรประเภที่ที่่� ๒ พร้อมักับคณะผ้้ก่อการฯ ขึ้อ 

พระราชที่านรัฐธิรรมัน้ญ เมั่�อได็้ปร้กษาตักลงกันแล้วรัฐบาล 

คณะนายุควง อภัยุวงศู์ จ้งเสนอญัตัตัิตั่อสภาผ้้แที่นราษฎร 

เม่ั�อวันที่่� ๑๙ กรกฎาคมั พุที่ธิศูักราช ๒๔๘๘ ขึ้อให้ตัั�ง 

กรรมัาธิิการวิสามััญคณะหน้�ง เพ่�อพิจารณาค้นคว้าตัรวจสอบ 

ว่า รัฐธิรรมัน้ญแห่งราชอาณาจักรไที่ยุน่�สมัควรได็้รับการ- 

ปรับปรุงแก้ไขึ้เพิ�มัเตัิมัอยุ่างไรเพ่�อให้เหมัาะสมักับสถานการณ์

ขึ้องบ้านเมั่อง และเพ่�อให้การปกครองระบอบประชาธิิปไตัยุ

เป็นหลักสมับ้รณ์ยุิ�งขึ้้�น
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สัมเดิ็จพระเจา้อยู�หว้อานู้นูทมหดิิลทรงลงพระปรมาภิไธยรฐ้์ธรรมนููญ 
ฉบบ้ ๙ พฤษภาค์ม ๒๔๘๙ โดิยมนีูายปรดีิี พนูมยงค์์ นูายกรฐ้์มนูตร ี
เป็นูผูู้ล้งนูามรบ้สันูองพระบรมราชโองการ
(ภาพฝีีพระหต้ถ์์รช้กาลที� ๙)

ภาพจาก อัฐมืราชานุสสรณ์,์ ๒๔๙๓
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สภาผ้้แที่นราษฎรจ้งตัั�งกรรมัาธิิการวิสามััญคณะหน้�ง 

เพ่�อพิจารณาค้นคว้าตัรวจสอบรัฐธิรรมัน้ญ ตัามัคำเสนอ 

ขึ้้างต้ันน่� กรรมัาธิิการคณะน่�ได้็ที่ําการตัลอด็สมััยุขึ้องรัฐบาล 

คณะนายุควง อภัยุวงศ์ู คณะนายุที่ว่ บุณยุเกตุั และคณะ 

หมั่อมัราชวงศู์เสน่ยุ์ ปราโมัช

ตั่อมัาคณะรัฐบาลหมั่อมัราชวงศู์เสน่ยุ์ ปราโมัช ได็้ตัั�ง 

กรรมัการขึ้้�นคณะหน้�งเพ่�อรวบรวมัความัเห็นและเร่ยุบเร่ยุง 

บที่บัญญัตัิขึ้้�นเป็นร่างรัฐธิรรมัน้ญ เม่ั�อกรรมัการคณะน่�ที่ำ 

สำเร็จเร่ยุบร้อยุแล้ว คณะรัฐมันตัร่ได้็พิจารณาแก้ไขึ้อ่กชั�นหน้�ง  

แล้วนำเสนอผ้้สำเร็จราชการแที่นพระองค์ ผ้้สำเร็จราชการ 

แที่นพระองค์ได็้ประชุมัปร้กษาหาร่อสมัาชิกสภาผ้้แที่นราษฎร 

ประเภที่ที่่� ๒ และคณะผ้้ก่อการฯ ขึ้อพระราชที่านรัฐธิรรมัน้ญ 

ที่่�ประชุมัได็้ตัั�งกรรมัการขึ้้�นพิจารณา เมั่�อกรรมัการได็้ตัรวจ 

พิจารณาแก้ไขึ้แล้ว สมัาชิกสภาผ้้แที่นราษฎรประเภที่ท่ี่� ๒  

จง้ได็เ้สนอญตััตัขิึ้อแกไ้ขึ้เพิ�มัเตัมิัรฐัธิรรมันญ้แหง่ราชอาณาจกัร 

ไที่ยุตั่อสภาผ้้แที่นราษฎร เม่ั�อสภาผ้้แที่นราษฎรพิจารณารับ 

หลักการแล้ว จ้งตัั�งกรรมัาธิิการวิสามััญขึ้้�นคณะหน้�ง

บัด็น่�คณะกรรมัการวิสามััญขึ้องสภาผ้้แที่นราษฎรได็้

พจิารณาและแกไ้ขึ้เพิ�มัเตัมิับที่บญัญัตัแิหง่ร่างรฐัธิรรมันญ้สำเรจ็

เร่ยุบร้อยุแล้วเสนอต่ัอสภาผ้้แที่นราษฎร สภาผ้้แที่นราษฎรได้็

พจิารณาเป็นการสำเรจ็บรบ้ิรณจ้์งได้็ที่ล้เกล้าท้ี่ลกระหม่ัอมัถวายุ 

เมั่�อที่รงพระราชวจิารณถ์่�ถว้นกระบวนความัแลว้ ที่รงพระราช- 

ด็ำริเห็นว่า ประชากรขึ้องพระองค์ประกอบด้็วยุวุฒิปร่ชาใน 

รัฐาภิบาลโนบายุสามัารถจรรโลงประเที่ศูชาตัิขึ้องตันในอัน 

ที่่�จะก้าวไปส้่สากลอารยุะธิรรมัแห่งโลกได็้โด็ยุสวัสด็่
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จ้งมั่พระบรมัราชโองการด็ำรัสเหน่อเกล้า เหน่อ

กระหมั่อมั โด็ยุคำแนะนำและยิุนยุอมัขึ้องสภาผ้้แที่นราษฎร  

ให้ตัรารัฐธิรรมัน้ญแห่งราชอาณาจักรไที่ยุฉะบับน่�ขึ้้�นไว้ 

ประสิที่ธิิประสาที่ประกาศูให้ใช้ตัั�งแตั่วันที่่� ๑๐ พฤษภาคมั 

พุที่ธิศัูกราช ๒๔๘๙ เป็นต้ันไป และให้ใช้รัฐธิรรมัน้ญฉะบับ

ที่่�ได้็แก้ไขึ้เพิ�มัเตัิมัน่�แที่นรัฐธิรรมัน้ญแห่งราชอาณาจักรไที่ยุ 

พุที่ธิศูักราช ๒๔๗๕ รัฐธิรรมัน้ญแก้ไขึ้เพิ�มัเติัมัว่าด้็วยุนามั

ประเที่ศู พุที่ธิศูักราช ๒๔๘๒ รัฐธิรรมัน้ญแก้ไขึ้เพิ�มัเตัิมัว่า

ด็้วยุบที่ฉะเพาะกาล พุที่ธิศูักราช ๒๔๘๓ และรัฐธิรรมัน้ญ

แก้ไขึ้เพิ�มัเติัมัว่าด็้วยุการเล่อกตัั�งสมัาชิกสภาผ้้แที่นราษฎร 

พุที่ธิศูักราช ๒๔๘๕

(๑) รฐัธรรมนีูญ์ฉบับ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ ได้ิบัญ์ญ์ัติิให้

รฐัสุภาประกอบด้ิวิย “พฤฒสุภา” (Senate) กับ “สุภาผูู้แ้ทีนี” สุมาชกิ 
พฤฒสุภาแล่ะสุมาชิกผูู้้แทีนีเป็นีผูู้้ทีี�ราษฎรเล่่อกตัิ�งข่�นี มิใช่โดิยการ 
แต่ิงตัิ�ง จ่ังเป็นีผูู้้แทีนีของปวิงชนีอย่างสุมบูรณ์ในีการแสุดิงมติิแทีนี

ปวิงชนีในีสุภาฯ แล่ะรฐัสุภาดัิงกล่่าวินัี�นี ฉะนัี�นีรฐัธรรมนีูญ์ฉบับ 
๒๔8๙ จ่ังเป็นีรฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยติามลั่กษณะแห่งควิามเป็นี 
“ประชาธปิไติยสุมบูรณ์” ติามทีี�พจันีานีกุรมฉบับราชบัณฑิูติยสุถานี

ได้ินิียามคำาว่ิา “ประชาธปิไติย” ไว้ิว่ิา “ระบอบการปกครองทีี�ถ่อมติิ

ปวิงชนีเป็นีใหญ์”่

(๒) มาติรา ๒๔ แห่งรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๔8๙ ได้ิบัญ์ญ์ัติิไว้ิ 
ดัิงต่ิอไปนีี�
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พฤฒสภาประกอบด็้วยุสมัาชิกท่ี่�ราษฎรเล่อกตัั�ง 

มั่จำนวนแปด็สิบคน

สมัาชิกพฤฒสภาตั้องไมั่เป็นขึ้้าราชการประจำ

การเล่อกตัั�งสมัาชิกพฤฒสภาให้ใช้วิธิ่ลงคะแนนออก

เส่ยุงโด็ยุที่างอ้อมัและลับ

หม�ยเหตุ

(ก) นีอกจัากสุมาชิกพฤฒสุภาเป็นีผูู้้แทีนีทีี�ราษฎร 
เล่่อกตัิ�งข่�นีแล้่วิ รฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๔8๙ ยงัได้ิกำาหนีดิไว้ิว่ิา “สำมี�ชิิกิ 
พฤฒสำภ�ต้ั้องไมี่เป็นข้้�รั�ชิกิ�รัปรัะจำ�” ทัี�งนีี�เพ่�อป้องกันีรฐับาล่สัุ�ง 
ขา้ราชการทีี�อยูต้่ิองอยูใ่ต้ิบงัคับบัญ์ชาของรฐับาล่ล่งสุมคัรเปน็ีสุมาชกิ 
พฤฒสุภา ซึ่่�งจัะทีำาใหร้ฐับาล่ทีี�เป็นีฝ่า่ยบรหิารมอีำานีาจัเหน่ีอพฤฒสุภา 
ซึ่่�งเป็นีฝ่่ายนิีติิบัญ์ญ์ัติิ อันีจัะเป็นีการทีำาล่ายหลั่กการ ซึ่่�งจัะขัดิต่ิอ 
ประชาธปิไติย

(ข้) จัำานีวินีสุมาชิกพฤฒสุภานัี�นีกำาหนีดิไวิใ้ห้มีเพียง 

“แปดสิำบ (8๐) ค์น” ค่อ เปน็ีจัำานีวินีติำากว่ิาก่�งหน่ี�งของจัำานีวินีสุมาชกิ
สุภาผูู้้แทีนี ๑๗8 คนี ทีี�ได้ิรบัการเล่่อกตัิ�งติามหลั่กเกณฑ์ูแห่งมาติรา 
๙๑ ของรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๔8๙

(ค) สุ่วินีรฐัธรรมนีูญ์ฉบับ ๒๔๙๒ ซึ่่�งเป็นีแม่บทีของ

รฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๕๑๒ ทีี�มีผูู้โ้ฆษณาชวินีเช่�อว่ิาเป็นีรฐัธรรมนีญู์ทีี�
เป็นีประชาธปิไติยยิ�งกว่ิารฐัธรรมนีญู์ใดิ ๆ ของไทียนัี�นี ได้ิบัญ์ญ์ัติิให้
สุมาชกิวิฒุสิุภาเป็นีผูู้้ทีี�ได้ิรบัการแต่ิงตัิ�ง มใิชเ่ป็นีผูู้้ทีี�ราษฎรเล่่อกตัิ�ง

แมก้ระนัี�นีก็ยงัได้ิกำาหนีดิใหว้ิฒุสิุมาชกิมจีัำานีวินี ๑๐๐ คนี 
จ่ังเปน็ีผู้ล่ว่ิา ในีระยะเริ�มแรกของรฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๔๙๒ นัี�นี วิฒุสิุภา

มีจัำานีวินีมากกว่ิาสุมาชกิผูู้้แทีนี ๑ คนี เพราะบทีเฉพาะกาล่ของฉบับ  
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๒๔๙๒ นัี�นี ให้สุมาชิกสุภาผูู้้แทีนี ๙๙ คนี (ทีี�ได้ิรบัเล่่อกตัิ�งติาม 
หลั่กเกณฑ์ูของรฐัธรรมนีูญ์ชั�วิคราวิฉบับ ๙ พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ 
ซึ่่�ง “คณะรฐัประหาร 8 พฤศิจิักายนี” เป็นีผูู้้จััดิทีำาข่�นี มีฉายาว่ิา 

“รฐัธรรมนีูญ์ฉบับใต้ิติุ่ม”) นัี�นีเป็นีสุมาชิกสุภาผูู้้แทีนีต่ิอไปติาม
รฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๔๙๒ ด้ิวิย แล่ะแมต่้ิอมาจัะได้ิมกีารเล่่อกตัิ�งสุมาชกิ
สุภาผูู้้แทีนีเพิ�มข่�นีติามหลั่กเกณฑ์ูของรฐัธรรมนีญู์ฉบับนัี�นีก็ดีิ แต่ิจัำานีวินี
ทีี�เล่่อกตัิ�งเพิ�มข่�นีก็มีเพียงจัำานีวินี ๒๑ คนี เม่�อรวิมกับ ๙๙ คนีทีี�โอนี 
มาจัาก “ฉบบัใต้ิติุ่ม” แล้่วิ จัำานีวินีสุมาชกิสุภาผูู้้แทีนีติามฉบับ ๒๔๙๒  

ก็มจีัำานีวินี ๑๒๐ คนี ค่อ มากกว่ิาวิฒุสิุมาชกิเพยีง ๒๐ คนีเท่ีานัี�นี

(๓) เม่�อได้ิประกาศิใช้รฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยสุมบูรณ์ฉบับ  
๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ ซึ่่�งคณะราษฎรถ่อว่ิาได้ิปฏิบติัิหน้ีาทีี�สุำาเรจ็ัติามทีี�
ได้ิแถล่งไว้ิแก่ราษฎร เม่�อวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ แล้่วิ คณะราษฎร

จ่ังสุล่ายตัิวิ ผูู้้ก่อการฯ หรอ่สุมาชิกคณะราษฎรจ่ังได้ิแยกย้ายกันีไป
ประกอบอาชีพธุรกิจัของตินี ค่อ สุ่วินีหน่ี�งไปประกอบธุรกิจัสุ่วินีตัิวิทีี� 
ไม่เกี�ยวิข้องกับการเม่อง อีกสุ่วินีหน่ี�งสุมัครใจัรบัใช้ชาติิทีางการเม่อง
โดิยสัุงกัดิพรรคการเมอ่งต่ิาง ๆ ติามทีรรศินีคติิของแต่ิล่ะคนี อาทิี นีาย
ควิง อภัยวิงศ์ิ กับเพ่�อนีสุ่วินีหน่ี�งสัุงกัดิพรรคประชาธปิัติย์, พล่.ร.ติ. 

ถวัิล่ย ์ธำารงนีาวิาสุวัิสุดิิ� กับเพ่�อนีสุ่วินีหน่ี�งสัุงกัดิพรรคแนีวิรฐัธรรมนีญู์, 
นีายสุงวินี ตุิล่ารกัษ์ กับเพ่�อนีสุ่วินีหน่ี�งสัุงกัดิพรรคสุหชพี ฯล่ฯ สุ่วินีผู้ม
มไิด้ิสัุงกัดิพรรคใดิ

ข้้อส้งเกต

ระบอบรฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยฉบับ ๒๔8๙ ไดิใ้ช้มาเพียง  
๑ ปี ๕ เด่ิอนี ๓๐ วัินี เท่ีานัี�นี ครั�นีแล้่วิบุคคล่คณะหน่ี�งทีี�เรยีกว่ิา  
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“คณะรฐัประหาร” ก็ได้ิย่ดิอำานีาจัรฐัทีำาการล้่มระบอบประชาธปิไติย 
ทีี�สุถาปนีาโดิยรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๔8๙

ต่ิอจัากนัี�นีก็มบีคุคล่หรอ่คณะบคุคล่อ่�นี ๆ อีกหล่ายคณะหล่าย

กลุ่่ม ซึ่่�งมใิชค่ณะราษฎรบรหิารราชการแผู้น่ีดิินีติามระบอบทีี�แติกต่ิาง
กับคณะราษฎร คณะบุคคล่หรอ่บคุคล่อ่�นี ๆ ดัิงกล่่าวิก็มชี่�อของแต่ิล่ะ
คณะปรากฏแจ้ังอยูแ่ล้่วิ อาทิี

(๑) คณะรฐัประหาร (8 พ.ย. ๒๔๙๐)
(๒) คณะบรหิารประเทีศิชั�วิคราวิ (๒๙ พ.ย. ๒๔๙๔)

(๓) คณะทีหาร (๑๖ ก.ย. ๒๕๐๐)
(๔) คณะปฏิวัิติิ (๒๐ ติ.ค. ๒๕๐๑)
(๕) คณะปฏิวัิติิ (๑๗ พ.ย. ๒๕๑๔)
(๖) สุมชัชาแห่งชาติิ (๑๐ ธ.ค. ๒๕๑๖)
(๗) คณะปฏิรูปการปกครองแผู้่นีดิินี (๖ ติ.ค. ๒๕๑๙)

(8) คณะปฏิวัิติิ (๒๐ ติ.ค. ๒๕๒๐)
(๙) รฐับาล่ทีี�ตัิ�งข่�นีติามระบอบต่ิาง ๆ ซึ่่�งมิได้ิเป็นีไปติาม

รฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติย

๒.๒ หล้่ก ๖ ปรั้ะก�รั้ข้องคณะรั้�ษฎรั้ท่ี่�ได้แถุล่งต่อมวล่รั้�ษฎรั้

เม่�อว้นท่ี่� ๒๔ มิถุนุ�ยน ๒๔๗๕ ซึึ่�งคณะรั้�ษฎรั้ได้ปฏิิบติ้สำ�เรั้จ็ำไปก่อน
สล่�ยต้วเม่�อว้นท่ี่� ๙ พิฤษภิ�คม ๒๔๘๙ น้�นม่ด้งต่อไปน่�

หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๑ จะตุ้องรีกัี่ษาความเป็นุเอกี่รีาช้ทั์�งหลาย 
เช่้นุ เอกี่รีาช้ในุท์างกี่ารีเม่อง ในุท์างศัาล ในุท์างเศัรีษฐกิี่จ ฯลฯ ของ
ปรีะเท์ศัไวใ้ห้มั�นุคง

ผู้มขอให้ท่ีานีทีี�สุนีใจัโปรดิระล่่กถ่งฐานีะของสุยามหร่อ
ประเทีศิไทียก่อนี ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ ว่ิา สุมยันัี�นีประเทีศิไทียไมม่ี
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ควิามเป็นีเอกราชแล่ะอธปิไติยสุมบูรณ์ เพราะจัำาต้ิองทีำาสุนีธสัิุญ์ญ์า
ไม่เสุมอภาคกับประเทีศิทุีนีนิียมสุมัยใหม่ทีี�เรยีกว่ิา “จัักรวิรรดิินิียม” 
(Imperialism) หล่ายประเทีศิทีี�มีสิุทีธิพิเศิษเหน่ีอประเทีศิไทีย 
หล่ายประการ อาทิี คนีในีบังคับต่ิางประเทีศิเหล่่านัี�นีทีำาผู้ดิิในีดิินีแดินี
ประเทีศิไทีย แต่ิศิาล่ไทียก็ไม่มีอำานีาจัตัิดิสิุนีชำาระล่งโทีษคนีทีำาผิู้ดิ 
เหล่่านัี�นี หากรฐับาล่ต้ิองสุ่งตัิวิคนีต่ิางประเทีศิทีี�ทีำาผู้ิดิให้ศิาล่กงสุุล่
ของต่ิางประเทีศิชำาระคดีิ แม้ต่ิอมาบางประเทีศิ อาทิี อังกฤษ แล่ะ
ฝ่รั�งเศิสุ ยอมผู้่อนีผู้ันีให้มีศิาล่ต่ิางประเทีศิแล่ะศิาล่คดีิต่ิางประเทีศิ 

ซึ่่�งประกอบด้ิวิยผูู้้พิพากษาไทียแล่ะทีี�ปรก่ษากฎหมายชาวิยุโรปรว่ิม
พิจัารณาพิพากษาคนีในีบังคับอังกฤษแล่ะฝ่รั�งเศิสุนัี�นีก็ติาม แต่ิในี
สุนีธิสัุญ์ญ์าก็ได้ิกำาหนีดิไว้ิอีกว่ิา ถ้าควิามเห็นีของผูู้้พิพากษาไทีย
กับทีี�ปรก่ษากฎหมายชาวิยุโรปขัดิแย้งกันี ก็ให้ถ่อเอาควิามเห็นีของ
ทีี�ปรก่ษากฎหมายชาวิยุโรปเป็นีใหญ์่กว่ิาควิามเห็นีของผูู้้พิพากษา

ไทีย โดิยไม่ต้ิองคำาน่ีงว่ิาผูู้้พิพากษาไทียมีจัำานีวินีมากกว่ิาทีี�ปรก่ษา
ชาวิยุโรป แม้กระนัี�นีในีสุนีธิสัุญ์ญ์าก็ยังได้ิกำาหนีดิไว้ิอีกว่ิา คดีิทีี� 
อยู่ในีศิาล่ต่ิางประเทีศินัี�นี กงสุุล่อังกฤษก็ยังมีอำานีาจัทีี�จัะถอนีคดีิ 
ไปชำาระทีี�ศิาล่กงสุุล่อังกฤษได้ิ สุถานีกงสุุล่ของหล่ายประเทีศิมีศิาล่
แล่ะมีคุกสุำาหรบัคนีในีบังคับของตินีโดิยเฉพาะ แล่ะสิุทีธพิิเศิษอ่�นี ๆ 

ทีี�เรยีกติามศัิพท์ีกฎหมายระหว่ิางประเทีศิว่ิา “สุภาพนีอกอาณาเขติ” 
(Extraterritoriality)

สุ่วินีในีทีางเศิรษฐกิจันัี�นี ประเทีศิจัักรวิรรดิินิียมดัิงกล่่าวิมี 
สิุทีธพิเิศิษติามสุนีธสัิุญ์ญ์าไมเ่สุมอภาค ค่อ ประเทีศิไทียถกูบังคับให้
เก็บภาษีขาเขา้ได้ิติามทีี�สุนีธสัิุญ์ญ์ากำาหนีดิไว้ิ ค่อ เดิิมเก็บภาษีขาเขา้ได้ิ

เพยีงรอ้ยล่ะ ๓ ของราคาสิุนีค้าขาเข้า แมร้ฐับาล่สุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์
ได้ิมีการแกไ้ขสุนีธสัิุญ์ญ์าใหไ้ด้ิสิุทีธมิากข่�นี แต่ิยังมีข้อกำาหนีดิอัติรา
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ภาษีศิลุ่กากรไว้ิอีกหล่ายประการ อีกทัี�งจัักรวิรรดิินิียมหล่ายประเทีศิ
ได้ิมสิีุทีธพิเิศิษโดิยได้ิสัุมปทีานีป่าไม ้เหมอ่งแร ่การเดิินีเรอ่ ฯล่ฯ แล่ะ
มอีำานีาจักับอิทีธพิล่ในีทีางการเมอ่งเหน่ีอประเทีศิไทีย

ต่ิอมาในี พ.ศิ. ๒๔8๐ รฐับาล่ซึ่่�งพระยาพหล่ฯ หัวิหน้ีา 
คณะราษฎร เปน็ีนีายกรฐัมนีติรนัีี�นี ได้ิบอกเลิ่กสุนีธสัิุญ์ญ์าไมเ่สุมอภาค
กับประเทีศิจัักรวิรรดิินิียมหล่ายประเทีศิดัิงกล่่าวิแล้่วิ ได้ิมีการเจัรจัา
สุนีธสัิุญ์ญ์าฉบับใหม่ทีี�ประเทีศิไทียได้ิเอกราชแล่ะอธปิไติยสุมบูรณ์ 
ทีกุประการ

ต่ิอมาในีระหว่ิางสุงครามโล่กครั�งทีี� ๒ ซึ่่�งประเทีศิไทียถกูกองทัีพ
ญ์ี�ปุน่ีรุกรานี สุมาชกิคณะราษฎรจัำานีวินีมากก็ได้ิเปน็ีสุมาชกิขบวินีการ
เสุรไีทีย ซึ่่�งได้ิรว่ิมมอ่กับสัุมพนัีธมติิรในีการต่ิอสุู้ญ์ี�ปุน่ีผูู้รุ้กรานี อันีเปน็ี
ผู้ล่ใหสัุ้มพนัีธมติิรรบัรองควิามเป็นีเอกราชของชาติิไทีย ดัิงปรากฏติาม
เอกสุารหลั่กฐานีต่ิาง ๆ ซึ่่�งผู้มได้ินีำาล่งพมิพไ์วิใ้นีหนัีงสุ่อของผู้มว่ิาด้ิวิย 

“จัดิหมายของนีายปรดีีิ พนีมยงค์ ถ่งพระพิศิาล่สุขุุมวิิที เร่�องหนัีงสุ่อ
จัดิหมายเหติุของเสุรไีทียเกี�ยวิกับปฏิบัติิการในีแคนีดีิ นิีวิเดิล่ฮีี แล่ะ
สุหรฐัอเมรกิา”

หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๒ จะตุ้องรีกัี่ษาความปลอดีภััยในุปรีะเท์ศั 
ให้กี่ารีปรีะทุ์ษรีา้ยตุ่อกัี่นุลดีนุ้อยลงให้มากี่

ผู้มหวัิงว่ิา ท่ีานีทีี�มีใจัเป็นีธรรมสุามารถเปรยีบเทีียบสุถิติิ 
การประทีุษรา้ยต่ิอกันีสุมัยก่อนีวัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ กับ 
ภายหลั่ง ๒๔ มิถนุีายนีปีนัี�นีว่ิา จัำานีวินีการประทีษุรา้ยภายหลั่งวัินีทีี�  
๒๔ มถินุีายนีนัี�นี ได้ิล่ดิน้ีอยล่งมากเพยีงใดิ แล่ะขอใหเ้ปรยีบเทีียบสุถิติิ
การประทีุษรา้ยภายหลั่งวัินีทีี� 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ อันีเป็นีวัินีล้่ม 
ระบอบประชาธปิไติยติามรฐัธรรมนีญู์ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ เปน็ีต้ินีมา 
จันีถ่งปัจัจับุันีนีี�ว่ิา การประทีษุรา้ยต่ิอกันีได้ิเพิ�มมากข่�นีขนีาดิไหนี



ปรีดีีีบรีรีณานุสุรีณ์ ๒๕๖๕5๒

ผูู้ป้ระศาสันู์การ ปรดีิี พนูมยงค์์ ก้บค์ณาจารยแ์ละนู้กศ่กษา ม.ธ.ก.
รุ �นูแรก ๆ หนู้าต่กโดิม มหาวทิยาล้ยธรรมศาสัตร์

ภาพจาก ชาญวทิย ์เกษตรศิร,ิ ประวติักึ่ารเมือืงไทย : ๒๔75-๒500, พมิพค์์ร้�งที� ๓ 
(กรุงเทพฯ : มูลนูิธโิค์รงการตำาราสัง้ค์มศาสัตรแ์ละมนูุษยศาสัตร,์ ๒๕๔๔)
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หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๓ จะตุ้องบำารุีงความสุขของรีาษฎรีในุท์าง
เศัรีษฐกิี่จ โดียรีัฐบาลใหม่จะหางานุให้รีาษฎรีทุ์กี่คนุท์ำา จะวาง
โครีงกี่ารีเศัรีษฐกิี่จแห่งช้าติุ ไม่ปล่อยให้รีาษฎรีอดีอยากี่

ผู้มหวัิงว่ิา หล่ายคนีก็ทีราบแล้่วิว่ิา ผู้มในีนีามของสุมาชิก 
คณะราษฎรสุ่วินีมาก ได้ิเสุนีอเค้าโครงการเศิรษฐกิจัแห่งชาติิติาม 
หลั่กประการทีี� ๓ นัี�นี แต่ิก็เกิดิอปุสุรรคขดัิขวิางทีี�ไมอ่าจัวิางโครงการ
ติามเค้าโครงการทีี�ผู้มได้ิเสุนีอนัี�นีได้ิ แม้กระนัี�นีคณะราษฎรก็ได้ิ
พยายามทีี�จัะบำารุงควิามสุขุสุมบูรณ์ของราษฎรในีทีางเศิรษฐกิจั โดิย

หางานีใหร้าษฎรจัำานีวินีมากได้ิทีำา จ่ังไมป่ล่่อยใหร้าษฎรอดิอยาก ขอให้
ท่ีานีทีี�มคีวิามปรารถนีาดีิโปรดิพจิัารณาสุถิติิการโจัรกรรม อันีเน่ี�องจัาก
ควิามอดิอยากของราษฎรนัี�นีในีสุมยัก่อนี ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ กับ
ภายหลั่ง ๒๔ มิถนุีายนี ๒๔๗๕ แล่ะภายหลั่ง 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ 
เป็นีต้ินีมาติามทีี�ปรากฏชดัิแจ้ังอยูใ่นีเวิล่านีี�

หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๔ จะตุ้องให้รีาษฎรีได้ีสิท์ธิเิสมอภัาคกัี่นุ
ผู้มขอให้ท่ีานีศ่ิกษาประวัิติิศิาสุติรแ์ห่งควิามไม่เสุมอภาคระหว่ิาง

คนีไทียนัี�นี ยอ่มทีราบแล้่วิว่ิา ก่อนี ๒๔ มิถนุีายนี ๒๔๗๕ พระบรม- 
วิงศิานีวุิงศ์ิตัิ�งแต่ิชั�นีหม่อมเจ้ัาข่�นีไปมีสิุทีธพิิเศิษกว่ิาสุามัญ์ชนีหล่าย
ประการ อาทิี ในีทีางการศิาล่ทีี�ท่ีานีเหล่่านัี�นีต้ิองหาเป็นีจัำาเล่ยในี 
คดีิอาญ์าก็ไมต้่ิองข่�นีศิาล่อาญ์า หากพระองค์ทีรงข่�นีต่ิอศิาล่กระทีรวิง
วัิงเป็นีพเิศิษ ฯล่ฯ

ต่ิอมาธรรมนีูญ์การปกครองแผู้่นีดิินีสุยามฉบับชั�วิคราวิ  
๒๗ มิถนุีายนี ๒๔๗๕ ได้ิสุถาปนีาสิุทีธเิสุมอภาคกันีของราษฎรไทีย 
ทัี�งหล่าย อันีเปน็ีแมบ่ทีของรฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ แล่ะ 

๙ พฤษภาคม ๒๔8๙
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หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๕ จะตุ้องให้รีาษฎรีได้ีมีเสรีภีัาพ มีความเป็นุ
อิสรีะ เม่�อเสรีภีัาพนีุ�ไม่ขัดีตุ่อหลักี่ ๔ ปรีะกี่ารีดัีงกี่ล่าวข้างตุ้นุ

ผู้มหวัิงว่ิา ท่ีานีทีี�มีใจัเป็นีธรรมย่อมเปรยีบเทีียบได้ิว่ิาเม่�อก่อนี 

๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ นัี�นี ราษฎรมีเสุรภีาพสุมบูรณ์อย่างใดิบ้าง  
เม่�อเทีียบกับหลั่ง ๒๔ มิถนุีายนีนัี�นี แล่ะเทีียบกับภายหลั่งรฐัประหาร  
8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ อันีเป็นีวัินีล้่มระบอบประชาธิปไติยติาม
รฐัธรรมนีูญ์ฉบับ ๒๔8๙ นัี�นีว่ิา แม้แต่ิจัะได้ิมีการเขียนีเร่�องสิุทีธิ
เสุรภีาพของราษฎรไว้ิ แต่ิในีทีางปฏิบัติิได้ิมีการหลี่กเลี่�ยงโดิยวิิธี

ประกาศิภาวิะฉกุเฉินี แล่ะประกาศิกฎอัยการศ่ิกเกินีกว่ิาควิามจัำาเปน็ี
เพยีงใดิบ้าง

หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๖ จะตุ้องให้กี่ารีศึักี่ษาอย่างเต็ุมที์�แก่ี่รีาษฎรี
ผู้มหวัิงว่ิา ท่ีานีทีี�มใีจัเป็นีธรรมยอ่มเปรยีบเทีียบได้ิว่ิา เม่�อก่อนี

วัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ นัี�นี การศ่ิกษาได้ิถูกจัำากัดิอย่างไร แล่ะ 
ภายหลั่ง ๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ ราษฎรได้ิสิุทีธศ่ิิกษาอย่างเต็ิมทีี� 
เพยีงใดิ แล่ะภายหลั่ง 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ เปน็ีต้ินีมาจันีถ่งปจััจับุนัีนีี� 
ราษฎรต้ิองถกูจัำากัดิการศ่ิกษาอยา่งใดิบ้าง

๓. เหตแุหง่ความผิดิีพลาดีของ 
กี่ารีอภิิวฒันุ์ปรีะชื่าธิปิไตย ๒๔ มถิุนุุายนุ

เหติุแห่งควิามผู้ิดิพล่าดิของการอภิวัิฒน์ีประชาธปิไติย ๒๔ 
มถินุีายนี ม ี๒ ประเภที ค่อ

ประเภที ๑ เหติุแห่งควิามผู้ิดิพล่าดิทีี�เหม่อนีกันีกับทีุกขบวินี
การเมอ่ง

ประเภที ๒ เหติแุหง่ควิามผิู้ดิพล่าดิของคณะราษฎรโดิยเฉพาะ
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๓.๑ เหตุแหง่คว�มผิู้ดพิล่�ดท่ี่�เหมอ่นก้นก้บที่กุข้บวนก�รั้เมอ่ง 
ค่อ คว�มข้้ดแยง้ภิ�ยในข้บวนก�รั้ฯ

ทีกุคณะพรรคการเมอ่งทีี�ต่ิอสุู้ระหว่ิางกันีติามวิิถีทีางรฐัสุภานัี�นี

ก็มีควิามขัดิแย้งภายในีพรรคนัี�นี ๆ แม้ว่ิาคณะพรรคใดิได้ิอำานีาจัรฐั
แล้่วิก็ดีิ แต่ิควิามขัดิแย้งภายในีคณะพรรคนัี�นีก็ยังคงมีอยู่ ดัิงนัี�นีจ่ัง
ปรากฏว่ิาคณะพรรคมากหล่ายได้ิมีการแติกแยกออกเป็นีหล่ายสุ่วินี
หรอ่สุล่ายไปทัี�งคณะพรรค

สุ่วินีคณะพรรคหรอ่ขบวินีการทีี�ใชวิ้ิธต่ีิอสุู้ทีางอาวิธุนัี�นีก็ปรากฏ

ควิามขดัิแยง้แล่ะการแติกแยก ทีำานีองเดีิยวิกันีดัิงกล่่าวิขา้งบนีนัี�นี
ประวัิติิศิาสุติรแ์ห่งสุมัยระบบศัิกดิินีาแห่งมนีษุยชาติินัี�นี แสุดิง

ตัิวิอย่างทีี�มีคณะบุคคล่ซึ่่�งใช้วิิธต่ีิอสุู้ทีางอาวิุธต่ิอสุู้ผูู้้ครองอำานีาจัรฐั 
ได้ิสุำาเรจ็ัแล้่วิ ภายในีคณะพรรคนัี�นีเองก็มีบุคคล่ทีี�มีควิามโล่ภแล่ะ 
ควิามรษิยาซึ่่�งเกิดิจัากรากฐานีแหง่ควิามเหน็ีแก่ตัิวิ (Egoism) ขนีาดิ

หนัีกนัี�นีใชวิ้ิธทีีำาล่ายคนีในีคณะเดีิยวิกันี เพ่�อตินีคนีเดีิยวิเป็นีศินูียก์ล่าง
แห่งกิจัการทัี�งหล่าย (Egocentrism)

ประวัิติิศิาสุติรแ์สุดิงตัิวิอย่างด้ิวิยว่ิาคณะพรรคหรอ่ขบวินีการ
เปลี่�ยนีระบอบสุมบรูณาญ์าสิุทีธริาชยม์าเปน็ีระบอบประชาธปิไติยแบบ
เจ้ัาสุมบัติิ (Bourgeois Democracy) โดิยการอภิวัิฒน์ีใหญ์ฝ่่รั�งเศิสุ 

เม่�อ ค.ศิ. ๑๗8๙ (พ.ศิ. ๒๓๓๒) นัี�นี ภายหลั่งทีี�ขบวินีการนัี�นีได้ิชยัชนีะ
ต่ิอระบบเก่าแล้่วิ ภายในีขบวินีการนัี�นีก็เกิดิควิามขัดิแยง้ระหว่ิางสุ่วินี
ทีี�ก้าวิหน้ีากับสุ่วินีทีี�ถอยหลั่งเขา้คล่อง

ในีประเทีศิจีันี ขบวินีการ “ไท่ีผู้งิ” ได้ิจััดิตัิ�งข่�นีเม่�อ ค.ศิ. ๑8๕๐ 
(พ.ศิ. ๒๓๙๓) แล้่วิสุามารถต่ิอสุูไ้ด้ิชยัชนีะต่ิอราชวิงศ์ิแมนีจัใูนีดิินีแดินี 

สุ่วินีใต้ิของจีันี จ่ังได้ิตัิ�งเม่องหล่วิงข่�นีทีี�เม่องนีานีกิง แล้่วิในีไม่ช้า  
“หงซึ่ิ�วิเฉวีิยนี” หัวิหน้ีาขบวินีไท่ีผู้ิง ได้ิตัิ�งตินีเป็นีจัักรพรรดิิองค์ใหม่
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ของจีันี แล่ะตัิ�งหวัิหน้ีารอง ๆ เปน็ีเจ้ัาติามล่ำาดัิบ ครั�นีแล้่วิในีขบวินีการ 
ไท่ีผู้ิงก็เกิดิขัดิแย้งกันีเอง ในีทีี�สุุดิราชวิงศ์ิแมนีจัูกลั่บมีชัยชนีะต่ิอ 
ขบวินีการไท่ีผู้งิ ต่ิอมาขบวินีอภิวัิฒน์ีภายใต้ิการนีำาของ “ซึ่นุียตัิเซึ่น็ี” ได้ิ

ชยัชนีะล้่มระบอบสุมบรูณาญ์าสิุทีธริาชยข์องจีันีสุำาเรจ็ัในี ค.ศิ. ๑๙๑๑ 
(พ.ศิ. ๒๔๕๔) ภายในีขบวินีอภิวัิฒน์ีนัี�นีก็เกิดิขดัิแยง้กันีแล่ะแติกแยก
ออกเป็นีหล่ายสุ่วินี

ต่ิอมาขบวินีการปล่ดิแอกของประชาชนีจีันีภายใต้ิการนีำาของ
พรรคคอมมวิินิีสุต์ิได้ิชยัชนีะฝ่า่ยก๊กมนิีตัิ�งบนีผู้น่ีแผู้น่ีดิินีใหญ์จี่ันี แล่ะ

ได้ิสุถาปนีาสุาธารณรฐัประชาชนีจีันีข่�นีในี ค.ศิ. ๑๙๔๙ (พ.ศิ. ๒๔๙๒) 
ภายในีขบวินีการประชาชนีจีันีแล่ะภายในีพรรคคอมมิวินิีสุต์ิจีันีก็เกิดิ
ควิามขัดิแย้ง เป็นีเหติุให้มีการกวิาดิล้่างในีพรรคทีี�เดิินีติามแนีวิทีาง
ทีนุีนิียม แล่ะกวิาดิล้่างพวิกทีี�เดิินีนีอกแนีวิทีางพรรคคอมมวิินิีสุต์ิจีันี

ในีสุหภาพโซึ่เวีิยติ แล่ะประเทีศิสัุงคมนิียมในียุโรปติะวัินีออก  

ก็มปีรากฏการณ์ทีี�แสุดิงควิามขดัิแยง้ภายในีพรรคอยา่งรุนีแรงถ่งขนีาดิ
มกีารกวิาดิล้่างบุคคล่ทีี�ดิำาเนิีนีติามแนีวิทีางขวิาจััดิกับซึ่า้ยจััดิ

สุ่วินีคณะหรอ่ขบวินีการซึ่่�งทีำาการ “โต้ิอภิวัิฒน์ี” (Counter-
Revolution) ทีี�ได้ิชัยชนีะต่ิอการอภิวัิฒน์ีแล้่วิ ภายในีคณะหรอ่
ขบวินีการนัี�นี ๆ เกิดิขดัิแยง้กันีข่�นี เชน่ี ฝ่่ายนิียมราชาธปิไติยฝ่รั�งเศิสุ

ทีำาการโต้ิอภิวัิฒน์ีได้ิชัยชนีะแล้่วิ ภายในีขบวินีการนัี�นีก็เกิดิขัดิแย้ง
ระหว่ิางกันีเองในีการแยง่ชงิการสุ่บราชสัุนีติติิวิงศ์ิ

ขบวินีการฟ้าสุซิึ่สุมอิ์ติาเลี่ยนีแล่ะขบวินีการนีาซีึ่เยอรมนัี ซึ่่�งได้ิ
ชยัชนีะต่ิอการอภิวัิฒน์ีประชาธปิไติยในีประเทีศิของตินีแล้่วิ ขบวินีการ
ดัิงกล่่าวิก็เกิดิขัดิแย้งภายในี ซึ่่�งได้ิมีการกวิาดิล้่างบุคคล่ทีี�มีทีรรศินีะ

ต่ิางกับผูู้้นีำาของประเทีศินัี�นี ๆ
ทีุก ๆ คณะพรรค ทุีก ๆ ขบวินีการ ก็มีคำาขวัิญ์เรยีกรอ้งให้

สุมาชกิของตินีมคีวิามสุามคัคีกล่มเกลี่ยวิกันี แต่ิก็ไมป่รากฏว่ิา ภายในี
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ขบวินีการใดิสุมาชกิจัะมคีวิามสุามคัคีกล่มเกลี่ยวิกันีได้ิติล่อดิ ทัี�งนีี�ยอ่ม
เปน็ีไปติามกฎธรรมชาติิแห่งควิามขัดิแยง้ทีี�มอียูภ่ายในีกลุ่่มแล่ะสัุงคม
ของมนีษุย ์ซึ่่�งเป็นีเร่�องยด่ิยาวิล่่กซึ่่�งควิรแก่การศ่ิกษา

การทีี�มีควิามขัดิแย้งภายในีคณะพรรคหรอ่ขบวินีการซึ่่�งมี
วัิติถปุระสุงค์เปลี่�ยนีระบบสัุงคมเก่ามาเป็นีระบบสัุงคมใหมที่ี�ก้าวิหน้ีา
นัี�นี ก็เพราะเหติสุุำาคัญ์ ๆ ดัิงต่ิอไปนีี�

(๑) คณะพรรคหรอ่ขบวินีการดัิงกล่่าวิย่อมจัติุิข่�นีในีสัุงคมเก่า
นัี�นีเอง เพราะเม่�อยังไม่มีระบบสัุงคมใหม่ก็จัะมีการจัุติิคณะพรรค

หรอ่ขบวินีการอภิวัิฒน์ีนัี�นีในีสัุงคมใหม่ทีี�ยังมิได้ิเกิดิข่�นีอย่างไร เมธ ี
ท่ีานีหน่ี�งได้ิเปรยีบเทีียบเป็นีใจัควิามว่ิา “การจัติุิของการอภิวัิฒน์ีนัี�นี 
เปรยีบเหม่อนีมนีษุย์ก่อนีจัะเป็นีตัิวิตินีก็ต้ิองเริ�มจัุติิข่�นีจัาก “มดิลู่ก 
(Womb) ของมารดิา” หมายควิามว่ิา สัุงคมเท่ีานัี�นีเองเป็นีทีี�จัติุิของ
การอภิวัิฒน์ีเพ่�อสัุงคมใหม่

(๒) ดัิงนัี�นีคณะพรรคหรอ่ขบวินีการอภิวัิฒน์ีเพ่�อสุถาปนีาระบบ
สัุงคมใหม่นัี�นีจ่ังประกอบด้ิวิยบุคคล่ทีี�กำาเนิีดิในีสัุงคมเท่ีานัี�นีเอง แต่ิเป็นี
บคุคล่สุ่วินีทีี�ก้าวิหน้ีา ซึ่่�งสุล่ะจัดุิยน่ีในีระบบเก่ามาพลี่ชพีเพ่�อสุถาปนีา
ระบบสัุงคมใหมที่ี�ก้าวิหน้ีา

แต่ิโดิยทีี�บุคคล่สุ่วินีทีี�ก้าวิหน้ีานัี�นีเกิดิมาแล่ะเคยมีควิาม- 
เปน็ีอยูใ่นีสัุงคมเก่า จ่ังยอ่มมซีึ่ากทีรรศินีะแล่ะควิามเคยชินีของสัุงคม
เก่าติิดิตัิวิอยู ่ซึ่่�งสุล่ะซึ่ากเก่า ๆ ได้ิต่ิาง ๆ กันี ค่อ

ปรัะเภท่ที่� ๑ สุล่ะทีรรศินีะแล่ะควิามเคยชนิีของสัุงคมเก่าได้ิมาก
ติล่อดิไป เพ่�อรบัใชสัุ้งคมใหมที่ี�สุถาปนีาข่�นีนัี�นีให้พฒันีาก้าวิหน้ีาเพ่�อ
เขา้สุู่ระบอบประชาธปิไติยสุมบูรณ์ยิ�ง ๆ ข่�นี

ปรัะเภท่ที่� ๒ สุล่ะเพยีงเท่ีาทีี�ได้ิสุถาปนีาระบบสัุงคมใหมข่่�นีแล้่วิ
พอใจัเพยีงแค่นัี�นี
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ปรัะเภท่ที่� ๓ สุล่ะสิุ�งดัิงกล่่าวิจันีถ่งสุถาปนีาระบบสัุงคมใหม ่
ครั�นีแล้่วิก็ฟ่้�นีซึ่ากทีรรศินีะเผู้ด็ิจัการทีาสุศัิกดิินีาข่�นีมาจันีกล่ายเป็นี 
“การโต้ิอภิวัิฒน์ี” ต่ิอการอภิวัิฒน์ีซึ่่�งตินีเองได้ิเคยพลี่ชีพรว่ิมกับ 
คณะพรรคหรอ่ขบวินีการได้ิกระทีำา บุคคล่ดัิงกล่่าวินีี�จ่ังขัดิแย้งกับ 
สุ่วินีทีี�เป็นี “อภิวัิฒน์ี” ภายในีคณะพรรคหรอ่ขบวินีการนัี�นี

๓.๒ เหตแุหง่คว�มผู้ิดพิล่�ดข้องคณะรั้�ษฎรั้โดยเฉพิ�ะ
ปรัะกิ�รัที่� ๑ ขาดิการศ่ิกษาถ่งกฎแห่งควิามขัดิแย้งในีขบวินี 

การเม่องแล่ะตัิวิอย่างในีประวัิติิศิาสุติรดั์ิงกล่่าวิในีข้อ ๓.๑ นัี�นี จ่ัง
ทีำาใหสุ้มาชกิสุ่วินีมากขาดิควิามระมดัิระวัิงต่ิอการทีี�สุมาชกิจัำานีวินีหน่ี�ง 
ฟ่้�นีซึ่ากทีรรศินีะเผู้ด็ิจัการทีาสุ-ศัิกดิินีา ซึ่่�งเป็นี “การโต้ิอภิวัิฒน์ี” ต่ิอ
การอภิวัิฒน์ีซึ่่�งตินีเองได้ิเคยพลี่ชพีรว่ิมกับคณะ

ปรัะกิ�รัที่� ๒ คิดิแต่ิเพียงเอาชนีะทีาง “ยุทีธวิิธ”ี ในีการย่ดิ

อำานีาจัรฐัเป็นีสุำาคัญ์ โดิยมิได้ิคิดิให้รอบคอบว่ิาจัะรกัษาชัยชนีะนัี�นี 
ไวิไ้ด้ิอย่างไรจ่ังจัะไม่ถูก “การโต้ิอภิวัิฒน์ี” (Counter-Revolution) 
ซึ่่�งจัะทีำาให้ชาติิต้ิองเดิินีถอยหลั่งเขา้คล่อง

ปรัะกิ�รัที่� ๓ นีอกจัากท่ีานีหัวิหน้ีาคณะราษฎร ๓ ท่ีานี ค่อ 
พระยาพหล่พล่พยหุเสุนีา, พระยาทีรงสุรุเดิช แล่ะพระยาฤทีธอัิคเนีย ์

มคีวิามรูค้วิามชำานีาญ์การทีหารสุามารถนีำาคณะยด่ิอำานีาจัรฐัได้ิสุำาเรจ็ั
แล้่วิ สุ่วินีสุมาชกิหล่ายคนี แมม้คีวิามรูท้ีางทีฤษฎีเกี�ยวิกับการสุถาปนีา
ประเทีศิ แต่ิก็ขาดิควิามชำานีาญ์ในีการปฏิบัติิ แล่ะขาดิควิามชำานีาญ์
ในีการติิดิต่ิอกับราษฎรอยา่งกว้ิางขวิาง

ปรัะกิ�รัที่� ๔ การเชิญ์ท่ีานีขา้ราชการเก่ามารว่ิมบรหิารประเทีศิ

นัี�นี ผู้มหวัิงให้ท่ีานีเหล่่านัี�นีก้าวิหน้ีามากเกินีไปกว่ิาทีี�ท่ีานีจัะทีำาได้ิ  
จ่ังเป็นีเหติใุหเ้กิดิควิามขดัิแย้งอยา่งรุนีแรงในีขบวินีการอภิวัิฒน์ี ถ่งกับ 
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มีการปิดิสุภาแล่ะงดิใช้รฐัธรรมนีูญ์ถาวิรฉบับ ๑๐ ธันีวิาคม พ.ศิ. 
๒๔๗๕

สรุีป

ผู้มขอเสุนีอเร่�อง “คณะราษฎรกับการอภิวัิฒน์ีประชาธปิไติย  
๒๔ มิถุนีายนี” พอสัุงเขปเพียงเท่ีาทีี�ได้ิกล่่าวิมานัี�นี โดิยขอย่นียันี
ว่ิา คณะราษฎรสุ่วินีรวิมมีอุดิมการณ์แล่ะปณิธานีอย่างบรสิุุทีธิ�เพ่�อ
ประชาธปิไติยสุมบูรณ์ แต่ิการปฏิบัติิเพ่�ออดุิมการณ์แล่ะปณิธานีนัี�นี 
มคีวิามผู้ดิิพล่าดิบกพรอ่งทีี�ทีำาใหก้ารสุถาปนีารฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติย

นัี�นีต้ิองล่่าชา้มาจันีถ่งวัินีทีี� ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙
แมว่้ิาในีระหว่ิางทีางดิำาเนิีนีนัี�นีคณะราษฎรสุ่วินีรวิมต้ิองประสุบ

แก่การโต้ิอภิวัิฒน์ีภายในีคณะแล่ะจัากภายนีอกคณะ แต่ิคณะราษฎร
สุ่วินีรวิมก็ได้ิพฒันีาชาติิไทียใหสุ้ำาเรจ็ัติามหลั่ก ๖ ประการดัิงทีี�ผู้มเสุนีอ
ไว้ิแล้่วิในีขอ้ ๒.๒ นัี�นี

ขอให้ท่ีานีทัี�งหล่ายโปรดิสัุงเกติว่ิา ภายหลั่งรฐัประหาร 8 

พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ ทีี�ได้ิล้่มระบอบปกครองติามรฐัธรรมนีูญ์
ประชาธปิไติยสุมบูรณ์ฉบับ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ เป็นีต้ินีมา จันีถ่ง 
๒๔ มถินุีายนี ๒๕๒๕ ก็เป็นีเวิล่ากว่ิา ๓๕ ปีแล้่วิ ประชาธปิไติยก็ยงั

ล้่มล่กุคล่กุคล่านีติล่อดิมา
เกจิัอาจัารยบ์างพวิกทีี�แสุดิงว่ิาก้าวิหน้ีา ก็ไมเ่ก่�อกลู่ชนีรุน่ีใหม่

ให้เข้าใจัเหติุแท้ีจัรงิทีี�เป็นีอุปสุรรคแก่การพัฒนีาประชาธปิไติย หาก
ท่ีานีเหล่่านัี�นีมุ่งหน้ีาทีี�จัะขุดิเอาคณะราษฎรทีี�ล่่มสุล่ายไปแล้่วินัี�นี  
ข่�นีมาต่ิอสุู้ด้ิวิยการเสุาะหาเร่�องทีี�เป็นีคำาบอกเล่่า (Hearsay) มาเป็นี
หลั่กวิิชาการใสุ่ควิามคณะราษฎร ดัิงทีี�ผู้มได้ิกล่่าวิถ่งบางประการ
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แล้่วินัี�นี แล่ะซึ่ัดิว่ิาคณะราษฎรไม่ทีำาให้ราษฎรเข้าใจัรฐัธรรมนีูญ์
ประชาธปิไติย ราษฎรจ่ังเขา้ใจัว่ิา “รัฐัธรัรัมีนญ้คื์อลก้ิพรัะย�พหลฯ” 

ท่ีานีทีี�มีสุติิปัญ์ญ์าก็ย่อมสัุงเกติเห็นีติรารฐัธรรมนีญู์ ซึ่่�งมีพานี

ประดิิษฐานีคัมภีรร์ฐัธรรมนีญู์ซึ่่�งใชม้าจันีถ่งปจััจับุนัีนีี�นัี�นี ได้ิทีำาข่�นีตัิ�งแต่ิ
คณะราษฎรยงัมหีน้ีาทีี�บรหิารหรอ่ควิบคมุการบรหิารราชการแผู้น่ีดิินี 
ราษฎรไทียจ่ังไมอ่าจัเขา้ใจัผู้ิดิว่ิา “รัฐัธรัรัมีนญ้คื์อลก้ิพรัะย�พหลฯ” 

สุ่วินีใจัควิามสุำาคัญ์ติามรฐัธรรมนีญู์นัี�นี เกจิัอาจัารยบ์างจัำาพวิก
ก็ไมค่วิรดิหูมิ�นีคณะสุงฆ์ทีี�ได้ิรบัอาราธนีาจัากรฐับาล่คณะราษฎร ขอให้

สัุ�งวัิดิทีกุวัิดิชี�แจังแก่ราษฎร แล่ะไมค่วิรดิหูมิ�นีหวัิหน้ีาอิสุล่าม, หวัิหน้ีา
ครสิุต์ิศิาสุนิีก, เจ้ัาหน้ีาทีี�จัังหวัิดิ, อำาเภอ, กำานัีนีผูู้ใ้หญ์่บ้านี ทีี�มีสุติิ
ปัญ์ญ์าพอชี�แจังให้ราษฎรทีราบใจัควิามรฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติย

ผู้มจ่ังขอให้ประชาชาวิไทียผูู้้รกัชาติิ รกัประชาธปิไติย ทีี�มีใจั 
เปน็ีธรรม โปรดิพจิัารณาเปา้หมายแล่ะวิิธกีารใหถ้กูต้ิอง จ่ังจัะต้ิองให้

บงัเกิดิระบอบประชาธปิไติยสุมบรูณ์ในีประเทีศิไทียข่�นีมาได้ิ โดิยใชเ้วิล่า
ไมเ่นิี�นีนีานีกว่ิาทีี�คณะราษฎรสุ่วินีรวิมได้ิรบัใชช้าติิแล่ะราษฎรมาแล้่วิ

ก่อนีจับสุุนีทีรพจัน์ีนีี� ผู้มขอขอบคุณท่ีานีประธานีฯ แล่ะท่ีานี
กรรมการทีุกท่ีานีแห่งงานี “ก่�งศิติวิรรษประชาธปิไติย” อีกครั�งหน่ี�ง 
ในีควิามปรารถนีาดีิอันีเป็นีวัิติถุประสุงค์ ๕ ประการของท่ีานี แล่ะ

ผู้มขออวิยพรให้ท่ีานีทัี�งหล่าย รวิมทัี�งประชาชนีชาวิไทียผูู้้รกัชาติิ  
รกัประชาธปิไติยทีี�มใีจัเป็นีธรรม ประสุบสิุรสิุวัิสุดิิพพิฒันีมงคล่ เจัรญิ์
ด้ิวิยอาย ุวิรรณะ สุขุะ พล่ะ แล่ะประสุบควิามสุำาเรจ็ัในีการรบัใชช้าติิ
แล่ะราษฎรให้บรรล่ถุ่งซึ่่�งประชาธปิไติยสุมบูรณ์ทีกุประการเทีอญ์

ชานีกรุงปารสีุ
วัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี พ.ศิ. ๒๕๒๕





พมิพค์์ร้�งแรก : นูายปราโมทย ์พ่�งสันุูทร จด้ิพมิพ ์
เนู่�องในูโอกาสั ๒๔ มถิ์นุูายนู ๒๕๑๕

(สืามารื่ถอ่านัไฟลึไ์ด�ฟรื่ท่ี่างคลึงัที่รื่พัยากี่รื่สืารื่สืนัเที่ศอิเลึก็ี่ที่รื่อนิักี่สื ์
ของมหาวทิี่ยาลึยัธรื่รื่มศาสืตรื่ ์(TUDC))

ต�อมาในูปี ๒๕๒๓ เม่�อนูายปรดีิี พนูมยงค์์ 
ปรบ้ค์วามเข้า้ใจก้บนูายสัลุ้กษณ์ ศิวรก้ษ์ แล้ว

จง่ไดิ้แก้ไข้ปรบ้ปรุงใหม�เป็นูฉบบ้ที�เหน็ูอยู�ในูปัจจุบนู้

บางเรี่�องเกีี่�ยวกัี่บ 
กี่ารีก่ี่อตั�งคณะรีาษฎรี
และรีะบบปรีะชาธิปิไตย
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๑.

การประชมุเป็นีทีางการครั�งแรกของคณะราษฎรมขี่�นีเม่�อเด่ิอนี
กมุภาพนัีธ ์ค.ศิ. ๑๙๒๗ ทีี�หอพกัแห่งหน่ี�ง ณ “Rue du Sommerard” 

ซึ่่�งเราเชา่ห้องใหญ์ไ่ว้ิเฉพาะการประชมุนัี�นี ผูู้้รว่ิมประชมุม ี๗ คนี ค่อ 
(๑) รั้.ที่. ปรั้ะยูรั้ ภิมรั้มนตรั้ ่นีายทีหารกองหนีนุีซึ่่�งเคยเป็นีผูู้้บังคับ
หมวิดิทีหารมหาดิเล็่กรกัษาพระองค์รชักาล่ทีี� ๖ (๒) รั้.ที่. แปล่ก  
ข้่ตตะส้งคะ สุำาเรจ็ัวิิชาจัากโรงเรยีนีเสุนีาธกิารทีหารบกสุยาม แล้่วิ
มาศ่ิกษาทีี�โรงเรยีนีนีายทีหารปืนีใหญ์่ฝ่รั�งเศิสุ (๓) รั้.ต. ท้ี่ศน้ย  

มิตรั้ภ้ิกด่ นีายทีหารกองหนีนุีเคยเป็นีผูู้้บังคับหมวิดิกรมการทีหารมา้ 
ทีี� ๕ นีครราชสีุมา แล้่วิมาศ่ิกษาทีี�โรงเรยีนีนีายทีหารม้าฝ่รั�งเศิสุ  
(๔) น�ยต้�ว ล่พิ�นกุรั้ม นัีกศ่ิกษาวิิทียาศิาสุติรใ์นีสุวิิติเซึ่อรแ์ล่นีด์ิ เคย
เป็นีจ่ัานีายสิุบในีกองทีหารอาสุาสุงครามโล่กครั�งทีี� ๑ (๕) หล่วงสิรั้-ิ 
รั้�ชไมตรั้ ่นีามเดิิม จัรูญ์ สิุงหเสุนีี ผูู้้ช่วิยสุถานีทีูติสุยามประจัำากรุง 

ปารสีุ เคยเป็นีนัีกเรยีนีกฎหมายกระทีรวิงยุติิธรรม แล่ะเป็นีนีายสิุบติร ี
ในีกองทีหารอาสุาสุงครามโล่กครั�งทีี� ๑ (๖) น�ยแนบ พิหล่โยธิิน  
เนีติิบัณฑิูติอังกฤษ (๗) ข้้�พิเจ้ำ�
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ทีี�ประชุมมีมติิเป็นีเอกฉันีท์ีให้ข้าพเจ้ัาเป็นีประธานีแล่ะ 
เป็นีหัวิหน้ีาคณะราษฎร จันีกว่ิาจัะมีบุคคล่ทีี�เหมาะสุมเป็นีหัวิหน้ีา 
คณะราษฎรในีกาล่ต่ิอไป

การประชุมดิำาเนิีนีไปเป็นีเวิล่าประมาณ ๕ วัินี ซึ่่�งได้ิติกล่งสุาระ
สุำาคัญ์ดัิงต่ิอไปนีี�

ก. วัิติถปุระสุงค์ของคณะราษฎร ค่อ เปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณา- 
ญ์าสิุทีธริาชยม์าเปน็ีระบอบราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์ ซึ่่�งในีสุมยั

นัี�นียังไม่มีศัิพท์ีสุมัยใหม่ว่ิา “ปฏิิว้ติ” หรอ่ “อภิิว้ฒน์” เพ่�อถ่ายทีอดิ 
คำาฝ่รั�งเศิสุ อังกฤษ Revolution ดัิงนัี�นีเราจ่ังใช้ศัิพท์ีธรรมดิาว่ิา 
“เปล่่�ยนก�รั้ปกครั้องข้องกษ้ตรั้ยิเ์หน่อกฎหม�ยม�เป็นก�รั้ปกครั้อง
ท่ี่�ม่กษ้ตรั้ยิ์อยู่ใต้กฎหม�ย” แล่ะการดิำาเนิีนีเพ่�อให้สุยามบรรลุ่หลั่ก 
๖ ประการ ค่อ (๑) รกัษาควิามเป็นีเอกราชทัี�งหล่าย เช่นี เอกราช

ในีทีางการเม่อง, ในีทีางศิาล่, ในีทีางเศิรษฐกิจั ฯล่ฯ ของประเทีศิไว้ิ 
ให้มั�นีคง (๒) รกัษาควิามปล่อดิภัยในีประเทีศิ ให้การประทีษุรา้ยต่ิอกันี
ล่ดิล่งให้มาก (๓) บำารุงควิามสุขุสุมบูรณ์ของราษฎรในีทีางเศิรษฐกิจั 
โดิยรฐับาล่ใหมจ่ัะหางานีใหร้าษฎรทีกุคนีทีำา จัะวิางโครงการเศิรษฐกิจั
แหง่ชาติิไมป่ล่่อยใหร้าษฎรอดิอยาก (๔) ใหร้าษฎรมสิีุทีธเิสุมอภาคกันี  

(๕) ให้ราษฎรมีเสุรภีาพทีี�ไม่ขัดิต่ิอหลั่ก ๔ ประการดัิงกล่่าวิแล้่วิ  
(๖) ให้การศ่ิกษาอยา่งเต็ิมทีี�แก่ราษฎร

ข้. โดิยคำาน่ีงถ่งสุภาพของสุยามทีี�ถกูแวิดิล้่อมโดิยอาณานิีคม
ของอังกฤษแล่ะฝ่รั�งเศิสุ ซึ่่�งชาติิทัี�งสุองนีี�มีข้อติกล่งกันีถ่อเอาสุยาม

เป็นีประเทีศิกันีชนี แต่ิเขาอาจัพรอ้มกันียกกำาลั่งทีหารเข้ามายด่ิครอง 
แล้่วิแบ่งดิินีแดินีสุยามไปเป็นีเม่องข่�นีหรอ่อยู่ใต้ิอำานีาจัอิทีธพิล่ของ 
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ประเทีศิทัี�งสุอง ดัิงนัี�นีเราจ่ังเห็นีว่ิาวิิธเีปลี่�ยนีการปกครองดัิงกล่่าวิ 
จัะต้ิองกระทีำาโดิยวิิธ ีCoup d’État ซึ่่�งเราเรยีกกันีด้ิวิยคำาไทียธรรมดิา 
ว่ิา การย่ดิอำานีาจัโดิยฉับพลั่นี เพราะในีสุมัยนัี�นียังไม่มีผูู้ใ้ดิตัิ�งศัิพท์ี

ไทียว่ิา “รฐัประหาร” เพ่�อถ่ายทีอดิศัิพท์ีฝ่รั�งเศิสุดัิงกล่่าวินัี�นี ทัี�งนีี�ก็เพ่�อ
ปอ้งกันีการแทีรกแซึ่งของมหาอำานีาจั เพราะเม่�อคณะราษฎรได้ิอำานีาจั
โดิยฉับพลั่นีแล้่วิ มหาอำานีาจัก็จัะต้ิองเผู้ชญิ์ต่ิอสุถานีการณ์ทีี�เรยีกเปน็ี
ภาษาฝ่รั�งเศิสุว่ิา Fait Accompli ค่อ พฤติิการณ์ทีี�สุำาเรจ็ัรูปแล้่วิ

ค. ผูู้ที้ี�เขา้รว่ิมประชมุครั�งแรกเป็นีกรรมการกล่างของคณะราษฎร
ไปพล่างก่อนี กรรมการแต่ิล่ะคนีเป็นีหัวิหน้ีาแต่ิล่ะสุายทีี�จัะต้ิองเล่่อก
เฟ้้นีผูู้้ทีี�ไว้ิวิางใจัได้ิติามระเบียบพิจัารณาตัิวิบุคคล่ แล้่วินีำามาเสุนีอ
กรรมการกล่างของคณะราษฎร ซึ่่�งจัะรบัเข้าเป็นีสุมาชิกคณะราษฎร
ไดิโ้ดิยมติิเป็นีเอกฉันีท์ีเท่ีานัี�นี

ในีชั�นีแรกใหหั้วิหน้ีาสุายหาสุมาชกิเพิ�มเติิมเพยีงสุายล่ะ ๒ คนี
ก่อนี แล้่วิก็แยกเปน็ีหวัิหน้ีาสุายยอ่ยใหญ์น้่ีอยแติกกิ�งก้านีสุาขาออกไป

ง. การเล่่อกเฟ้้นีสุมาชิกคณะราษฎรเพิ�มเติิมนัี�นี ต้ิองคำาน่ีงถ่ง
ควิามเสีุยสุล่ะเพ่�อชาติิอย่างแท้ีจัรงิ, ควิามกล้่าหาญ์, ควิามสุามารถ

ในีการรกัษาควิามลั่บ ดัิงนัี�นีจ่ังได้ิแบ่งบุคคล่ทีี�ต้ิองการเปลี่�ยนีระบอบ
ปกครองดัิงกล่่าวิออกเป็นี ๓ ประเภที ค่อ

ด่ ๑ ได้ิแก่ บุคคล่ทีี�สุมควิรได้ิรบัคำาชักชวินีให้เข้ารว่ิมเป็นี
สุมาชิกคณะราษฎรก่อนีวัินีล่งม่อย่ดิอำานีาจัรฐั แต่ิบุคคล่ประเภทีนีี�
ก็ต้ิองแยกแยะออกไปอีกว่ิา ผูู้ใ้ดิควิรได้ิรบัคำาชักชวินีไว้ิตัิ�งแต่ิเนิี�นี ๆ 

หรอ่ชวินีต่ิอเม่�อใกล้่เวิล่าทีี�จัะล่งมอ่ทีำาการยด่ิอำานีาจั มิให้ถ่อเพียงแต่ิ
ว่ิา บุคคล่ใดิเป็นีเพ่�อนีเทีี�ยวิด้ิวิยกันี กินีด้ิวิยกันี แล้่วิก็จัะชวินีเข้าเป็นี
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สุมาชกิในีคณะราษฎรได้ิทีกุคนีในีทัีนีทีีทัีนีใดิ ถ้าเพ่�อนีคนีนัี�นีชอบพดูิ
ติล่กเกินีไป ก็ย่อมเอาเร่�องทีี�จัรงิบ้างไม่จัรงิบ้างมาพูดิเพียงแต่ิจัะให้ 
ผูู้ฟ้้งัขบขนัีเปน็ีการติล่ก แล่ะอาจัเอาเร่�องลั่บของคณะไปแยม้พรายเพ่�อ

การติล่ก เพ่�อนีบางคนีมีลั่กษณะดีิหล่ายอย่าง แต่ิเวิล่ากินีเหล้่าเขา้ไป
แล้่วิกมุสุติิไวิไ้มอ่ยูแ่ล้่วิพดูิเล่อะเทีอะ ก็อาจัพลั่�งพล่าดิเอาเร่�องของคณะ 
ไปพูดิในีเวิล่าเมา จ่ังมิได้ิชวินีเข้ารว่ิมในีคณะราษฎรก่อนีล่งม่อย่ดิ
อำานีาจั แต่ิเม่�อยด่ิอำานีาจัไดิใ้นีวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนีแล้่วิ ไมม่คีวิามลั่บ
ทีี�จัะปิดิบังจ่ังชวินีให้รว่ิมมอ่ได้ิ

ด่ ๒ ได้ิแก่ บุคคล่ทีี�จัะได้ิรบัคำาชักชวินีต่ิอเม่�อได้ิล่งม่อปฏิบัติิ
ในีการยด่ิอำานีาจัแล้่วิ ซึ่่�งเขายอ่มมบีทีบาทีเปน็ีกำาลั่งใหค้ณะราษฎรได้ิ

ด่ ๓ ได้ิแก่ บุคคล่ทีี�จัะได้ิรบัคำาชักชวินีในีวัินีล่งม่อปฏิบัติิการ 
ยด่ิอำานีาจันัี�นีเอง แต่ิภายหลั่งทีี�การยด่ิอำานีาจัได้ิมทีีีท่ีาแสุดิงว่ิาจัะเปน็ี
ผู้ล่สุำาเรจ็ัมากกว่ิาควิามไมสุ่ำาเรจ็ั

จำ. นีโยบายทีี�จัะดิำาเนิีนีภายหลั่งทีี�คณะราษฎรได้ิอำานีาจัรฐัแล้่วิ 
ทีี�ประชมุได้ิมอบใหข้า้พเจ้ัาเปน็ีผูู้ช้ี�แจังแล่ะเหน็ีชอบติามหลั่ก ๖ ประการ 
ซึ่่�งข้าพเจ้ัาเป็นีผูู้้เสุนีอรวิมทัี�งหลั่กการทัี�วิไปในีเค้าโครงการเศิรษฐกิจั 
แล่ะได้ิมอบใหข้า้พเจ้ัาเติรยีมรา่งเค้าโครงการเศิรษฐกิจัในีโอกาสุต่ิอไป

ฉ. ทีี�ประชมุได้ิพจิัารณาเผู่้�อไว้ิว่ิา ถ้าการกระทีำาของคณะราษฎร 
ต้ิองถกูปราบปรามหรอ่พ่ายแพ้ ก็ให้มีเพ่�อนีหัวิหน้ีาสุายคนีหน่ี�งทีี�เรา
กันีไว้ิมิให้แสุดิงออกนีอกหน้ีาว่ิาเป็นีสุมาชิกคณะราษฎร โดิยไม่ต้ิอง
มาประชมุคณะกรรมการหวัิหน้ีาสุายบอ่ยครั�ง ไมว่่ิาจัะในีฝ่รั�งเศิสุหรอ่

เม่�อกลั่บสุยามแล้่วิ โดิยบำาเพญ็์ตินีประดิจุัเปน็ีคนีอยูใ่นีบ้านีอยา่งสุงบ
เงยีบ ผูู้้นีี�มหีน้ีาทีี�ดิำาเนิีนีกิจัการของคณะราษฎรทีี�อาจัถกูปราบปรามหรอ่
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พา่ยแพนั้ี�นีต่ิอไปให้สุำาเรจ็ั พรอ้มทัี�งให้มหีน้ีาทีี�ดิแูล่ชว่ิยเหล่่อครอบครวัิ
ของเพ่�อนีทีี�ถูกติิดิคุกหรอ่ถ่งแก่ควิามติาย ทีี�ประชุมเห็นีพ้องกันีมอบ
หน้ีาทีี�นีี�ให้แก่น�ยแนบ พิหล่โยธินิ ซึ่่�งเป็นีผูู้้มทีีรพัยสิ์ุนีมากโดิยได้ิรบั

มรดิกจัากบิดิา
เม่�อเสุรจ็ัการประชมุก่อตัิ�งคณะราษฎรแล้่วิ ขา้พเจ้ัากลั่บสุยาม

ในีเด่ิอนีมีนีาคมปีนัี�นี แล้่วิเพ่�อนีทีี�ยังอยู่ในีปารสีุเล่่อกเฟ้้นีผูู้้ทีี�สุมควิร
ชวินีรว่ิมคณะราษฎรต่ิอไปอีกประมาณ ๒-๓ เด่ิอนี เพ่�อนีทีี�ยงัอยูป่ารสีุ  
ได้ิชวินีนีายทีวีิ บณุยเกติ ุนัีกศ่ิกษาวิิชาเกษติร แล่ะนีายบรรจัง ศิรจีัรูญ์ 

ไทียมสุุลิ่มจัากอียปิต์ิทีี�มาเยอ่นีปารสีุ ซึ่่�งรบัภาระจััดิตัิ�งไทียมสุุลิ่มต่ิอไป 
อาทิี นีายแชม่ มสุุติาฟ้า (บตุิรหวัิหน้ีาศิาสุนีาอิสุล่ามในีไทียทีี�รูจั้ักกันีในี
นีามว่ิา “ครูฟ้า” ต่ิอมานีายแชม่เปลี่�ยนีนีามสุกลุ่ว่ิา “พรหมยงค์” คล้่าย ๆ  
นีามสุกลุ่ขา้พเจ้ัา) ต่ิอมาได้ิชวินี ร.ติ. สิุนีธุ ์กมล่นีาวิินี ร.นี. นัีกศ่ิกษา
วิิชาทีหารเรอ่เดินีมารก์ ทีี�มาเย่อนีปารสีุ ต่ิอมาพระยาทีรงสุุรเดิชได้ิ

มาดิูงานีทีหารในีฝ่รั�งเศิสุ เพ่�อนีทีี�ยังอยู่ในีปารสีุจ่ังล่องทีาบทีามว่ิาม ี
ควิามรูสุ่้กอยา่งไรต่ิอระบอบสุมบรูณาฯ ก็ได้ิควิามว่ิาไมพ่อใจัระบอบนัี�นี  
แต่ิยงัมไิด้ิถกูชวินีเขา้รว่ิมในีคณะราษฎร 

ต่ิอจัากนัี�นีเพ่�อนีทีี�ก่อตัิ�งคณะราษฎรทีี�ปารสีุก็ทียอยกันีกลั่บสุยาม 
ค่อย ๆ ชวินีเพ่�อนีนัีกศ่ิกษาทีี�เคยสัุงเกติไวิใ้นีการสุนีทีนีากันีเพยีงครา่วิ ๆ  
มิได้ิจัำากัดิเฉพาะนัีกศ่ิกษาในีฝ่รั�งเศิสุเท่ีานัี�นี ฉะนัี�นีต่ิอมาในีสุยามจ่ัง
ได้ิชวินี ม.ล่. อุดิม สุนิีทีวิงศ์ิ นัีกศ่ิกษาจัากสุวิิติเซึ่อรแ์ล่นีด์ิ, ม.ล่. กร ี
เดิชาติิวิงศ์ิ, นีายสุพรั�ง เทีพหัสุดิินี ณ อยธุยา แล่ะนีายเล้่ง ศิรสีุมวิงศ์ิ 
นัีกศ่ิกษาจัากอังกฤษ ฯล่ฯ แล่ะเพ่�อนีทีหารบก ทีหารเรอ่ พล่เรอ่นี 
คนีอ่�นี ๆ ในีสุยาม 
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สั�วนูหนู่�งข้องผูู้ก้�อการเปลี�ยนูแปลงการปกค์รอง ๒๔ มถิ์นุูายนู ๒๔๗๕
แถ์วกลาง จากข้วาที� ๖ ค่์อ หลวงประดิิษฐ์ม์นููธรรม (ปรดีิี พนูมยงค์์)

ภาพจาก อนุสรณ์ง์านศพั นายเล้้ง ศรสีมืวงศ์, ๒๕๒๔
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ในีปล่าย พ.ศิ. ๒๔๗๔ จ่ังได้ิชวินีพระยาพหล่พล่พยุหเสุนีา, 
พระยาทีรงสุรุเดิช, พระยาฤทีธอัิคเนีย ์แล่ะมอบให้พระยาพหล่ฯ เป็นี
หัวิหน้ีาคณะราษฎร

๒.

การทีี�คณะราษฎรเรยีกสุมาชิกประเภทีดีิ ๑ ว่ิา “ผูู้้ก่อก�รั้
เปล่่�ยนแปล่งก�รั้ปกครั้อง” หรอ่โดิยย่อว่ิา “ผูู้้ก่อก�รั้” นัี�นี ก็แสุดิง
อยู่ในีตัิวิแล้่วิว่ิาบุคคล่ประเภทีนีี�เป็นีเพียง “กองหน้�” (Vanguard) 
ของมวิล่ราษฎรทีี�มคีวิามต้ิองการเสุรภีาพแล่ะควิามเสุมอภาคยิ�งกว่ิา

ระบอบสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์ สุมาชิกประเภที ดีิ ๒ แล่ะ ดีิ ๓ เป็นี
กำาลั่งหนีนุีติามล่ำาดัิบ แต่ิพลั่งมหาศิาล่ทีี�ชว่ิยใหค้ณะราษฎรทีำาการได้ิ
สุำาเรจ็ันัี�นี ค่อมวิล่ราษฎรทีี�ให้ควิามสุนัีบสุนีนุีทัี�งทีางติรงแล่ะทีางปรยิาย

ผูู้้ถ่อทีรรศินีะติามพลั่งเก่าบางคนีกล่่าวิว่ิา คณะราษฎรอ้าง
ราษฎรโดิยราษฎรไม่รูเ้ห็นีด้ิวิยนัี�นี ก็เน่ี�องจัากผูู้้ทีี�กล่่าวิหาเช่นีนัี�นีได้ิ
กล่่าวิติามทีรรศินีะแล่ะจัุดิย่นีหยัดิในีชนีชั�นีวิรรณะของเขาทีี�เขามี

ประโยชน์ีหรอ่นิียมชมชอบอยู่
วิิทียาศิาสุติรท์ีางสัุงคมทีี�ก้าวิหน้ีาได้ิจัำาแนีกบุคคล่ในีสัุงคม

ออกเป็นี ๒ ประเภทีใหญ่์ ค่อ (๑) พิวกปฏิิกิรั้ยิ� (Reactionaries) 

ซึ่่�งต้ิองการเหนีี�ยวิรั�งระบอบสัุงคมเก่าให้คงอยู่กับทีี�หรอ่ให้ถอยหลั่ง
ยิ�งข่�นีไปอีก (๒) บุคคล่อ่�นี ๆ นีอกจัากเป็นีพวิกปฏิกิรยิาแล้่วิ เป็นี 

People ซึ่่�งเราแปล่ว่ิา “รั้�ษฎรั้” พล่เม่องสุยามสุ่วินีมากซึ่่�งอยูภ่ายใต้ิ 
อำานีาจัการปกครองสุมยันัี�นีเรยีกตัิวิเองว่ิา “ราษฎร” เชน่ี นีายอำาเภอ
เกณฑ์ูพล่เม่องทีำางานีโยธาก็เรยีกกันีว่ิา เกณฑ์ูราษฎร หรอ่ราษฎร
รำาพ่งกันีถ่งควิามทีกุข์ยากก็พูดิว่ิา “ราษฎรเด่ิอดิรอ้นีทีกุหย่อมหญ์้า” 
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ค่อ แสุดิงถ่งลั่กษณะของพล่เม่องสุ่วินีทีี�ถูกปกครองโดิยระบอบ
สุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์

ควิามต้ิองการของมวิล่ราษฎรไทียทีี�ต้ิองการเปลี่�ยนีระบอบ

สุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์นัี�นี มิใช่คณะราษฎรเป็นีคณะแรกทีี�ต้ิองการ
เชน่ีนัี�นี ผูู้้สุนีใจัในีวิิทียาศิาสุติรสั์ุงคมอันีแท้ีจัรงิ ยอ่มได้ิศ่ิกษามาก่อนี
แล้่วิถ่งปรชัญ์าทีางสัุงคมว่ิา ทีรรศินีะทีางสัุงคมของมนีษุยไ์ด้ิเกิดิข่�นีมา
ได้ิอยา่งไร แล้่วินีำามาประยกุต์ิกับขอ้เท็ีจัจัรงิทีี�ประจัักษ์ข่�นีในีสุยามตัิ�งแต่ิ
สุมัยทีี�สุยามจัำาต้ิองทีำาสุนีธสัิุญ์ญ์ากับประเทีศิทีุนีนิียมต่ิาง ๆ ตัิ�งแต่ิ

กล่างครสิุต์ิศิติวิรรษทีี� ๑๙ เป็นีต้ินีมา

ก. ขา้พเจ้ัาได้ิเคยกล่่าวิไว้ิบา้งแล้่วิในีหนัีงสุ่อ ความเป็นุอนิุจจัง
ของสังคม สุรุปโดิยยอ่ ค่อ เม่�อเคร่�องมอ่การผู้ลิ่ติชวีิปจััจััยของมนีษุย์
สัุงคมได้ิพัฒนีาเปลี่�ยนีแปล่งไป มนีษุย์ซึ่่�งเป็นีผูู้้ทีำาแล่ะใช้เคร่�องม่อ

การผู้ลิ่ตินัี�นีก็ต้ิองพัฒนีาไปติาม จ่ังจัะเป็นีพลั่งการผู้ลิ่ติทีี�ทีำาให้การ- 
ผู้ลิ่ติชีวิปัจัจััยอุดิมสุมบูรณ์ข่�นี ครั�นีแล้่วิควิามสัุมพันีธท์ีางเศิรษฐกิจั
ของมนีษุยใ์นีสัุงคมก็จัะต้ิองเปลี่�ยนีไปติาม จ่ังจัะไมเ่กิดิวิิกฤติกาล่ทีาง 
เศิรษฐกิจั แล้่วิเม่�อระบบเศิรษฐกิจัอันีเปน็ีรากฐานีของสัุงคมได้ิเปลี่�ยนี 
ไปแล้่วิ ระบอบการเมอ่งของสัุงคมก็จัำาต้ิองเปลี่�ยนีไปติาม มฉิะนัี�นีก็เกิดิ

ควิามขดัิแยง้กับระบบเศิรษฐกิจัทีี�เปน็ีรากฐานีแล่ะก่อใหเ้กิดิวิิกฤติกาล่
ทีางเศิรษฐกิจั ทีรรศินีะทีางสัุงคมของมนีษุย์ก็เกิดิข่�นีเป็นีหลั่กนีำาให้
มนีษุยม์กีารเคล่่�อนีไหวิ เพ่�อจัะได้ิมาซึ่่�งสิุ�งอันีจัำาเปน็ีแก่ระบบเศิรษฐกิจั
ทีี�พฒันีาข่�นีใหม ่

ในีหนัีงสุ่อของข้าพเจ้ัาเล่่มทีี�อ้างนัี�นีได้ิกล่่าวิถ่งกำาเนิีดิแห่ง

ทีรรศินีะทีางสัุงคมทีี�พฒันีาจัากระบบปฐมสุหการมาเปน็ีระบบทีาสุ จัาก
ระบบทีาสุมาเป็นีระบบศัิกดิินีาหรอ่สุ่วิย Feudalism แล่ะจัากระบบนีี�
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ในีติอนีปล่าย เม่�อเกิดิระบบเศิรษฐกิจัทีนุีนิียมข่�นี ทีรรศินีะทีางสัุงคม
เพ่�อระบบทีนุีนิียมก็เกิดิข่�นีแล่ะก็จัะมทีีรรศินีะอ่�นี ๆ ทีี�ก้าวิหน้ีาเกิดิข่�นี
ในีระยะต่ิอ ๆ ไป

ณ ทีี�นีี�ข้าพเจ้ัาขอกล่่าวิโดิยย่อถ่งกำาเนิีดิของทีรรศินีะสัุงคมทีี�
ต้ิองการเลิ่กระบอบสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์ซึ่่�งเป็นีระบบศัิกดิินีานัี�นี  
ว่ิามไิด้ิเกิดิข่�นีด้ิวิยเจ้ัาศัิกดิินีาในียโุรป แต่ิเกิดิข่�นีจัากรากฐานีทีี�ในียโุรป
ติะวัินีติก เม่�อปล่ายครสิุต์ิศิติวิรรษทีี� ๑8 ได้ิมีผูู้้คิดิเคร่�องจัักรกล่ทีี�ใช้
กำาลั่งไอนีำาอันีเป็นีการอภิวัิฒน์ีใหญ์แ่ห่งเคร่�องมอ่การผู้ลิ่ติ แล่ะก่อให้

เกิดิสิุ�งทีี�เรยีกกันีว่ิา “ก�รั้อภิิว้ฒน์ที่�งอุตส�หกรั้รั้ม” (Industrial 
Revolution) ควิามจัำาเปน็ีจ่ังเกิดิข่�นีทีี�จัะต้ิองพฒันีามนีษุยใ์ห้สุามารถ
ทีำาแล่ะใช้เคร่�องม่อการผู้ลิ่ติสุมัยใหม่ดัิงกล่่าวินัี�นี เพราะการทีี�จัะใช้
ไพรฟ่้า้ขา้แผู้น่ีดิินีทีี�ชำานีาญ์อยูแ่ต่ิการใชสัุ้ติว์ิพาหนีะเปน็ีกำาลั่งล่ากจังู
ไถ หรอ่ใช้เคร่�องม่อหัติถกรรม ก็ไม่อาจัทีี�จัะทีำาแล่ะใช้เคร่�องม่อผู้ลิ่ติ

สุมยัใหมนั่ี�นีใหเ้กิดิสุมรรถภาพได้ิ ดัิงนัี�นีนีายทีนุีสุมยัใหมที่ี�เปน็ีเจ้ัาของ
วิิสุาหกิจัใชเ้คร่�องมอ่การผู้ลิ่ติสุมยัใหมนั่ี�นี จ่ังจัำาเป็นีต้ิองใช้คนีงานีสุมัย
ใหม่ทีี�มีควิามรูค้วิามสุามารถกว่ิาคนีงานีติามระบบศัิกดิินีาเก่า แล่ะ
ต้ิองเปลี่�ยนีควิามสัุมพันีธร์ะหว่ิางเจ้ัาของวิิสุาหกิจักับคนีงานีมาเป็นี
ควิามสัุมพนัีธช์นิีดิใหม ่ค่อ ชนิีดิระหว่ิางระบบทีนุีสุมยัใหมซ่ึ่่�งใหค้นีงานี

เป็นีล่กูจ้ัางสุมยัใหมที่ี�มเีสุรภีาพ ยิ�งข่�นีกว่ิาไพรฟ่้า้ขา้แผู้น่ีดิินีติามระบบ
ศัิกดิินีาเก่า ทีี�ถกูบังคับให้ทีำางานีโดิยไม่มกีำาลั่งใจัเพยีงพอทีี�จัะเอาใจัใสุ่
ต่ิอเคร่�องมอ่สุมยัใหมที่ี�สุลั่บซึ่บัซึ่อ้นียิ�งข่�นี ดัิงนัี�นีพวิกนีายทีนุีสุมยัใหม่
นัี�นีเองจ่ังต้ิองการเปลี่�ยนีระบอบการเมอ่งศัิกดิินีาใหสุ้อดิคล้่องกับระบบ
ทีุนีสุมัยใหม่ทีี�กำาลั่งพัฒนีา ฉะนัี�นีทีรรศินีะทีางสัุงคมแห่งระบบทีุนีทีี�
เกิดิข่�นีใหม ่จ่ังเกิดิข่�นีทีี�ต้ิองการเปลี่�ยนีระบอบการเมอ่งศัิกดิินีาเพ่�อให้
ราษฎรมีเสุรภีาพแล่ะมีสิุทีธปิระชาธปิไติยยิ�งข่�นี ควิามคิดิแล่ะทีรรศินีะ
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ทีี�เรยีกรอ้งให้เปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์ในียุโรปในีปล่าย 
ครสิุต์ิศิติวิรรษทีี� ๑8 จ่ังแพรห่ล่ายมาก สุ่วินีเจ้ัาศัิกดิินีาก็พยายาม
เหนีี�ยวิรั�งระบอบทีี�ฝ่่ายตินีได้ิประโยชน์ีมากทีี�สุุดิไว้ิ แล่ะพยายามเอา

ทีรรศินีะเก่าติามระบบศัิกดิินีาของตินีมาโต้ิแยง้ทีรรศินีะใหมที่ี�ก้าวิหน้ีา 
ควิามขัดิแยง้ระหว่ิางระบบเก่าแล่ะทีรรศินีะเก่าฝ่า่ยหน่ี�งกับระบบใหม่
แล่ะควิามคิดิใหมอี่กฝ่่ายหน่ี�งจ่ังเกิดิข่�นีอยา่งรุนีแรง

เม่�อระบบทีนุีสุมยัใหมไ่ด้ิเกิดิข่�นีในียโุรปติะวัินีติกแล้่วิ ก็ได้ิพฒันีา
เปน็ีทีนุีใหญ์ม่หาศิาล่ยิ�งข่�นีเปน็ีบรมธนีานีภุาพหรอ่จัักรวิรรดิินิียม ทีี�ได้ิ

แผู้อ่ำานีาจัมาในีสุยามแล่ะประเทีศิด้ิอยพฒันีาอ่�นี ๆ สุยามก็ได้ิถกูบังคับ
ใหจ้ัำาต้ิองทีำาสุนีธสัิุญ์ญ์ากับประเทีศิทีนุีนิียมต่ิาง ๆ อันีเป็นีผู้ล่ให้สุยาม
จัำาต้ิองรบัเอาระบบเศิรษฐกิจัทีนุีนิียมเขา้มาคู่เคียงกับระบบเศิรษฐกิจั
ศัิกดิินีาสุมยัเก่า ดัิงนัี�นีทีรรศินีะอันีเกิดิจัากระบบทีนุีสุมยัใหมใ่นียโุรป 
จ่ังได้ิติามเขา้มาในีสุยามด้ิวิย ซึ่่�งมเีสีุยงเรยีกรอ้งภายในีสุยามเอง แล่ะ 
จัากผูู้ที้ี�เคยศ่ิกษาในียโุรปอเมรกิา ทีี�มใิชห่วัิด่ิ�อหวัิรั�นีของระบบศัิกดิินีา 
ทีี�ล้่าหลั่งจันีเกินีไป ทีี�ต้ิองการใหม้กีารเปลี่�ยนีระบอบสุมบรูณาญ์าสิุทีธ-ิ
ราชย์ มาเป็นีระบอบราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์มากยิ�งข่�นี แต่ิ 
เสีุยงเรยีกรอ้งนัี�นีมรีะดัิบต่ิาง ๆ กันี บางพวิกขอเอาแต่ิน้ีอย ๆ บางพวิก
ก็ขอใหอ้ยูภ่ายใต้ิรฐัธรรมนีญู์ครบถ้วินีติามหลั่กประชาธปิไติยสุมบรูณ์ 

สุดุิแท้ีแต่ิบุคคล่ใดิจัะจัำากัดิทีรรศินีะของตินีเองเพยีงใดิ

ข้. กฎวิิทียาศิาสุติรแ์ห่งบ่อเกิดิจิัติสุำาน่ีกของมนีุษย์มีอยู่ว่ิา 
“คว�มเป็นอยูเ่ป็นสิ�งกำ�หนดจิำตสำ�นึกข้องมนษุย”์ ดัิงนัี�นีผูู้ที้ี�มคีวิาม- 
เป็นีอยู่อย่างเจ้ัาศัิกดิินีาหรอ่เจ้ัาสุ่วิยย่อมมีจิัติสุำาน่ีกทีี�จัะรกัษาระบบ 
นัี�นีไว้ิ แต่ิขอ้ยกเว้ินีมไีด้ิดัิ�งทีี�ขา้พเจ้ัาได้ิกล่่าวิไวิใ้นีหนัีงสุ่อเล่่มทีี�อ้างนัี�นีว่ิา
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เมั่�อกลา่วถง้ “พลงัตกค�าง” แหง่ระบอบเกา่ เราจำตัอ้ง 

ที่ำความัเขึ้้าใจว่า พลังตักค้างนั�นมัิใช่บุคคลในวรรณะเก่า 

เสมัอไป เพราะบุคคลในวรรณะเก่าบางคนเป็นผ้้ก้าวหน้าที่่�

มัองเห็นกฎแห่งอนิจจัง ถ่อเอาประโยุชน์ส่วนรวมัขึ้องสังคมั

เหน่อกว่าประโยุชน์ขึ้องวรรณะ โด็ยุเฉพาะเป็นผ้้ท่ี่�มั่ศู่ลสัตัย์ุ

ซึ่้�งสมัควรได้็รบัความัสรรเสรญิ นักปราชญซ์ึ่้�งเปน็ตัน้ฉบบัแหง่

วิที่ยุาศูาสตัร์ที่างสังคมัสมััยุใหมั่กล่าวไว้ตัามัร้ปธิรรมัท่ี่�เห็นจริง

ว่า

ในท่ี่�สุด็ ขึ้ณะที่่�การต่ัอส้้ขึ้องวรรณะจวนจะถ้งคราว 

เด็ด็็ขึ้าด็ ความัเส่�อมัสลายุกำลงัด็ำเนินไปภายุในวรรณะปกครอง  

ที่่�จริงนั�น ค่อ ภายุในสังคมัเก่าที่ั�งกระบวนการด็ั�งว่านั�นรุนแรง

และเกร่�ยุวกราด็ จ้งมัช่นในวรรณะปกครองส่วนน้อยุแผนกหน้�ง 

ละที่ิ�งวรรณะขึ้องตัน และเขึ้้าร่วมัในวรรณะอภิวัฒน์ซึ่้�งเป็น 

วรรณะที่่�กุมัอนาคตัไว้ในมั่อ ด็ังเช่นเด็่ยุวกับในสมััยุก่อน ซ้ึ่�ง

ส่วนหน้�งขึ้องวรรณะขึุ้นนางได็้ไปเขึ้้ากับวรรณะเจ้าสมับัตัิ 

(นายุทุี่นสมััยุใหม่ั) ด็ังนั�นในสมััยุน่�ส่วนหน้�งขึ้องวรรณะเจ้า 

สมับัตัิก็ไปเขึ้้าขึ้้างวรรณะผ้้ไร้สมับัตัิ โด็ยุเฉพาะส่วนหน้�งขึ้อง

วรรณะเจ้าสมับัตัิผ้้มั่ปัญญาที่่�ได็้พยุุงตันขึ้้�นส้่ระด็ับท่ี่�เขึ้้าใจ

ที่ฤษฎ่แห่งขึ้บวนวิวรรตัการที่ั�งปวง

ในีทีางติรงกันีข้ามกับบุคคล่ทีี�กล่่าวิในีวิรรคก่อนี ควิามจัรงิ 
ก็ปรากฏว่ิามบีคุคล่ซึ่่�งดิเูหมอ่นีจัะเปน็ีวิรรณะใหม ่แต่ิไมเ่ขา้ใจักฎแหง่

อนิีจัจััง โดิยถ่อว่ิาสุภาวิะเก่าเป็นีของถาวิร แล่ะไมพ่อใจัในีควิามพฒันีา

ของสุภาวิะใหมที่ี�ต้ิองเป็นีไปติามกฎธรรมชาติิ บุคคล่จัำาพวิกนีี�อาจัไมใ่ช่

หน่ีอเน่ี�อเช่�อไขของวิรรณะเก่า แต่ิบำาเพ็ญ์ตินีเป็นีสุมุนีของพลั่งเก่า 
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ยิ�งกว่ิาบุคคล่แหง่อันีดัิบสุงูของวิรรณะเก่า ทัี�งนีี�ก็เพราะพลั่งเก่าทีี�สุล่าย
ไปนัี�นีได้ิสุญู์สิุ�นีไปเฉพาะรูปภายนีอกของระบอบการเมอ่ง แต่ิบคุคล่เก่า
ยงัแฝ่งอยูใ่นีกล่ไกอำานีาจัรฐัแล่ะอำานีาจัเศิรษฐกิจั ซึ่่�งยงัคงมทีีรรศินีะ

ทีางสัุงคมติามระบอบเก่าทีี�ล้่าหลั่ง สิุ�งติกค้างของระบอบเก่าชนิีดินีี� 
มทีีรรศินีะทีี�ผู้ดิิจัากกฎธรรมชาติิยิ�งกว่ิาบคุคล่ก้าวิหน้ีาแหง่วิรรณะเก่า
เอง ฉะนัี�นีจ่ังดิำาเนิีนีการโต้ิกฎธรรมชาติิ แล่ะกฎแห่งอนิีจัจััง ด่ิงสัุงคม
ให้ถอยหลั่งเข้าคล่อง ยิ�งกว่ิาพวิกถอยหลั่งเข้าคล่องทีี�จัำาต้ิองเป็นีไป
ติามสุภาวิะของเขา 

แต่ิอย่างไรก็ติาม “ก�รั้ดึงให้ส้งคมถุอยหล้่งก็เป็นไปเพิ่ยง
ช้�วครั้�ว เพิรั้�ะในท่ี่�สดุกฎแหง่อนิจำจ้ำงต้องปรั้ะจ้ำกษ์ข้ึ�น”

จัากกฎดัิงกล่่าวิข้างบนีนัี�นี เราก็ย่อมวิินิีจัฉัยได้ิว่ิาบุคคล่ใดิ
มีลั่กษณะเป็นีพลั่งใหม่นัี�นี มิใช่ถ่อแต่ิเพียงว่ิาเป็นีผูู้้ทีี�เกิดิแล่ะมีชีวิิติ
รา่งกายอยู่ในีกาล่สุมัยใหม่ แต่ิต้ิองดิูถ่งทีรรศินีะทีี�เขาใช้เป็นีหลั่กนีำา

ชวิีิติเขานัี�นีเป็นีทีรรศินีะใหม่ทีี�เกิดิจัากควิามเปลี่�ยนีแปล่งใหม่ของระบบ
เศิรษฐกิจัทีี�เป็นีพ่�นีฐานีของสัุงคม หรอ่เขาถ่อติามทีรรศินีะทีี�เกิดิจัาก
ระบอบเก่าซึ่่�งเขา้ลั่กษณะทีี�มคีำาพงัเพยว่ิา “เหล้่�เก่�ในข้วดใหม่” นัี�นี
เอง

ค. ถ้านีำาหลั่กดัิงกล่่าวินัี�นีมาประยกุต์ิกับการค้นีหาว่ิาทีรรศินีะ
ใหมที่ี�ต้ิองการเปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ ในีสุยามเริ�มจัากบคุคล่ใดินัี�นี  
ก็จัะปรากฏว่ิาฝ่่ายทีี�อยู่ในีพลั่งเก่าทีี�ติกค้างย่อมมองเห็นีแต่ิว่ิาเกิดิ
จัากบุคคล่ในีพลั่งเก่า สุ่วินีผูู้้ทีี�เป็นีพลั่งใหม่ เฉพาะทีี�ทีำาตินีว่ิาเป็นี 
คนีใหมที่ี�สุดุิก็มองแต่ิคนีในีพลั่งใหมเ่ท่ีานัี�นี แต่ิผูู้้ทีี�บำาเพญ็์ตินีติามคติิ

ของปราชญ์ที์ี�อ้างขา้งบนีนัี�นี ค่อ ผูู้ที้ี� “พิยงุตนข้ึ�นสูร่ั้ะด้บท่ี่�เข้�้ใจำที่ฤษฎ่



บางเรื่่�องเกี่่�ยวกี่ับกี่ารื่กี่่อตั้ั�งคณะรื่าษฎรื่และรื่ะบบปรื่ะชาธิปิไตั้ย 75

แหง่วิวรั้รั้ตก�รั้ท้ี่�งปวง” ก็ไมจ่ัำากัดิควิามคิดิของตินีเองมองแต่ิบคุคล่ในี
พลั่งเก่าหรอ่ใหมโ่ดิยขา้งเดีิยวิ ค่อ ยอ่มมองทีกุด้ิานีจ่ังจัะประสุบสัุจัจัะ

(๑) ภายในีพลั่งเก่าแห่งสุยาม เคยมีบุคคล่สุ่วินีหน่ี�งทีี�ก้าวิหน้ีา
กว่ิาผูู้ที้ี�เกาะแน่ีนีอยูใ่นีควิามคิดิเก่า ค่อ ปรากฏว่ิา เม่�อประมาณ ๑๐๐ 
ปีมาแล้่วิ ได้ิมีพระเจ้ัาน้ีองยาเธอ ๓ พระองค์ ค่อ กรมหม่�นีนีเรศิร- 
วิรฤทีธิ�, พระองค์เจ้ัาโสุณบัณฑิูติ (ต่ิอมาเป็นีกรมขุนีพิทียล่าภ),  
พระองค์เจ้ัาสุวัิสุดิิโสุภณ (ต่ิอมาเป็นีสุมเด็ิจักรมพระสุวัิสุดิิ�ฯ) แล่ะ

พระองค์เจ้ัาปฤษฎางค์ กับข้าราชการสุถานีทีูติสุยามกรุงล่อนีดิอนี 
อาทิี หล่วิงวิิเศิษสุาลี่ (นีาค ณ ป้อมเพชร ต่ิอมาเป็นีพระยาไชยวิิชิติ
สิุทีธสิุาติรา ผูู้้รกัษากรุงเก่า), สัุบเล่ฟ้ท์ีเทีอแนีนีท์ี สุอาดิ สิุงหเสุนีี  
(ต่ิอมา เป็นีนีายพล่ติร ีพระยาประสิุทีธศัิิล่ยการ อัครราชทีูติสุยาม
ประจัำากรุงล่อนีดิอนี แล้่วิได้ิเป็นีพระยาสิุงหเสุนีี สุมุหเทีศิาภิบาล่ 

มณฑูล่นีครราชสีุมา) ฯล่ฯ ได้ิเคยทีำาหนัีงสุ่อกราบบังคมทีูล่รชักาล่- 
ทีี� ๕ ขอให้ทีรงปรบัปรุงการปกครองประเทีศิให้ทัีนีสุมยัยิ�งข่�นี 

ท่ีานีเหล่่านีี�มลัี่กษณะก้าวิหน้ีา แต่ิท่ีานีมทีีรรศินีะไมไ่กล่ถ่งขนีาดิ
ขอให้สุยามมรีะบบรฐัสุภาทีี�ราษฎรมส่ีุวินีในีการเล่่อกตัิ�งผูู้แ้ทีนี แล่ะถ่ง
ขนีาดิทีี�เสุนีาบดีิต้ิองได้ิรบัควิามไว้ิวิางใจัจัากสุภาผูู้้แทีนีราษฎร แต่ิก็ 
นัีบว่ิาท่ีานีเหล่่านัี�นีมีควิามกล้่าหาญ์มากในีการกราบบังคมทีูล่  
ปญั์ญ์าชนีรุน่ีปัจัจับุนัีทีี�เปน็ีพลั่งใหมแ่ท้ีจัรงิ ไมค่วิรสุะดิดุิอยูเ่พยีงแต่ิเห็นี
ว่ิาเคยมพีระบรมวิงศิานีวุิงศ์ิดัิงกล่่าวิแล้่วิได้ิมคีวิามคิดิก้าวิหน้ีาเท่ีานัี�นี 
ขอให้ติิดิติามค้นีคว้ิาต่ิอไปให้สิุ�นีกระแสุควิามว่ิา พระพทุีธเจ้ัาหล่วิงได้ิ
ทีรงติอบคำากราบบงัคมทีลู่นัี�นีว่ิากระไร แล่ะได้ิมพีระราชดิำารสัุในีโอกาสุ

เฉลิ่มพระชนีมพรรษาว่ิากระไรในีเร่�องการปกครองโดิยระบบรฐัสุภา 
แล่ะมีพระราชหัติถเล่ขาถ่งพระราชธดิิาองค์หน่ี�งในีหนัีงสุ่อ ไกี่ลบ้านุ 
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ติอนีทีี�เสุด็ิจันีอรเ์วิยว่์ิากระไร ซึ่่�งขา้พเจ้ัาได้ิเชิญ์พระราชหัติถเล่ขามา
กล่่าวิไวิใ้นี คำาอธิบิายกี่ฎหมายปกี่ครีอง ทีี�โรงเรยีนีกฎหมายกระทีรวิง
ยติุิธรรม เม่�อ พ.ศิ. ๒๔๗๔

ผูู้สุ้นีใจัในีประวัิติิศิาสุติรแ์ห่งควิามคิดิประชาธปิไติยของคนีไทีย
ควิรค้นีคว้ิาต่ิอไปว่ิา ท่ีานีทีี�ได้ิกราบบังคมทีลู่พระพุทีธเจ้ัาหล่วิงดัิงกล่่าวิ
นัี�นี เม่�อท่ีานีกลั่บสุยามแล้่วิ ท่ีานีเองได้ิมีการปฏิบัติิหรอ่มีการแสุดิง 
ควิามเห็นีประชาธปิไติยไวิใ้นีทีี�ใดิเม่�อใดิบ้าง ขา้พเจ้ัาเคยเป็นีนัีกเรยีนี
กฎหมายกระทีรวิงยุติิธรรมในีสุมัยทีี�สุมเด็ิจักรมพระสุวัิสุดิิ�ฯ เป็นี

อธบิดีิศิาล่ฎีกา จ่ังมีโอกาสุศ่ิกษาคำาพิพากษาฎีกาทีี�พระองค์ทีรงวิาง
บรรทัีดิฐานีไว้ิ แสุดิงใหเ้หน็ีถ่งทีรรศินีะประชาธปิไติยในีทีางศิาล่ อาทิี 
คำาพพิากษาฎีกาทีี� ๓๒๖/๒๔๕๕ มคีวิามติอนีหน่ี�งว่ิา

ในคด็่ที่่�เป็นอุกฤษฏิโที่ษถ้งตัายุ ถ้าการพิจารณายุัง 

มักิระจ่าง จะฟังัเอาพิรธุินายุถมัยุา ลงโที่ษถง้ตัายุน่�ยุงัหมัิ�นเหม่ั

ยุังมัิบังควร และธรรมภาษิตว่าไว�ว่า คดีีเม่�อมีเหตุเคล่อบ- 

แคลงสงสัย แม�จะปล่อยผู้้�ผู้ิดีเสียสัก ๑๐ คน ก็ยังดีีกว่า 

จะลงโที่ษคนที่ี�หาผู้ิดีมิไดี�คนหนึ�ง ดีังนี�

บรรทัีดิฐานีประชาธปิไติยทีางศิาล่ทีี�พระองค์ได้ิทีรงวิางไว้ินัี�นี  
ติุล่าการในีสุมัยนัี�นีแล่ะสุมัยต่ิอมาก็ได้ิปฏิบัติิติามอยู่อีกหล่ายปี  
จันีกระทัี�งซึ่ากเก่าแห่งควิามยุติิธรรมติามระบบศัิกดิินีาโบราณได้ิฟ่้�นี 
ข่�นีมาอีก จ่ังมตีิลุ่าการบางคนีทีี�ถ่อซึ่ากทีรรศินีะเก่าได้ิล่ะทิี�งธรรมภาษิติ  
ทีี�เป็นีรากฐานีแห่งทีรรศินีะประชาธปิไติยในีทีางศิาล่ดัิงกล่่าวิแล้่วิ

นัีกเรยีนีกฎหมายกระทีรวิงยุติิธรรมสุมัยนัี�นีจัำาต้ิองศ่ิกษา 
พระราชบญั์ญ์ติัิใหญ์น้่ีอย ดัิงนัี�นีคนีรุน่ีนัี�นีจ่ังยงัพอจัำากันีได้ิถ่งพระราช- 
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บญั์ญ์ติัิโรงเรยีนีราษฎร ์พ.ศิ. ๒๔๖๐ ประวัิติิของเร่�องมอียูว่่ิา กระทีรวิง
ธรรมการในีสุมยันัี�นีกราบบงัคมทีลู่รชักาล่ทีี� ๖ เสุนีอรา่งพระราชบัญ์ญ์ติัิ
ดัิงกล่่าวิเพ่�อกวิดิขันีโรงเรยีนีราษฎร ์ทีี�สุมัยก่อนีเอกชนีตัิ�งข่�นีไดิโ้ดิย 
ไมต้่ิองขออนีญุ์าติรฐับาล่ กระทีรวิงธรรมการต้ิองการให้การตัิ�งโรงเรยีนี
ราษฎรต้์ิองได้ิรบัอนีญุ์าติจัากรฐับาล่ก่อนี อีกทัี�งมีข้อบังคับควิบคุม
โรงเรยีนีราษฎรอ์ยา่งกวิดิขนัี รชักาล่ทีี� ๖ ได้ิทีรงสุ่งรา่งพระราชบญั์ญ์ติัิ
ของกระทีรวิงธรรมการมาใหค้ณะกรรมการรา่งกฎหมาย ซึ่่�งสุมเด็ิจักรม-
พระสุวัิสุดิิ�ฯ ขณะนัี�นีเปน็ีกรมหล่วิง ทีรงเปน็ีสุภานีายก ท่ีานีผูู้นี้ี�ได้ิติรวิจั

รา่งแล้่วิทีรงรา่งข่�นีใหม่ด้ิวิยพระองค์เองติามทีรรศินีะประชาธปิไติย
ของพระองค์ ทีี�ต้ิองการให้บุคคล่มีเสุรภีาพในีการให้การศ่ิกษา แล่ะ
ใหพ้ล่เมอ่งได้ิมกีารศ่ิกษาอยา่งแพรห่ล่าย เหติฉุะนัี�นีพระองค์จ่ังได้ิรา่ง
บทีบัญ์ญ์ัติิไว้ิติอนีหน่ี�งมีใจัควิามว่ิา ถ้าผูู้้ขอตัิ�งโรงเรยีนีราษฎรไ์ด้ิย่�นี
คำาขอต่ิอกระทีรวิงธรรมการแล้่วิ กระทีรวิงนีี�ไม่ติอบอนีญุ์าติภายในี

กำาหนีดิเวิล่าทีี�กล่่าวิไว้ิ ก็ให้ถ่อว่ิาเป็นีการให้อนีญุ์าติแล้่วิ รชักาล่ทีี� ๖  
ทีรงเห็นีชอบด้ิวิยจ่ังไดิโ้ปรดิเกล้่าฯ ให้ประกาศิใช้พระราชบัญ์ญ์ัติิ
โรงเรยีนีราษฎรฉ์บบัดัิงกล่่าวิแล้่วิ ซึ่่�งทีำาใหก้ระทีรวิงธรรมการไมพ่อใจั 
เป็นีอย่างยิ�ง แล่ะพยายามแกไ้ขพระราชบัญ์ญ์ัติิโรงเรยีนีราษฎร ์
หล่ายครั�ง แต่ิก็ไม่สุำาเรจ็ั ทัี�งนีี�ย่อมแสุดิงว่ิา สุมเด็ิจักรมพระสุวัิสุดิิ�ฯ 

ในีขณะยังทีรงรบัราชการอยู่นัี�นียังมีทีรรศินีะประชาธปิไติยอยู่บ้าง 
ดัิงกล่่าวิมานัี�นี

(๒) ผูู้ที้ี�เปน็ีพลั่งใหมแ่ท้ีจัรงิจัะต้ิองไมด่ิหูมิ�นีคนีธรรมดิาสุามญั์ 
ว่ิาไมม่คีวิามคิดิทีี�จัะเรยีกรอ้งให้เปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ

เม่�อครั�งขา้พเจ้ัาเรยีนีในีชั�นีมธัยมเบ่�องต้ินีสุมัย ๖๐ ปีกว่ิามาแล้่วิ  
เคยได้ิยนิีได้ิอ่านี แล่ะได้ิพบคนีธรรมดิาสุามญั์ทีี�มอีายชุราแล้่วิ ๒ คนี  
ค่อ “ก.ส.รั้. กหุล่�บ” ทีี�ออกนิีติยสุาร สยามปรีะเภัท์ ทีี�แคะไค้ระบอบ 
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ปกครองสุมบรูณาฯ จันีมผีูู้ใ้สุ่ควิามว่ิาผูู้นี้ี�มจิีัติฟุ้ง้ซึ่า่นี แต่ิเม่�อขา้พเจ้ัา
ไปพบก็ไมเ่หน็ีว่ิาท่ีานีฟุ้ง้ซึ่า่นี อีกคนีหน่ี�งค่อ “เท่ี่ยนวรั้รั้ณ” ซึ่่�งมฉีายา 
ว่ิา “วรั้รั้ณ�โภิ” ท่ีานีผูู้นี้ี�มคีติิประชาธปิไติยมาก ขณะนัี�นีท่ีานีหนีวิดิขาวิ 
แล้่วิ ประมาณว่ิาขณะนัี�นีมอีายเุก่อบ ๗๐ ป ีขา้พเจ้ัาพบทีี�ต่ิกแถวิใกล้่ 
วัิดิบวิรนิีเวิศิน์ี ท่ีานีผูู้้นีี�เคยติิดิคุกเพราะเขียนีหนัีงสุ่อแล่ะโฆษณา 
ทีี�ขัดิแย้งระบอบสุมบูรณาฯ ท่ีานีเห็นีว่ิา ท่ีานีไม่ผู้ิดิกฎหมาย กรณี 
ของท่ีานีจ่ังเขา้ลั่กษณะมคีำาพงัเพยโบราณว่ิา “กฎหม�ยสูก้ฎหมูไ่ม่ได้”  
ซึ่่�งแสุดิงถ่งการเล่่นีพวิกของติลุ่าการสุมยัโบราณ แต่ิท่ีานีเทีียนีวิรรณ 
ทีี�ถกูติิดิคกุ ได้ิกล่่าวิวิลี่เติิมอีกรวิมเป็นีดัิ�งนีี� “กฎหม�ยสู้กฎหมู่ไม่ได้  
กฎหมู่ก็ย้งสู้กดคอไม่ได้ กดคอก็ย้งสู้เจ้ำ�ห้กคอไม่ได้” นีี�ก็แสุดิงถ่ง 
ทีรรศินีะทีี�ท่ีานีเทีียนีวิรรณมีต่ิอระบอบสุมบูรณาฯ ชนีรุน่ีใหม่หล่ายคนี 
ในีสุยามสุมัยนัี�นีทีี�ได้ิอ่านีแล่ะสุนีทีนีากับท่ีานีเทีียนีวิรรณยังพอจัำา 
กันีได้ิถ่งวิลี่ของท่ีานีดัิงกล่่าวินีี� แต่ิท่ีานีเปน็ีคนีธรรมดิาสุามญั์จ่ังไมไ่ด้ิรบั 
ควิามสุนีใจัจัากผูู้้ทีี�ถ่อทีรรศินีะติามพลั่งเก่า แล่ะดิเูหมอ่นีคนีพลั่งเก่า 
ไมย่อมกล่่าวิถ่ง ก.สุ.ร. กหุล่าบ แล่ะเทีียนีวิรรณ ซึ่่�งขณะเป็นีหนีุ่มเม่�อ 
๑๐๐ ปกีว่ิามาแล้่วิ ได้ิแสุดิงการเรยีกรอ้งใหเ้ปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ

(๓) ชนีรุน่ีเรยีนีหนัีงสุ่อไทียจัากหนัีงสุ่อ ม้ลบท์บรีรีพกิี่จ ก่อนี
สุมัยมี แบบเรียีนุเรีว็ นัี�นีก็ดีิ สุมัยมี แบบเรียีนุเรีว็ แล้่วิ แต่ิได้ิยินี 

ชนีรุน่ีก่อนี ๆ กล่่าวิถ่งก็ดีิ ย่อมจัำาหรอ่ระล่่กได้ิว่ิา เริ�มอ่านีตัิ�งแต่ิแม ่ 
ก กา ก็ได้ิรบัคำาสุอนีแสุดิงถ่งควิามเสุ่�อมโทีรมในีระบอบสุมบรูณาฯ ซึ่่�ง
พระยาศิรสีุนุีทีรโวิหาร (น้ีอย อาจัารยางกูร) ได้ิประพันีธบ์ทีอ่านีไวิโ้ดิย
สุมมติิถ่งควิามเสุ่�อมในีอาณาจัักร “ส�ว้ตถุ่” มีควิามเท่ีาทีี�ข้าพเจ้ัา
พอจัำาได้ิบ้างดัิงนีี�
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สาธิุสะจะขึ้อไหว้ พระศูร่ไตัรสะระณา  

พ่อแมั่แลคร้บา เที่วด็าในราศู่...

อยุ้่มัาหมั้่ขึ้้าเฝ่้า ก็หาเยุาวนาร่ 

ที่่�หน้าตัาด็่ๆ ที่ำมัะโหร่ที่่�เคหา 

ค�ำเช้าเฝ่้าส่ซึ่อ เขึ้้าแตั่หอล่อกามัา

หาได็้ให้ภริยุา โลโภพาให้บ้าใจ... 

ถ่อน�ำร�ำเขึ้้าไป แตั่น�ำใจไมั่นำพา 

หาได็้ใครหาเอา ไพร่ฟั้าเศูร้าในอุรา...

ในีแมก่มนัี�นี มคีวิามทีี�มผีูู้ฟ่้้� นีเอามากล่่าวิกันีมากในีรชักาล่ทีี� ๖ 

เจ้ัานีายบางองค์ทีี�ปารสีุเคยเต่ิอนีให้ขา้พเจ้ัาระล่่กควิามติอนีหน่ี�งของ

แมก่มทีี�มว่ีิา

ขึ้้�นกมัสมัเด็็จจอมัอารยุ์  เอ็นด็้ภ้บาล

ผ้้ผ่านพาราสาวัตัถ่ 

เช่�อกลหลงเล่ห์เสน่ยุ์  กลอกกลับอัปร่ยุ์ 

บุร่จ้งล่มัจมัไป๑

ฉะนัี�นี ย่อมเห็นีได้ิว่ิา ชนีรุน่ีทีี�เรยีนีหนัีงสุ่อไทียจัาก ม้ลบท์- 
บรีรีพกิี่จ หรอ่คนีรุน่ีต่ิอมาทีี�ได้ิยนิีชนีรุน่ีเก่าท่ีองใหฟ้้งัแล้่วิก็เกิดิสุำาน่ีก

กันีทัี�วิไปถ่งควิามเสุ่�อมในีระบอบสุมบูรณาฯ หรอ่ระบบศัิกดิินีาทีี�ล้่าหลั่ง 
ขา้พเจ้ัาขอน้ีอมสัุกการะพระพทุีธเจ้ัาหล่วิงทีี�ทีรงมพีระทัียก้าวิหน้ีากว่ิา

ผูู้ล้้่าหลั่งมาก ค่อ แมห้นัีงสุ่อ ม้ลบท์บรีรีพกิี่จ จัะแต่ิงข่�นีในีรชัสุมยัของ

๑ กาพยย์านีี ๑๑ แล่ะกาพยฉ์บัง ๑๖ ทัี�ง ๒ ติอนีนีี� มาจัาก กี่าพย์พรีะไช้ยสุรียิา 

ของพระสุนุีทีรโวิหาร (ภู่) - บรรณาธกิาร.
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พระองค์ แต่ิพระองค์ก็พระราชทีานีพระบรมราชานีญุ์าติใหนั้ีกเรยีนีใช้
เปน็ีติำาราเรยีนีได้ิ เพ่�อจัะได้ิเกิดิจิัติสุำาน่ีกชว่ิยพระองค์กำาจััดิขา้ราชการ
ทีี�ทีจุัรติิแล่ะหน้ีาไหว้ิหลั่งหล่อก เอาควิามเท็ีจัมากราบบังคมทีลู่ แล่ะ 
ผูู้้ทีี�ทีำาตินีเป็นีคนีนิียมราชาธปิไติยยิ�งกว่ิาองค์พระราชาธบิดีิ

(๔) ในีรชัสุมยัรชักาล่ทีี� ๖ ได้ิมเีสีุยงเรยีกรอ้งให้เปลี่�ยนีระบอบ
สุมบูรณาฯ ในีหนัีงสุ่อพิมพ์แล่ะนิีติยสุารใหญ์่น้ีอยมากมาย ได้ิมี
หนัีงสุ่อพมิพภ์าษาอังกฤษในีสุยามหล่ายฉบับทีี�แสุดิงทีรรศินีะกล้่าหาญ์ 
หนัีงสุ่อพมิพเ์หล่่านีี�คงหาอ่านียากในีปัจัจับุันีนีี� แต่ิถ้าผูู้้สุนีใจัค้นีอยา่ง

เอาจัรงิเอาจัังก็อาจัหาได้ิบ้าง ทีรรศินีะทีี�แสุดิงออกในีสุยามนีี�ช่วิยให้
ชาวิสุยามบางสุ่วินีต่ิ�นีตัิวิข่�นีทีีล่ะน้ีอย ๆ จันีถ่งมผู้ีู้คิดิใชก้ำาลั่งยด่ิอำานีาจั
รฐัทีี�มฉีายาว่ิา “คณะ รั้.ศ. ๑๓๐”

ต่ิอจัากนัี�นีมาก็มีหนัีงสุ่อพิมพ์หล่ายฉบับแม้ภายใต้ิระบอบ 
สุมบูรณาฯ ได้ิกล้่าหาญ์เสีุ�ยงแก่คกุติะราง เขยีนีขอ้ควิามเรยีกรอ้งให้

เปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ บางฉบับถูกปิดิ บรรณาธกิารหล่ายคนีถูก 
จัำาคกุ แต่ิก็มผีูู้้ออกหนัีงสุ่อพมิพแ์ล่ะนิีติยสุารปลี่กยอ่ยมากมาย

(๕) เม่�อขา้พเจ้ัากลั่บประเทีศิไทียในี พ.ศิ. ๒๔๗๐ ภายหลั่งทีี� 
ไปอยูใ่นีฝ่รั�งเศิสุเก่อบ ๗ ปนัีี�นีแล้่วิ ปรากฏว่ิา ชนีรุน่ีหนีุม่สุมยันัี�นี ชนิีดิ
ทีี�ไมเ่คยไปเห็นีระบอบประชาธปิไติยในีต่ิางประเทีศิ แต่ิก็มคีวิามต่ิ�นีตัิวิ

ทีี�ต้ิองการเปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ ทัี�งนีี�ก็แสุดิงถ่งว่ิา ผูู้้ทีี�มไิด้ิมคีวิาม- 
เป็นีอยู่อย่างระบบศัิกดิินีา เกิดิจิัติสุำาน่ีกทีี�เขาประสุบแก่ตินีเอง ถ่ง 
ควิามไมเ่หมาะสุมของระบอบนัี�นี แล่ะอิทีธพิล่ทีี�เขาได้ิรบัจัากสุ่�อมวิล่ชนี
ทีี�มลัี่กษณะก้าวิหน้ีาในีสุมยันัี�นี ทีี�เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่�ยนีระบบศัิกดิินีา
มาเป็นีระบอบราชาธิปไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีูญ์ เพราะเหติุนัี�นีพวิก

ข้าพเจ้ัาจัำานีวินีน้ีอยทีี�กลั่บมาจัากยุโรป จ่ังไม่มีควิามล่ำาบากมากนัีก 
ในีการชวินีผูู้้ต่ิ�นีตัิวิในีเม่องไทียให้เข้าเป็นีสุมาชิกคณะราษฎร เพราะ
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เขามีพ่�นีฐานีแห่งควิามต้ิองการนัี�นีอยู่แล้่วิ การทีี�ชวินีเป็นีสุมาชิก
ประเภทีดีิ ๑ เพยีง ๑๐๐ คนีเศิษ ก็เพราะจัำานีวินีนัี�นีเป็นีการเพยีงพอ 
ทีี�จัะล่งม่อทีำาการเป็นีกองหน้ีาของราษฎรแล่ะเพ่�อรกัษาควิามลั่บในี 
วิงจัำากัดิ แต่ิเม่�อเราได้ิยด่ิอำานีาจัรฐัในีวัินีทีี� ๒๔ มถินุีาฯ ได้ิแล้่วิ ก็ได้ิรบั
ควิามสุนัีบสุนีนุีจัากราษฎรจัำานีวินีมหาศิาล่ทัี�งทีี�มาแสุดิงควิามยนิีดีิด้ิวิย
ตินีเองทีี�พระทีี�นัี�งอนัีนีติสุมาคม ซึ่่�งเปน็ีทีี�ตัิ�งกองบญั์ชาการคณะราษฎร 
แล่ะทีางจัดิหมายกับโทีรเล่ข ประจัักษ์พยานียังมีอยู่อีก ค่อ คณะได้ิ
มอบใหน้ีายทีวีิ บณุยเกติ ุเปน็ีผูู้ร้บัสุมคัรผูู้ที้ี�ขอเขา้รว่ิมในีคณะราษฎร

ทีี�สุวินีสุราญ์รมย์ มีผูู้้ต้ิองการสุมัครมากมายจันีถ่งกับเรามีใบสุมัคร
เติรยีมไวิไ้มพ่อแจัก จ่ังแยง่กันีทีี�จัะไดิใ้บสุมคัร

ดัิงนัี�นี เราจ่ังถ่อว่ิาเราเป็นี “คณะรั้�ษฎรั้” เพราะเราทีำาติรงกับ 
ควิามต้ิองการของราษฎร “People” ไม่ใช่ติามควิามประสุงค์ของ  
“Reactionaries”

สำมี�ค์มีค์ณะรั�ษฎรั ดิำาเนิีนีงานีทีางการเมอ่งติามวัิติถปุระสุงค์
ของคณะราษฎร หรอ่พรรคการเมอ่งแรกของประเทีศิไทีย แต่ิฝ่า่ยนิียม
เจ้ัาแล่ะฝ่่ายอนีรุกัษ์นิียมประสุบควิามสุำาเรจ็ัในีการล้่มล้่างสุมาคมนีี�
ทีำาให้เป็นีเพยีง สำโมีสำรัค์ณะรั�ษฎรั ทีี�ไมม่วัีิติถปุระสุงค์ทีางการเมอ่ง

ง. นัีบตัิ�งแต่ิมเีสีุยงเรยีกรอ้งใหเ้ปลี่�ยนีระบอบสุมบรูณาญ์าสิุทีธ-ิ
ราชยม์าเปน็ีระบอบราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์ ปรากฏในีเอกสุาร
ต่ิาง ๆ ดัิงกล่่าวิแล้่วิขา้งต้ินีจันีถ่ง พ.ศิ. ๒๔๗๕ ก็เป็นีเวิล่าล่่วิงเล่ยมา
หล่ายสิุบปี จ่ังเป็นีธรรมดิาทีี�กฎแห่งวิิทียาศิาสุติรสั์ุงคมซึ่่�งข้าพเจ้ัาได้ิ
กล่่าวิไวิใ้นีหนัีงสุ่อ ความเป็นุอนิุจจังของสังคม จัะต้ิองประจัักษ์ข่�นี 

ขา้พเจ้ัาขอคัดิควิามติอนีนัี�นีมากล่่าวิไว้ิดัิงต่ิอไปนีี�
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กรรมการสัมาค์มค์ณะราษฎร 
ที�มพีระยานูิติศาสัตรไ์พศาลย ์(นู้�ง) เป็นูนูายกสัมาค์มฯ

ภาพจาก ชาญวทิย ์เกษตรศิร,ิ ประวติักึ่ารเมือืงไทย : ๒๔75-๒500, พมิพค์์ร้�งที� ๓ 
(กรุงเทพฯ : มูลนูิธโิค์รงการตำาราสัง้ค์มศาสัตรแ์ละมนูุษยศาสัตร,์ ๒๕๔๔)
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ตัามักฎธิรรมัชาตัินั�น กายุาพยุพ (ระบอบการเมั่อง) 

ตั้องสมัานกับสสาร (ระบบเศูรษฐกิจ) ด็ังนั�นถ้ากายุาพยุพขึ้อง

สังคมัเปล่�ยุนล่าช้ากว่าความัเป็นอยุ้่ที่างช่วปัจจัยุขึ้องสังคมั

จนเนิ�นนานเกินสมัควรแล้ว ธิรรมัชาตัิก็บังคับให้กายุาพยุพ 

จำตั้องสมัานกับสสารจนได็้ ค่อ เมั่�อไมั่เป็นไปตัามัวิถ่วิวัฒน์ก็

ตั้องเป็นไปตัามัวถิ่อภิวฒัน ์เช่น การเปล่�ยุนแปลงการปกครอง

เมั่�อวันที่่� ๒๔ มัิถุนายุน พ.ศู. ๒๔๗๕ ตั้องเป็นไปเช่นนั�น 

เพราะกายุาพยุพขึ้องสังคมัเปล่�ยุนแปลงล่าช้าเกินสมัควรกว่า

การเปล่�ยุนแปลงที่างช่วปัจจัยุขึ้องสังคมั การเปล่�ยุนระบอบ

สมับ้รณาญาสิที่ธิิราชย์ุขึ้องฝ่รั�งเศูสในปลายุคริสต์ัศูตัวรรษ

ที่่� ๑๘ ซึ่้�งตั้องเป็นไปโด็ยุวิถ่อภิวัฒน์ ก็เพราะกายุาพยุพขึ้อง

ศูักดิ็นาไม่ัยุอมัเปล่�ยุน โด็ยุวิถ่วิวัฒน์ให้สมัานกับสภาพความั- 

เป็นอยุ้่ที่างช่วปัจจัยุที่่�ก้าวหน้าไปมัาก

๓.

มีผูู้้เข้าใจัผู้ิดิว่ิา ผูู้้ก่อตัิ�งคณะราษฎรทีี�กรุงปารสีุไม่พอใจั

อัครราชทีูติสุยามสุมัยนัี�นี ทีี�จ่ัายเงินีเด่ิอนีใหไ้ม่พอใช้ จ่ังคิดิเปลี่�ยนี
ระบอบสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์ข่�นี ควิามเข้าใจัผู้ิดินีี�แพรห่ล่ายยิ�งข่�นี 

ภายหลั่งทีี�นีายควิง อภัยวิงศ์ิ ทีี�เข้าเป็นีสุมาชิกคณะราษฎรเม่�อก่อนี 
วัินีอภิวัิฒน์ีเพียงประมาณ ๓ เด่ิอนี จ่ังไม่รูเ้ร ่�องควิามจัรงิทีี�ผูู้้ก่อตัิ�ง 
คณะราษฎรได้ิรเิริ�มมาอย่างไร แล่ะมีทีรรศินีะทีางสัุงคมเกิดิข่�นีอยา่งใดิ 
ก่อนีนัี�นี ไดิไ้ปพูดิทีี�คุรุสุภา เม่�อวัินีทีี� ๒๓ พฤศิจิักายนี ๒๕๐๖ เพ่�อ 
ปลี่กตัิวิออกจัากควิามรบัผู้ิดิชอบของคณะราษฎร โดิยกล่่าวิข้อควิาม 

คล่าดิเคล่่�อนีหล่ายประการ เพ่�อแสุดิงว่ิา ตินีเป็นีคนีทีี�มเีงนิีใชสุ่้วินีตัิวิ
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มากมาย เพ่�อให้เห็นีว่ิา ตินีอยู่ในีชนีชั�นีวิรรณะของเจ้ัาศัิกดิินีา แล่ะ
เจ้ัาสุมบัติิ ซึ่่�งต่ิางกับนัีกศ่ิกษาสุ่วินีอ่�นี ๆ ทีี�ได้ิรว่ิมกันีต่ิอสุู้เพ่�อควิาม- 
เป็นีธรรมสุมัยนัี�นี โดิยเจัาะจังมายังข้าพเจ้ัา กับ ร.ที. แปล่กฯ ทีี�ได้ิ 
เงินีเด่ิอนีไม่พอใช้ แฟ้้มเร่�องการจ่ัายเงินีเด่ิอนีว่ิาใครได้ิเท่ีาใดิ แม้จัะ 
เป็นีล่กูของคนีเศิรษฐทีีี�อัครราชทีูติสุยามกวิดิขันีเหม่อนีกันีนัี�นี ยังคง 
มอียูที่ี�สุถานีทีตูิไทีย ณ กรุงปารสีุ ซึ่่�งข้าพเจ้ัาจัะได้ิชี�แจังในีโอกาสุอันี
ควิรต่ิอไป

ณ ทีี�นีี� ขอกล่่าวิว่ิา ขา้พเจ้ัากับเพ่�อนีอีก ๖ คนีทีี�ก่อตัิ�งคณะราษฎร

ข่�นีในีเด่ิอนีกมุภาพนัีธ ์ค.ศิ. ๑๙๒๗ นัี�นี ได้ิมจิีัติสุำาน่ีกทีี�ต้ิองการเปลี่�ยนี
ระบอบสุมบรูณาฯ มาก่อนีแล้่วิ ติามกฎแล่ะขอ้เท็ีจัจัรงิแหง่การกำาเนิีดิ
ของทีรรศินีะทีางสัุงคมทีี�ต้ิองการเปลี่�ยนีระบอบสุมบรูณาฯ ดัิงกล่่าวิในี
ขอ้ ๒ แต่ิพน้ีจัากระดัิบนีี�ไปแล้่วิ ยงัมคีวิามต้ิองการพฒันีาสัุงคมติาม 
วิิถีทีางแล่ะขั�นีแหง่การพฒันีาต่ิางกันีไปติามระดัิบจิัติสุำาน่ีกของแต่ิล่ะ

คนีได้ิ ซึ่่�งเป็นีเหติใุห้มคีวิามขดัิแย้งระหว่ิางกันีภายหลั่งได้ิอำานีาจัรฐัแล้่วิ
โดิยเฉพาะการตัิดิสิุนีใจัทีี�จัะทีำาการกันีอย่างเอาจัรงิเอาจััง 

ในีการเปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ นัี�นี ในีสุยามก็มคีนีรุน่ีหนีุม่จัำานีวินีหน่ี�ง
ได้ิติกล่งกันีไว้ิแล้่วิรว่ิมสุมทีบเขา้อยูใ่นีคณะราษฎรภายหลั่งทีี�ขา้พเจ้ัา
กับเพ่�อนีก่อตัิ�งคณะราษฎรทีี�กรุงปารสีุได้ิกลั่บสุยามแล้่วิ สุ่วินีขา้พเจ้ัา

กับเพ่�อนีทีี�อยูใ่นีกรุงปารสีุนัี�นีได้ิมกีารทีาบทีามกันีมาก่อนีหล่ายปแีล้่วิ 
ต่ิอมาในี ค.ศิ. ๑๙๒๕ ปล่ายรชัสุมัยรชักาล่ทีี� ๖ ซึ่่�งราษฎร 

สุมยันัี�นีทีี�ยงัมชีวิีิติอยูใ่นีปัจัจับุนัีรวิมทัี�งเจ้ัานีายบางองค์ทีี�ทีรงถ่อสัุจัจัะ
ติามพทุีธวิจันีะ “สัุจัจััง เวิ อมติา วิาจัา” คงเล่่าให้ฟ้งัว่ิา เสีุยงเรยีกรอ้งให้
มกีารเปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ ในีสุยามมีมากถ่งขนีาดิไหนี ร.ที. ประยูร 

ภมรมนีติร ีทีี�เคยเปน็ีผูู้้บังคับหมวิดิทีหารมหาดิเล็่กรกัษาพระองค์แล่ะ 
เป็นีมหาดิเล็่กเคยรบัใชใ้กล้่ชิดิรชักาล่ทีี� ๖ นัี�นี เม่�อมาถ่งปารสีุในี  
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ค.ศิ. ๑๙๒๕ แล่ะได้ิพบข้าพเจ้ัา ก็ได้ิเล่่าให้ข้าพเจ้ัาฟ้ังถ่งควิาม- 
เสุ่�อมโทีรมของระบอบสุมบรูณาฯ แล่ะเสีุยงเรยีกรอ้งของราษฎรในีสุยาม
ทีี�ต้ิองการใหเ้ปลี่�ยนีระบอบนัี�นี ฉะนัี�นีในี ค.ศิ. ๑๙๒๕ นัี�นีเอง ภายหลั่ง

ทีี�ขา้พเจ้ัาได้ิสุนีทีนีากับ ร.ที. ประยูรฯ หล่ายครั�งแล้่วิ จ่ังได้ิชวินีเขาไป 
เดิินีเล่่นีทีี�ถนีนี Henri Martin ปรารภกันีว่ิาได้ิยินีผูู้้ต้ิองการเปลี่�ยนี
ระบอบสุมบรูณาฯ มามากมายหล่ายคนีแล้่วิ แต่ิยงัไมม่ใีครจัะตัิดิสิุนีใจั 
เอาจัรงิ ฉะนัี�นีเราจัะไม่พูดิแต่ิปาก ค่อ จัะต้ิองทีำาจัรงิ จัากน้ีอยไปสุู่
มาก แล้่วิวิางวิิธกีารชวินีเพ่�อนีทีี�ไวิใ้จัได้ิรว่ิมเป็นีหน่ีวิยแรกข่�นี ต่ิอมา

จ่ังชวินี ร.ที. แปล่ก, ร.ติ. ทัีศินัีย ซึ่่�งยา้ยจัากบา้นีพกัเดิิมไปอยูถิ่�นีเดีิยวิ
กับขา้พเจ้ัาทีี� “Quartier-Latin” จ่ังได้ิสุนีทีนีากันีแทีบทีกุวัินี แล้่วิก็ได้ิ
ชวินีเพ่�อนีอ่�นี ๆ ให้รว่ิมด้ิวิย

เราได้ิวิางแผู้นีปล่กุจิัติสุำาน่ีกเพ่�อนีนัีกศ่ิกษาทัี�วิไปให้เกิดิควิาม- 
รูสุ่้กถ่งควิามจัำาเป็นีต้ิองเปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาฯ ว่ิา โอกาสุทีี�เหมาะ

ทีี�สุดุิ ค่อ ในีระหว่ิางมกีารชมุนีมุประจัำาปี ค.ศิ. ๑๙๒๕ ของสุามคัยา- 
นีเุคราะหส์ุมาคม (S.I.A.M.) ทีี�ขา้พเจ้ัาเปน็ีสุภานีายกอยูนั่ี�นี จัะได้ิจััดิให้
เพ่�อนีไทียอยูร่ว่ิมกันี ณ คฤหาสุนีใ์หญ์ที่ี�ติำาบล่ “Chatrettes” ซึ่่�งสุมาคม
เชา่ไว้ิเฉพาะการนัี�นีมกีำาหนีดิ ๑๕ วัินี เราได้ิจััดิให้มกีีฬาแทีบทีกุชนิีดิ 
รวิมทัี�งการยงิเปา้เพ่�อเปน็ีพ่�นีฐานีแห่งการฝ่กึทีางอาวิธุ ในีเวิล่าคำาก็มี

การแสุดิงปาฐกถาในีเหติกุารณ์ระหว่ิางประเทีศิแล่ะเหติกุารณ์ภายในี
ประเทีศิ แล่ะมกีารโต้ิวิาทีีในีหวัิขอ้ทีี�เป็นีคติิ มกีารแสุดิงล่ะครทีี�เปน็ีคติิ 
เชน่ี เร่�อง “โล่เล่บรุ”ี ของพระมงกฎุเกล้่าฯ ทีี�แสุดิงถ่งควิามแหล่กเหล่วิ
แหง่การศิาล่แล่ะอัยการของบรุทีีี�พระองค์สุมมติิว่ิา “โล่เล่” มกีารดินีติรี
แล่ะขบัรอ้งบ้าง แต่ิไมม่กีารเต้ินีรำายั�วิยวินีกามารมณ์ 

การชุมนีมุในีฤดิรูอ้นี ค.ศิ. ๑๙๒๕ ได้ิดิำาเนิีนีไปอย่างได้ิผู้ล่ถ่ง
ควิามสุนิีทีสุนีมกล่มเกลี่ยวิของเพ่�อนีนัีกศ่ิกษาไทียทีี�รว่ิมประชมุ ถ่งขดีิทีี�
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เม่�อครบกำาหนีดิ ๑๕ วัินี แล้่วิหล่ายคนีก็ได้ิแสุดิงถ่งควิามอาลั่ยทีี�ต่ิางคนี
จัะต้ิองแยกย้ายจัากกันีไป ครั�นีแล้่วิขา้พเจ้ัากับเพ่�อนีทีี�รเิริ�มซึ่่�งออกนีาม 
มาแล้่วิ จ่ังได้ิปรก่ษาติกล่งกันีว่ิา ในีการประชุมประจัำาปีต่ิอไป ค่อ  

ในีเด่ิอนีกรกฎาคม ๑๙๒๖ สุมควิรทีี�จัะพัฒนีาจิัติสุำาน่ีกของเพ่�อนี
นัีกศ่ิกษาให้สุงูข่�นีอีกระดัิบหน่ี�ง ถ่งขั�นีต่ิอสุู้อัครราชทีตูิซึ่่�งเป็นีตัิวิแทีนี
ของระบอบสุมบูรณาฯ ในีต่ิางประเทีศิ แต่ิจัะต่ิอสุูโ้ดิยวิิธทีีี�ธรรมเนีียม
ประเพณีอนีญุ์าติไว้ิ ค่อ การทีูล่เกล้่าถวิายฎีกาต่ิอพระปกเกล้่าฯ ซึ่่�ง
เพิ�งทีรงข่�นีครองราชสุมบติัิสุ่บต่ิอรชักาล่ทีี� ๖ ในีการนัี�นีก็จัะต้ิองถ่อเอา

ควิามไมพ่อใจัทีี�นัีกศ่ิกษาสุ่วินีมากมอียูเ่ป็นีพ่�นีฐานี เน่ี�องจัากอัครราชทีตูิ
จ่ัายเงินีกระเป๋าให้น้ีอยเกินีไป ทัี�ง ๆ ทีี�แต่ิล่ะคนีมีงบประมาณทีี�ทีาง
รฐับาล่หรอ่ทีางบ้านีได้ิมอบไว้ิทีี�อัครราชทีูติอย่างเพียงพอ เราถ่อเอา
เศิรษฐกิจัเป็นีรากฐานีทีี�จัะพัฒนีาจิัติสุำาน่ีกให้เป็นีทีางการเม่องติาม
กฎวิิทียาศิาสุติรสั์ุงคมแห่งการพฒันีาจิัติสุำาน่ีก

พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ได้ิทีรงมีพระบรมราชวิินิีจัฉัยไว้ิ 
ถกูต้ิองแล้่วิว่ิา ขา้พเจ้ัาต้ิองรบัผู้ดิิในีการทีี�จัะแผู้ล่งสุมาคมนัีกศ่ิกษาให้มี
สุภาพเปน็ีสุหภาพอาชพี “Syndicate” ซึ่่�งในีฝ่รั�งเศิสุสุมยันัี�นี ขบวินีการ 
กรรมกรก่อนีลั่ทีธ ิ“Syndicalism” กำาลั่งเคล่่�อนีไหวิอยู่ ข้าพเจ้ัาจ่ัง 
ขอเชิญ์พระบรมราชวิินิีจัฉัยติามทีี�ปรากฏในีโทีรเล่ขของพระองค์เจ้ัา 
ไติรทีศิฯ (กรมหม่�นีเทีวิวิงศิวิโรทัีย) เสุนีาบดีิต่ิางประเทีศิ ถ่งอัครราชทีตูิ
สุยามประจัำากรุงปารสีุ พรอ้มทัี�งเร่�องทีี�ทีรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้ัาได้ิ
ศ่ิกษาต่ิอไปจันีจับปรญิ์ญ์าเอกมาพมิพไ์ว้ิพรอ้มด้ิวิยคำาแปล่ดัิงต่ิอไปนีี�
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Copy No 14080 (Received 22nd October 1926)

His Majesty, having examined all the 

documents submitted concerning Prince Charoon's 

dispute with the S.I.A.M. and students' petition, has 

come to the conclusion that the Students' Society has 

deviated from the purposes for which it was formed. 

The object of the Society should be entirely social 

among students under the care of the Paris Legation. 

It seems that the Society has now become a sort of 

Syndicate of students, in which the Students meet 

to discuss the actions of the Minister and to form 

resolutions and take actions contrary to the wishes 

of the Minister. The Students have discussed and 

condemned the manner in which the Minister has 

been paying out their allowances, they have sent 

representatives to England well knowing that it was 

against the wishes of the Minister. They have shown 

themselves to be thoroughly hostile to the Minister 

and the actions of the President of the Society has 

been on the verge of insolence. Such a state of affair 

cannot be tolerated for if Students are allowed to 

form themselves into a Syndicate hostile to the 

Minister in this way, no Minister can possibly accept 

the responsibility of looking after the Students' 

Welfare in the future. His Majesty, therefore, orders 

that the S.I.A.M. in its present form should be 
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dissolved. If it is still desired to form some Society 

that will afford the Students some social intercourse 

among themselves, new statutes must be framed 

in which the Students will be allowed to have free 

hand as to social arrangements but otherwise must 

be under the strict control of the Legation. Moreover 

junior students of the Preparatory and Public School 

class should not be full members and have votes. 

They can join the holiday Camp under the special 

care of a person or persons chosen by the Minister. 

They should live as much as possible apart from the 

elder students while joining in some of the sports 

and entertainments. His Majesty considers that Nai 

Pridi Panomyong must be held chiefly responsible 

for the Society's deviation from its original purpose 

and for inciting a feeling of indiscipline and mistrust 

of the Minister among the Students, His Majesty, 

therefore, commands that Nai Pridi Panomyong be 

immediately recalled.

As to the second part of the Students petition 

asking for their allowances to be paid in pounds 

instead of franc, His Majesty is willing to consider 

the matter after having received explanations from 

the Minister. If it has not already been done so, a 

copy of the petition should be supplied to Prince 

Charoon and Prince Charoon is requested to submit 
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explanations with reference to the said petition 

concerning allowances.

His Majesty deeply regrets to learn of 

indisciplinary feelings among students and wishes 

to call them to their sense of duty.

คำ�แปล่

(สำเนาที่่� ๑๔๐๘๐ รับวันที่่� ๒๒ ตัุลาคมั ค.ศู. ๑๙๒๖)

พระบาที่สมัเด็็จพระเจ้าอยุ่้หัวได็้ที่รงพิจารณาเอกสาร

ที่ั�งหมัด็ที่่�ได้็กราบบังคมัที่ล้เก่�ยุวกบัการพิพาที่ขึ้องพระองคเ์จา้ 

จร้ญฯ กับ เอส.ไอ.เอ.เอมั. (ชื่่�อย่่อของสมาคมนัักเรีีย่นัไทย่ในั 

ฝรีั�งเศสในัปรีะเทศอ่�นั ส่วนัที�ข้�นักับสถานัทูตสย่ามกรุีงปารีีส)  

และฎ่กาขึ้องนักเร่ยุนแล้ว มั่พระบรมัราชวินิจฉัยุว่า สมัาคมั

นักเร่ยุนได็้เบ่�ยุงออกจากวัตัถุประสงค์ท่ี่�ได็้ตัั�งสมัาคมันั�น  

วัตัถุประสงค์ขึ้องสมัาคมัจะต้ัองเป็นที่างสังคมั ครบถ้วน

ระหว่างนักศู้กษาภายุใต้ัความัด็้แลขึ้องสถานที่้ตัปาร่ส ด็้

ประหน้�งว่า บัด็น่�สมัาคมัได็้กลายุเป็นสหภาพชนิด็หน้�งขึ้อง

นักศู้กษา ซึ่้�งนักศู้กษาชุมันุมักันเพ่�ออภิปรายุกิจกรรมัขึ้อง

อัครราชที่้ตั และเพ่�อมั่มัติัและด็ำเนินกิจการตัรงกันข้ึ้ามักับ 

ความัประสงค์ขึ้องอัครราชที่้ตั นักศู้กษาได้็อภิปรายุและ

ประณามัวิธิ่การที่่�อัครราชที่้ตัได็้จ่ายุเงินเด็่อนให้แก่พวกเขึ้า  

พวกเขึ้ายัุงได้็ส่งผ้้แที่นไปประเที่ศูอังกฤษ โด็ยุร้้อยุ้แ่ล้วว่าขึ้ดั็ต่ัอ 

ความัประสงค์ขึ้องอัครราชที่้ตั พวกเขึ้าได็้แสด็งตัลอด็มัาเป็น 

ปฏิิปักษ์ตั่ออัครราชที่้ตั และกิจกรรมัขึ้องสภานายุกสมัาคมั 

ถ้งขัึ้�นขึ้าด็คารวะ สถานการณ์เช่นน่�ไม่ัอาจที่่�จะผ่อนปรนได้็  
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เพราะถ้านักศู้กษาได็้อนุญาตัให้ประกอบตััวเองเป็นสหภาพ 

ปฏิิปักษ์ตั่ออัครราชที่้ตัโด็ยุวิธิ่น่�แล้ว ก็ไมั่มั่อัครราชที่้ตัใด็  

สามัารถรับผิด็ชอบในการด็้แลสวัสด็ิการขึ้องนักศู้กษาใน 

อนาคตัได้็ พระบาที่สมัเด็็จพระเจ้าอยุ้่หัวจ้งมั่พระบรมัราช- 

โองการว่า เอส.ไอ.เอ.เอมั. ตัามัร้ปแบบปัจจุบันน่�ต้ัองยุุบเลิก  

ถ้ายุังมั่ความัปรารถนาประกอบเป็นสมัาคมัชนิด็ที่่�ช่วยุให้

นักศู้กษามั่การตัิด็ตั่อระหว่างกัน ก็จะตั้องที่ำขึ้้อบังคับขึ้้�นใหมั ่

โด็ยุนักศู้กษาจะได็้รับอนุญาตัให้มั่เสร่ภาพในการจัด็การที่าง

สังคมั และนอกจากนั�นจะต้ัองอยุ้่ภายุใต้ัการควบคุมัขึ้อง 

สถานที่้ตัอยุ่างเคร่งครัด็ ยุิ�งกว่านั�นนักศู้กษารุ่นเด็็กชั�นเตัร่ยุมั 

และประถมันั�นจะต้ัองไม่ัเป็นสมัาชิกสมับ้รณ์ ไม่ัมั่สิที่ธิ ิ

ออกเส่ยุง แต่ัพวกเขึ้าอาจเขึ้า้รว่มัในค่ายุวันหยุดุ็ภายุใต้ัการด้็แล 

เปน็พเิศูษขึ้องคนหน้�งหรอ่หลายุคน ซึ่้�งอคัรราชท้ี่ตัเปน็ผ้เ้ลอ่ก  

พวกเขึ้าจะตั้องอยุ้่ห่างจากนักศู้กษารุ่นใหญ่ให้มัากท่ี่�สุด็  

ในขึ้ณะที่่�เขึ้้าร่วมัการก่ฬาและการบันเทิี่ง พระบาที่สมัเด็็จ

พระเจ้าอยุ้่หัวที่รงเห็นว่า นายุปร่ด็่ พนมัยุงค์ ตั้องรับผิด็ชอบ

อยุ่างสำคัญในการที่่�สมัาคมัเบ่�ยุงจากความัประสงค์เด็ิมั และ

ในการยุุยุงนักศู้กษาให้เกิด็ความัร้้ส้กละเมัิด็วินัยุและไมั่ไว้ใจ 

อคัรราชที่ต้ั ด็งันั�นพระบาที่สมัเด็จ็พระเจ้าอยุ้ห่วัจง้มัพ่ระกระแส 

รับสั�งให้เร่ยุกนายุปร่ด็่ พนมัยุงค์ กลับที่ันที่่

ส่วนตัอน ๒ แห่งฎ่กาขึ้องนักศู้กษาร้องขึ้อให้จ่ายุเงิน

เด็่อนเป็นเงินปอนด็์แที่นการจ่ายุเป็นแฟัรงค์นั�น พระบาที่- 

สมัเด็จ็พระเจา้อยุ้หั่วมัพ่ระราชประสงคพ์จิารณาเร่�องน่�เมั่�อได้็รับ 

คำอธิิบายุจากอัครราชที่้ตัแล้ว ถ้า (อัครราชท้ี่ตั) ยุังมัิได็้ที่ำ 

ขึ้้�นมัา สำเนาฎก่าฉบบัหน้�งกจ็ะสง่ไปใหพ้ระองคเ์จา้จรญ้ฯ และ
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พระองค์เจ้าจร้ญฯ จะตั้องกราบบังคมัที่้ลช่�แจงมัาเก่�ยุวกับฎ่กา

ด็ังกล่าวนั�นเร่�องการจ่ายุเงินเด็่อน

พระบาที่สมัเด็็จพระเจ้าอยุ้่หัวที่รงเส่ยุพระที่ัยุสุด็ซ้ึ่�งท่ี่�

ที่รงที่ราบว่าได็้เกิด็มั่ความัร้้ส้กไมั่อยุ้่ในวินัยุขึ้องนักศู้กษา จ้ง

มั่พระราชประสงค์เตั่อนให้เขึ้าร้้ส้กถ้งความัร้้ส้กในหน้าที่่�

ไตัรที่ศู

Div.A / Copy of telegram from H.H. the Minister 

for Foreign Affairs in Sect.1/Bangkok to H.H. the 

Siamese Minister in Paris. Despatched from No 

3007/Bangkok on the 25th November 1926. Received 

in Paris on the next day

SIAMADUTO

BANGKOK

With regard to the question of recalling Pridi 

Panomyong is contained in my letter of 178, 27th 

October, I am now commanded by H.M. the King 

to communicate to Pridi the following message. 

BEGINS. With reference to your recall, your father 

has now petitioned His Majesty that it may be 

postponed until you have passed examination the 

degree of Doctor of Law which will take place 

shortly. His Majesty has been most graciously 

pleased to grant that petition on condition that, 
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however, you tender to the Siamese Minister in Paris 

(a) written apologies and the expression of regrets 

for your attitude in connection with the recent 

unfortunate incident. END.

Please take note of the content of the above 

communication and act accordingly.

Sd/ TRAIDOS.

คำ�แปล่

สาํเนาโที่รเลขึ้จากเสนาบด็ก่ระที่รวงการตัา่งประเที่ศูที่่�กรงุเที่พฯ  

ถง้อคัรราชที่ต้ัสยุามัท่ี่�ปารส่ โที่รเลขึ้สง่จากกรงุเที่พฯ วนัท่ี่� ๒๕ 

พฤศูจิกายุน ค.ศู. ๑๙๒๖ ได็้รับที่่�ปาร่สในวันรุ่งขึ้้�น

เก่�ยุวกับเร่�องเร่ยุกนายุปร่ด็่ พนมัยุงค์ กลับตัามั

จด็หมัายุขึ้องขึ้้าพเจ้า เลขึ้ที่่� ๑๗๘ ลงวันที่่� ๒๗ ตัุลาคมันั�น 

บัด็น่� ขึ้้าพเจ้าได้็รับพระราชกระแสให้แจ้งแก่ปร่ด็่ ตัามัความั 

ตั่อไปน่� ตัั�งตั้น

“เก่�ยุวกับเร่�องเร่ยุกตััวเธิอกลับนั�น บัด็น่�บิด็าเธิอได็้

ที่้ลเกล้าฯ ถวายุฎ่กาตั่อพระบาที่สมัเด็็จพระเจ้าอยุ้่หัว ขึ้อ

พระราชที่านโปรด็เกล้าฯ ให้เล่�อนเวลาไปจนกว่าเธิอสอบไล่

ฎีกาข้องนูายเสัยีง พนูมยงค์์ วนู้ที� ๑๑ พฤศจกิายนู ๒๔๖๙ 
กรณีนูายปรดีิีถ์กูเรยีกต้วกล้บ หล้งข้ด้ิแยง้ก้บ 

พระองค์์เจา้จรูญศ้กดิิ�กฤดิากร อ้ค์รราชทตู

ภาพจาก นูายนูิกร ท้สัสัโร
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พระบาทสัมเดิ็จพระปกเกล้าเจา้อยู�หว้ 
พระราชทานูพระราชหต้ถ์เลข้าสั้�งท้ายฎีกานูายเสัยีง พนูมยงค์์ 
วนู้ที� ๒๕ พฤศจกิายนู ๒๔๖๙

ภาพจาก นูายนูิกร ท้สัสัโร
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เจา้พระยามหธิร (ลออ ไกรฤกษ์) ราชเลข้าธกิาร 
มหีนู้งสัอ่ถ่์งเจา้พระยาพชิย้ญาติ (ดิ้�นู บุนูนูาค์) เสันูาบดิีกระทรวงยุติธรรม

วนู้ที� ๒๕ พฤศจกิายนู ๒๔๖๙

ภาพจาก นูายนูิกร ท้สัสัโร
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ปริญญาดุ็ษฎ่บัณฑิิตัที่างกฎหมัายุที่่�จะเป็นไปในไม่ัช้าน่� 

พระบาที่สมัเด็็จพระเจ้าอยุ้่หัวได้็ที่รงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ 

ด็้วยุพระเมัตัตัาคุณเป็นอยุ่างยุิ�ง พระราชที่านให้ตัามัฎ่กานั�น 

โด็ยุเง่�อนไขึ้ว่า อยุ่างไรก็ตัามัเธิอจะตั้องเข่ึ้ยุนคำขึ้อขึ้มัาเป็น 

ลายุลักษณ์อักษรตั่ออัครราชที่้ตัสยุามักรุงปาร่ส และแสด็ง 

ความัเส่ยุใจต่ัอที่่าที่่ขึ้องเธิอเก่�ยุวกับกรณ่ที่่� น่าเส่ยุใจเม่ั�อ 

เร็ว ๆ  น่�” จบ

ขึ้อให้รับที่ราบขึ้้อความัที่่�ได็้แจ้งมัาขึ้้างบนน่�และปฏิิบัติั

การให้เป็นไปตัามันั�น

ไตัรที่ศู

๔. 

ท่ีานีทีี�ศ่ิกษามาก่อนีแล้่วิถ่งกฎธรรมชาติิว่ิาด้ิวิยควิามขดัิแยง้ทีี� 
มอียูภ่ายในีสุสุารซึ่่�งมด้ีิานีบวิกแล่ะด้ิานีล่บ ค่อ สิุ�งใหมกั่บสิุ�งเก่าโต้ิกันี

อยู่ แล่ะเม่�อนีำากฎธรรมชาติินัี�นีมาประยุกต์ิแก่สัุงคมของมนีษุย์ ย่อม
ทีราบได้ิว่ิา ภายในีสัุงคมของมนีษุย์มีพลั่งใหม่ซึ่่�งเป็นีด้ิานีบวิก แล่ะ
มีพลั่งเก่าซึ่่�งเป็นีด้ิานีล่บ ทีี�ปะทีะกันีอยู่ ดัิงนัี�นีคณะราษฎรทีี�ทีำาการ 
อภิวัิฒน์ี ๒๔ มิถุนีาฯ เปลี่�ยนีระบอบสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์มาเป็นี
ระบอบราชาธิปไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีูญ์ ย่อมมีด้ิานีล่บหรอ่มีฝ่่าย

ปฏิกิรยิา (Reactionaries) ชนิีดิต่ิาง ๆ ทีำาการโต้ิบุคคล่ทีี�ทีำาการ 
โต้ิอภิวัิฒน์ี จัำาแนีกออกได้ิเป็นีหล่ายประเภที อาทิี

(๑) ผูู้ที้ี�เสีุยประโยชน์ีจัากการเปลี่�ยนีระบอบดัิงกล่่าวินัี�นี บางคนี

ทีี�ไม่อาจัปล่งติกถ่งกฎแห่งควิามเป็นีอนิีจัจััง ได้ิพยายามฟ่้�นีฟู้ระบอบ
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เก่าในีรูปลั่กษณะอย่างใดิอย่างหน่ี�ง ทัี�งนีี�ก็เป็นีธรรมดิาทีี�จัะต้ิองเป็นีไป 
ติามกฎว่ิาด้ิวิยข้อขัดิแย้ง ยกเว้ินีผูู้้ทีี�ปล่งติกกฎแห่งควิามเป็นีอนิีจัจััง  
ซึ่่�งขา้พเจ้ัาขอสัุกการะพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ทีี�ทีรงเสีุยพระราช- 
อำานีาจัยิ�งกว่ิาผูู้้อ่�นี แล่ะเจ้ัานีายแห่งราชจัักรวีิงศ์ิหล่ายพระองค์ทีี� 
เจัรญิ์รอยติามพระยคุล่บาทีทีี�ได้ิพระราชทีานีอภัยให้แก่คณะราษฎร

(๒) ผูู้ที้ี�มไิด้ิเสีุยประโยชน์ีจัากการเปลี่�ยนีแปล่งระบอบดัิงกล่่าวิ 
แต่ิเอารา่งกายของตินีสุวิมวิิญ์ญ์าณติามทีรรศินีะของพลั่งเก่าดัิ�งทีี�
ข้าพเจ้ัาได้ิกล่่าวิในีข้อ ๒ ข. แล้่วินัี�นี แม้บุคคล่ชนิีดินีี�เกิดิแล่ะมีชีวิิติ

รา่งกายอยู่ในีกาล่สุมยัใหมก็่มไิด้ิมลัี่กษณะเปน็ีชนีรุน่ีใหม ่ค่อ เขาเปน็ี 
ชนีรุน่ีใหม่แต่ิทีางกาย สุ่วินีวิิญ์ญ์าณแล่ะทีรรศินีะทีี�เป็นีหลั่กนีำาให้ 
เขาดิำาเนิีนีชวิีิตินัี�นีเปน็ีทีรรศินีะของพลั่งเก่า บคุคล่จัำาพวิกนีี�อาศัิยพลั่ง
ทีางกายทีี�เป็นีรูปภายนีอก ทีี�กระปรี�กระเปรา่กว่ิาคนีรุน่ีเก่าทีี�ชราแล้่วิ 
ทีำาการโต้ิอภิวัิฒน์ีรุนีแรงยิ�งกว่ิาคนีรุน่ีเก่าแห่งพลั่งเก่าทีี�เสีุยประโยชน์ี

จัากการเปลี่�ยนีระบอบดัิงกล่่าวิแล้่วิ อาการแสุดิงออกแห่งการโต้ิ 
อภิวัิฒน์ีของบุคคล่จัำาพวิกนีี�มหีล่ายอยา่ง รวิมทัี�งการแสุดิงตินีว่ิาเป็นี 
ผูู้้นิียมราชาธปิไติยยิ�งกว่ิาองค์พระราชาธบิดีิ (Ultra-royalist)

(๓) “สุวิะสัุงคม” (Social Scum) ค่อ เศิษโสุมม (Rotten mass) 
ซึ่่�งสัุงคมเก่าไดิโ้ยนีทิี�งไปแต่ิติกค้างอยู่ในีสัุงคมใหม่ นัีกทีฤษฎีสัุงคม

ฝ่า่ยขวิาแล่ะฝ่า่ยซึ่า้ยมทีีรรศินีะติรงกันีทีี�ถ่อว่ิา “สุวิะสัุงคม” เปน็ีชนีชั�นี
วิรรณะอันีติราย (Dangerous class) จ่ังต่ิางฝ่่ายต่ิางไม่คบเข้ารว่ิม 
ในีขบวินีการ เพราะ “สุวิะสัุงคม” เห็นีแก่ตัิวิ (Egoist) เป็นีสุำาคัญ์ซึ่่�ง
แสุดิงด้ิวิยอาการอวิดิดีิ (Self-conceit) ยกตินีเองว่ิาวิิเศิษกว่ิาคนีอ่�นี ในี
ปล่ายระยะการอภิวัิฒน์ีใหญ์ฝ่่รั�งเศิสุ มผู้ีู้กล่่าวิกันีว่ิา เพ่�อประโยชน์ีของ

ตินีเอง พวิก “สุวิะสัุงคม” สุามารถขายแมแ้ต่ิพอ่ของเขาเอง นีโปเลี่ยนี 
ทีี� ๑ ได้ินีำาคำาพงัเพยสุมยันัี�นีทีี�กล่่าวิถ่งสุวิะสัุงคมมากล่่าวิแก่ “ติาล่เล่- 



ปรีดีีีบรีรีณานุุสรีณ์ ๒๕๖๕98

รองด์ิ” (Talleyrand) ซึ่่�งเป็นีคนีโล่เล่เปลี่�ยนีทีรรศินีะกลั่บไปกลั่บมา
สุดุิแต่ิตินีจัะได้ิประโยชน์ีตินีว่ิา “มองซึ่เิออรท่์ีานีขายได้ิแมแ้ต่ิพอ่ของ
ท่ีานีเอง”

๕. 

บางคนีเอาควิามไมจ่ัรงิมาเล่่าให้หล่ายคนีในีรุน่ีปัจัจับุนัีฟ้งัทีำาให้
บางคนีหล่งเช่�อ แล่ะบางคนีก็คล่างแคล่ง อาทิี การใสุ่ควิามว่ิา คณะ- 
ราษฎรรูว่้ิา พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ จัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์ 
แต่ิได้ิชว่ิงชงิทีำาอภิวัิฒน์ี ๒๔ มถินุีาฯ เสีุยก่อนี

เม่�อก่อนีสุงครามโล่กครั�งทีี� ๒ นีายใช้ เรอ่งศิิล่ป์ ป.ม. แล่ะ 
เนีติิบณัฑิูติไทีย ซึ่่�งรบัราชการอยูที่ี�กระทีรวิงธรรมการ ไดิม้าหาขา้พเจ้ัา 
ถามควิามจัรงิจัากการทีี�เขาได้ิยินีผูู้้หน่ี�งซึ่่�งเคยเป็นีเสุนีาบดีิสุมัยก่อนี 
๒๔ มิถุนีาฯ ว่ิา พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ได้ิมีรา่งรฐัธรรมนีญู์ 
อยูแ่ล้่วิ ซึ่่�งคณะราษฎรรู ้แต่ิได้ิชว่ิงชงิทีำาการเสีุยก่อนี ขา้พเจ้ัาได้ิชี�แจัง
ติามควิามทีี�ต่ิอมาข้าพเจ้ัาได้ิกล่่าวิในีสุภาผูู้้แทีนีราษฎร เม่�อวัินีทีี�  
๗ พฤษภาคม ๒๔8๙ ดัิงต่ิอไปนีี�

คณะราษฎรเพิ�งที่ราบเม่ั�อ ๖ วัน ภายุหลังที่่�ได็้

เปล่�ยุนแปลงการปกครองแล้ว ค่อ เมั่�อวันที่่� ๓๐ มัิถุนายุน 

ได็้มั่พระราชกระแสรับสั�งให้พระยุาพหลพลพยุุหเสนา พระยุา-

ปร่ชาชลยุุที่ธิ พระยุามัโนปกรณ์นิตัิธิาด็า พระยุาศูร่วิสารวาจา 

พร้อมัที่ั�งขึ้้าพเจ้า ไปเฝ่้าที่้ลละอองธิุล่พระบาที่ และเจ้าพระยุา- 

มัหิธิร ซ้ึ่�งเป็นราชเลขึ้าธิิการขึ้ณะนั�น เป็นผ้้จด็บันท้ี่ก มั่

พระราชกระแสรับสั�งว่า มั่พระราชประสงค์จะพระราชที่าน

รัฐธิรรมัน้ญ แต่ัเม่ั�อได้็ที่รงปร้กษาข้ึ้าราชการมั่ตัำแหน่งส้งใน
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ขึ้ณะนั�นก็ไมั่เห็นพ้องกับพระองค์ ในสุด็ที่้ายุเมั่�อเสด็็จกลับ

จากประพาสอเมัริกา ได็้ให้บุคคลคนหน้�งซึ่้�งไปเฝ่้าในวันนั�น 

พิจารณา บุคคลนั�นก็ถวายุความัเห็นว่ายุังไมั่ถ้งเวลา และ 

ที่่�ปร้กษาก็กลับเห็นพ้องด็้วยุบุคคลนั�น คณะราษฎรมัิได้็ร้้ 

พระราชประสงค์มัาก่อน การเปล่�ยุนแปลงได้็กระที่ำโด็ยุบริสทุี่ธิิ� 

ไมัไ่ด็ช้ว่งชงิด็งัที่่�มัผ่้ป้ลกุเสกขึ้อ้เที่จ็จรงิใหเ้ปน็อยุ่างอ่�น ความั- 

จริงที่ั�งหลายุปรากฏิในบันที่้กการเฝ่้าที่้ลละอองธิุล่พระบาที่

ในวันนั�นแล้ว และโด็ยุที่่�พระบาที่สมัเด็็จพระปกเกล้าฯ ที่รงมั่ 

พระราชประสงค์มัาก่อนแล้ว หากมั่ผ้้ที่ัด็ที่านไว้ ฉะนั�นเมั่�อ 

คณะราษฎรได้็ขึ้อพระราชที่านรัฐธิรรมัน้ญ พระองค์จ้ง

พระราชที่านด็้วยุด็่ พระบาที่สมัเด็็จพระปกเกล้าเจ้าอยุ้่หัวที่รง 

ม่ัพระมัหากรุณาธิคุิณแก่ชาวไที่ยุ ข้ึ้าพเจา้จง้ขึ้อให้ท่ี่านทัี่�งหลายุ 

ที่่�อยุ้ ่ณ ที่่�น่� และบรรด็าชาวไที่ยุที่ั�งหลายุ จงระลก้ถง้พระมัหา- 

กรุณาธิิคุณและเที่ิด็พระเก่ยุรตัิขึ้องพระองค์ไว้ชั�วกัลปาวสาน

ข้าพเจ้ัาจัำาภาพประทัีบใจัในีวัินีเข้าเฝ้่านัี�นีได้ิว่ิาทีรงติรสัุด้ิวิย 
นีำาพระเนีติรคล่อ เม่�อชี�พระหตัิถ์ไปยงัพระยาศิรวิีิสุารวิาจัาทีี�ไปเฝ่า้ด้ิวิย

ในีวัินีนัี�นีว่ิา “ศรัวิีีสำ�รั ฉัันส่ำงเรัื�องไปให้แกิพิจ�รัณ� แกิก็ิบันทึ่กิมี�ว่ี� 
ยังไมี่ถึงเวีล� แล้วีส่ำงบันทึ่กิข้องสำตีั้เวีนส์ำ (ทีี�ปรก่ษาการต่ิางประเทีศิ

เป็นีชาวิอเมรกัินี) มี�ด้วียว่ี�เห็นพ้องกัิบแกิ”
ภายหลั่งทีี�ข้าพเจ้ัามาอยู่ในีกรุงปารสีุเม่�อ พ.ศิ. ๒๕๑๓ แล้่วิ  

ได้ิมีชนีรุน่ีใหม่บางคนีได้ิมาถามข้าพเจ้ัา ถ่งควิามจัรงิเกี�ยวิกับเร่�องทีี�
เขาได้ิยนิีผูู้เ้สีุยประโยชน์ีจัากคณะราษฎร เล่่าให้ชนีรุน่ีใหม่บางคนีฟั้งถ่ง

การทีี�คณะราษฎรช่วิงชงิทีำาการเปลี่�ยนีระบอบปกครองเสีุยก่อนี โดิยรู ้
อยูแ่ล้่วิว่ิา พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ จัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์ 
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ชนีรุน่ีใหม่บางคนีทีี�มีทีรรศินีะติามพลั่งเก่าได้ิเช่�อติามนัี�นี แล่ะช่วิย
โฆษณาใหแ้พรห่ล่ายยิ�งข่�นีระหว่ิางเวิล่าทีี�ขา้พเจ้ัาต้ิองลี่�ภัยจัากสุยาม 
แล่ะบางคนีก็ยงัเช่�อเชน่ีนัี�นีอยูต่ิล่อดิมาจันีปัจัจับุันีนีี�

ข้าพเจ้ัาจ่ังชี�แจังควิามจัรงิดัิงกล่่าวิข้างต้ินี แล่ะเพ่�อสัุจัจัะแห่ง
ประวัิติิศิาสุติร ์ขอให้เขาหาโอกาสุไปขอสุำาเนีาบนัีท่ีกพระยาศิรวิีิสุารฯ 
แล่ะนีายสุตีิเวินีส์ุทีี�ปรก่ษาอเมรกัินี แล่ะพระราชกระแสุของพระบาที- 
สุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ทีี�กระทีรวิงการต่ิางประเทีศิหรอ่องค์การรฐับาล่ 
ทีี�รบัโอนีกิจัการของราชเล่ขาธกิารแล่ะกระทีรวิงมุรธาธร ซึ่่�งอาจัจัะมี 
เก็บไว้ิ แต่ิถ้าบันีท่ีกกับพระราชกระแสุนัี�นีสุญู์หายไป ก็ขอใหใ้ชป้ญั์ญ์า
ติามคติิพทุีธศิาสุนีาทีี�สุมยัก่อนีเคยจัารก่ไวิใ้นีประกาศินีียบตัิรประถม
แล่ะมัธยมศ่ิกษาว่ิา “สุุ.จิั.ปุ.ลิ่.” ค่อ วิิธเีข้าสุู่สุภาพเป็นีบัณฑิูติ หรอ่
ปัญ์ญ์าชนีนัี�นี เม่�อรบัฟั้ง (สุุ) เร่�องใดิแล้่วิก็ต้ิองใช้สุมองเคล่่�อนีไหวิ 
อีกชั�นีหน่ี�ง ค่อ ติรก่ติรอง (จิั) ว่ิาติามเหติผุู้ล่จัะเปน็ีไปได้ิอยา่งไร เพ่�อ

สุอบใหแ้น่ีนีอนีก็ต้ิองถาม (ป)ุ แล้่วิจ่ังขดีิเขยีนี (ลิ่) ชนีรุน่ีใหมสุ่มยัก่อนี
หล่ายคนีคงยงัจัำาโคล่งทีี�ครูมธัยมบางโรงเรยีนีสุอนีให้ท่ีองจัำาไว้ิว่ิา

สุ. เสาวนิตัยุ์ถ้อยุ ที่ั�งผอง

จิ. เจตันาตัรอง ตัริค้น

ปุ. จฉาส่บสวนลอง เลาเลศู

ลิ. ขึ้ิตัขึ้้อคําตั้น  เก่�ยุงแก้กันล่มั

ข้าพเจ้ัายินีดีิทีี�มีผูู้้มาสุอบถามทีางข้าพเจ้ัาด้ิวิย แทีนีทีี�จัะฟ้ัง
หรอ่ถามจัากฝ่่ายปรปักษ์คณะราษฎร ขา้พเจ้ัาได้ิแนีะนีำาว่ิา ถ้าผูู้้ถาม 
ไมอ่าจัได้ิสุำาเนีาบันีท่ีกแล่ะพระราชกระแสุจัากแหล่่งดัิงกล่่าวิ ก็ขอให ้

ใช้ควิามคิดิว่ิา บุคคล่ในีคณะราษฎรมีทีางรูพ้ระราชดิำารไิด้ิอย่างไร  
เริ�มเป็นีรายบุคคล่มาตัิ�งแต่ิพระยาพหล่ฯ ทีี�เป็นีหัวิหน้ีา
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พระยาพหล่ฯ ทีี�มีติำาแหน่ีงก่อนี ๒๔ มิถุนีาฯ เป็นีผูู้้ช่วิยจัเร 
ทีหารบกแล่ะเป็นีรององครกัษ์เวิรซึ่่�งมีหน้ีาทีี�รกัษาพระองค์ติามเวิร  
บางครั�งมิใช่เป็นีราชองครกัษ์ประจัำา ขอให้ถามคนีบอกเล่่าว่ิา ราช- 
องครกัษ์เวิรทีำาหน้ีาทีี�เข้าเฝ่้าฟ้ังข้อราชการเกี�ยวิกับการบ้านีเม่อง 
ระดัิบสุงูจัากในีหล่วิงหรอ่ไม ่ก็จัะได้ิควิามว่ิา ไมม่ทีีางทีี�พระยาพหล่ฯ 
จัะรูพ้ระราชประสุงค์ว่ิาจัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์ สุ่วินีสุมาชกิคณะ- 
ราษฎรคนีอ่�นีทีี�เป็นีนีายทีหารบกเรอ่ก็มีติำาแหน่ีงห่างองค์ในีหล่วิง  
ก็ยิ�งไมม่ทีีางรูพ้ระราชประสุงค์ 

สุ่วินีสุมาชกิทีี�เปน็ีพล่เรอ่นีนัี�นี หล่ายคนีเปน็ีชาวินีาแล่ะกรรมกร 
สุ่วินีทีี�เป็นีข้าราชการทีี�มีติำาแหน่ีงสุูงกว่ิาสุมาชิกพล่เรอ่นีอ่�นีนัี�นี ค่อ 
ขา้พเจ้ัา ซึ่่�งมตีิำาแหน่ีงประจัำาเปน็ีผูู้ช้ว่ิยเล่ขานีกุารกรมรา่งกฎหมาย แล่ะ
เปน็ีผูู้สุ้อนีทีี�โรงเรยีนีกฎหมายกระทีรวิงยติุิธรรม สัุปดิาหล์่ะ ๒ ชั�วิโมง
บา้ง ๔ ชั�วิโมงบา้ง ขา้พเจ้ัาแล่ะสุมาชกิคณะราษฎรทีี�เปน็ีพล่เรอ่นีจัะมี

ทีางรูพ้ระราชประสุงค์อยา่งไร ถ้าจัะอ้างว่ิา ในีฐานีะผูู้้ช่วิยเล่ขานีกุาร
กรมรา่งกฎหมายย่อมมีทีางรู ้ก็จัะต้ิองถามคนีบอกเล่่าว่ิา พระบาที- 
สุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ได้ิสุ่งรา่งรฐัธรรมนีูญ์ของพระองค์มาให้กรม
รา่งกฎหมายพิจัารณาหรอ่ไม่ ข้าพเจ้ัาแล่ะเพ่�อนีข้าราชการกรมรา่ง- 
กฎหมายทีุกคนีสุามารถย่นียันีได้ิว่ิา กรมรา่งกฎหมายไม่เคยได้ิรบั

รา่งรฐัธรรมนีญู์มาพิจัารณาเล่ย อย่างไรก็ติาม วิิธรีาชการนัี�นีมีสุมุดิ
ล่งทีะเบียนีหนัีงสุ่อเข้าแล่ะออกไว้ิอย่างครบถ้วินี ขอให้ผูู้้สุนีใจัขอดิู
ทีะเบียนีหนัีงสุ่อเข้าออกของกรมราชเล่ขานีกุารในีพระองค์ แล่ะของ
กรมราชเล่ขาธกิาร ก็จัะไมพ่บว่ิามรีา่งรฐัธรรมนีญู์ของพระบาทีสุมเด็ิจั
พระปกเกล้่าฯ สุ่งมาให้กรมรา่งกฎหมายพจิัารณาเล่ย 

เพยีงเท่ีานีี� ผูู้้สุนีใจัก็ควิรเขยีนี (ลิ่) ไปติามควิามจัรงิ แทีนีทีี�จัะ
อยู่เพยีงขั�นีฟ้ัง (สุ)ุ แล้่วิก็เขยีนีเอาเป็นีจัรงิติามคำาบอกเล่่าทีี�บิดิเบ่อนี 
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พระราชประสุงค์ทีี�จัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์นัี�นีรูกั้นีเฉพาะบุคคล่ทีี�
พระองค์ได้ิมีพระราชดิำารสัุให้พระยาพหล่ฯ แล่ะข้าพเจ้ัาทีราบ ๖ วัินี  
ภายหลั่ง ๒๔ มถินุีาฯ แล่ะเสุนีาบดีิของพระองค์เท่ีานัี�นี ซึ่่�งไมย่อมบอก

ใหค้นีภายนีอกรู ้เพราะเป็นีควิามลั่บของทีางราชการ เสุนีาบดีิใดิทีี�เหน็ี
ด้ิวิยกับพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ก็ควิรสุนัีบสุนีนุีพระราชประสุงค์
ในีทีี�ประชุมเสุนีาบดีิ ถ้านิี�งเฉยก็เท่ีากับทีำาให้พระมหากษัติรยิ์ทีรง 
โดิดิเดีิ�ยวิในีพระราชดิำารนัิี�นี แล่ะถกูเสุนีาบดีิสุภาคัดิค้านี

ข้าพเจ้ัาขอขอบใจันัีกศ่ิกษาทีี�มาถามข้าพเจ้ัา ซึ่่�งได้ิแจ้ังต่ิอ

ขา้พเจ้ัาว่ิา เขาคิดิว่ิา คณะราษฎรคงไมม่จิีัติฟ้ั� นีเฟ่้อนีถ่งขนีาดิทีี�รูก่้อนี 
แล้่วิว่ิา พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ จัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์  
ก็ยงัเอาชวิีิติไปเสีุ�ยงทีำาการเม่�อ ๒๔ มถินุีาฯ

ข้าพเจ้ัาได้ิแนีะนีำาผูู้้สุอบถามข้าพเจ้ัาใหใ้ช้ควิามคิดิติามคติิ
ของพระพุทีธองค์ว่ิาด้ิวิยการทีี�จัะรูแ้จ้ังก็ต้ิองใช้ “วิิจัารณญ์าณ” ซึ่่�ง

เป็นีคติิทีี�นัีกปรชัญ์ากรกีท่ีานีได้ิสุอนีไวิใ้นีทีำานีองนัี�นี ค่อ ปัญ์ญ์าชนี
มใิชร่บัเอาเพยีงสิุ�งทีี�รบัถ่ายทีอดิจัากผูู้้สุอนีหรอ่จัากคนีอ่�นีเท่ีานัี�นี ค่อ 
จัะต้ิองสุามารถแยกแยะออกเป็นีประเภทีแล่ะชนีิดิปลี่กย่อยให้ถ่ง 
รายล่ะเอียดิ เชน่ี เม่�อจัะรูเ้ร่�องปล่าก็มเีพยีงแต่ิเห็นีว่ิาสัุติว์ินีำามเีหงอ่ก 
มหีางว่ิายนีำาได้ิ ก็เปน็ีปล่าประเภทีเดีิยวิกันี ค่อ จัะต้ิองรูว่้ิาสัุติว์ินีำานัี�นี

เปน็ีปล่าช่อนี หรอ่ปล่าหมอ ฯล่ฯ ฉันีใดิก็ดีิ เม่�อรบัฟ้งัว่ิา พระบาทีสุมเด็ิจั
พระปกเกล้่าฯ จัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์แล้่วิ ก็ควิรสุอบถามผูู้้บอก
เล่่าว่ิา พระองค์จัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์ชนิีดิไหนี

ในีวัินีทีี�พระยาพหล่ฯ แล่ะขา้พเจ้ัาเขา้เฝ้่าพระบาทีสุมเด็ิจัพระ- 
ปกเกล้่าฯ พรอ้มด้ิวิยพระยามโนีฯ, พระยาศิรวิีิสุารฯ, พระยาปรชีา- 

ชล่ยทุีธ เม่�อวัินีทีี� ๓๐ มถินุีายนี ๒๔๗๕ นัี�นี พระองค์ได้ิพระราชทีานี
พระราชกระแสุว่ิา พระองค์ประสุงค์พระราชทีานีธรรมนีูญ์การ-
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ปกครองทีีล่ะขั�นี ๆ ชั�นีแรกก็จัะให้เสุนีาบดีิมีการประชุม โดิยพระองค์
จัะไม่ประทัีบเป็นีประธานี ค่อ ให้เสุนีาบดีิมุรธาธรเป็นีประธานี ท่ีานี
ผูู้้นีี� ค่อ เจ้ัาพระยามหิธร ซึ่่�งได้ิเปลี่�ยนีจัากติำาแหน่ีงราชเล่ขาธกิารมา

ดิำารงติำาแหน่ีงนีี� สุ่วินีรฐัสุภานัี�นี พระองค์จัะได้ิปรบัปรุงสุภากรรมการ
องคมนีติรทีีี�ได้ิทีรงทีดิล่องตัิ�งข่�นีไว้ิก่อนีนัี�นีให้มีสุภาพเป็นีรฐัสุภา 
ข้าพเจ้ัาเห็นีว่ิา ชนีรุน่ีใหม่ทีี�สุนีใจัในีประวัิติิศิาสุติรร์ะบบรฐัสุภาไทีย 
ควิรค้นีคว้ิาหาสัุจัจัะทัี�งในีด้ิานีบทีกฎหมายแล่ะการปฏิบัติิของสุภา
กรรมการองคมนีติรปีระกอบกันีไป แล้่วินีำาเอามาชี�แจังแก่นัีกศ่ิกษา

ให้ทีราบควิามจัรงิทีกุด้ิานีว่ิา สุภานัี�นีได้ิมกีารประชมุเร่�องใดิบ้างแล่ะ
ผู้ล่ของการประชมุเปน็ีอยา่งไร เอกสุารเร่�องนีี�ยอ่มเป็นีหลั่กฐานีดีิกว่ิาฟ้งั
เพยีงคำาบอกเล่่าทีี�ไมค่รบถ้วินี เท่ีาทีี�ขา้พเจ้ัาน่ีกได้ินัี�นี หลั่กฐานีรายงานี
การประชุมของสุภานัี�นีคงมีอยู่ทีี�องค์การใดิองค์การหน่ี�งสัุงกัดิสุำานัีก
นีายกรฐัมนีติร ีทีี�รบัโอนีกิจัการของกรมราชเล่ขาธกิารแล่ะกระทีรวิง

มรุธาธร
ในีวัินีนัี�นี พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ พระราชทีานีกระแสุเปน็ี

หลั่กการทัี�วิไปในีสุาระรฐัธรรมนีญู์ของพระองค์เพียงทีี�ข้าพเจ้ัาจัำาได้ิ 
ดัิงกล่่าวิแล้่วิ ถ้าเสุนีาบดีิผูู้ใ้ดิย่นียันีว่ิา ท่ีานีรูร้ายล่ะเอียดิยิ�งกว่ิานัี�นี  
ก็ขอให้ผูู้้สุนีใจัถามท่ีานีผูู้้นัี�นีว่ิา รฐัสุภาติามรา่งรฐัธรรมนีูญ์ของ 
พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ นัี�นี สุมาชิกจัะเป็นีโดิยแต่ิงตัิ�ง หรอ่ 
เล่่อกตัิ�ง หรอ่ม ี๒ ประเภที แล่ะคณะรฐับาล่จัะต้ิองได้ิรบัควิามไว้ิวิางใจั
จัากรฐัสุภาหรอ่ไม ่เม่�อผูู้ใ้ดิทีราบรายล่ะเอียดิจัากเสุนีาบดีินัี�นี ๆ แล้่วิ
แล่ะเหน็ีชอบด้ิวิยในีรา่งรฐัธรรมนีญู์ของพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ 
ก็ควิรเสุนีอให้ “คณะปฏิวัิติิ” ทีี�กำาลั่งพจิัารณาจัะประกาศิรฐัธรรมนีญู์

รบัไปเป็นีแบบฉบับในีการติรารฐัธรรมนีญู์ใหม่



ปรีดีีีบรีรีณานุุสรีณ์ ๒๕๖๕10๔

๖.

บางคนีทีี�เคยเป็นีมหาดิเล็่กชั�นีติำาของพระบาทีสุมเด็ิจัพระ- 
ปกเกล้่าฯ แล่ะบางคนีทีี�รบัทีรรศินีะทีี�มหาดิเล็่กชั�นีติำาบางคนีถ่ายทีอดิ 
ข้อเท็ีจัจัรงิทีี�ผู้ิดิ ๆ โดิยไม่รูถ่้งพระราชทีรรศินีะแท้ีจัรงิของพระบาที- 
สุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ โดิยติล่อดิ ก็พยายามทีี�จัะฟ่้� นีเอาเร่�องทีี�ม ี
ข้อขัดิแย้งระหว่ิางพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ กับคณะราษฎรมา
ขยายควิาม เพ่�อแสุดิงตินีเปน็ีผูู้้นิียมราชาธปิไติยยิ�งกว่ิาพระราชาธบิดีิ 
ชนีรุน่ีใหม่ทีี�ต้ิองการสัุจัจัะแท้ีจัรงินัี�นี แทีนีทีี�จัะเช่�อฟ้ังแต่ิมหาดิเล็่ก 
ชั�นีติำาบางคนี ก็มทีีางทีี�จัะขอพระราชทีานีพระราชวิโรกาสุจัากสุมเด็ิจั- 
พระนีางเจ้ัารำาไพพรรณี แล่ะขอเฝ่้าเจ้ัานีายบางองค์ทีี�ทีรงอยู่ใกล้่ชิดิ

พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ภายหลั่งทีี�พระองค์สุล่ะราชสุมบติัิแล้่วิว่ิา 
พระองค์มทีีรรศินีะต่ิอคณะราษฎรแล่ะบคุคล่ในีคณะราษฎรนัี�นีอยา่งไร 

ข้าพเจ้ัาแล่ะเพ่�อนีคณะราษฎรหล่ายคนีได้ิเจัรญิ์รอยติาม 
พระบรมราโชวิาทีของพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ทีี�พระราชทีานี

พระราชกระแสุในีพธิขีอขมาพระองค์ท่ีานีไว้ิว่ิา

ขึ้้าพเจ้ามั่ความัยุินด็่มัากที่่�ที่่านได็้คิด็มัาที่ำพิธิ่ขึ้อขึ้มัา

วันน่�เอง โด็ยุที่่�ข้ึ้าพเจ้ามิัได้็ร้องขึ้ออยุ่างใด็เลยุ การที่่�ท่ี่าน 

ที่ำเช่นนั�นยุ่อมัเป็นเก่ยุรติัยุศูแก่ที่่านเป็นอันมัาก เพราะท่ี่าน 

ที่ั�งหลายุได็้แสด็งว่ามั่ธิรรมัในใจ และเป็นคนที่่�สุจริตัและใจเป็น

นักเลง ค่อ เมั่�อที่่านร้้ส้กว่าได็้ที่ำอะไรที่่�เกินไปพลาด็พลั�งไป

บ้าง ที่่านก็ยุอมัรับผิด็โด็ยุด็่และโด็ยุเปิด็เผยุ การกระที่ำเช่นน่� 

เปน็ขึ้องที่่�ที่ำยุาก และตัอ้งใจเปน็นกัเลงจรงิ ๆ  จง้จะที่ำได้็ เม่ั�อ 

ที่่านได็้ที่ำพิธิ่เช่นน่�ในวันน่�ก็แสด็งให้เห็นชัด็ว่า การใด็ ๆ  ท่ี่�

ที่่านได้็ที่ำไปนั�น ที่่านได้็ที่ำไปเพ่�อหวังประโยุชน์แก่ประเที่ศู
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แที่้จริง ที่่านได็้แสด็งว่า ที่่านเป็นผ้้มั่น�ำใจกล้าหาญทีุ่กประการ 

ที่่านกล้ารับผิด็ชอบเมั่�อร้้ส้กว่า ตันได็้ที่ำการพลาด็พลั�งไป 

ด็งัน่� เป็นการที่่�ที่ำให้ประชาชนร้้สก้ไวว้างใจในตัวัท่ี่านยุิ�งขึ้้�นอก่ 

เป็นอันมัาก ในขึ้้อน่�ที่ำให้ขึ้้าพเจ้าร้้ส้กยุินด็่เป็นอันมัาก

ข้าพเจ้ัาแล่ะเพ่�อนีคณะราษฎรหล่ายคนีรูสุ้ำาน่ีกถ่งควิาม- 
พลั่�งพล่าดิบกพรอ่งอันีเป็นีเหติใุห้พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ต้ิอง

สุล่ะราชสุมบัติิ ดัิงนัี�นีเราจ่ังยอมรบัสุภาพแล่ะได้ิพยายามแกไ้ขควิาม- 
พลั่�งพล่าดิบกพรอ่ง อาทิี เม่�อสุงครามโล่กครั�งทีี� ๒ ได้ิเริ�มเกิดิข่�นีในี

ยโุรป ก่อนีทีี�พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ สุวิรรคตินัี�นี พระองค์ก็เคย
ได้ิมพีระราชหัติถเล่ขาถ่งรฐับาล่ในีขณะนัี�นี ทีี�มพีระราชประสุงค์จัะเสุด็ิจั

กลั่บมาประทัีบทีี�จัังหวัิดิติรงั ติามฐานีะแห่งพระราชอิสุรยิยศิสุมเด็ิจั- 
เจ้ัาฟ้้าประชาธิปก ซึ่่�งพระองค์ได้ิสุงวินีไวิใ้นีการสุล่ะราชสุมบัติิ  
คณะรฐับาล่กำาลั่งพจิัารณาพระราชประสุงค์นัี�นี แต่ิก็ยงัมทัิีนีกราบบงัคม 
ทีลู่ไป ครั�นีแล้่วิพระองค์ก็เสุด็ิจัสุวิรรคติ จ่ังเปน็ีทีี�น่ีาเสีุยดิายของขา้พเจ้ัา 
แล่ะเพ่�อนีหล่ายคนีในีคณะราษฎร มหาดิเล็่กชั�นีติำาทีี�มิได้ิติามเสุด็ิจั 
ไปอยูกั่บพระองค์ในีอังกฤษไมม่ทีีางรูเ้ร่�องนีี� ขา้พเจ้ัาจัำาได้ิว่ิา พระราช- 
หัติถเล่ขานัี�นีเป็นีล่ายพระหัติถ์ของพระองค์เอง มีถ่งจัอมพล่ ป. ทีี�ได้ิ 
นีำามาอ่านีในีทีี�ประชมุคณะรฐัมนีติรี

เม่�อเสุรจ็ัสุงครามแล้่วิ ข้าพเจ้ัาได้ิสุถาปนีาพระเกียรติิของ
พระองค์ท่ีานีให้ค่นีคงเปน็ีพระมหากษัติรยิข์องประเทีศิไทียอยา่งเต็ิมทีี�  
ดัิงปรากฏในีล่ายพระหัติถ์ของหม่อมเจ้ัาศิุภสุวัิสุดิิ�๒ แล่ะพระกระแสุ

รบัสัุ�งของสุมเด็ิจัพระนีางเจ้ัารำาไพพรรณีดัิงต่ิอไปนีี�

๒ ม.จั.ศิภุสุวัิสุดิิ�วิงศ์ิสุนิีที สุวัิสุดิิวัิตินี พระเชษฐาต่ิางพระมารดิาของสุมเด็ิจัพระนีาง-
เจ้ัารำาไพพรรณี พระบรมราชนีิีในีรชักาล่ทีี� ๗ - บรรณาธกิาร.
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ดัิงนัี�นีวิิญ์ญูชูนีผูู้ม้ใีจัเปน็ีธรรมยอ่มเหน็ีได้ิว่ิา ผูู้ใ้ดิทีี�อ้างว่ิาเทิีดิทีนูี
พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ แล่ะได้ิทีำาการพล่าดิพลั่�งไป โดิยหล่ง
เช่�อฟ้งัคำาโฆษณาของมหาดิเล็่กชั�นีติำาบางคนี แล่ะไมพ่จิัารณาเร่�องให้

ครบถ้วินีกระบวินีควิาม แต่ิไมม่นีีำาใจักล้่าหาญ์พอทีี�จัะได้ิสุติิ บคุคล่นัี�นี 
ก็เปน็ีเสุมอ่นีหน่ี�งอ้างพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ เป็นีเคร่�องมอ่ในีการ
โจัมตีิคณะราษฎร เพ่�อจัดุิประสุงค์แห่งการเป็นีปฏิกิรยิาติามลั่กษณะ
ของผูู้้ทีี�อ้างตินีเป็นีผูู้้นิียมราชาธปิไติยยิ�งกว่ิาองค์พระราชาธบิดีิ

การสุล่ะราชสุมบัติิของพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ นัี�นี 

พระองค์ได้ิทีรงชี�แจังไวิใ้นีเอกสุารสุล่ะราชสุมบัติิแล้่วิว่ิา พระองค์ 
ไมท่ีรงเห็นีด้ิวิยกับรฐับาล่สุมัยนัี�นีอยา่งไรบ้าง รฐับาล่ได้ิพยายามทีี�จัะ 
กราบบังคมทีลู่ชี�แจังขอ้ขอ้งพระทัียของพระองค์ จ่ังได้ิแต่ิงตัิ�งเจ้ัาพระยา 
ศิรธีรรมาธเิบศิ รฐัมนีติรใีนีรฐับาล่นัี�นี ซึ่่�งเคยเปน็ีเสุนีาบดีิของพระองค์
มาก่อนี ให้เป็นีตัิวิแทีนีรฐับาล่ไปกราบบงัคมทีลู่ แต่ิพระองค์ก็ได้ิตัิดิสิุนี

พระทัียสุล่ะราชสุมบัติิ
มีผูู้้วิิจัารณ์ว่ิา พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ไม่ควิรสุล่ะ 

ราชสุมบัติิ เพราะพระองค์ไม่ทีรงต้ิองรบัผู้ิดิชอบอย่างใดิในีการล่ง 
พระปรมาภิไธยติามทีี�รฐับาล่เสุนีอมา ข้าพเจ้ัาติอบผูู้้วิิจัารณ์ว่ิา รฐับาล่
สุมยันัี�นีก็เสีุยดิายเปน็ีอยา่งยิ�งทีี�พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ทีรงสุล่ะ

ราชสุมบัติิ แต่ิถ้าคิดิทีางด้ิานีพระองค์แล้่วิ เราก็ควิรเคารพสัุกการะ
พระองค์ท่ีานีทีี�มพีระราชประสุงค์รกัษาศัิกดิิ�ศิรแีห่งราชขตัิติิยะไว้ิ ค่อ 
เม่�อทีรงเห็นีว่ิา รฐับาล่สุมัยนัี�นีทีำาการทีี�ไม่ต้ิองด้ิวิยพระราชประสุงค์ 
พระองค์ก็ทีรงสุล่ะควิามสุขุสุำาราญ์สุ่วินีพระองค์ในีการสุล่ะราชสุมบติัิ  
ยิ�งกว่ิาจัะต้ิองล่งพระปรมาภิไธยในีเร่�องทีี�ขัดิต่ิอควิามบรสิุุทีธิ�ใจั 
ของพระองค์ ดัิงนีี�ปวิงชนีชาวิไทียต้ิองเคารพสัุกการะแล่ะเทีอดิ 
พระเกียรติิศัิกดิิ�ศิรอัีนีสุงูยิ�งของพระองค์ไว้ิชั�วิกาล่นีานี
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๗.

ยังมีหล่ายคนีเข้าใจัผู้ิดิระบอบประชาธปิไติยในีประเทีศิไทีย  
ซึ่่�งได้ิตัิ�งต้ินีโดิยการอภิวัิฒน์ี ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ แล้่วิก็ดิำาเนิีนีต่ิอมา 
จันีทีุกวัินีนีี� ข้าพเจ้ัาจ่ังขอทีำาควิามเข้าใจัคำาว่ิา “ประชาธปิไติย” นัี�นี 
หมายถ่ง “การปกครองโดิยราษฎร” ซึ่่�งติรงกับภาษาอังกฤษว่ิา 

“Democracy” ดัิงทีี�ประธานีาธบิดีิลิ่นีคอล์่นีไดิใ้ห้วิิเคราะห์ศัิพท์ีไว้ิ
อยา่งครบถ้วินีว่ิาเป็นีการปกครอง “The government of the people, 
by the people, for the people” แปล่ว่ิา “รัฐับ�ลข้องรั�ษฎรั, โดย
รั�ษฎรั, เพื�อรั�ษฎรั”

คณะราษฎรได้ิมีเจัตินีาแล่ะปฏิบัติิติามอุดิมคติิดัิงกล่่าวินีี�  
ดัิงปรากฏในีธรรมนีญู์การปกครองแผู่้นีดิินีสุยามชั�วิคราวิฉบับ ๒๔ 
มิถุนีายนี ๒๔๗๕ แล่ะรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ แล้่วิ  
แต่ิในีระยะหัวิเลี่�ยวิหัวิต่ิอซึ่่�งจัำาเป็นีต้ิองมีบทีเฉพาะกาล่ชั�วิคราวิ  
ทีี�จัะต้ิองเปลี่�ยนีระบอบเก่าทีี�มีมาแต่ิโบราณกาล่ ให้เข้าสุู่ระบอบ

ประชาธปิไติยเต็ิมทีี�นัี�นีต้ิองมก่ี�งประชาธปิไติยก่อนี
ภายหลั่งสุงครามโล่กครั�งทีี� ๒ คณะราษฎรได้ิปฏิบติัิติามคำามั�นี

ทีี�ใหไ้ว้ิแก่ราษฎร เพ่�อให้ราษฎรมีสิุทีธปิระชาธปิไติยสุมบูรณ์ ดัิงนัี�นี 
ผูู้้แทีนีราษฎรประเภที ๒ ซึ่่�งสุ่วินีมากเป็นีสุมาชิกคณะราษฎร จ่ังได้ิ
รว่ิมม่อกับผูู้้แทีนีราษฎรประเภที ๑ ซึ่่�งได้ิรบัเล่่อกโดิยติรงจัากราษฎร 

จััดิรา่งรฐัธรรมนีญู์ทีี�เปน็ีประชาธปิไติยสุมบรูณ์ข่�นี ซึ่่�งพระบาทีสุมเด็ิจั
พระเจ้ัาอยู่หัวิอานัีนีทีมหิดิล่ได้ิทีรงล่งพระปรมาภิไธยประกาศิใช้เป็นี

รฐัธรรมนีูญ์แห่งราชอาณาจัักรไทีย เม่�อวัินีทีี� ๙ พฤษภาคม พ.ศิ. 
๒๔8๙ แทีนีฉบับ ๑๐ ธนัีวิาคม พ.ศิ. ๒๔๗๕
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รฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ ไดิใ้หสิุ้ทีธปิระชาธปิไติย
อย่างสุมบูรณ์ทีี�สุุดิแก่ปวิงชนีชาวิไทีย ค่อ มาติรา ๑๓ ให้มีเสุรภีาพ
บรบิูรณ์ในีการถ่อศิาสุนีาหรอ่ลั่ทีธนิิียมใดิ ๆ มาติรา ๑๔ ให้เสุรภีาพ

บรบิูรณ์ในีรา่งกาย เคหสุถานี ทีรพัย์สิุนี การพูดิ การเขียนี การพิมพ ์
การโฆษณา การศ่ิกษาอบรม การชุมนีมุสุาธารณะ การตัิ�งสุมาคม  
การตัิ�งคณะพรรคการเมอ่ง การอาชีพ แม้มีข้อกำาหนีดิภายใต้ิบังคับ
แห่งกฎหมาย แต่ิบทีกฎหมายนัี�นีก็ไม่ล่่วิงล่ำาสิุทีธปิระชาธปิไติย ค่อ 
เพียงกำาหนีดิให้อยู่ในีควิามสุงบเรยีบรอ้ยแล่ะศีิล่ธรรมของประชาชนี 

ดัิงนัี�นีหนัีงสุ่อพมิพจ่์ังออกกันีแพรห่ล่าย พรรคการเมอ่งก็ตัิ�งกันีได้ิอยา่ง 
แพรห่ล่าย โดิยไมจ่ัำากัดิควิามนิียมลั่ทีธกิารเม่องของพรรคนัี�นี ๆ เป็นี
รฐัสุภาซึ่่�งประกอบด้ิวิยพฤฒสุภา (Senate) แล่ะสุภาผูู้้แทีนี สุมาชิก
ของทัี�งสุองสุภาเป็นีไดิโ้ดิยการเล่่อกตัิ�ง มิใช่โดิยการแต่ิงตัิ�ง ค่อ  
การเล่่อกตัิ�งสุมาชกิสุภาผูู้้แทีนีให้ราษฎรล่งคะแนีนีออกเสีุยงโดิยติรง

แล่ะลั่บ การเล่่อกตัิ�งสุมาชิกพฤฒสุภาใหใ้ช้วิิธลี่งคะแนีนีออกเสีุยง
โดิยทีางอ้อมแล่ะทีางลั่บ ซึ่่�งเป็นีหลั่กทีี�นิียมกันีทัี�วิไป ซึ่่�งเรยีกกันีว่ิา 
การล่งคะแนีนีสุองชั�นี ค่อ ราษฎรล่งคะแนีนีตัิ�งตัิวิแทีนีของตินี (ซึ่่�งอาจั
เปน็ีสุมาชิกสุภาผูู้้แทีนี) มาขั�นีหน่ี�งก่อนี แล้่วิตัิวิแทีนีของราษฎรล่งมติิ
เล่่อกพฤฒสุมาชกิอีกขั�นีหน่ี�ง

ครั�นีต่ิอมาเม่�อวัินีทีี� 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ ได้ิเกิดิมรีฐัประหาร
ยกเลิ่กระบอบประชาธปิไติยสุมบูรณ์ทีี�สุถาปนีาข่�นีติามรฐัธรรมนีญู์
ฉบับ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ คณะรฐัประหารได้ิตัิ�งระบบการเม่อง
ข่�นีใหม่ โดิยรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๙ พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ ซึ่่�งมีฉายาว่ิา 
“รฐัธรรมนีญู์ใต้ิติุ่ม” เพราะผูู้้ทีำารฐัประหารได้ิแถล่งว่ิา ฝ่า่ยตินีได้ิแอบ

รา่งรฐัธรรมนีญู์แล้่วิเก็บซึ่อ่นีไว้ิทีี�ใต้ิติุ่ม ติามระบบของคณะรฐัประหาร
นัี�นี รฐัสุภาประกอบด้ิวิยวิุฒิสุภาแล่ะสุภาผูู้้แทีนี วิุฒิสุมาชิกเป็นีผูู้้ทีี�
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พระมหากษัติรยิท์ีรงเล่่อกตัิ�งมจีัำานีวินีเท่ีาสุมาชกิสุภาผูู้แ้ทีนี แต่ิในีทีาง
ปฏิบติัิได้ิมขีอ้กำาหนีดิไว้ิว่ิา พระบรมราชโองการใดิอันีเกี�ยวิกับราชการ
แผู้่นีดิินีต้ิองมีรฐัมนีติรคีนีหน่ี�งล่งนีามรบัสุนีองพระบรมราชโองการ  
ดัิงนัี�นีรฐับาล่ของคณะรฐัประหารนัี�นีเองเปน็ีผูู้ตั้ิ�งวิฒุสิุมาชกิ พระมหา- 
กษัติรยิ์เพียงล่งพระปรมาภิไธยติามคำาเสุนีอของรฐับาล่ สุ่วินีสุมาชิก
สุภาผูู้้แทีนีนัี�นีแม้ราษฎรเป็นีผูู้้เล่่อกตัิ�ง แต่ิระบบใหม่ได้ิกำาหนีดิอายุ
ผูู้้สุมัครรบัเล่่อกตัิ�งไวิไ้ม่ติำากว่ิา ๓๕ ปี ซึ่่�งต่ิางกับรฐัธรรมนีูญ์ฉบับ  
๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ ทีี�กำาหนีดิไว้ิเพยีง ๒๓ ปี ติามกฎหมายเล่่อกตัิ�ง 

เพ่�อเปิดิโอกาสุใหค้นีรุน่ีหนีุม่มสิีุทีธสิุมคัรรบัเล่่อกตัิ�งได้ิเป็นีจัำานีวินีมาก  
สุ่วินีเสุรภีาพในีการตัิ�งพรรคการเม่องนัี�นี รฐัธรรมนีูญ์ใต้ิติุ่มได้ิตัิดิ
ออกไป แล่ะยงัมขีอ้บัญ์ญ์ติัิอีกหล่ายประการ รวิมทัี�งการฟ่้�นีฟ้รูะบอบ 
อภิรฐัมนีติรขีองสุมยัสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย ์ดัิงนัี�นีจ่ังเห็นีได้ิว่ิา รั้ะบบ
ท่ี่�เกิดข้ึ�นจำ�กรั้ฐ้ปรั้ะห�รั้ ๘ พิฤศจิำก�ยน ๒๔๙๐ น้�น เป็นอ่กรั้ะบบ

หนึ�งต่�งห�กจำ�กรั้ะบอบปรั้ะช�ธิิปไตยข้องคณะรั้�ษฎรั้ แม้ว่ิาในี 
คณะรฐัประหารมีผูู้้ซึ่่�งเคยเป็นีสุมาชิกคณะราษฎร แต่ิเขาได้ิปลี่กตินี
ออกไปจัากสุ่วินีรวิมของคณะราษฎร ไปรว่ิมกับบคุคล่ทีี�มทีีรรศินีะติาม
ระบบการเม่องของคณะรฐัประหารนัี�นี ดัิงนัี�นีหน้ีาทีี�ของคณะราษฎร 
ทีี�จัะต้ิองรบัผู้ดิิชอบต่ิอราษฎรติามวัิติถทีุี�ประสุงค์ของคณะราษฎร จ่ังถกู

คณะรฐัประหารนัี�นีระงบัล่งทัี�งในีทีางนิีติินัียแล่ะในีทีางพฤติินัีย ซึ่่�งตัิ�งแต่ิ
ครั�งกระนัี�นีเป็นีต้ินีมา ไมอ่าจักระทีำาการใดิ ๆ ให้สุำาเรจ็ัติามวัิติถปุระสุงค์
ของคณะราษฎรได้ิ ต่ิอจัากนัี�นีมาควิามรบัผู้ิดิชอบในีการดิำาเนิีนี
กิจัการบ้านีเมอ่ง จ่ังติกอยูแ่ก่คณะรฐัประหารนัี�นี แล่ะรฐับาล่ต่ิอ ๆ มา 
อันีสุ่บเน่ี�องจัากผู้ล่ของคณะรฐัประหารนัี�นี

บางคนีเคยมาถามข้าพเจ้ัาถ่งการทีี�ระบอบประชาธปิไติยของ
ไทียต้ิองล้่มล่กุคล่กุคล่านีในีระยะหลั่ง ๆ นีี� โดิยเอาเร่�องมาพัวิพันีกับ
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คณะราษฎรนัี�นี ข้าพเจ้ัาก็ได้ิชี�แจังว่ิา แม้ภายในีคณะราษฎรจัะได้ิมี
การขัดิแย้งกันีในีบางขณะ แต่ิในีทีี�สุุดิคณะราษฎรเป็นีสุ่วินีรวิมก็ได้ิ 
รว่ิมมอ่กับสุมาชกิสุภาผูู้้แทีนีทีี�ราษฎรเล่่อกตัิ�งข่�นีมานัี�นี สุถาปนีาระบอบ

ประชาธปิไติยทีี�สุมบูรณ์ติามรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ 
สุ่วินีก�รั้ท่ี่�ภิ�ยหล้่ง ๘ พิฤศจิำก�ยน ๒๔๙๐ ได้ม่รั้ะบบก�รั้เม่องโดย
รั้ฐ้ธิรั้รั้มนญู แล่ะแกไ้ข้รั้ฐ้ธิรั้รั้มนญู ๑๐ ครั้้�งน้�น มิใช่เป็นเรั้่�องข้อง 
คณะรั้�ษฎรั้เล่ย จ่ังขอให้ผูู้้ทีี�มีใจัเป็นีธรรมได้ิแยกเหติุการณ์ของ 
คณะราษฎรออกจัากของคณะรฐัประหาร แล่ะทีี�สุ่บจัากคณะรฐัประหาร 

แล่ะซึ่่�ง “คณะปฏิวัิติิ” ได้ิกล่่าวิอยา่งเปิดิเผู้ยถ่งระบบเผู้ด็ิจัการทีี�คณะ 
นัี�นี ๆ ใช้ปกครองประเทีศิไทีย จ่ังไม่ควิรทีี�จัะมีผูู้้เข้าใจัผู้ิดิว่ิาเป็นี
ประชาธปิไติย

บางคนีโฆษณายกย่องว่ิา รฐัธรรมนีญู์ฉบับวัินีทีี� ๒๓ มีนีาคม 
๒๔๙๒ เป็นีประชาธปิไติยทีี�สุดุิในีบรรดิารฐัธรรมนีญู์ไทีย พวิกโฆษณา

เหล่่านีี�อาจัเทีียบรฐัธรรมนีญู์ฉบับนีี�กับรฐัธรรมนีญู์ฉบบัต่ิาง ๆ ทีี�ติราข่�นี
ภายหลั่งรฐัประหาร 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐

ชนีรุ่นีใหม่ทีี�สุนีใจัระบบรัฐธรรมนีูญ์ของประเทีศิไทียควิร
นีำารฐัธรรมนีูญ์ทีุก ๆ ฉบับมาเทีียบกันีดิูให้ล่ะเอียดิถี�ถ้วินีว่ิา ระบบ
รัฐธรรมนีูญ์ฉบับใดิมีลั่กษณะเป็นีประชาธิปไติยมากทีี�สุุดิ ในี 
ควิามหมายของคำาว่ิา “ประชาธปิไติย” (Democracy)

รฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ กำาหนีดิอายผูุู้้สุมคัรรบั 
เล่่อกตัิ�งเป็นีพฤฒสุมาชิกไวิไ้ม่ติำากว่ิา ๒๓ ปี แล่ะสุมาชิกสุภาผูู้้แทีนี 
ไมต่ิำากว่ิา ๒๓ ปี แต่ิรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๓ มีนีาคม ๒๔๙๒ กำาหนีดิอายุ
ผูู้เ้ปน็ีสุมาชกิวิฒุสิุภาไวิไ้มต่ิำากว่ิา ๔๐ ป ีแล่ะผูู้ร้บัเล่่อกตัิ�งเปน็ีสุมาชกิ

สุภาผูู้้แทีนีต้ิองมีอายุไม่ติำากว่ิา ๓๐ ปี ซึ่่�งไม่มีรฐัธรรมนีญู์ใดิในีโล่ก
กำาหนีดิอายผูุู้้รบัเล่่อกตัิ�งเปน็ีผูู้แ้ทีนีราษฎรไว้ิสุงูขนีาดินัี�นี ทัี�งนีี�เปน็ีการ
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ตัิดิสิุทีธชินีรุน่ีใหม่สุมัยนัี�นี ซึ่่�งหล่ายคนีมีอายุไม่ถ่ง ๓๐ ปี แต่ิได้ิรบั 
เล่่อกตัิ�งเป็นีสุมาชิกสุภาผูู้้แทีนีติามรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๙ พฤษภาคม 
๒๔8๙ ชนีรุน่ีใหม่ของสุมัยนัี�นีเห็นีว่ิา รฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๙ มีนีาคม 

๒๔๙๒ ไม่เป็นีประชาธปิไติย เพราะต้ิองการให้สิุทีธแิก่ชนีทีี�มีอายุ
มากกว่ิาชนีรุน่ีใหมสุ่มยันัี�นี 

ชนีรุน่ีใหม่หล่ายคนีทีราบว่ิา คติิราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์ 
มีอยู่ว่ิา “พิรั้ะรั้�ช�ธิิบด่ที่ำ�อะไรั้ไม่ผู้ิด” (The King can do no 
wrong) นัี�นี ก็เพราะพระองค์มิได้ิทีรงทีำาสิุ�งใดิโดิยพระองค์เอง ค่อ 

เพยีงทีรงล่งพระปรมาภิไธยติามทีี�รฐับาล่เสุนีอมาซึ่่�งพระองค์เหน็ีชอบ 
ด้ิวิยเท่ีานัี�นี ผูู้ที้ี�ล่งนีามรบัสุนีองพระบรมราชโองการแล่ะคณะของเขา 
เปน็ีผูู้ท้ีำาการนัี�นี ๆ ถ้าพระราชาธบิดีิองค์ใดิทีรงทีำาการใดิด้ิวิยพระองค์  
พระองค์ก็ต้ิองทีรงรบัผู้ิดิชอบ รฐัธรรมนีูญ์อังกฤษปัจัจัุบันีแล่ะ
รฐัธรรมนีญู์ไทียซึ่่�งคณะราษฎรได้ิขอพระราชทีานีนัี�นีไม่ประสุงค์ให้

พระมหากษัติรยิ์ต้ิองทีรงรบัผิู้ดิเพราะการกระทีำาของพระองค์ แต่ิ
รฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๓ มนีีาคม ๒๔๙๒ ได้ิเขยีนีควิามทีำาใหผูู้้อ่้านีหล่งว่ิา 
พระมหากษัติรยิท์ีรงเล่่อกแล่ะตัิ�งวิฒุสิุมาชกิด้ิวิยพระองค์เอง แต่ิมขีมวิดิ
ไว้ิว่ิา “ประธานีองคมนีติร”ี เปน็ีผูู้ล้่งนีามรบัสุนีองพระบรมราชโองการ 
ฟ้ังดิูคล้่าย ๆ ว่ิา พระมหากษัติรยิ์ทีรงเล่่อกแล่ะตัิ�งวิุฒิสุมาชิกด้ิวิย

พระองค์เอง หากแต่ิประธานีองคมนีติรยีอมรบัผิู้ดิชอบในีการกระทีำานัี�นี 
ของพระองค์ ชนีรุน่ีใหมสุ่มยันัี�นีพออ่านีออกถ่งกล่วิิธกีารเมอ่งนีี� เพราะ
มองดิทูีางปฏิบัติิในีขณะทีี�ประกาศิรฐัธรรมนีญู์ฉบับนัี�นีว่ิา พระบาที- 
สุมเด็ิจัพระเจ้ัาอยู่หัวิภูมิพล่อดิุล่ยเดิชยังทีรงพระเยาว์ิอยู่ ซึ่่� งมี 
คณะองคมนีติรทีีำาหน้ีาทีี�ผูู้้สุำาเรจ็ัราชการแทีนีพระองค์ ฉะนัี�นีในีทีาง 
ปฏิบติัิสุมยันัี�นีก็ค่อ องคมนีติรนัีี�นีเองเป็นีผูู้เ้ล่่อกแล่ะแต่ิงตัิ�งวิฒุสิุมาชกิ  
วิิธีให้อำานีาจัแก่คณะองคมนีติรนัีี�นีอาจัสุ่บเน่ี�องจัากทีรรศินีะของ 
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บางท่ีานีทีี�บอกเล่่าให้ชนีรุน่ีใหม่บางคนีถ่งการทีี�พระบาทีสุมเด็ิจั 
พระปกเกล้่าฯ ได้ิพระราชทีานีให้คณะกรรมการองคมนีติรมีีการ
พิจัารณาอภิปรายปัญ์หาบางเร่�องทีำานีองการอภิปรายในีรฐัสุภา  
ซึ่่�งเปน็ีขั�นีแรกทีี�จัะพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์ การทีี�ใหป้ระธานีองคมนีติร ี
เป็นีผูู้้ล่งนีามรบัสุนีองฯ การเล่่อกแล่ะแต่ิงตัิ�งวิุฒิสุมาชิกนัี�นี เป็นีวิิธี
การใหมที่ี�ปรากฏข่�นีในีโล่กแห่งระบอบราชาธปิไติยภายใต้ิรฐัธรรมนีญู์  
แต่ิจัะมีลั่กษณะเป็นีประชาธิปไติยยิ�งกว่ิาวิิธีทีี�ทีำากันีมาในีโล่กนัี�นี 
อยา่งใดินัี�นี ก็สุดุิแท้ีแต่ิผูู้ศ่้ิกษาระบบรฐัธรรมนีญู์อยา่งถี�ถ้วินีจัะวิินิีจัฉัย

วัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี พ.ศิ. ๒๕๑๕





พมิพค์์ร้�งแรก : สมัืภาษณ์พ์ัเิศษ ฯพัณ์ฯ ปรดีีี พันมืยงค์์ 
ในูโอกาสัค์รบรอบ ๔๘ ปีแห�งการเปลี�ยนูแปลงการปกค์รอง 

๒๔ มถิ์นุูายนู ๒๕๒๓ ที�เมอ่งอองโตนูี ชานูกรุงปารสีั

กี่ารีพัฒันุาปรีะชาธิปิไตย
ตามิปณิธิานุของ 
คณะรีาษฎรี
สัม้ภาษณ์โดิย โค์ทมื อารยีา
ผูู้แ้ทนูสัหภาพเพ่�อสัทิธเิสัรภีาพข้องประชาชนู
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ขอ้ ๑.

ผูู้้แที่นสหภิ�พิเพิ่�อสิที่ธิิเสรั้ภ่ิ�พิข้องปรั้ะช�ชน : วัินีทีี� ๒๔ 
มถินุีายนี เป็นีวัินีทีี�มคีวิามสุำาคัญ์ยิ�งในีประวัิติิศิาสุติรข์องประเทีศิไทีย 

เหติุการณ์สุำาคัญ์แห่งการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองซึ่่�งเกิดิข่�นีเม่�อ 
๔8 ปีก่อนีนัี�นี นัีบเป็นีจัดุิเริ�มต้ินีของยุคสุมัยปัจัจับุันีหรอ่ยุคสุมัยแห่ง
ประชาธปิไติย ติล่อดิเวิล่า ๔8 ปีทีี�ผู้่านีมานีี�ได้ิมีเหติุการณ์ผู้ันีผู้วินี
ทีางการเมอ่งต่ิาง ๆ นีานีา แล่ะมบีอ่ยครั�งเหล่่อเกินีทีี�เจัตินีารมณ์ทีี�จัะให้  
“อำานีาจัการปกครองเป็นีของปวิงชนี” นัี�นีได้ิถูกทีอดิทิี�งไป ในีวิาระ 
ครบรอบ ๔8 ปีแห่งการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองนีี� จ่ังเป็นีโอกาสุ
อันีควิรทีี�จัะน้ีอมระล่่กถ่งเหติุการณ์ดัิงกล่่าวิ ติล่อดิจันีไติรต่ิรองถ่ง
ปณิธานีของคณะราษฎร ซึ่่�งเปน็ีผูู้ที้ี�อทิุีศิตินีแล่ะชกันีำาอดุิมการณ์แหง่
ประชาธปิไติยมาเผู้ยแพรแ่ล่ะปฏิบัติิในีประเทีศิไทีย 

๔8 ปีนัี�นีเทีียบเป็นีเวิล่าได้ิราวิสุองชั�วิรุน่ีของคนี รุน่ีทีี�เริ�ม 
มีบทีบาทีเป็นีผูู้้นีำาของประเทีศิในีขณะนีี� หล่ายคนีก็ยังไม่เกิดิเม่�อ 
ปี ๒๔๗๕ หล่ายคนีก็ยังมีอายุน้ีอยอยู่ในีขณะนัี�นี จ่ังอาจัจัะไม่ทีราบ
เร่�องราวิโดิยล่ะเอียดิแล่ะถ่องแท้ี ดัิงนัี�นี ในีโอกาสุนีี�ใครข่อกราบ 
เรยีนีเชญิ์ ฯพณฯ ปรดีีิ พนีมยงค์ หวัิหน้ีาสุายพล่เรอ่นีของคณะราษฎร 
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ได้ิกล่่าวิถ่งเหติุการณ์ในีครั�งนัี�นีเพ่�อให้อนีชุนีได้ิรบัทีราบแล่ะจัารก่ไว้ิ
ต่ิอไป

น�ยปรั้ด่่ พินมยงค์ : ผู้มขอขอบคณุสุหภาพเพ่�อสิุทีธเิสุรภีาพ

ของประชาชนีทีี�ได้ิระล่่กถ่งวัินีสุำาคัญ์แห่งประวัิติิศิาสุติรไ์ทีย ผู้มยินีดีิ
ติอบคำาถามสัุมภาษณ์ของสุหภาพฯ โดิยเขียนีคำาติอบพอสัุงเขปเพ่�อ 
นีำาไปเสุนีอผูู้้รกัชาติิรกัประชาธิปไติยรบัไว้ิประกอบการพิจัารณา  
ผู้มขอให้นัีกศ่ิกษาผูู้้หน่ี�งอ่านีคำาติอบแทีนีตัิวิผู้มด้ิวิย

ขอ้ ๒.

ผูู้แ้ที่นสหภิ�พิฯ : ก่อนีอ่�นีใครข่อเรยีนีถามถ่งปณิธานีของคณะ- 
ราษฎรในีปี ๒๔๗๕

ป.พิ. : ควิามมุง่หมายหรอ่ปณิธานีของคณะราษฎรปรากฏติาม
คำาแถล่งของคณะราษฎร เม่�อวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ แล่ะเอกสุาร
หลั่กฐานีหล่ายฉบับของทีางราชการแล่ะทีางรฐัสุภาทีี�ได้ิประกาศิให้
ประชาชนีทีราบ ในีระหว่ิางเวิล่า ๑๔ ปเีศิษ นัีบตัิ�งแต่ิวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี 

๒๔๗๕ จันีถ่งวัินีทีี�ได้ิประกาศิใชร้ฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยสุมบรูณ์ เม่�อ
วัินีทีี� ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙

สุาระสุำาคัญ์ ค่อ

๑. เปลี่�ยนีการปกครองแผู่้นีดิินีทีี�พระมหากษัติรยิท์ีรงมพีระราช- 
อำานีาจัเหน่ีอกฎหมาย (เรยีกติามศัิพท์ีไทียว่ิา “สุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย”์) 

นัี�นี มาสุู่ระบบประชาธปิไติยทีี�มีพระมหากษัติรยิ์เป็นีประมุขภายใต้ิ
รฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติย

๒. พฒันีาประเทีศิติามหลั่ก ๖ ประการของคณะราษฎร ค่อ
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(๑) จัะต้ิองรกัษาควิามเป็นีเอกราชทัี�งหล่าย เช่นี เอกราชในี
ทีางการเมอ่ง ในีทีางศิาล่ ในีทีางเศิรษฐกิจั ฯล่ฯ ของประเทีศิไวิใ้หม้ั�นีคง

(๒) จัะต้ิองรกัษาควิามปล่อดิภัยในีประเทีศิ ให้การประทุีษรา้ย

ต่ิอกันีล่ดิน้ีอยล่งให้มาก
(๓) จัะต้ิองบำารุงควิามสุขุสุมบูรณ์ของราษฎรในีทีางเศิรษฐกิจั 

โดิยรฐับาล่ใหมจ่ัะหางานีใหร้าษฎรทีกุคนีทีำา จัะวิางโครงการเศิรษฐกิจั
แห่งชาติิ ไมป่ล่่อยให้ราษฎรอดิอยาก

(๔) จัะต้ิองให้ราษฎรได้ิสิุทีธเิสุมอภาคกันี

(๕) จัะต้ิองใหร้าษฎรมเีสุรภีาพ มคีวิามเปน็ีอิสุระ เม่�อเสุรภีาพ
นีี�ไมข่ดัิต่ิอหลั่ก ๔ ประการดัิงกล่่าวิขา้งต้ินี

(๖) จัะต้ิองให้การศ่ิกษาอยา่งเต็ิมทีี�แก่ราษฎร
คุณจัะเห็นีได้ิว่ิา ควิามมุ่งหมายหรอ่ปณิธานีของคณะราษฎร

นัี�นีติรงกับหลั่กการแห่งสิุทีธมินีษุยชนี (Human rights)

ขอ้ ๓.

ผูู้้แที่นสหภิ�พิฯ : มาบัดินีี�เหติุการณ์ได้ิล่่วิงเล่ยมาแล้่วิ ๔8 ปี 
ฯพณฯ พอจัะประมาณไดิไ้หมครบัว่ิา ประเทีศิไทียได้ิพัฒนีาสุมติาม
ควิามมุง่หมายหรอ่ปณิธานีของการเปลี่�ยนีแปล่งการปกครองมากน้ีอย

เพยีงใดิ
ป.พิ. : ก่อนีอ่�นีผู้มขอให้คุณแล่ะสุหภาพฯ โปรดิสัุงเกติว่ิา 

ระหว่ิางเวิล่า ๔8 ปีตัิ�งแต่ิ ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ เปน็ีต้ินีมานัี�นี สุยาม
หรอ่ประเทีศิไทียได้ิมรีะบบปกครองหล่ายระบบทีี�แติกต่ิางกันี จ่ังมไิด้ิมี
แต่ิเพยีงคณะราษฎรเท่ีานัี�นีซึ่่�งมหีน้ีาทีี�บรหิารหรอ่ควิบคมุการบรหิาร
ราชการแผู้น่ีดิินี หากมค่ณะบุคคล่หรั้อ่กลุ่ม่บคุคล่อ่�น ๆ อ่กหล่�ยคณะ
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หล่�ยกลุ่่ม ซึ่ึ�งม่หน้�ท่ี่�บรั้หิ�รั้รั้�ชก�รั้แผู่้นดินต�มรั้ะบบท่ี่�แตกต่�ง
ก้บคณะรั้�ษฎรั้

คณะบคุคล่หรอ่บคุคล่อ่�นี ๆ นีอกจัากคณะราษฎรนัี�นีก็มชี่�อของ

คณะบุคคล่ปรากฏแจ้ังอยูแ่ล้่วิ อาทิี
(๑) คณะรฐัประหาร (8 พ.ย. ๒๔๙๐)
(๒) คณะบรหิารประเทีศิชั�วิคราวิ (๒๙ พ.ย. ๒๔๙๔)
(๓) คณะทีหาร (๑๖ ก.ย. ๒๕๐๐)
(๔) คณะปฏิวัิติิ (๒๐ ติ.ค. ๒๕๐๑)

(๕) คณะปฏิวัิติิ (๑๗ พ.ย. ๒๕๑๔)
(๖) สุมชัชาแห่งชาติิ (๑๐ ธ.ค. ๒๕๑๖)
(๗) คณะปฏิรูปการปกครองแผู้่นีดิินี (๖ ติ.ค. ๒๕๑๙)
(8) คณะปฏิวัิติิ (๒๐ ติ.ค. ๒๕๒๐)
(๙) รฐับาล่ทีี�ตัิ�งข่�นีติามระบบต่ิาง ๆ ซึ่่�งมิได้ิเป็นีไปติามรฐั-

ธรรมนีญู์ประชาธปิไติย
คุณแล่ะสุหภาพฯ ย่อมสัุงเกติได้ิว่ิา ในีระหว่ิางเวิล่า ๓๓ ปี 

นัีบตัิ�งแต่ิรฐัประหาร 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ จันีถ่งปัจัจับุันีนีี� ภายในี
ประเทีศิไทียได้ิมีการเปลี่�ยนีแปล่งระบบปกครองแล่ะเปลี่�ยนีรฐับาล่
โดิยวิิธีทีี�มิใช่วิิถีทีางรฐัธรรมนีูญ์ประชาธิปไติยมากมายหล่ายครั�ง  
จันีเหล่่อวิิสัุยของสุามัญ์ชนีทีี�จัะนัีบให้ครบถ้วินีได้ิ แม้ว่ิาประเทีศิในี
อเมรกิากล่างแล่ะอเมรกิาใต้ิทีี�เคยชนีะประวัิติิการณ์มาก่อนีประเทีศิไทีย
ว่ิามีสุถิติิสุูงในีการย่ดิอำานีาจัรฐัเปลี่�ยนีระบบปกครองแล่ะรฐับาล่นัี�นี  
แต่ิก็สุู้ประเทีศิไทียไม่ได้ิทีี�ในีระยะเวิล่าเท่ีากันี ค่อ ๓๓ ปีนัี�นี มีสุถิติิ
สุงูสุดุิยิ�งกว่ิาประเทีศิอ่�นี ๆ ในีการยด่ิอำานีาจัรฐัเปลี่�ยนีระบบแล่ะเปลี่�ยนี

รฐับาล่ทีี�มใิชวิ่ิถีทีางประชาธปิไติย
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ฉะนัี�นี ผู้มขอให้คณุแล่ะสุหภาพฯ จัำาแนีกคำาถามสัุมภาษณ์ออก
เป็นี ๒ ติอนี ค่อ

ตั้อนที่� ๑ การพฒันีาประเทีศิไทียติามปณิธานีของคณะราษฎร

ระหว่ิางเวิล่า ๑๔ ปีเศิษทีี�คณะราษฎรมหีน้ีาทีี�บรหิารหรอ่ควิบคมุการ
บรหิารราชการแผู้่นีดิินี

ตั้อนที่� ๒ การพฒันีาประเทีศิไทียภายหลั่งทีี�คณะราษฎรพน้ีจัาก
หน้ีาทีี�บรหิารหรอ่ควิบคมุบรหิารราชการแผู้่นีดิินีแล้่วิ

ขอ้ ๔.

ผูู้แ้ที่นสหภิ�พิฯ : ขอเรยีนีถามว่ิา ในีติอนีทีี�คณะราษฎรมหีน้ีาทีี� 
บรหิารหรอ่ควิบคุมการบรหิารราชการแผู้่นีดิินีนัี�นี คณะราษฎรได้ิ
ปฏิบัติิให้สุำาเรจ็ัติามควิามมุ่งหมายหรอ่ปณิธานีของคณะราษฎรในี
การสุถาปนีาระบบประชาธปิไติยอยา่งไร

ป.พิ. : ในีระหว่ิางเวิล่า ๑๔ ปีเศิษ ตัิ�งแต่ิวัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี 
๒๔๗๕ จันีถ่งวัินีทีี� ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ อันีเป็นีวัินีประกาศิใช้

รฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยสุมบูรณ์นัี�นี คณะราษฎรได้ิดิำาเนิีนีการเป็นี
ขั�นี ๆ ไปในีการสุถาปนีาระบบปกครองประชาธปิไติยดัิงต่ิอไปนีี�

ข้้�นท่ี่� ๑ ระบบประชาธปิไติยติามธรรมนีญู์การปกครองแผู่้นีดิินี

สุยามฉบับชั�วิคราวิ ฉบับ ๒๗ มิถนุีายนี ๒๔๗๕ ซึ่่�งติราข่�นีโดิยถกูต้ิอง
สุมบูรณ์ ทัี�งทีางนิีติินัียแล่ะพฤติินัีย เพราะธรรมนีญู์ฉบับนีี�พระบาที- 
สุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ได้ิทีรงล่งพระปรมาภิไธยพระราชทีานีในีขณะทีี� 
พระองค์ทีรงเป็นีพระมหากษัติรยิ์สุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์ ซึ่่�งทีรงเป็นี
ตัิวิแทีนีโดิยสุมบูรณ์ของปวิงชนีชาวิไทีย ทีี�จัะทีรงปฏิบัติิการใดิ ๆ ได้ิ
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โดิยไมต้่ิองมบีคุคล่ทีี�มตีิำาแหน่ีงโดิยชอบด้ิวิยกฎหมายล่งนีามรบัสุนีอง
พระบรมราชโองการ

โปรดิสัุงเกติด้ิวิยว่ิา พระราชกำาหนีดินิีรโทีษกรรมฉบับ ๒๖ 

มิถุนีายนี ๒๔๗๕ นัี�นี ได้ิติราข่�นีถูกต้ิองติามกฎหมาย เพราะขณะ 
ล่งพระปรมาภิไธยพระราชทีานีนัี�นี พระมหากษัติรยิย์งัทีรงสุมบรูณา- 
ญ์าสิุทีธริาชยซ์ึ่่�งทีรงเป็นีตัิวิแทีนีโดิยสุมบูรณ์ของปวิงชนีชาวิไทียติาม
เหติผุู้ล่ทีี�กล่่าวิแล้่วิขา้งบนีนัี�นี

ข้้�นท่ี่� ๒ ระบบประชาธปิไติยติามรฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๑๐ ธนัีวิาคม 

๒๔๗๕ ได้ิบัญ์ญ์ติัิข่�นีติามวิิธกีารทีี�บัญ์ญั์ติิไวิใ้นีธรรมนีญู์ฯ ฉบับ ๒๗ 
มิถนุีายนี ๒๔๗๕ มิใช่บัญ์ญ์ัติิข่�นีโดิยพล่การของคณะราษฎร ดัิงนัี�นี 
รฐัธรรมนีญู์ ๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ จ่ังถกูต้ิองสุมบรูณ์ทัี�งทีางนิีติินัียแล่ะ
พฤติินัีย สุ่วินีบทีเฉพาะกาล่นัี�นีทีี�ใหม้สีุมาชกิประเภทีทีี� ๒ ซึ่่�งได้ิรบัการ
แต่ิงตัิ�งเป็นีจัำานีวินีก่�งหน่ี�งในีสุภาผูู้้แทีนีราษฎรนัี�นี เป็นีเร่�องของระยะ

หวัิเลี่�ยวิหวัิต่ิอทีี�มกีารเปลี่�ยนีแปล่งระบบสัุงคมทีี�สุำาคัญ์ในีระยะ ๑๐ ปี 
ต่ิอมาแกไ้ขเปน็ี ๒๐ ป ีแต่ิเม่�อใชม้าเพยีง ๑๔ ป ีได้ิมรีฐัธรรมนีญู์ฉบบั 
๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ แล้่วิ บทีเฉพาะกาล่ดัิงกล่่าวินัี�นีก็ยกเลิ่กไป

ผู้มขอใหข้อ้สัุงเกติไวิใ้นีทีี�นีี�ว่ิา ภายหลั่ง ๓ เด่ิอนี ทีี�ได้ิประกาศิใช้
รฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ แล้่วินัี�นี ครั�นีถ่งวัินีทีี� ๑ เมษายนี 

๒๔๗๖ (ติามปฏิทิีนีสุมยันัี�นี) พระยามโนีปกรณ์ฯ นีายกรฐัมนีติร ีกับ
รฐัมนีติรจีัำานีวินีหน่ี�งได้ิล่งนีามรบัสุนีองพระบรมราชโองการใหป้ดิิสุภา
ผูู้้แทีนีราษฎรแล่ะงดิใช้รฐัธรรมนีญู์ฉบับนัี�นี ต่ิอมาอีก ๒ เด่ิอนีเศิษ  
ค่อ ในีวัินีทีี� ๒๐ มถินุีายนี ๒๔๗๖ พระยาพหล่พล่พยหุเสุนีา หัวิหน้ีา 
คณะราษฎร ได้ินีำาทีหารบก, ทีหารเรอ่, พล่เรอ่นี ยด่ิอำานีาจัการปกครอง

อีกครั�งหน่ี�ง แล้่วิกราบบังคมทีลู่ขอให้ทีรงเปิดิสุภาฯ
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ข้้�นท่ี่� ๓ ระบบประชาธปิไติยติามรฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๙ พฤษภาคม 
๒๔8๙ ได้ิบัญ์ญ์ัติิข่�นีติามวิิธกีารทีี�บัญ์ญ์ัติิไวิโ้ดิยรฐัธรรมนีูญ์ฉบับ  
๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ ซึ่่�งเป็นีแม่บที ดัิงนัี�นีรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๔8๙ 

จ่ังถูกต้ิองสุมบูรณ์แล่ะในีสุาระก็เป็นีประชาธปิไติยสุมบูรณ์ เพราะ
สุมาชกิสุภาผูู้้แทีนีราษฎรแล่ะสุมาชกิพฤฒสุภาเป็นีผูู้้ทีี�ได้ิรบัเล่่อกตัิ�ง
จัากราษฎร แมว่้ิาจัะได้ิมบีทีเฉพาะกาล่กำาหนีดิไว้ิเฉพาะวิาระเริ�มแรก
ใหม้กีารตัิ�งสุมาชิกพฤฒสุภาโดิยองค์การเล่่อกตัิ�ง แต่ิองค์การเล่่อกตัิ�ง
ประกอบด้ิวิยผูู้้ทีี�เป็นีสุมาชิกสุภาผูู้้แทีนีราษฎรอยู่ในีวัินีสุุดิท้ีายก่อนี

การใชร้ฐัธรรมนีญู์ฉบบันีี� เม่�อครบวิาระแรกแล้่วิ ผูู้ที้ี�ราษฎรเล่่อกก็เปน็ี
สุมาชกิพฤฒสุภาติามทีี�นิียมกันีในีประเทีศิประชาธปิไติย

ระบบปกครองรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ จ่ังเป็นี
ประชาธปิไติยถกูต้ิองติามหลั่กประชาธปิไติย “แบบการปกครองทีี�ถ่อ
มติิปวิงชนีเป็นีใหญ์”่

อน่ี�ง รฐัธรรมนีูญ์ฉบับนัี�นีก็ได้ิบัญ์ญ์ัติิให้ประชาชนีมีสิุทีธ ิ
มนีษุยชนีอยา่งสุมบูรณ์ ดัิงปรากฏควิามดัิงต่ิอไปนีี�

มัาตัรา ๑๓ บุคคลยุ่อมัมั่เสร่ภาพสมับ้รณ์ในการถ่อ

ศูาสนา หร่อลัที่ธิินิยุมัใด็ ๆ  และยุ่อมัมั่เสร่ภาพในการปฏิิบัติั

พิธิ่กรรมัตัามัความัเช่�อถ่อขึ้องตัน เมั่�อไมั่เป็นปฏิิปักษ์ตั่อ

หน้าที่่�ขึ้องพลเมั่อง และไมั่เป็นการขึ้ัด็ตั่อความัสงบเร่ยุบร้อยุ

หร่อศู่ลธิรรมัอันด็่ขึ้องประชาชน

มัาตัรา ๑๔ บุคคลยุ่อมัมั่เสร่ภาพสมับ้รณ์ในร่างกายุ 

เคหะสถาน ที่รพัยุส์นิ การพด้็ การเขึ้ยุ่น การพมิัพ ์การโฆษณา 

การศู้กษาอบรมั การชุมันุมัสาธิารณะ การตัั�งสมัาคมั การตัั�ง

คณะพรรคการเมัอ่ง การอาชพ่ ที่ั�งน่�ภายุใตับ้งัคบัแหง่กฎหมัายุ
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มัาตัรา ๑๕ บุคคลยุ่อมัม่ัสิที่ธิิเสนอเร่�องราวร้องทีุ่กขึ้์

ภายุในเง่�อนไขึ้และวิธิ่การที่่�กฎหมัายุบัญญัตัิ 

ระบบปกครองแผู่้นีดิินีติามรฐัธรรมนีญู์ทีี�อ้างขา้งบนีนัี�นี จ่ังติรง

กับหลั่กการว่ิาด้ิวิย “สิุทีธมินีษุยชนี”

ผู้มขอใหค้ณุแล่ะสุหภาพฯ โปรดิเปรยีบเทีียบว่ิา ระบบปกครอง
ต่ิาง ๆ ตัิ�งแต่ิรฐัประหาร 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ เป็นีต้ินีมาจันีถ่ง 
ปัจัจัุบันีนีี�นัี�นี เป็นีประชาธิปไติยแล่ะถูกต้ิองติามหลั่กการว่ิาด้ิวิย  
“สิุทีธมินีษุยชนี” เพยีงใดิหรอ่ไม่

ขอ้ ๕.

ผูู้้แที่นสหภิ�พิฯ : ขอเรยีนีถามว่ิา คณะราษฎรได้ิปฏิบัติิติาม
หลั่ก ๖ ประการของคณะราษฎรสุำาเรจ็ัไปในีระหว่ิางเวิล่าทีี�คณะราษฎร 
มอีำานีาจัหน้ีาทีี�บรหิารราชการแผู้่นีดิินีนัี�นีเพยีงใดิบ้าง

ป.พิ. : คณะราษฎรได้ิต่ิอสุู้ควิามขดัิแยง้ภายในีคณะ แล่ะต่ิอสุู้

การโต้ิอภิวัิฒน์ีจัากภายในีคณะแล่ะจัากภายนีอกคณะมาหล่ายครั�ง
หล่ายหนี แต่ิสุมาชิกสุ่วินีมากของคณะราษฎรก็ได้ิปฏิบัติิติามหลั่ก  

๖ ประการของคณะราษฎร สุำาเรจ็ัไปก่อนีวัินีทีี� ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙  
(อันีเป็นีวัินีทีี�ได้ิประกาศิใชร้ฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยสุมบูรณ์) ค่อ
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พลเรอ่ตร ีถ์วล้ย ์ธำารงนูาวาสัวส้ัดิิ�, พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสันูา, 
จอมพล ป. พบูิลสังค์ราม, นูายปรดีิี พนูมยงค์์

ภาพจาก สมุืดีภาพัพัระยาพัหล้พัล้พัยุหเสนา ภาค์ 1 (นูนูทบุร ี: ต้นูฉบบ้, ๒๕๕๖)
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หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๑ จะตุ้องรีกัี่ษาความเป็นุเอกี่รีาช้ทั์�งหลาย 
เช่้นุ เอกี่รีาช้ในุท์างกี่ารีเม่อง ในุท์างศัาล ในุท์างเศัรีษฐกิี่จ ฯลฯ ของ
ปรีะเท์ศัไวใ้ห้มั�นุคง

ผู้มขอให้คุณแล่ะสุหภาพฯ โปรดิระล่่กถ่งฐานีะของสุยามหรอ่
ประเทีศิไทียก่อนี ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ ว่ิา สุมยันัี�นีประเทีศิไทียไมม่ี
ควิามเป็นีเอกราชแล่ะอธปิไติยสุมบูรณ์ เพราะจัำาต้ิองทีำาสุนีธสัิุญ์ญ์า
ไมเ่สุมอภาคกับประเทีศิทีนุีนิียมสุมยัใหม ่หรอ่ทีี�เรยีกว่ิา จัักรวิรรดิินิียม 
(Imperialism) หล่ายประเทีศิ ทีี�มสิีุทีธพิเิศิษเหน่ีอประเทีศิไทียหล่าย

ประการ อาทิี คนีในีบังคับต่ิางประเทีศิเหล่่านัี�นีทีำาผู้ิดิในีดิินีแดินี
ประเทีศิไทีย แต่ิศิาล่ไทียก็ไม่มีอำานีาจัตัิดิสิุนีชำาระล่งโทีษคนีทีำาผิู้ดิ
เหล่่านัี�นี หากรฐับาล่ไทียต้ิองสุ่งตัิวิคนีต่ิางประเทีศิทีี�ทีำาผิู้ดินัี�นีไปให้
ศิาล่กงสุลุ่ของต่ิางประเทีศิชำาระคดีิ

แมต่้ิอมาบางประเทีศิ อาทิี อังกฤษแล่ะฝ่รั�งเศิสุยอมผู่้อนีผู้นัีให้

มศีิาล่ต่ิางประเทีศิแล่ะศิาล่คดีิต่ิางประเทีศิ ซึ่่�งประกอบด้ิวิยผูู้้พพิากษา
ไทีย แล่ะทีี�ปรก่ษากฎหมายชาวิยุโรป รว่ิมกันีพิจัารณาพิพากษาคดีิ 
คนีในีบังคับอังกฤษแล่ะฝ่รั�งเศิสุนัี�นีก็ติาม แต่ิในีสุนีธสัิุญ์ญ์าก็ได้ิกำาหนีดิ
ไว้ิอีกว่ิา ถ้าควิามเหน็ีของผูู้พ้พิากษาไทียกับทีี�ปรก่ษากฎหมายชาวิยโุรป 
ขัดิแย้งกันี ก็ให้ถ่อเอาควิามเห็นีของทีี�ปรก่ษากฎหมายชาวิยุโรป 
เป็นีใหญ์่กว่ิาควิามเห็นีของผูู้้พิพากษาไทีย โดิยไม่ต้ิองคำาน่ีงว่ิา  
ผูู้้พิพากษาไทียมีจัำานีวินีมากกว่ิาทีี�ปรก่ษาชาวิยุโรป แม้กระนัี�นีในี 
สุนีธสัิุญ์ญ์าก็ยังได้ิกำาหนีดิไว้ิอีกว่ิา คดีิทีี�อยู่ในีศิาล่ต่ิางประเทีศินัี�นี 
กงสุลุ่อังกฤษก็ยงัมีอำานีาจัทีี�จัะถอนีคดีิไปชำาระทีี�ศิาล่กงสุลุ่อังกฤษได้ิ  
สุถานีกงสุุล่ของหล่ายประเทีศิมีศิาล่แล่ะมีคุกสุำาหรบัคนีในีบังคับ 

ของตินีโดิยเฉพาะแล่ะสิุทีธิพิเศิษอ่�นี ๆ ทีี�เรยีกติามศัิพท์ีกฎหมาย
ระหว่ิางประเทีศิว่ิา “สุภาพนีอกอาณาเขติ” (Extraterritoriality)
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สุ่วินีในีทีางเศิรษฐกิจันัี�นี ประเทีศิจัักรวิรรดิินิียมดัิงกล่่าวิก็มสิีุทีธิ
พิเศิษติามสุนีธสัิุญ์ญ์าไม่เสุมอภาค ค่อ ประเทีศิไทียถกูบังคับให้เก็บ
ภาษีขาเข้าได้ิติามทีี�สุนีธสัิุญ์ญ์ากำาหนีดิไว้ิ ค่อ เดิิมเก็บภาษีขาเข้าได้ิ

เพยีงรอ้ยล่ะ ๓ ของราคาสิุนีค้าขาเข้า แมร้ฐับาล่สุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย์
ได้ิมีการแกไ้ขสุนีธสัิุญ์ญ์าให้ประเทีศิไทียได้ิสิุทีธมิากข่�นี แต่ิก็ยังม ี
ขอ้กำาหนีดิอัติราภาษีศิลุ่กากรไว้ิอีกหล่ายประการ อีกทัี�งจัักรวิรรดิินิียม
หล่ายประเทีศิได้ิมีสิุทีธพิิเศิษโดิยได้ิ สัุมปทีานีป่าไม้ เหม่องแร ่การ- 
เดิินีเรอ่ ฯล่ฯ แล่ะมอีำานีาจักับอิทีธพิล่ในีทีางการเมอ่งเหน่ีอประเทีศิไทีย

ต่ิอมาในี พ.ศิ. ๒๔8๐ รฐับาล่ซึ่่�งพระยาพหล่ฯ หัวิหน้ีาคณะ- 
ราษฎร เป็นีนีายกรฐัมนีติรนัีี�นี ได้ิบอกเลิ่กสุนีธสัิุญ์ญ์าไม่เสุมอภาค
กับประเทีศิจัักรวิรรดิินิียมหล่ายประเทีศิดัิงกล่่าวิแล้่วิ ได้ิมีการเจัรจัา
สุนีธสัิุญ์ญ์าฉบับใหม่ ทีี�ประเทีศิไทียได้ิเอกราชแล่ะอธปิไติยสุมบูรณ์
ทีกุประการ

ต่ิอมาในีระหว่ิางสุงครามโล่กครั�งทีี� ๒ ซึ่่�งประเทีศิไทียถกูกองทัีพ
ญ์ี�ปุ่นีรุกรานี แล่ะรฐับาล่ไทียซึ่่�งมีจัอมพล่ พิบูล่ฯ เป็นีนีายกรฐัมนีติร ี 
ได้ิประกาศิสุงครามแล่ะก่อสุถานีะสุงครามแก่หล่ายประเทีศิ
สัุมพนัีธมิติร ขบวินีการเสุรไีทียก็ได้ิรว่ิมมอ่กับสัุมพนัีธมติิรในีการต่ิอสุู้
ญ์ี�ปุ่นีผูู้้รุกรานี อันีเป็นีผู้ล่ให้สัุมพนัีธมติิรรบัรองควิามเป็นีเอกราชของ

ชาติิไทีย ดัิงปรากฏติามเอกสุารหลั่กฐานีต่ิาง ๆ ซึ่่�งผู้มได้ินีำาล่งพิมพ์
ไวิใ้นีหนัีงสุ่อของผู้มว่ิาด้ิวิย “จัดิหมายของนีายปรดีีิ พนีมยงค์ ถ่ง 
พระพิศิาล่สุุขุมวิิที เร่�องหนัีงสุ่อจัดิหมายเหติุของเสุรไีทียเกี�ยวิกับ 
ปฏิบัติิการในีแคนีดีิ นิีวิเดิล่ฮีี แล่ะสุหรฐัอเมรกิา”
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หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๒ จะตุ้องรีกัี่ษาความปลอดีภััยในุปรีะเท์ศั 
ให้กี่ารีปรีะทุ์ษรีา้ยตุ่อกัี่นุลดีนุ้อยลงให้มากี่

ผู้มหวัิงว่ิา คุณแล่ะสุหภาพฯ สุามารถเปรยีบเทีียบสุถิติิการ- 

ประทีุษรา้ยต่ิอกันีสุมัยก่อนีวัินีทีี� ๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ กับภายหลั่ง  
๒๔ มถินุีายนี ปีนัี�นีว่ิา จัำานีวินีการประทีษุรา้ยภายหลั่ง ๒๔ มถินุีายนี  
นัี�นีได้ิล่ดิน้ีอยล่งมากเพยีงใดิ แล่ะขอใหเ้ปรยีบเทีียบสุถิติิการประทีษุรา้ย
ภายหลั่งวัินีทีี� 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ อันีเป็นีวัินีล้่มระบบประชาธปิไติย
ติามรฐัธรรมนีญู์ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ เป็นีต้ินีมาจันีถ่งปัจัจับุันีนีี�ว่ิา 

การประทีษุรา้ยต่ิอกันีได้ิเพิ�มข่�นีมากขนีาดิไหนี

หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๓ จะตุ้องบำารุีงความสุขของรีาษฎรีในุท์าง
เศัรีษฐกิี่จ โดียรีัฐบาลใหม่จะหางานุให้รีาษฎรีทุ์กี่คนุท์ำา จะวาง
โครีงกี่ารีเศัรีษฐกิี่จแห่งช้าติุ ไม่ปล่อยให้รีาษฎรีอดีอยากี่

ผู้มหวัิงว่ิา คณุก็ทีราบแล้่วิว่ิา ผู้มในีนีามของสุมาชกิคณะราษฎร
สุ่วินีมาก ได้ิเสุนีอเค้าโครงการเศิรษฐกิจัแหง่ชาติิติามหลั่กประการทีี� ๓  
นัี�นี แต่ิก็เกิดิอปุสุรรคขดัิขวิางทีี�ไมอ่าจัวิางโครงการติามเค้าโครงการ 
ทีี�ผู้มได้ิเสุนีอนัี�นีได้ิ แม้กระนัี�นีคณะราษฎรก็ได้ิพยายามทีี�จัะบำารุง 
ควิามสุุขสุมบูรณ์ของราษฎรในีทีางเศิรษฐกิจั โดิยหางานีให้ราษฎร 

จัำานีวินีมากได้ิทีำา จ่ังไมป่ล่่อยใหร้าษฎรอดิอยาก ขอใหท่้ีานีทีี�มคีวิาม- 
ปรารถนีาดีิโปรดิพิจัารณาสุถิติิการโจัรกรรม อันีเน่ี�องจัากควิาม- 
อดิอยากของราษฎรนัี�นี ในีสุมัยก่อนี ๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ กับ 
ภายหลั่ง ๒๔ มิถนุีายนี ๒๔๗๕ แล่ะภายหลั่ง 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐  
เป็นีต้ินีมาติามทีี�ปรากฏชดัิแจ้ังอยูใ่นีเวิล่านีี�
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หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๔ จะตุ้องให้รีาษฎรีได้ีสิท์ธิเิสมอภัาคกัี่นุ
ผู้มขอให้คุณแล่ะสุหภาพฯ ศ่ิกษาประวัิติิศิาสุติรแ์ห่งควิาม- 

ไมเ่สุมอภาคระหว่ิางคนีไทียนัี�นีก็ยอ่มทีราบแล้่วิว่ิา ก่อนี ๒๔ มถินุีายนี 

๒๔๗๕ พระบรมวิงศิานีวุิงศ์ิตัิ�งแต่ิชั�นีหมอ่มเจ้ัาข่�นีไปมสิีุทีธพิเิศิษกว่ิา
สุามญั์ชนีหล่ายประการ อาทิี ในีทีางการศิาล่ทีี�ท่ีานีเหล่่านัี�นีต้ิองหาเปน็ี
จัำาเล่ยในีคดีิอาญ์าก็ไมต้่ิองข่�นีศิาล่อาญ์า หากพระองค์ทีรงข่�นีต่ิอศิาล่
กระทีรวิงวัิงเป็นีพเิศิษ ฯล่ฯ

ต่ิอมาธรรมนีญู์การปกครองแผู้่นีดิินีสุยามฉบับชั�วิคราวิฉบับ 

๒๗ มิถนุีายนี ๒๔๗๕ ได้ิสุถาปนีาสิุทีธเิสุมอภาคกันีของราษฎรไทีย
ทัี�งหล่ายอันีเปน็ีแมบ่ทีของรฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ แล่ะ  
๙ พฤษภาคม ๒๔8๙

หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๕ จะตุ้องให้รีาษฎรีได้ีมีเสรีภีัาพ มีความเป็นุ

อิสรีะ เม่�อเสรีภีัาพนีุ�ไม่ขัดีตุ่อหลักี่ ๔ ปรีะกี่ารีดัีงกี่ล่าวข้างตุ้นุ
ผู้มหวัิงว่ิา คุณแล่ะสุหภาพฯ ย่อมเปรยีบเทีียบได้ิว่ิา เม่�อก่อนี 

๒๔ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ นัี�นี ราษฎรมีเสุรภีาพสุมบูรณ์อย่างใดิบ้าง  
เม่�อเทีียบกับหลั่ง ๒๔ มิถนุีายนีนัี�นี แล่ะเทีียบกับภายหลั่งรฐัประหาร  
8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ อันีเป็นีวัินีล้่มระบบประชาธิปไติยติาม 

รฐัธรรมนีูญ์ฉบับ ๒๔8๙ นัี�นีว่ิา แม้แต่ิจัะได้ิมีการเขียนีเร่�องสิุทีธิ
เสุรภีาพของราษฎรไว้ิ แต่ิในีทีางปฏิบัติิได้ิมีการหลี่กเลี่�ยงโดิยวิิธี
ประกาศิภาวิะฉกุเฉินีแล่ะประกาศิกฎอัยการศ่ิก เกินีกว่ิาควิามจัำาเปน็ี
เพยีงใดิบ้าง
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หลักี่ปรีะกี่ารีที์� ๖ จะตุ้องให้กี่ารีศึักี่ษาอย่างเต็ุมที์�แก่ี่รีาษฎรี
ผู้มหวัิงว่ิา คณุแล่ะสุหภาพฯ ย่อมเปรยีบเทีียบได้ิว่ิา เม่�อก่อนีวัินีทีี� 

๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ นัี�นี การศ่ิกษาได้ิถกูจัำากัดิอยา่งไร แล่ะภายหลั่ง  
๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ ราษฎรได้ิมสิีุทีธศ่ิิกษาอยา่งเต็ิมทีี�เพยีงใดิ แล่ะ
ภายหลั่ง 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ เปน็ีต้ินีมาจันีถ่งปจััจับุนัีนีี� ราษฎรต้ิอง 
ถกูจัำากัดิการศ่ิกษาอยา่งใดิบ้าง

ขอ้ ๖.

ผูู้แ้ที่นสหภิ�พิฯ : ขอเรยีนีถามว่ิา ภายหลั่งประกาศิใชร้ฐัธรรมนีญู์ 

ประชาธปิไติยฉบับ ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ แล้่วิระบบประชาธปิไติยได้ิ
ดิำาเนิีนีไปอยา่งใดิบ้าง

ป.พิ. : ๑. ภายหลั่งประกาศิใชร้ฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติยฉบบันัี�นี
แล้่วิ คณะราษฎรก็พ้นีจัากหน้ีาทีี�บรหิารแล่ะหมดิหน้ีาทีี�ในีการมีสุ่วินี
ควิบคมุการบรหิารราชการแผู้่นีดิินี ค่อ รฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๔8๙ ได้ิ
ยกเลิ่กสุมาชิกสุภาผูู้้แทีนีราษฎรประเภทีทีี� ๒ ทีี�ได้ิรบัการแต่ิงตัิ�งโดิย

พระมหากษัติรยิต์ิามคำาเสุนีอของรฐับาล่ ฉะนัี�นี ผูู้ก่้อการฯ หรอ่สุมาชกิ
คณะราษฎรซึ่่�งเป็นีสุมาชิกประเภทีทีี� ๒ ในีสุภาฯ นัี�นีจ่ังหมดิหน้ีาทีี�
ควิบคมุการบรหิารราชการแผู่้นีดิินีอีกต่ิอไป รฐัสุภาติามรฐัธรรมนีญู์

ใหม่นัี�นีประกอบด้ิวิยสุภาผูู้้แทีนีแล่ะพฤฒสุภาซึ่่�งสุมาชิกเป็นีผูู้ไ้ด้ิรบั
การเล่่อกตัิ�งจัากราษฎร

ผูู้้ก่อการฯ หรอ่สุมาชิกคณะราษฎรจ่ังแยกย้ายกันีไปประกอบ
ธุรกิจัของตินี ค่อ สุ่วินีหน่ี�งไปประกอบธุรกิจัสุ่วินีตัิวิทีี�ไม่เกี�ยวิกับ
การเม่อง อีกสุ่วินีหน่ี�งสุมัครใจัรบัใช้ชาติิทีางการเม่องโดิยสัุงกัดิ
พรรคการเม่องต่ิาง ๆ ติามทีรรศินีะคติิของแต่ิล่ะคนี อาทิี นีายควิง 
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อภัยวิงศ์ิ กับเพ่�อนีสุ่วินีหน่ี�งสัุงกัดิพรรคประชาธปิัติย,์ พล่.ร.ติ. ถวัิล่ย ์ 
ธำารงนีาวิาสุวัิสุดิิ� กับเพ่�อนีสุ่วินีหน่ี�งสัุงกัดิพรรคแนีวิรฐัธรรมนีูญ์,  
นีายสุงวินี ตุิล่ารกัษ์ กับเพ่�อนีสุ่วินีหน่ี�งสัุงกัดิพรรคสุหชพี ฯล่ฯ สุ่วินีผู้ม

มไิด้ิสัุงกัดิพรรคใดิ ดัิงนัี�นี เหติกุารณ์ทีี�เกิดิข่�นีภายหลั่ง ๙ พฤษภาคม 
๒๔8๙ จ่ังไมอ่ยูใ่นีควิามรบัผู้ิดิชอบของคณะราษฎร

ฉะนัี�นี บคุคล่ใดิในีสัุงกัดิหรอ่ไมสัุ่งกัดิพรรคใดิ แต่ิถ้าเปน็ีรฐับาล่
ภายหลั่งวัินีดัิงกล่่าวินัี�นีก็ต้ิองรบัผู้ดิิชอบต่ิอผู้ล่ทีี�เกิดิข่�นีต่ิอการบรหิาร 
ของตินี อาทิี ผู้มเป็นีนีายกรฐัมนีติรจีันีถ่งวัินีทีี� ๒๒ สิุงหาคม ๒๔8๙ 

ผู้มก็รบัผิู้ดิชอบในีนีามของผู้มเองแล่ะของรฐับาล่จันีถ่งวัินีนัี�นี พล่.ร.ติ. 
ถวัิล่ย ์ธำารงนีาวิาสุวัิสุดิิ� เปน็ีนีายกรฐัมนีติรตัีิ�งแต่ิ ๒๙ สิุงหาคม ๒๔8๙ 
ถ่ง 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ ก็รบัผู้ิดิชอบในีนีามของตินีเองแล่ะของ
รฐับาล่จันีถ่งวัินีนัี�นี ทัี�งนีี�ไมเ่กี�ยวิกับคณะราษฎรทีี�สุล่ายไปแล้่วิ ฉะนัี�นี 
จ่ังไมเ่ปน็ีธรรมทีี�จัะให้นีายควิงฯ หรอ่ผูู้ก่้อการฯ ทีี�ไมเ่กี�ยวิขอ้งกับรฐับาล่

ดัิงกล่่าวิรบัผู้ิดิชอบด้ิวิย
๒. ระบบประชาธปิไติยได้ิหยดุิชะงกัล่งตัิ�งแต่ิวัินีทีี� 8 พฤศิจิักายนี 

๒๔๙๐ โดิยมีระบบปกครองทีี�มิใช่ประชาธิปไติยซึ่่� งบุคคล่แล่ะ 
คณะบุคคล่ทีี�สุถาปนีาระบบปกครองชนิีดิดัิงกล่่าวินัี�นี รวิมทัี�งผูู้้นิียม 
ชมชอบด้ิวิยต้ิองรบัผู้ิดิชอบต่ิอปวิงชนีชาวิไทีย

 ขอ้ ๗.

ผูู้แ้ที่นสหภิ�พิฯ : โปรดิกรุณาชี�แจังว่ิา ระบบประชาธปิไติยหยุดิ
ชะงกัล่งตัิ�งแต่ิ 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ จันีถ่งปัจัจับุันีนีี�อยา่งใดิบ้าง

ป.พิ. : เอกสุารหลั่กฐานีทีางราชการแล่ะทีางรฐัสุภาปรากฏ 
ชดัิแจ้ังแล้่วิ ผู้มขอสุรุปดัิงต่ิอไปนีี�
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๑. เม่�อวัินีทีี� 8 พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ ได้ิมบีุคคล่คณะหน่ี�งใชช้่�อ
ว่ิา “คณะรฐัประหาร” ได้ิยด่ิอำานีาจัปกครองประเทีศิไทีย โดิยล้่มระบบ
ประชาธปิไติยแหง่รฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๙ พฤษภาคม ๒๔8๙ ทีี�ได้ิบญั์ญ์ติัิ

ไวิโ้ดิยถกูต้ิองติามวิิธกีารของรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๑๐ ธนัีวิาคม ๒๔๗๕  
ซึ่่�งพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ ได้ิพระราชทีานี

ครั�นีแล้่วิคณะรฐัประหารได้ิสุถาปนีาระบบการปกครองใหม่
โดิยพล่การ ค่อ ได้ิประกาศิใช้รฐัธรรมนีูญ์ฉบับชั�วิคราวิ ล่งวัินีทีี�  
๙ พฤศิจิักายนี ๒๔๙๐ ทีี�มีฉายาว่ิา “รฐัธรรมนีญู์ฉบับใต้ิติุ่ม” ซึ่่�งได้ิ 
บัญ์ญ์ัติิให้มีวิุฒิสุภาทีี�สุมาชิกได้ิรบัการแต่ิงตัิ�ง มิใช่ด้ิวิยการเล่่อกตัิ�ง 
จัากราษฎร ฉะนัี�นีจ่ังเปน็ีการด่ิงใหป้ระเทีศิไทียเดิินีถอยหลั่งเขา้คล่อง 
ไปสุูป่ระชาธปิไติยทีี�ไมสุ่มบรูณ์ ระบบของคณะรฐัประหารนัี�นีเปน็ีแมบ่ที 
ให้แก่รฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๔๙๒ แล่ะเป็นีแม่บทีให้แก่ระบบปกครอง 
ต่ิอ ๆ มาอีกหล่ายระบบ ซึ่่�งบางครั�งสุมาชิกวิฒุสิุภาเป็นีผูู้้ทีี�ได้ิรบัแต่ิงตัิ�ง 
แล่ะบางครั�งไมม่วีิฒุสิุภา แต่ิได้ิเอาวิิธกีารแต่ิงตัิ�งสุมาชกิประเภทีทีี� ๒  
ของสุภาผูู้้แทีนีราษฎรทีี�เลิ่กไปโดิยรฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๙ พฤษภาคม  
๒๔8๙ นัี�นีกลั่บมาใชอี้ก

คณุแล่ะสุหภาพฯ ย่อมวิินิีจัฉัยได้ิว่ิา บุคคล่แล่ะคณะบุคคล่ท่ี่�
สถุ�ปน�รั้ะบบก�รั้เม่องท่ี่�ไม่เป็นปรั้ะช�ธิปิไตยน้�น ต้องรั้บ้ผู้ิดชอบ

ต่อปวงชนช�วไที่ย มิใช่คณะรั้�ษฎรั้ต้องรั้บ้ผู้ิดชอบ

๒. แม้ว่ิาระบบปกครองประเทีศิไทียไดิ้ดิำาเนิีนีติามแม่บทีของ
คณะรฐัประหารเป็นีเวิล่ารวิมได้ิ ๑๒ ปีเศิษ แต่ิในีวัินีทีี� ๒๐ ติุล่าคม 
๒๕๐๑ คณะบคุคล่อีกคณะหน่ี�งทีี�ใชช้่�อว่ิา “คณะปฏิวัิติิ” โดิยจัอมพล่ 

สุฤษดิิ�ฯ เป็นีหัวิหน้ีา ได้ิทีำาการย่ดิอำานีาจัการปกครองประเทีศิ แล่ะ 
ใช้อำานีาจัเด็ิดิขาดิโดิยสิุ�งทีี�เรยีกว่ิา “คำาสัุ�งคณะปฏิวัิติิ” ซึ่่�งหัวิหน้ีา 
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คณะปฏิวัิติิมีอำานีาจัเด็ิดิขาดิสัุ�งจัำาคุกแล่ะสัุ�งประหารชีวิิติบุคคล่ 
ทีี�ต้ิองหาว่ิากระทีำาผู้ิดินัี�นีได้ิ โดิยไม่ต้ิองสุ่งตัิวิผูู้้ต้ิองหาว่ิากระทีำา 
ควิามผู้ิดินัี�นีให้ศิาล่ยติุิธรรมพจิัารณาพพิากษา

ต่ิอมาเม่�อวัินีทีี� ๒๐ มกราคม ๒๕๐๒ ได้ิประกาศิใช ้“ธรรมนีญู์
การปกครองราชอาณาจัักรไทีย” ซึ่่�งติามมาติรา ๑๗ ให้อำานีาจั 
นีายกรฐัมนีติร ี(จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ) โดิยมติิของคณะรฐัมนีติร ีมอีำานีาจั
สัุ�งหรอ่กระทีำาการใดิๆ ได้ิ ซึ่่�งหมายถ่งอำานีาจัเด็ิดิขาดิสัุ�งจัำาคุกแล่ะ 
สัุ�งประหารชวิีิติติามทีี�นีายกรฐัมนีติรเีห็นีสุมควิรในีการปราบปรามการ 
บอ่นีทีำาล่ายควิามมั�นีคงของราชอาณาจัักร หรอ่ราชบลั่ลั่งก์ หรอ่การ- 
บ่อนีทีำาล่ายควิามสุงบทีี�เกิดิภายในีหรอ่ภายนีอกราชอาณาจัักร

คุณแล่ะสุหภาพฯ ย่อมวิินิีจัฉัยได้ิว่ิา บุคคล่แล่ะคณะบุคคล่ 
ท่ี่�สถุ�ปน�รั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้น้�น แล่ะผูู้้นิยมส่งเสรั้มิรั้ะบบน้�น ต้อง 
รั้บ้ผู้ิดชอบต่อปวงชนช�วไที่ย มิใช่คณะรั้�ษฎรั้ต้องรั้บ้ผู้ิดชอบ

๓. ในีคำาปรารภแห่งธรรมนีญู์การปกครองราชอาณาจัักรไทีย
ฉบับดัิงกล่่าวิในี (๒) นัี�นีกล่่าวิไวิใ้จัควิามว่ิา ธรรมนีญู์ฉบับนัี�นีใชไ้ป
พล่างก่อนีในีระหว่ิางทีี�รา่งรฐัธรรมนีูญ์ทีี�เหมาะสุม ฉะนัี�นี ในีวัินีทีี�  
๓ กมุภาพนัีธ ์๒๕๐๒ นัี�นีจ่ังได้ิมปีระกาศิแต่ิงตัิ�ง “สุภารา่งรฐัธรรมนีญู์” 

ประกอบด้ิวิยสุมาชกิจัำานีวินี ๒๔๐ คนี
สุภารา่งรฐัธรรมนีูญ์ไดิใ้ช้เวิล่า ๙ ปี จ่ังรา่งรฐัธรรมนีูญ์ทีี� 

เหมาะสุมติามควิามประสุงค์นัี�นีสุำาเรจ็ั ผู้มขอให้สุหภาพฯ กับนิีสิุติ
นัีกศ่ิกษาแล่ะประชาชนีบันีท่ีกไว้ิเป็นีประวัิติิการณ์ในีโล่กนีี�ทีี�ไม่เคยมี 
สุภารา่งรฐัธรรมนีญู์ของประเทีศิใดิเล่ยทีี�ใช้เวิล่านีานีถ่ง ๙ ปีในีการ

รา่งรฐัธรรมนีญู์ แล่ะผู้มขอใหสุ้หภาพฯ โปรดิสุำารวิจัด้ิวิยว่ิา ในีระหว่ิาง
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เวิล่า ๙ ปีนัี�นี ชาติิไทียต้ิองเสีุยเงนิีเด่ิอนีแล่ะค่าใชจ่้ัายของสุภารา่งรฐั
ธรรมนีญู์เป็นีจัำานีวินีเท่ีาใดิ

คณุแล่ะสุหภาพฯ ก็ย่อมวิินิีจัฉัยได้ิว่ิา บุคคล่แล่ะคณะบุคคล่

ท่ี่�สถุ�ปน�รั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้น้�น รั้วมท้ี่�งผูู้้นิยมส่งเสรั้มิรั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้
น้�น ต้องรั้บ้ผู้ิดชอบต่อปวงชนช�วไที่ย

๔. เม่�อได้ิประกาศิใชร้ฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๐ มถินุีายนี ๒๕๑๑ อันี
เป็นีรฐัธรรมนีญู์ทีี�เสีุยค่าใชจ่้ัายสุงูมากในีการรา่งนัี�นีแล้่วิ รฐัธรรมนีญู์

ฉบับนัี�นีก็ใช้ต่ิอมาได้ิเพียง ๓ ปี ๕ เด่ิอนีเท่ีานัี�นี ครั�นีถ่งวัินีทีี� ๑๗ 
พฤศิจิักายนี ๒๕๑๔ จัอมพล่ ถนีอม กิติติิขจัร ซึ่่�งเป็นีผูู้้ล่งนีามรบั 
สุนีองฯ รฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๐ มิถุนีายนี ๒๕๑๑ นัี�นีก็ได้ิทีำาการย่ดิ 
อำานีาจัปกครองประเทีศิโดิยล้่มระบบรฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๕๑๑ นัี�นี แล้่วิ
ปกครองประเทีศิโดิย “คำาสัุ�งคณะปฏิวัิติิ” ได้ิเหมอ่นีดัิงทีี�กล่่าวิในี (๒) 

แล่ะต่ิอมาได้ิมีประกาศิใช ้“ธรรมนีญู์การปกครองราชอาณาจัักรไทีย 
พ.ศิ. ๒๕๑๕” ซึ่่�งใหอ้ำานีาจันีายกรฐัมนีติรเีหมอ่นีดัิงทีี�กล่่าวิในี (๒) นัี�นี

คณุแล่ะสุหภาพฯ ก็ยอ่มวิินิีจัฉัยได้ิอีกว่ิา บคุคล่แล่ะคณะบุคคล่
ท่ี่�สถุ�ปน�รั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้ รั้วมท้ี่�งผูู้้นิยมส่งเสรั้มิรั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้น้�น 
ต้องรั้ว่มก้นรั้บ้ผู้ิดชอบต่อปวงชนช�วไที่ย มิใช่คณะรั้�ษฎรั้ต้อง 

รั้บ้ผู้ิดชอบ

๕. ภายหลั่งเหติกุารณ์ ๑๔ ติลุ่าคม ๒๕๑๖ ซึ่่�งรฐับาล่จัอมพล่ 
ถนีอมฯ พ้นีจัากติำาแหน่ีงแล้่วิ รฐับาล่สัุญ์ญ์า ธรรมศัิกดิิ� ซึ่่�งรบัหน้ีาทีี�
บรหิารราชการแผู่้นีดิินีต่ิอมานัี�นี ได้ิตัิ�งคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนีญู์

ข่�นีคณะหน่ี�ง แล้่วิได้ิเสุนีอรา่งรฐัธรรมนีญู์ต่ิอสุภานิีติิบญั์ญ์ติัิแหง่ชาติิ
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สุภาฯ นัี�นีพจิัารณาเหน็ีชอบใหม้รีฐัสุภาประกอบด้ิวิยสุภาผูู้้แทีนี
ราษฎร ซึ่่�งสุมาชกิได้ิรบัแต่ิงตัิ�งจัากราษฎร แล่ะวิฒุสิุภา ซึ่่�งพระมหา- 
กษัติรยิ์ทีรงแต่ิงตัิ�ง โดิยประธานีองคมนีติรเีป็นีผูู้้รบัสุนีองพระบรม- 
ราชโองการ

เม่�อประธานีสุภานิีติิบัญ์ญ์ัติิแห่งชาติิได้ินีำารา่งรฐัธรรมนีญู์ข่�นี
ทีูล่เกล้่าฯ ถวิายพระมหากษัติรยิ์ เม่�อวัินีทีี� ๗ ติุล่าคม ๒๕๑๗ แล้่วิ 
ได้ิทีรงพระกรุณาโปรดิเกล้่าฯ ล่งพระปรมาภิไธยใหใ้ช้รฐัธรรมนีูญ์
ฉบับนัี�นี เม่�อวัินีทีี� ๗ ติุล่าคมนัี�นี แต่ิได้ิพระราชทีานีพระราชดิำารกัิบ

ข้อสัุงเกติบางประการทีี�ทีรงค้านีว่ิาขัดิต่ิอหลั่กปกครองประชาธปิไติย
ซึ่่�งพระมหากษัติรยิ์เป็นีประมุข ดัิงนัี�นีรฐับาล่จ่ังได้ิรา่งรฐัธรรมนีูญ์
แกไ้ขวิิธีแต่ิงตัิ�งวิุฒิสุมาชิกโดิยเปลี่�ยนีจัากประธานีองคมนีติรเีป็นี 
ผูู้ล้่งนีามรบัสุนีองฯ มาเปน็ีนีายกรฐัมนีติรเีปน็ีผูู้ร้บัสุนีองฯ เชน่ีเดีิยวิกับ
วิิธแีต่ิงตัิ�งวิฒุสิุมาชกิ ติามรฐัธรรมนีญู์ฉบบัใต้ิติุ่มของคณะรฐัประหาร

แล่ะของฉบับ พ.ศิ. ๒๔๙๒ ซึ่่�งมผีูู้โ้ฆษณาให้คนีหล่งเขา้ใจัผิู้ดิว่ิาเป็นี
ประชาธปิไติยทีี�สุุดินัี�นี แทีนีทีี�จัะให้ราษฎรเป็นีผูู้้เล่่อกทัี�งวิุฒิสุมาชิก 
สุภานิีติิบญั์ญ์ติัิเหน็ีชอบด้ิวิยติามรา่งรฐัธรรมนีญู์แกไ้ขเพิ�มเติิมนัี�นี แล้่วิ
รฐับาล่นีำาข่�นีทีลู่เกล้่าฯ ถวิายโปรดิเกล้่า ฯ ล่งนีามพระปรมาภิไธยใหใ้ช ้
“รฐัธรรมนีญู์แหง่ราชอาณาจัักรไทียฉบับแกไ้ขเพิ�มเติิม พ.ศิ. ๒๕๑8” 

เม่�อวัินีทีี� ๑๙ มกราคม ๒๕๑8
รั้ะบบปกครั้องท่ี่�ไม่ใชป่รั้ะช�ธิปิไตยสมบูรั้ณด้์งกล่่�วน้�น ไม่อยู่

ในคว�มรั้บ้ผู้ิดชอบข้องคณะรั้�ษฎรั้ท่ี่�ต้องรั้บ้ผู้ิดชอบ

๖. เม่�อไดิใ้ช้รฐัธรรมนีญู์ฉบับ ๒๕๑๗ แล่ะแกไ้ขเพิ�มเติิมฉบับ 

๒๕๑8 ดัิงกล่่าวิในี (๖) ข้างบนีนัี�นี ได้ิประมาณ ๑ ปีเศิษ ก็มีบุคคล่
คณะหน่ี�งใช้ช่�อว่ิา “คณะปฏิรูปการปกครองแผู้่นีดิินี” โดิย พล่.ร.อ. 
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สุงัดิ ชล่ออยู่ เป็นีหัวิหน้ีา ได้ิทีำาการย่ดิอำานีาจัการปกครองแผู้่นีดิินี
ล้่มระบบปกครองติามรฐัธรรมนีญู์ฉบับทีี�กล่่าวิในี (๕) นัี�นีเม่�อ พ.ศิ.  
๒๕๑๙ แล่ะได้ิปกครองประเทีศิโดิยสิุ�งทีี�เรยีกว่ิา “คำาสัุ�งคณะปฏิรูป”  
ซึ่่�งหัวิหน้ีาคณะปฏิรูปมีอำานีาจัเด็ิดิขาดิเช่นีเดีิยวิกับจัอมพล่สุฤษดิิ�ฯ  
หัวิหน้ีาคณะปฏิวัิติิ ๒๕๐๑ แล่ะจัอมพล่ ถนีอมฯ หัวิหน้ีาคณะปฏิวัิติิ  
๑๗ พฤศิจิักายนี ๒๕๑๔ ทีี�ได้ิมอีำานีาจัดัิงกล่่าวินัี�นีมาแล้่วิ

ต่ิอมาเม่�อวัินีทีี� ๒๒ ติุล่าคม ๒๕๑๙ ได้ิทีรงพระกรุณา 
โปรดิเกล้่าฯ ใหต้ิรารฐัธรรมนีญู์แหง่ราชอาณาจัักรไทีย ซึ่่�งได้ิกำาหนีดิไว้ิ

ในีมาติรา ๒๙ ใหอ้ำานีาจันีายกรฐัมนีติรใีชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิดัิงกล่่าวินัี�นี 
ด้ิวิยควิามเห็นีชอบของคณะรฐัมนีติรแีล่ะของสุภาทีี�ปรก่ษานีายก- 
รฐัมนีติร ี ทีำานีองเดีิยวิกับมาติรา ๑๗ แห่งธรรมนีูญ์การปกครอง 
ราชอาณาจัักรไทียฉบับ พ.ศิ. ๒๕๐๒ ทีี�ให้อำานีาจัเด็ิดิขาดิแก่รฐับาล่ 
จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ แล่ะฉบบั พ.ศิ. ๒๕๑๔ ให้อำานีาจัเด็ิดิขาดิแก่จัอมพล่ 

ถนีอมฯ ดัิงทีี�ได้ิกล่่าวิแล้่วิในี (๒) แล่ะ (๔) นัี�นี
อน่ี�ง ได้ิทีรงพระกรุณาโปรดิเกล้่าฯ แต่ิงตัิ�งให้นีายธานิีนีทีร ์ 

กรยัวิิเชยีร เป็นีนีายกรฐัมนีติร ีท่ีานีผูู้นี้ี�ก็ไดิใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิสัุ�งประหาร
ชีวิิติแล่ะจัำาคุกผูู้้ต้ิองหาว่ิากระทีำาควิามผิู้ดิหล่ายรายโดิยมิได้ิสุ่งตัิวิ 
ผูู้้ต้ิองหาให้ศิาล่พจิัารณาพพิากษา 

รั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้ด้งกล่่�วน้�นไม่อยู่ในคว�มรั้บ้ผู้ิดชอบข้อง 
คณะรั้�ษฎรั้

๗. ต่ิอมาเม่�อวัินีทีี� ๒๐ ติลุ่าคม ๒๕๒๐ ก็ได้ิมบีุคคล่คณะหน่ี�ง 
ใช้ช่�อว่ิา “คณะปฏิวัิติิ” ภายใต้ิการนีำาของ พล่.ร.อ. สุงัดิ ชล่ออยู ่ 
ได้ิทีำาการยด่ิอำานีาจัปกครองประเทีศิแล่ะไดิใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิปกครอง
ประเทีศิ โดิยสิุ�งทีี�เรยีกว่ิา “คำาสัุ�งคณะปฏิวัิติิ” ทีำานีองเดีิยวิกับทีี�จัอมพล่ 



การพัฒันาประชาธิปิไตยตามปณิิธิานของคณิะราษฎร 137

สุฤษดิิ�ฯ แล่ะจัอมพล่ ถนีอมฯ แล่ะ พล่.ร.อ. สุงัดิฯ นัี�นีเองได้ิเคยใช้ 
อำานีาจัเด็ิดิขาดิมาแล้่วิ

ต่ิอมาเม่�อวัินีทีี� ๙ พฤศิจิักายนี ๒๕๒๐ ได้ิทีรงพระกรุณา 
โปรดิเกล้่าฯ ให้ติราธรรมนีญู์การปกครองราชอาณาจัักรไทียฉบับใหม ่ 
ซึ่่�งได้ิกำาหนีดิไวิใ้นีมาติรา ๒๗ ให้อำานีาจันีายกรฐัมนีติรใีช้อำานีาจั 
เด็ิดิขาดิโดิยควิามเห็นีชอบของคณะรฐัมนีติรแีล่ะสุภานีโยบายแหง่ชาติิ  
ทีำานีองเดีิยวิกันีทีี�ได้ิกล่่าวิในี (๒), (๔), (๖), นัี�นี

อน่ี�ง ทีรงพระกรุณาโปรดิเกล้่าฯ แต่ิงตัิ�ง พล่.อ. เกรยีงศัิกดิิ�  
ชมะนัีนีทีน์ี เปน็ีนีายกรฐัมนีติร ีท่ีานีผูู้นี้ี�ก็ไดิใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิสัุ�งล่งโทีษ 
ผูู้้ต้ิองหาว่ิากระทีำาควิามผู้ิดิหล่ายรายโดิยมิได้ิสุ่งตัิวิผูู้้ต้ิองหาให้ศิาล่
พจิัารณาพพิากษา 

รั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้ด้งกล่่�วน้�นไม่อยู่ในคว�มรั้บ้ผู้ิดชอบข้อง 
คณะรั้�ษฎรั้

๘. ต่ิอมาเม่�อวัินีทีี� ๒๒ ธนัีวิาคม ๒๕๒๑ ได้ิทีรงพระกรุณา 
โปรดิเกล้่าฯ ให้ติรารฐัธรรมนีญู์แห่งราชอาณาจัักรไทีย รฐัธรรมนีญู์
ฉบับนีี�มีบทีบัญ์ญั์ติิหล่ายประการทีี�คล้่ายกับรฐัธรรมนีญู์ฉบับ พ.ศิ. 
๒๔๙๒ ซึ่่�งสุาระสุำาคัญ์ สุ่บจัากรฐัธรรมนีญู์ฉบบัใต้ิติุ่มของรฐัประหาร 

พ.ศิ. ๒๔๙๐ อาทิี กำาหนีดิให้มีรฐัสุภา ค่อ สุภาผูู้้แทีนี ประกอบด้ิวิย 
สุมาชิกซึ่่�งราษฎรเล่่อกตัิ�ง แล่ะวิุฒิสุภา ประกอบด้ิวิยสุมาชิกซึ่่�ง 
พระมหากษัติรยิท์ีรงแต่ิงตัิ�ง โดิยนีายกรฐัมนีติรเีป็นีผูู้้ล่งนีามรบัสุนีอง
พระบรมราชโองการ

รั้ะบบปกครั้องด้งกล่่�วน้�นไม่อยู่ในคว�มรั้้บผู้ิดชอบข้อง 
คณะรั้�ษฎรั้
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ขอ้ ๘.

ผูู้้แที่นสหภิ�พิฯ : ขอเรยีนีถามว่ิา ท่ีานีมคีวิามเห็นีอยา่งไร ต่ิอ
ควิามคิดิของหล่ายคนีทีี�เขยีนีบทีควิามบ้าง เขยีนีเป็นีหนัีงสุ่อเล่่มบ้าง 
พดูิปรารภกันีบา้งว่ิาอยากให้มรีะบบปกครองทีี�รฐับาล่มอีำานีาจัเด็ิดิขาดิ
อยา่งจัอมพล่ สุฤษดิิ� ธนีะรชัต์ิ ปราบปรามโจัรกรรมแล่ะการประทีษุรา้ย

ต่ิอกันีทีี�ชกุชมุนัี�นีให้ล่ดิน้ีอยหรอ่หมดิสิุ�นีไป 
ป.พิ. : ผู้มมคีวิามเห็นีต่ิอเร่�องทีี�คณุถามนัี�นี ดัิงต่ิอไปนีี�
๑. ผู้มเห็นีใจัผูู้้ทีี�ปรารถนีาใหโ้จัรกรรมแล่ะการประทุีษรา้ยต่ิอกันี 

ล่ดิน้ีอย หรอ่หมดิสิุ�นีไปในีประเทีศิไทีย สุ่วินีวิิธทีีี�จัะทีำาใหเ้ร่�องเหล่่านัี�นี 
ล่ดิน้ีอยหรอ่หมดิสิุ�นีไปนัี�นี ก็ต้ิองวิินิีจัฉัยว่ิา เร่�องเหล่่านัี�นีเกิดิจัาก 
สุมฏุฐานีใดิ ให้ถกูต้ิองเสีุยก่อนี แล้่วิจ่ังพิจัารณาถ่งวิิธทีีี�จัะแกใ้ห้เร่�อง
ชั�วิรา้ยเหล่่านัี�นีล่ดิน้ีอยล่งหรอ่เสุ่�อมสุล่ายไปในีทีี�สุดุิได้ิ

ผู้มขอใหสุ้หภาพฯ เปรยีบเทีียบว่ิา โรคภัยต่ิาง ๆ ของมนีษุยนั์ี�นี 
ต้ิองใช้วิิธแีกไ้ข ๒ ทีางประกอบกันี ค่อ วิิธทีีี�หน่ี�ง “ป้องกันี” เพ่�อมิให้ 
โรคนัี�นีเกิดิข่�นี แล่ะวิิธทีีี�สุองค่อ “รกัษา” เม่�อโรคนัี�นีเกิดิข่�นี

สุ่วินีวิิธรีกัษาโรคนัี�นี ผูู้้ป่วิยเจ็ับก็ต้ิองขอให้แพทีย์รกัษา ผูู้้ป่วิย

จัะกำาหนีดิเอาเองไม่ได้ิว่ิา ขอให้แพทีย์ผู้่าตัิดิอวัิยวิะของตินี แพทีย ์
ทีี�ดีิก็จัะไมย่อมทีำาติามใจัผูู้้ปว่ิย หากแพทียต้์ิองติรวิจัอาการคนีป่วิยให้
รูสุ้มฏุฐานีถกูต้ิองเสีุยก่อนี แล้่วิจ่ังใชวิ้ิธรีกัษาติามสุมฏุฐานีนัี�นี ซึ่่�งอาจั

ใช้วิิธรีกัษาทีางยาหรอ่วิิธรีกัษาทีางศัิล่ยกรรม หรอ่ผู่้าตัิดิติามสุภาพ
ควิามเหมาะสุมแก่สุมฏุฐานีของโรค มใิชศั่ิล่ยแพทียใ์ชวิ้ิธผีู้่าตัิดิเสุมอ

ไป เพราะโรคหล่ายชนิีดิไมอ่าจัรกัษาใหห้ายไดิโ้ดิยวิิธผีู้า่ตัิดิ หากต้ิอง
รกัษาทีางยาฉันีใดิก็ดีิ โจัรกรรมแล่ะการประทีุษรา้ยต่ิอกันี ซึ่่�งเป็นี 
โรครา้ยของสัุงคมนัี�นี ก็ไมอ่าจัรกัษาใหห้ายไดิโ้ดิยวิิธจัีับคนีทีี�ถกูสุงสัุย 
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ว่ิา กระทีำาควิามผิู้ดิมาประหารชีวิิติ แต่ิจัะต้ิองใช้วิิธทีีี�เหมาะสุมแก่
สุมฏุฐานีทีี�ก่อให้เกิดิอาชญ์ากรรมนัี�นี ๆ

๒. ก่อนีทีี�ผู้มจัะชี�แจังว่ิา การใช้อำานีาจัเด็ิดิขาดิของจัอมพล่ 
สุฤษดิิ�ฯ ขดัิแยง้ต่ิอระบบประชาธปิไติยซึ่่�งมพีระมหากษัติรยิเ์ปน็ีประมขุ
เพียงไรหรอ่ไม่ ผู้มขอให้สุหภาพฯ พิจัารณาสุถิติิทีี�พิสุูจัน์ีได้ิว่ิา แม้
จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ไดิใ้ช้อำานีาจัเด็ิดิขาดิสัุ�งประหารชีวิิติบุคคล่ทีี�สุงสัุย
ว่ิา เป็นีผูู้้วิางเพลิ่งทีี�ห้องแถวิในีติำาบล่ติล่าดิพลู่นัี�นี แต่ิการวิางเพลิ่ง 
ก็หาได้ิล่ดิน้ีอยล่งไม่, การสัุ�งประหารชีวิิตินีายครอง จัันีดิาวิงศ์ิ แล่ะ 
นีายรวิม วิงศ์ิพันีธ์ ทีี�ต้ิองหาว่ิาเป็นีคอมมิวินิีสุต์ินัี�นี ก็มิได้ิทีำาให้
ขบวินีการคอมมิวินิีสุต์ิมีสุมาชิกล่ดิน้ีอยล่งในีการต่ิอสุู้กับกำาลั่งของ
ฝ่่ายรฐับาล่ หากขบวินีการคอมมิวินิีสุต์ิได้ิมีสุมาชิกเพิ�มมากข่�นี, การ
ใช้อำานีาจัเด็ิดิขาดิประหารชีวิิติผูู้้ค้า “เฮีโรอีนี” หล่ายราย ก็ไม่ทีำาให้ 

การค้าเฮีโรอีนีล่ดิน้ีอยล่ง หากมีการเพิ�มข่�นีอย่างแพรห่ล่าย ทีำาให้ 
คนีไทียติิดิเฮีโรอีนีเพิ�มข่�นีทีกุ ๆ วัินี จันีบัดินีี�มีประมาณหล่ายแสุนีคนี 
เป็นีทีี�น่ีาวิิติกถ่งอนีาคติของชาติิไทียจัะเสุ่�อมไปอยา่งไร หรอ่ไม ่

สุ่วินีโจัรกรรมแล่ะการประทีษุรา้ยต่ิอกันีในีสัุงคมนัี�นี ผู้มขอให้
สุหภาพฯ ช่วิยสุอบถามสุำานัีกนีายกรฐัมนีติรว่ีิา จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ สัุ�ง

ประหารชวิีิติหรอ่จัำาคกุแก่โจัรหรอ่ผูู้้รา้ยรายใดิบ้าง แล่ะสุอบถามสุถิติิ
ของกรมติำารวิจัว่ิา อาชญ์ากรรมได้ิล่ดิน้ีอยล่งเพียงใดิบ้าง แล่ะโปรดิ
ศ่ิกษาค้นีคว้ิาด้ิวิยว่ิา การฉ้อราษฎรบ์ังหล่วิงทีี�หล่ายคนีเรยีกทัีบศัิพท์ี
อังกฤษว่ิา “คอรร์ปัชนัี” ทีี�เปน็ียอดิของโจัรกรรม ค่อ การเอาทีรพัยสิ์ุนี
สุ่วินีรวิมของชาติิเป็นีจัำานีวินีหล่ายแสุนีหล่ายล้่านีหรอ่หล่ายพันีล้่านี

บาทีนัี�นี ได้ิล่ดิน้ีอยล่งหรอ่ทีวีิข่�นีเป็นีประวัิติิการณ์
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อน่ี�ง จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ก็ได้ิถ่งแก่อสัุญ์กรรมไปแล้่วิเม่�อวัินีทีี� 
8 ธนัีวิาคม ๒๕๐๖ ซึ่่�งไม่มีทีางทีี�จัะฟ่้�นีค่นีชีพได้ิ ฉะนัี�นี สุำาหรบัผูู้้ทีี�
ต้ิองการระบบปกครองทีี�รฐับาล่มอีำานีาจัเด็ิดิขาดิอยา่งจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ 

นัี�นี ก็ควิรพจิัารณาถ่งบุคคล่ทีี�เป็นีผูู้ใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิต่ิอจัากจัอมพล่ 
สุฤษดิิ�ฯ แล่ะผูู้ใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิอีกหล่ายท่ีานีทีี�ยงัมชีวิีิติอยูใ่นีปจััจับุนัี
นีี� ค่อ

(๑) เม่�อจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ได้ิถ่งแก่อสัุญ์กรรมแล้่วิ ครั�นีถ่ง
วัินีทีี� ๙ ธนัีวิาคม ๒๕๐๖ ได้ิทีรงพระกรุณาโปรดิเกล้่าฯ แต่ิงตัิ�งพล่เอก  
(ยศิขณะนัี�นี) ถนีอม กิติติิขจัร เป็นีนีายกรฐัมนีติร ี ท่ีานีผูู้้นีี�ก็ไดิใ้ช ้
อำานีาจัติามมาติรา ๑๗ แหง่ธรรมนีญู์การปกครองราชอาณาจัักรไทีย  
ฉบับ ๒๕๐๒ นัี�นี ต่ิอไปจันีถ่งวัินีทีี� ๒๐ มิถุนีายนี ๒๕๑๑ อันีเป็นี 
วัินีพระราชทีานีรฐัธรรมนีญู์ฉบบัทีี�สุภารา่งรฐัธรรมนีญู์ไดิใ้ชเ้วิล่า ๙ ปี
ในีการรา่งนัี�นี

ก่อนีใช้รฐัธรรมนีญู์ฉบับดัิงกล่่าวินัี�นี จัอมพล่ ถนีอมฯ ก็ได้ิ
ใช้อำานีาจัเด็ิดิขาดิสัุ�งประหารชีวิิติแล่ะจัำาคุกติล่อดิชีวิิติ ผูู้้ต้ิองหาว่ิา
กระทีำาควิามผิู้ดิหล่ายราย โดิยมิได้ิสุ่งตัิวิผูู้้ต้ิองหาให้ศิาล่ยุติิธรรม
พิจัารณาพิพากษา ฉะนัี�นี ผูู้ใ้ดิคิดิว่ิา การใช้อำานีาจัเด็ิดิขาดิดัิงกล่่าวิ
ทีำาใหโ้จัรกรรมแล่ะการประทีษุรา้ยต่ิอกันีล่ดิน้ีอยล่งไดิไ้ซึ่ร ้ผูู้้ต้ิองการ

ระบบเด็ิดิขาดิเชน่ีนัี�นีก็อาจัจัะสุนัีบสุนีนุีจัอมพล่ ถนีอมฯ ซึ่่�งเปน็ีทีายาที
ทีางการเมอ่งของจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ แล่ะเคยใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิมาแล้่วิ
อยา่งจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ให้กลั่บมาปกครองประเทีศิต่ิอไป

(๒) เม่�อได้ิประกาศิใชร้ฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๐ มถินุีายนี ๒๕๑๑  
แล้่วิ ครั�นีถ่งวัินีทีี� ๑๗ พฤศิจิักายนี ๒๕๑๔ จัอมพล่ ถนีอมฯ ทีี�เป็นี 
ผูู้ล้่งนีามรบัสุนีองรฐัธรรมนีญู์ฉบบั ๒๕๑๑ นัี�นีเอง ก็ได้ิทีำาการยด่ิอำานีาจั 
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ปกครองประเทีศิ โดิยล้่มระบบรฐัธรรมนีูญ์ฉบับ ๒๕๑๑ นัี�นี แล้่วิ
ปกครองประเทีศิโดิยคำาสัุ�งคณะปฏิวัิติิเหม่อนีจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ แล่ะ
ต่ิอมาได้ิมีการประกาศิใช้ธรรมนีญู์การปกครองราชอาณาจัักรไทีย  

พ.ศิ. ๒๕๑๕ ซึ่่�งให้อำานีาจันีายกรฐัมนีติรเีหมอ่นีดัิงทีี�จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ 
แล่ะจัอมพล่ ถนีอมฯ เคยมอีำานีาจัเด็ิดิขาดิติามธรรมนีญู์นัี�นีมาแล้่วิ

จัอมพล่ ถนีอมฯ ยังมีชีวิิติอยู่จันีถ่งขณะนีี� ผูู้้ต้ิองการระบบ
ปกครองทีี�รฐับาล่มีอำานีาจัเด็ิดิขาดินัี�นีจ่ังอาจัคิดิถ่งจัอมพล่ ถนีอมฯ 
เพ่�อหวัิงเชญิ์ท่ีานีใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิอยา่งจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ

(๓) เม่�อ พ.ศิ. ๒๕๑๙ พล่.ร.อ. สุงดัิ ชล่ออยู ่หวัิหน้ีาคณะ-
ปฏิรูปการปกครองแผู่้นีดิินี ก็ไดิใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิเช่นีเดีิยวิกับทีี�จัอมพล่ 
สุฤษดิิ�ฯ แล่ะจัอมพล่ ถนีอมฯ ได้ิปฏิบติัิมาติามทีี�ผู้มได้ิกล่่าวิแล้่วิ ฉะนัี�นี 
ถ้าผูู้ใ้ดิเหน็ีว่ิา การใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิทีำาใหโ้จัรกรรมแล่ะการประทีษุรา้ย

ต่ิอกันีในีสัุงคมล่ดิน้ีอยล่งไปแล้่วิ ผูู้้นัี�นีก็อาจัขอให ้พล่.ร.อ. สุงดัิฯ กลั่บ
มาใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิอีก

(๔) เม่�อ พ.ศิ. ๒๕๑๙ นีายธานิีนีทีร ์ กรยัวิิเชียร นีายก
รฐัมนีติร ีก็ไดิใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิติามรฐัธรรมนีญู์แหง่ราชอาณาจัักรไทีย 

ฉบบัวัินีทีี� ๒๒ ติลุ่าคม ๒๕๑๙ โดิยสัุ�งประหารชวิีิติแล่ะจัำาคกุผูู้้ต้ิองหา
ว่ิากระทีำาควิามผิู้ดิหล่ายราย โดิยมิได้ิสุ่งตัิวิผูู้ต้้ิองหาให้ศิาล่พิจัารณา
พพิากษา ถ้าผูู้ใ้ดิเหน็ีว่ิา การใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดินัี�นีทีำาใหโ้จัรกรรมแล่ะ
การประทีษุรา้ยต่ิอกันีในีสัุงคมล่ดิน้ีอยล่งไป แล่ะนีายธานิีนีทีรฯ์ ก็ยัง
มีชีวิิติอยู่ ผูู้้นัี�นีก็อาจัจัะเรยีกรอ้งให้นีายธานิีนีทีรฯ์ กลั่บมาใช้อำานีาจั

เด็ิดิขาดิอีก
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(๕) เม่�อ พ.ศิ. ๒๕๒๐ พล่.ร.อ. สุงดัิ ชล่ออยู ่ซึ่่�งเปลี่�ยนีสุภาพ
จัากการเป็นีหัวิหน้ีาคณะปฏิรูปนัี�นีมาเป็นี “หัวิหน้ีาคณะปฏิวัิติิ” ได้ิ
ทีำาการย่ดิอำานีาจัปกครองประเทีศิแล่ะไดิใ้ช้อำานีาจัเด็ิดิขาดิปกครอง

ประเทีศิเช่นีเดีิยวิกับจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ แล่ะจัอมพล่ ถนีอมฯ แล่ะ 
นีายธานิีนีทีรฯ์ แล่ะ พล่.ร.อ. สุงดัิฯ นัี�นีเองได้ิเคยปฏิบติัิมาแล้่วิ ถ้าผูู้ใ้ดิ 
เห็นีว่ิา การใช้อำานีาจัเด็ิดิขาดินัี�นีทีำาใหโ้จัรกรรมแล่ะการประทีุษรา้ย
ต่ิอกันีในีสัุงคมล่ดิน้ีอยล่งไป ผูู้้นัี�นีก็อาจัขอรอ้งให้ พล่.ร.อ. สุงัดิฯ  
กลั่บมาใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิอีก

(๖) พล่.อ. เกรยีงศัิกดิิ� ชมะนัีนีทีน์ี ก็เคยใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิ
ติามธรรมนีญู์การปกครองราชอาณาจัักรไทีย ฉบับ ๙ พฤศิจิักายนี 
๒๕๒๐ ทีี�ให้อำานีาจันีายกรฐัมนีติรเีชน่ีเดีิยวิกับจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ แล่ะ 
บคุคล่หล่ายคนีทีี�เคยมอีำานีาจัเด็ิดิขาดิติามทีี�ผู้มได้ิกล่่าวิแล้่วินัี�นี ถ้าผูู้้

ใดิเหน็ีว่ิา การใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดินัี�นีทีำาใหโ้จัรกรรมแล่ะการประทีษุรา้ย 
ในีสัุงคมล่ดิน้ีอยล่งไป แล่ะ พล่.อ. เกรยีงศัิกดิิ�ฯ ก็ยังมีชีวิิติอยู่ในี 
ปัจัจัุบันีนีี� ผูู้้ต้ิองการระบบปกครองทีี�มีอำานีาจัเด็ิดิขาดินัี�นี ก็อาจั 
เรยีกรอ้งให้ พล่.อ. เกรยีงศัิกดิิ�ฯ กลั่บมาใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิอีก

๓. ระบบปกครองของจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ทีี�เรยีกว่ิา “ปฏิวัิติิ” ก็ดีิ 
แล่ะระบบปกครองทีี�ให้อำานีาจัเด็ิดิขาดิแก่หัวิหน้ีาคณะการเม่องแล่ะ
หัวิหน้ีาคณะรฐับาล่ใดิ ๆ ก็ดีินัี�นี มิเพียงแต่ิเป็นีระบบทีี�ผู้ิดิต่ิอระบบ
ประชาธปิไติยซึ่่�งมพีระมหากษัติรยิเ์ปน็ีประมขุเท่ีานัี�นี หากยงัเปน็ีระบบ
ทีี�ผู้ิดิต่ิอ “ราชธรรม” แห่งระบบพระมหากษัติรยิด้์ิวิย
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(๑) นัีกเรยีนีแล่ะประชาชนีไทียจัำานีวินีไม่น้ีอยทีราบแล้่วิ
ว่ิา ระบบประชาธปิไติยนัี�นีแบ่งอำานีาจัรฐัออกเป็นี ๓ สุ่วินี ค่อ อำานีาจั 
นิีติิบัญ์ญ์ติัิ, อำานีาจับรหิาร, อำานีาจัติลุ่าการ

ประเทีศิไทียมีพระมหากษัติรยิเ์ป็นีประมุข จ่ังทีรงใชอ้ำานีาจั 
นิีติิบัญ์ญ์ัติิทีางรฐัสุภา, ทีรงใช้อำานีาจับรหิารทีางคณะรฐัมนีติร,ี ทีรง
ใชอ้ำานีาจัติลุ่าการทีางศิาล่

ฉะนัี�นี ระบบของจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ทีี�เรยีกว่ิา “ปฏิวัิติิ” ก็ดีิ แล่ะ
ระบบทีี�ใหอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิของหัวิหน้ีาคณะการเมอ่งแล่ะหัวิหน้ีารฐับาล่

ใดิ ๆ ทีี�เป็นีเพียงฝ่่ายบรหิารนัี�นี ประหารชีวิิติหรอ่จัำาคุกผูู้้ต้ิองหาว่ิา 
กระทีำาควิามผิู้ดิได้ิ โดิยไม่ต้ิองสุ่งผูู้้ต้ิองหาให้ศิาล่พจิัารณาพิพากษานัี�นี  
จ่ังเป็นีระบบทีี�ผู้ิดิต่ิอระบบประชาธปิไติยอย่างชัดิแจ้ัง แล่ะเป็นีการ 
ล่ะเมิดิต่ิอพระราชอำานีาจัของพระมหากษัติรยิ์ แม้มุสุโสุลิ่นีี จัอม
เผู้ด็ิจัการฟ้าสุซึ่ิสุต์ิ หรอ่เผู้ด็ิจัการของคณะนีายพล่ญ์ี�ปุ่นี (ก่อนี

สุงครามโล่กครั�งทีี� ๒) ไม่เคยบังอาจัล่่วิงล่ำาพระราชอำานีาจัแห่ง 
พระมหากษัติรยิข์องตินี

(๒) เม่�อ พ.ศิ. ๒๔๗๔ (ก่อนีเปลี่�ยนีการปกครอง) สุภา- 
นิีติิศ่ิกษาได้ิมอบให้ผู้มเป็นีผูู้้สุอนีกฎหมายปกครองทีี�โรงเรยีนีกฎหมาย

กระทีรวิงยุติิธรรมนัี�นี ผู้มได้ิกล่่าวิถ่งทีศิพิธราชธรรม, จัักรวิรรดิิวัิติร, 
ราชจัรรยานีวัุิติร, ซึ่่�งสุมเด็ิจัพระมหาสุมณเจ้ัา ครั�งยงัดิำารงพระอิสุรยิยศิ
เป็นีกรมหม่�นีวิชิรญ์าณวิโรรสุ ได้ิเคยถวิายวิิสัุชนีาในีงานีพระราชพิธ ี
รชัฎาภิเษก ร.ศิ. ๑๑๒ แล่ะผู้มได้ิกล่่าวิถ่งพระราชดิำารสัุของพระบาที- 
สุมเด็ิจัพระจัลุ่จัอมเกล้่าฯ (รชักาล่ทีี� ๕) ทีรงแถล่งพระบรมราชาธบิาย

แกไ้ขการปกครองแผู้น่ีดิินี ซึ่่�งรชักาล่ทีี� ๗ ไดิโ้ปรดิเกล้่าฯ ใหพ้มิพแ์จัก 
เม่�อ พ.ศิ. ๒๔๗๐ นัี�นี มพีระราชดิำารสัุของรชักาล่ทีี� ๕ ติอนีหน่ี�งว่ิา
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ข้ึ้าพเจ้าเห็นสมัควรว่า ราชานุภาพขึ้องพระเจ้าแผ่นด็ิน 

ควรจะกําหนด็ตัามัแบบเดิ็มั แต่ัในข้ึ้อน่�เป็นข้ึ้อจริงอยุ่างไร คอ่  

เหมั่อนหน้�งไม่ักําหนด็ตัามัคําพ้ด็อันนอกแบบ เช่น เร่ยุก 

พระนามัว่า เจ้าช่วิตั ซึ่้�งเป็นที่่�หมัายุว่า มั่อํานาจอันจะฆ่าคน

ให้ตัายุโด็ยุไม่ัมัผ่ดิ็อยุ่างหน้�งอยุ่างใด็กไ็ด้็ ซึ่้�งความัจริงสามัารถ

จะที่าํได้็ แต่ัไม่ัเคยุทํี่าเลยุนั�น กจ็ะเป็นการสมัควรแก่บ้านเมัอ่ง 

ในเวลาน่�อยุ้แ่ล้ว 

ทัี�งนีี�ควิามปรากฏว่ิา พระมหากษัติรยิใ์นีระบบสุมบรูณาญ์า- 
สิุทีธริาชยย์ุคหลั่งนัี�นี ไม่เคยทีรงสัุ�งประหารชีวิิติผูู้ใ้ดิเล่ย ถ้าบุคคล่ใดิ

ต้ิองหาว่ิากระทีำาควิามผิู้ดิ อัยการก็ฟ้้องผูู้้ต้ิองหาต่ิอศิาล่ยุติิธรรมให้
พจิัารณาพพิากษาติามกระบวินีควิาม ถ้าศิาล่ยติุิธรรมได้ิตัิดิสิุนีคดีิถ่งทีี�
สุดุิแล้่วิ พระมหากษัติรยิ์ก็ทีรงไว้ิซึ่่�งพระราชอำานีาจัทีี�จัะพระราชทีานี
อภัยโทีษ

สุ่วินีจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ แล่ะบคุคล่อ่�นี ๆ ทีี�มอีำานีาจัเด็ิดิขาดิดัิง
กล่่าวิมาแล้่วิในีคำาติอบข้อ ๗ นัี�นี เม่�อได้ิสัุ�งประหารชวิีิติบคุคล่ใดิแล้่วิ 

ก็สัุ�งให้เจ้ัาหน้ีาทีี�ทีำาการประหารชีวิิติบุคคล่นัี�นี ๆ โดิยไมช่กัชา้ จ่ังไมม่ี

การพิจัารณาอภัยโทีษเช่นีทีี�เคยปฏิบัติิในีสุมัยสุมบูรณาญ์าสิุทีธริาชย ์
จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ แล่ะบุคคล่อ่�นี ๆ ดัิงกล่่าวิมาแล้่วินัี�นี จ่ังมีอำานีาจั 
ยิ�งกว่ิาพระมหากษัติรยิ์ในีระบบประชาธปิไติย แล่ะมีอำานีาจัยิ�งกว่ิา 
พระมหากษัติรยิ์แห่งระบบสุมบูรณาญ์าสิุทีธิราชย์ยุคหลั่งนัี�นี ถ้า 
จัะเรยีกอำานีาจัทีี�ยิ�งใหญ์นี่ี�เปน็ีศัิพท์ีไทียก็ควิรได้ิแก่ “อภิิสมบรูั้ณ�ญ�- 

สิที่ธิริั้�ชย”์ แต่ิถ้าจัะพจิัารณาธาตุิแท้ีติามหลั่กวิิทียาศิาสุติรสั์ุงคมไซึ่ร ้ 
สิุ�งทีี�เรยีกว่ิา “ปฏิวัิติิ” แล่ะอำานีาจัเด็ิดิขาดิของฝ่า่ยบรหิารทีี�สัุ�งประหาร
ชวิีิติบุคคล่ใดินัี�นี ก็ค่อ “รั้ะบบเผู้ด็จำก�รั้ที่�ส” (Slave dictatorship) 
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ด่ิกดิำาบรรพ์ ซึ่่�งประมุขสัุงคมทีาสุมีอำานีาจัเด็ิดิขาดิทีี�จัะประหารชีวิิติ
มนีษุยใ์นีสัุงคมได้ิ โดิยไมต้่ิองสุ่งตัิวิผูู้ต้้ิองหาใหศ้ิาล่ยติุิธรรมเปน็ีผูู้ตั้ิดิสิุนี
ว่ิา ผูู้้ต้ิองหากระทีำาควิามผู้ิดิจัรงิหรอ่ไม่

(๓) ติามธรรมนิียมของอารยประเทีศิ ซึ่่�งสุมเด็ิจักรมพระ- 
สุวัิสุดิิวัิดินีวิิศิิษฏ อดีิติอธบิดีิศิาล่ฎีกา แล่ะอดีิติประมุขติลุ่าการสุมัย
สุมบรูณาญ์าสิุทีธริาชย ์ได้ิทีรงวิินิีจัฉัยไว้ิเปน็ีบรรทัีดิฐานีในีคำาพพิากษา
ฎีกาทีี� ๓๒๖/๒๔๕๕ ว่ิา

ในคด็่ที่่�เป็นอุกฤษฎโที่ษถ้งตัายุ ถ้าการพิจารณายุังมิั

กระจ่าง จะฟัังเอาพิรุธินายุถมัยุา ลงโที่ษถ้งตัายุน่�ยุังหมัิ�นเหมั่

ยุังมัิบังควร และธิรรมัภาษิตัว่าไว้ว่า คด็่เมั่�อมั่เหตัุเคล่อบแคลง

สงสัยุ แมั้จะปล่อยุผ้้ผิด็เส่ยุสัก ๑๐ คน ก็ยุังด็่กว่าจะลงโที่ษ 

คนที่่�หาผิด็มัิได็้คนหน้�งด็ังน่�

ประเทีศิอารยะยอมรบัควิามจัรงิว่ิา แม้ศิาล่ยุติิธรรมทีี�เป็นี
คณะประกอบด้ิวิยผูู้้พิพากษาหล่ายคนีนัี�นีก็อาจัตัิดิสิุนีผู้ิดิข้อเท็ีจัจัรงิ
ได้ิ ฉะนัี�นี จ่ังได้ิบญั์ญ์ติัิให้ผูู้ที้ี�ถกูศิาล่ตัิดิสิุนีผู้ดิินัี�นี แต่ิต่ิอมาได้ิหลั่กฐานี

ใหมแ่สุดิงควิามบรสิุทุีธิ�ของตินี ก็มสิีุทีธขิอให้ศิาล่พิจัารณาคดีิใหมไ่ด้ิ  
สุ่วินีประมวิล่กฎหมายลั่กษณะอาญ์า ร.ศิ. ๑๒๗ ซึ่่�งบัญ์ญ์ัติิในีสุมัย

รชักาล่ทีี� ๕ แล้่วิใชอ้ยูจ่ันีถ่ง พ.ศิ. ๒๔๙๙ นัี�นี ก็มบีทีล่งโทีษพยานีเท็ีจั 
อันีเป็นีเหติใุห้ศิาล่ล่งโทีษผูู้้ต้ิองหาผู้ิดิขอ้เท็ีจั

ดัิงนัี�นี ถ้าผูู้้เผู้ด็ิจัการคนีเดีิยวิมีอำานีาจัตัิดิสิุนีล่งโทีษบุคคล่
ไซึ่ร ้ ก็อาจัตัิดิสิุนีผิู้ดิข้อเท็ีจัจัรงิได้ิมากกว่ิาศิาล่ทีี�ประกอบเป็นีคณะ 
ผูู้้พพิากษาหล่ายคนี
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ผู้มขอใหผูู้้ที้ี�ต้ิองการระบบเผู้ด็ิจัการทีาสุดัิงกล่่าวิโปรดิคิดิถ่ง
อกท่ีานีเองว่ิา ถ้าท่ีานีหรอ่บดิิามารดิาบตุิรหล่านีของท่ีานี ถกูเผู้ด็ิจัการ
ตัิดิสิุนีประหารชวิีิติผู้ิดิขอ้เท็ีจัจัรงิไซึ่ร ้ท่ีานีจัะมคีวิามรูสุ่้กอยา่งไร

(๔) ผู้มขอใหสุ้หภาพฯ สัุงเกติว่ิา ชาติิไทียต้ิองเสีุยค่าใชจ่้ัาย
แพงมากในีการรกัษาไว้ิซึ่่�งระบบเผู้ด็ิจัการของจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ค่อ เม่�อ
จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ ถ่งแก่อสัุญ์กรรมแล้่วิ ปรากฏว่ิา ท่ีานีได้ินีำาเงนิีของรฐั
ไปใชสุ่้วินีตัิวิกว่ิา ๒,๐๐๐ ล้่านีบาที แล่ะยงัต้ิองเสีุยควิามเปน็ีพรหมจัารี

ของหญ์งิสุาวิอีกหล่ายสิุบคนีให้เป็นีอนีภุรรยาของท่ีานีผูู้้นีี�
สุำาหรบัจัอมพล่ ถนีอมฯ นัี�นี ชาติิไทียก็ต้ิองเสีุยค่าใช้จ่ัาย

แพงในีการรกัษาไว้ิซึ่่�งอำานีาจัเด็ิดิขาดิของท่ีานี จ่ังปรากฏว่ิา รฐับาล่
สัุญ์ญ์า ธรรมศัิกดิิ� ได้ิมีคำาสัุ�งให้ย่ดิทีรพัย์สิุนีจัำานีวินีมากของจัอมพล่ 
ถนีอมฯ เป็นีของรฐั

(๕) ฉะนัี�นี ผู้มจ่ังเหน็ีว่ิา การทีำาใหอ้าชญ์ากรรมล่ดินีอ้ยล่งนัี�นี 
ก็ต้ิองวิิจััยสุมฏุฐานีให้ถกูต้ิองเสีุยก่อนี แล้่วิจ่ังใชวิ้ิธปีอ้งกันีแล่ะวิิธแีกไ้ข
ให้ถกูต้ิองเหมาะสุมแก่สุมฏุฐานีนัี�นี ซึ่่�งมใิชวิ่ิธเีผู้ด็ิจัการทีาสุทีี�ล้่าสุมยั
หรอ่วิิธเีผู้ด็ิจัการฟ้าสุซึ่สิุต์ิ นีาซึ่ ีซึ่่�งเปน็ีซึ่ากของเผู้ด็ิจัการทีาสุ-ศัิกดิินีา

ขอ้ ๙. 

ผูู้้แที่นสหภิ�พิฯ : ผูู้้ทีี�อยากให้มีระบบเผู้ด็ิจัการอย่างจัอมพล่ 
สุฤษดิิ�ฯ พูดิว่ิา แม้จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ เอาเงินีรฐัไปใช้สุ่วินีตัิวิ ๒,๐๐๐ 
ล้่านีบาทีก็ยงัน้ีอยไป เพราะจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ มคีวิามชอบมากทีี�ได้ิรกัษา 
ราชบัล่ลั่งก์แล่ะปราบปรามอาชญ์ากรรมให้ล่ดิน้ีอยล่งได้ิ 
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ป.พิ. : ๑. ทีี�มีผูู้้อ้างว่ิา จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ มีควิามชอบมากทีี�ได้ิ
รกัษาราชบัล่ลั่งก์นัี�นี เป็นีการดิูหมิ�นีปวิงชนีชาวิไทีย เพราะปวิงชนี 
ชาวิไทียเป็นีผูู้้รกัษาราชบัล่ลั่งก์ จัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ คนีเดีิยวิ กับพวิก 
ไมกี่�คนี ก็ไมอ่าจัรกัษาราชบัล่ลั่งก์ได้ิ

๒. ผูู้้อ้างเช่นีนัี�นีไม่มีควิามจังรกัภักดีิต่ิอสุถาบันีพระมหา- 
กษัติรยิ ์เพราะสุนัีบสุนีนุีใหจ้ัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ มอีำานีาจัยิ�งกว่ิาพระมหา- 
กษัติรยิ์ในีระบบประชาธปิไติย แล่ะยิ�งกว่ิาพระมหากษัติรยิ์ในีระบบ
สุมบรูณาญ์าสิุทีธริาชยย์คุหลั่ง ดัิงทีี�ผู้มได้ิอ้างไวิใ้นีคำาติอบขอ้ 8 แล้่วิ

๓. ขอให้สุหภาพฯ ติรวิจัสุอบค่าของเงนิีบาทีในีขณะทีี�จัอมพล่ 
สุฤษดิิ�ฯ ถ่งแก่อสัุญ์กรรมเม่�อ พ.ศิ. ๒๕๐๖ นัี�นี ก็จัะทีราบได้ิว่ิา  
ขณะนัี�นีเงนิีบาทีมค่ีาสุงูกว่ิาปัจัจับุนัีนีี�หล่ายเท่ีา ราษฎรสุามญั์ก็สุามารถ
เทีียบได้ิอย่างง่าย ๆ ว่ิา สุมัยนัี�นีก๋วิยเตีิ�ยวิชามหน่ี�งราคาเท่ีาใดิ บัดินีี�
ราคาเท่ีาใดิ ถ้าจัะเทีียบกับราคาทีองคำาก็จัะเห็นีได้ิว่ิา ในีขณะนัี�นี 
เงนิีบาทีมค่ีาสุงูกว่ิาปัจัจับุันีนีี�ไมน้่ีอยกว่ิา ๑๐ เท่ีา ฉะนัี�นี ถ้าจัะหาคนี
อยา่งจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ มาปกครองประเทีศิไทีย โดิยใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิ
อีก ก็จัะต้ิองเพิ�มค่าใชจ่้ัายให้ผูู้้เผู้ด็ิจัการอีกไมน้่ีอยกว่ิา ๑๐ เท่ีา หรอ่
ประมาณไมน้่ีอยกว่ิา ๒ หม่�นีล้่านีบาที ชาติิไทียจัะทีรุดิหนัีกล่งขนีาดิ
ไหนี ขอให้ผูู้้รกัชาติิไทียโปรดิติระหนัีกไว้ิด้ิวิย
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ภาพจาก หอจดิหมายเหต ุมหาวทิยาล้ยธรรมศาสัตร์

นูายปรดีิีก้บท�านูผูู้ห้ญิงพูนูศุข้ พนูมยงค์์ 
ที�บา้นูอองโตนูี ชานูกรุงปารสีั ประเทศฝีร้�งเศสั
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ขอ้ ๑๐.

ผูู้แ้ที่นสหภิ�พิฯ : ขอเรยีนีถามว่ิา มปีระเทีศิใดิในีโล่กปจััจับุนัีนีี�
ทีี�มผีูู้้เผู้ด็ิจัการใชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิอยา่งจัอมพล่ สุฤษดิิ�ฯ 

ป.พิ. : เท่ีาทีี�ผู้มสัุงเกตินัี�นี ในีบรรดิาสุมาชิกสุหประชาชาติิ 
จัำานีวินีกว่ิา ๑๐๐ ประเทีศินัี�นี มจีัำานีวินีน้ีอยมากทีี�นีายกรฐัมนีติรหีรอ่

ประมขุรฐัมอีำานีาจัเผู้ด็ิจัการแบบทีี�ผูู้้แทีนีสุหภาพฯ ถามนัี�นี
ในีประเทีศิแอฟ้รกิากล่างซึ่่�งพล่เม่องเป็นีชาวินิีโกรนัี�นี นีายพล่ 

โบกาชาได้ิเป็นีผูู้้บัญ์ชาการทีหารสุูงสุุดิ แล้่วิสุถาปนีาตัิวิเองเป็นี
จัอมพล่แล่ะนีายกรฐัมนีติร ีแล่ะต่ิอมาได้ิเถลิ่งถวัิล่ยราชสุมบัติิเป็นี 
พระจัักรพรรดิิโบกาชาทีี� ๑ นัี�นีไดิใ้ชอ้ำานีาจัเด็ิดิขาดิล่งโทีษผูู้้ต้ิองหาว่ิา

ทีำาโจัรกรรม โดิยสัุ�งประหารชวิีิติบา้ง ตัิดิแขนีตัิดิมอ่บา้ง เม่�อพระองค์
ทีรงมพีระราชอำานีาจัเด็ิดิขาดิแล้่วิ พระองค์ได้ิทีรงยกัยอกเพชรของรฐั 
จัำานีวินีมากไว้ิเปน็ีทีรพัยสิ์ุนีสุ่วินีพระองค์ ต่ิอมาเม่�อไมน่ีานีมานีี� ชาวิ- 
นิีโกรผูู้้รกัชาติิได้ิทีำาการอภิวัิฒน์ีปล่ดิพระจัักรพรรดิิออกจัากราชบัล่ลั่งก์

ฐานีมีควิามผิู้ดิต่ิอการใช้อำานีาจัเด็ิดิขาดินัี�นี ครั�นีแล้่วิประเทีศินัี�นีได้ิ 
มีการสุถาปนีาระบบปกครองแบบประชาธปิไติย ชาวิไทียหล่ายคนี

ปรารภว่ิา คนีนิีโกรรูจั้ักคุณค่าของประชาธิปไติยมากกว่ิาคนีไทีย 
หล่ายคนีทีี�เป็นีพวิกปฏิกิรยิา

ในีบางประเทีศิแห่งอเมรกิากล่างแล่ะอเมรกิาใต้ิก็มีรฐับาล่

เผู้ด็ิจัการทีี�ยงัไมถ่่งขนีาดิแบบเผู้ด็ิจัการทีี�เคยมใีนีประเทีศิไทีย ราษฎร
ในีประเทีศินัี�นีก็ต่ิอสุูโ้ดิยวิิธทีีำาศ่ิกกล่างเม่อง หรอ่โดิยวิิธรีฐัประหาร 
ล้่มระบบเผู้ด็ิจัการดัิงกล่่าวิ
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ขอ้ ๑๑.

ผูู้้แที่นสหภิ�พิฯ : ขอเรยีนีถามว่ิา ท่ีานีวิิจััยสุมุฏฐานีของการ
ฉ้อราษฎรบ์งัหล่วิง (คอรร์ปัชนัี) ในีเมอ่งไทียว่ิามอียา่งไรบ้าง แล่ะควิร
แกไ้ขโดิยวิิธใีดิ 

ป.พิ. : ผู้มได้ิแสุดิงปาฐกถาเร่�องสุมุฏฐานีแห่งอาชญ์ากรรม
ไว้ิทีี�สุามัคยาจัารย์เม่�อ พ.ศิ. ๒๔๗๑ (ก่อนีเปลี่�ยนีการปกครอง) ไว้ิ 
ครั�งหน่ี�งแล้่วิ ต่ิอมาเม่�อได้ิสุถาปนีามหาวิิทียาลั่ยวิิชาธรรมศิาสุติรแ์ล่ะ
การเมอ่งข่�นีแล้่วิ ผู้มได้ิขอใหศ้ิาสุติราจัารย ์“เอกต์ูิ” สุอนีชั�นีปรญิ์ญ์าโที
ซึ่่�งวิิชา “อาชญ์าวิิทียา” (Criminology) อันีเปน็ีวิิชาว่ิาด้ิวิยการศ่ิกษา

ค้นีคว้ิาอยา่งเปน็ีระบบวิิทียาศิาสุติรซ์ึ่่�งสุมฏุฐานีแหง่อาชญ์ากรรมแล่ะ 
ผูู้้กระทีำาผู้ิดิอาชญ์ากรรม แต่ิภายหลั่งรฐัประหาร 8 พฤศิจิักายนี 

๒๔๙๐ แล้่วิ มหาวิิทียาลั่ยนัี�นีได้ิเปลี่�ยนีสุภาพเป็นีมหาวิิทียาลั่ย
ธรรมศิาสุติร ์ ซึ่่�งมิได้ิสุอนีวิิชาอาชญ์าวิิทียา ถ้าสุหภาพฯ หรอ่ผูู้ใ้ดิ
สุนีใจัทีี�จัะศ่ิกษาเร่�องนัี�นีก็อาจัไปติิดิต่ิอทีี� มธ. ขอคัดิสุำาเนีาคำาสุอนีของ  
ศิ.เอกต์ูิ แล่ะปาฐกถาของผู้มทีี�ใหไ้ว้ิแก่ มธ. นัี�นี

ณ ทีี�นีี�ผู้มขอกล่่าวิโดิยสัุงเขปว่ิา การแกไ้ขอาชญ์ากรรมนัี�นีต้ิอง
ใช้ “วิิธปี้องกันีอาชญ์ากรรม” แล่ะวิิธแีกไ้ขเม่�อได้ิเกิดิอาชญ์ากรรม

ข่�นีแล้่วิ ทัี�ง ๒ ด้ิานีประกอบกันี โดิยเฉพาะสุมุฏฐานีสุำาคัญ์ของการ 
ฉ้อราษฎรบ์ังหล่วิง ๒ ประการ ค่อ

๑. รายไดิไ้ม่พอรายจ่ัายทีี�จัำาเป็นีแก่การดิำารงชีพของบุคคล่

แล่ะครอบครวัินัี�นี ซึ่่�งจัะต้ิอง “ป้องกันี” อาชญ์ากรรม โดิยการพฒันีา
เศิรษฐกิจัของสัุงคมใหเ้ปน็ีเศิรษฐกิจัประชาธปิไติย ซึ่่�งการผู้ลิ่ติปจััจััยในี

การดิำารงชพีอดุิมสุมบูรณ์ในีสัุงคม แล่ะแบ่งสัุนีปันีสุ่วินีโดิยชอบธรรม

ระหว่ิางผูู้ใ้ชแ้รงงานีทีางกายกับแรงงานีทีางสุมอง
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๒. “โล่ภะ” ค่อ ควิามอยากไดิไ้ม่รูจั้ักพอ ซึ่่�งพระพุทีธองค์ทีรง
ติรสัุว่ิา เป็นีประการหน่ี�งในีสุามประการของอกศุิล่มลู่ แปล่ว่ิา “รากเหง้า
แห่งควิามชั�วิรา้ย” สุมฏุฐานีของ “โล่ภะ” นัี�นีค่อ การยกเอาประโยชน์ี

สุ่วินีตินี (Egoism) เหน่ีอประโยชน์ีสุ่วินีรวิม (Altruism) ซึ่่�งจัะต้ิอง
แกไ้ขโดิยวิิธดัีิงต่ิอไปนีี�

(๑) ผูู้้ทีี�ไม่โกงชาติิต้ิองไม่สุนัีบสุนีนุีเชิดิชูให้เกียรติิคนีโกง
ชาติิ ทัี�งนีี� เพ่�อทีำาให้คนีโกงชาติิสุำาน่ีกว่ิา ประชาชนีสุ่วินีมากทีี�ไม่โกง
ชาติินัี�นีดิหูมิ�นีผูู้โ้กงชาติิ ถ้าผูู้ใ้ดิสุนัีบสุนีนุีเชดิิชเูกียรติิคนีโกงชาติิ ผูู้นั้ี�นีก็ 
สุ่งเสุรมิให้มีการโกงชาติิ ผูู้้นัี�นีจ่ังทีำาผู้ิดิอย่างรา้ยแรงต่ิอชาติิแล่ะ
ประชาชนี อาจัารย์ ติ.ม.ธ.ก.๑ ผูู้้หน่ี�งได้ินีำาภาษิติฝ่รั�งเศิสุบทีหน่ี�ง 
เขยีนีเป็นีคำาขวัิญ์ล่งพมิพใ์นีหนัีงสุ่อทีี�ระล่่ก ติ.ม.ธ.ก. (รุน่ี ๓) ว่ิา “ผูู้้ท่ี่�
สน้บสนนุคนโกง ค่อ คนโกง ๒ เท่ี่�” 

(๒) บุคคล่ชั�นีนีำาของประเทีศิต้ิองปฏิบัติิติามด้ิวิยควิาม- 
ซึ่่�อสัุติยส์ุจุัรติิต่ิอชาติิ เพ่�อเปน็ีตัิวิอยา่งแก่ขา้ราชการขั�นีรอง ๆ ต่ิอ ๆ ไป 
ปฏิบัติิด้ิวิยควิามซึ่่�อสัุติยส์ุจุัรติิต่ิอชาติิ

(๓) วิิธขีองประเทีศิประชาธปิไติยต่ิาง ๆ อีกหล่ายอยา่งในี
การแกไ้ขการฉ้อราษฎรบ์ังหล่วิง ซึ่่�งผู้มจัะชี�แจังเม่�อถ่งโอกาสุสุมควิร 

ขอ้ ๑๒.

ผูู้้แที่นสหภิ�พิฯ : ได้ิมีผูู้้บันีท่ีกเหติุการณ์ ติล่อดิจันีวิิเคราะห์

วิิจัารณ์คณะราษฎรในีแง่มมุต่ิาง ๆ จ่ังอาจัจัะมีขอ้คล่าดิเคล่่�อนีทีี�มกัจัะ 
อ้างถ่งกันีบ่อย ๆ จันีทีกุวัินีนีี�ขอควิามกรุณา ฯพณฯ ได้ิอธบิายเร่�องทีี� 

๑  โรงเรยีนีเติรยีมปรญิ์ญ์ามหาวิิทียาลั่ยวิิชาธรรมศิาสุติรแ์ล่ะการเม่อง - 

บรรณาธกิาร.
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สุำาคัญ์ ซึ่่�งอาจัจัะมีควิามเข้าใจัคล่าดิเคล่่�อนีกันีอยู ่เพ่�อให้อนีชุนีได้ิเขา้ใจั
ขอ้เท็ีจัจัรงิในีทีางประวัิติิศิาสุติรอ์ยา่งถกูต้ิองต่ิอไป 

ป.พิ. : ๑. โปรดิระมัดิระวัิงว่ิา สิุ�งทีี�คุณเรยีกว่ิา “บันีท่ีก

เหติุการณ์” นัี�นี มิใช่เร่�องทีี�ควิรได้ิรบัควิามเช่�อถ่อ เพราะเหติุทีี�เป็นี 
“สิุ�งพิมพ์” โปรดิสัุงเกติว่ิา ผูู้้เขียนีผูู้้พิมพ์ผูู้โ้ฆษณาสิุ�งพิมพ์ หล่าย
เร่�องทีี�เป็นีบทีควิามบ้าง แล่ะทีี�เป็นีหนัีงสุ่อเล่่มบ้างนัี�นี ได้ิเขียนีฝ่่าฝ่ืนี
ควิามจัรงิ ทีำาให้เสีุยหายแก่บุคคล่อ่�นีซึ่่�งฟ้้องรอ้งต่ิอศิาล่ยุติิธรรม 
ได้ิพิจัารณาพิพากษาล่งโทีษผูู้้เขียนีผูู้้พิมพ์ผูู้โ้ฆษณาแล่ะให้ทีำาล่าย 

สิุ�งพมิพนั์ี�นีหล่ายราย
สุ่วินีทีี�เกี�ยวิกับประวัิติิศิาสุติรแ์ห่งการเปลี่�ยนีแปล่งระบบ

สุมบรูณาญ์าสิุทีธริาชยม์าเปน็ีระบบประชาธปิไติยซึ่่�งมพีระมหากษัติรยิ์
เป็นีประมุขติามรฐัธรรมนีญู์ประชาธปิไติย แล่ะเกี�ยวิกับคณะราษฎร
แล่ะเกี�ยวิกับผู้มด้ิวิยนัี�นี ก็มีสิุ�งพิมพ์หล่ายรายทีี�เขียนีฝ่่าฝ่ืนีควิามจัรงิ

ทีำาให้ผูู้อ่้านีหล่งเขา้ใจัผู้ดิิ บางกระทีรวิงแล่ะบางสุถาบันีได้ิยอมใหเ้ปน็ี
หนัีงสุ่อเรยีนีในีสุถาบนัีการศ่ิกษาบา้ง แล่ะใหร้างวัิล่ชมเชยว่ิาเป็นีสุารคดีิ
บา้ง ซึ่่�งเปน็ีการจังูใจัใหผูู้้อ่้านีหล่งเช่�อสิุ�งพมิพที์ี�เขยีนีฝ่า่ฝ่นืีควิามจัรงินัี�นี  
ฉะนัี�นี ผู้มจ่ังได้ิฟ้้องผูู้้กระทีำาผู้ิดิหล่ายรายต่ิอศิาล่ยุติิธรรม ขอให้
พจิัารณาพพิากษาเพกิถอนีหรอ่ทีำาล่ายสิุ�งพมิพดั์ิงกล่่าวินัี�นี สุหภาพฯ 

ย่อมทีราบจัากประกาศิคำาพิพากษาศิาล่แพ่งหล่ายคราวิแก่มหาชนี  
ในีหนัีงสุ่อพมิพร์ายวัินีนัี�นีแล้่วิ

นีอกจัากนัี�นียังมีสิุ�งพิมพ์อีกบางฉบับบางเล่่มซึ่่�งผู้มเติรยีมทีี�จัะ
ขอควิามเปน็ีธรรมต่ิอศิาล่ยติุิธรรมใหพ้จิัารณาพพิากษาล่งโทีษผูู้เ้ขยีนี
ฝ่่าฝ่ืนีควิามจัรงิ
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๒. เน่ี�องจัากสิุ�งพมิพดั์ิงกล่่าวินัี�นีมมีากมาย แล่ะทีี�ฝ่่ายปฏิปกัษ์
ต่ิอคณะราษฎรได้ิทีำาติิดิต่ิอกันีอย่างไม่หยุดิยั�ง ฉะนัี�นี ผู้มจ่ังขอให ้
สุหภาพฯ ช่วิยชี�แจังแก่ผูู้้อ่านีแล่ะอนีุชนีพิเคราะห์วิิจัารณ์สิุ�งพิมพ ์
เหล่่านัี�นีโดิยวิิธดัีิงต่ิอไปนีี�

(๑) ใชจิ้ัติใจัวิิทียาศิาสุติร ์(Scientific spirits) ๖ ประการ
ดัิงทีี�ผู้มกล่่าวิไวิใ้นีบทีควิามของผู้มช่�อ “ปรชัญ์าค่ออะไร” นัี�นี เปน็ีหลั่ก
วิิจัารณ์สิุ�งพมิพว่์ิา เช่�อได้ิแล่ะไมไ่ด้ิเพยีงใดิ 

จิัติใจั ๖ ประการนัี�นี ค่อ จิัติใจัสัุงเกติ, จิัติใจัมาติรการ, จิัติใจั

ค้นีคว้ิาหาหลั่กฐานีแล่ะเหติุผู้ล่ แล่ะใช้ควิามคิดิทีางติรรกวิิทียาทีี� 
ตัิ�งต้ินีจัากสุามญั์สุำาน่ีก (Common sense) อันีเปน็ีติรรกวิิทียาเบ่�องต้ินี
ของมนีษุยชาติิ, จิัติใจัพเิคราะห์วิิจัารณ์, จิัติใจัปราศิจัากอคติิ, จิัติใจั 
ทีี�มคีวิามคิดิเป็นีระเบียบ

(๒) ต้ิองจัำาแนีกว่ิา สิุ�งพิมพ์ทีี�เรยีกว่ิา “บันีท่ีกเหติุการณ์” 
นัี�นีเป็นีบันีท่ีกของเอกชนีหรอ่เป็นีเอกสุารหลั่กฐานีของทีางราชการ 
(Official Authentic Documents) ซึ่่�งก็ต้ิองวิิจัารณ์ว่ิาเป็นีของทีาง
ราชการสุมยัใดิ ซึ่่�งบันีท่ีกไว้ิติามควิามจัรงิหรอ่บิดิเบ่อนี

สุ่วินีบันีท่ีกของเอกชนีนัี�นีก็จัะต้ิองวิิจัารณ์ว่ิาผูู้ใ้ดิบันีท่ีก, 

บันีท่ีกเม่�อใดิภายหลั่งเหติกุารณ์แล้่วิเป็นีเวิล่าเท่ีาใดิ, แล่ะบันีท่ีกจัาก
คำาบอกเล่่า (Hearsay) หรอ่จัากทีี�ตินีประสุบเหติุการณ์แท้ีจัรงิซึ่่�งม ี
หลั่กฐานีอ่�นีประกอบ แล่ะหลั่กฐานีหล่ายประการทีี�ผู้มได้ิกล่่าวิไว้ิ
ในีบทีควิามช่�อ “บันีท่ีกข้อสัุงเกติแล่ะติอบคำาถามนิีสิุตินัีกศ่ิกษา  
ทีี�ประสุงค์เรยีบเรยีงวิิทียานิีพนีธเ์กี�ยวิกับรฐับาล่บางสุมยัของประเทีศิ 
ไทีย” (บทีควิามนีี�ตีิพิมพ์ในีหนัีงสุ่อ จุลสารีพิเศัษฉบับวันุสถาปนุา 
มหาวิท์ยาลัยธิรีรีมศัาสตุรี ์๒๗ มถินุีายนี ๒๕๑๙)
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(๓) การพเิคราะห์วิิจัารณ์คณะราษฎรในีแงม่มุต่ิาง ๆ นัี�นี  
ถ้าผูู้้วิิจัารณ์กระทีำาโดิยสุุจัรติิเพ่�อสุาธารณะประโยชนี์โดิยอาศัิย

เอกสุารหลั่กฐานีทีี�ถกูต้ิอง มใิชวิ่ิจัารณ์โดิยอคติิทีี�จัะทีำาใหค้ณะราษฎร
หรอ่สุมาชิกคนีหน่ี�งคนีใดิของคณะราษฎรเสีุยหายโดิยไม่เป็นีธรรม  
ผูู้้พเิคราะห์วิิจัารณ์ก็คงได้ิรบัควิามสุรรเสุรญิ์

ควิามล่ำาเอียงหรอ่อคติิของผูู้้วิิจัารณ์นัี�นี อาจัเห็นีได้ิจัาก 
คำาวิิจัารณ์นัี�นีเอง แล่ะจัากการเปรยีบเทีียบกับคณะอ่�นีหรอ่บคุคล่อ่�นีทีี�
ใชอ้ำานีาจันีอกวิิถีทีางประชาธปิไติยหรอ่เผู้ด็ิจัการทีี�เห็นีได้ิชดัิแจ้ัง แต่ิ
ผูู้วิ้ิจัารณ์ไมก่ล้่าวิิจัารณ์คณะอ่�นีหรอ่บคุคล่อ่�นีนัี�นี จ่ังเขา้ลั่กษณะอคติิ
อย่างใดิอย่างหน่ี�งหรอ่หล่ายอย่าง ค่อ ฉันีทีา (ควิามหล่งรกั), โทีสุา 
(ควิามหล่งโกรธแค้นีขุน่ีเค่อง), ภยา (ควิามเกรงกลั่วิ), โมหา (ควิาม- 
ลุ่่มหล่งงมงาย)

(๔) เร่�องสุำาคัญ์ทีี�แสุดิงให้เห็นีชัดิว่ิามีผูู้้นีำาไปปลุ่กปั� นีให้
นิีสิุตินัีกศ่ิกษาเขา้ใจัผิู้ดินัี�นี ผู้มได้ิติอบชี�แจัง ไว้ิหล่ายเร่�องในี “บันีท่ีก
ข้อสัุงเกติแล่ะติอบคำาถามนิีสิุตินัีกศ่ิกษาฯ” ทีี�ผู้มอ้างถ่งท้ีายข้อ (๒)  
ขา้งบนีนัี�นี แล่ะต่ิอมาได้ิมคีำาชี�แจังอ่�นี ๆ ทีี�พมิพเ์ป็นีบทีควิามของผู้มอีก

นีอกจัากนัี�นีมีเร่�องสุำาคัญ์อีกเร่�องหน่ี�งซึ่่�งผู้มเพิ�งทีราบเม่�อ  
๕ พฤษภาคม ๒๕๒๓ (ยังไม่ถ่ง ๑ ปี) จัากหนัีงสุ่อของอาจัารย ์
สุนีธ ิเดิชานัีนีท์ี ช่�อ “แผู้นีพัฒนีาการเม่องไปสุู่การปกครองระบอบ 
“ประชาธปิไติย” ติามแนีวิพระราชดิำารขิองพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่า
เจ้ัาอยูห่วัิ (พ.ศิ. ๒๔๖๙-๒๔๗๕)” (หนีงัสุ่อเล่่มนัี�นีได้ิรบัการชว่ิยเหล่่อ

ในีการโฆษณาเผู้ยแพร)่
ในีหน้ีา (ฉ)-(ซึ่) แห่งหนัีงสุ่อเล่่มนัี�นีมคีวิามติอนีหน่ี�งว่ิา 
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ขึ้้อที่่�น่าสังเกตั ก็ค่อ ร่างพระราชบัญญัติัเที่ศูบาลฉบับ

นั�นได้็ผ่านการพจิารณาหลายุขึ้ั�นหลายุตัอน และในตัอนสดุ็ท้ี่ายุ

ร่างพระราชบัญญัตัิน่�ได้็ไปติัด็อยุ้่ที่่�กรมัร่างกฎหมัายุ ตัั�งแต่ัวัน

ที่่� ๒๕ มักราคมั พ.ศู. ๒๔๗๓ จนกระทัี่�งเปล่�ยุนแปลงการ

ปกครองเมั่�อ พ.ศู. ๒๔๗๕ กรมัร่างกฎหมัายุในขึ้ณะนั�นมั่

บุคคลสําคัญคนหน้�งซึ่้�งได็้รับการยุกยุ่องว่าเป็นมัันสมัองขึ้อง

คณะราษฎร์เป็นเลขึ้านุการ บุคคลผ้้น่� ค่อ หลวงประดิ็ษฐ ์

มัน้ธิรรมั ด็ังนั�น อาจเป็นได้็ว่า คณะราษฎร์ได้็ร้้แนวที่าง 

พระราชด็ําริที่างการเมั่องด็ังกล่าวอยุ่างชัด็แจ้ง หร่ออยุ่างน้อยุ 

ที่่�สุด็หลวงประดิ็ษฐ์มัน้ธิรรมัผ้้ซ้ึ่� งด็ำรงตํัาแหน่งผ้้ช่วยุ

เลขึ้านุการกรมัร่างกฎหมัายุ ก็ตั้องร้้เห็นเก่�ยุวกับร่างพระราช- 

บัญญัตัิเที่ศูบาลน่� ปัญหาที่่�ตัามัมัา ก็ค่อ เป็นไปได็้หร่อไมั่ที่่� 

ร่างพระราชบัญญัตัิ เที่ศูบาลน่� เป็นสาเหตัุสําคัญท่ี่�ที่ําให ้

คณะราษฎร์ร่บเร่งที่่�จะทํี่าการเปล่�ยุนแปลงการปกครอง เพราะ 

คณะราษฎร์ที่ราบด็่ว่า พระบาที่สมัเด็็จพระปกเกล้าเจ้าอยุ้่หัว

กําลังจะที่รงประกาศูใช้พระราชบัญญัตัิเที่ศูบาล คณะราษฎร์

จ้งตั้องร่บที่ําการเส่ยุก่อน แตั่ถ้าคณะราษฎร์ไม่ัที่ราบถ้งเร่�อง 

ด็ังกล่าวก็มั่ปัญหาที่่�น่าคิด็อ่กประการหน้�ง ค่อ เป็นไปได็ ้

หร่อไมั่ที่่�หลวงประด็ิษฐ์มัน้ธิรรมัได็้ปิด็บังสมัาชิกคณะราษฎร ์

คนอ่�น ๆ  มัิให้ที่ราบถ้งเร่�องร่างพระราชบัญญัติัเที่ศูบาลฉบับน่� 

เพราะไม่ัตัอ้งการให้มัก่ารล้มัแผนการเปล่�ยุนแปลงการปกครอง

โด็ยุคณะราษฎร์ คําถามัที่ั�งสองประการน่�ผ้้รวบรวมัใคร่ขึ้อให ้

ผ้้ที่ําการศู้กษาเป็นผ้้วินิจฉัยุด็้วยุตันเอง
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ถ้าผู้มนีำาเร่�องทีี�อาจัารยส์ุนีธ ิเดิชานัีนีท์ี เขยีนีไว้ิดัิงกล่่าวินัี�นีเสุนีอ
ศิาล่ยติุิธรรมวิินิีจัฉัยแล้่วิ ศิาล่ยติุิธรรมก็จัะเห็นีได้ิดัิงต่ิอไปนีี�

(๑) ขอ้เขยีนีนัี�นีในีทีางกฎหมายเรยีกว่ิา “คำาถามนีำา” (leading 

Question) ค่อ ทีำาให้ผูู้้อ่านีเห็นีว่ิา ผู้มในีฐานีะผูู้้ช่วิยเล่ขานีุการ
กรมรา่งกฎหมายรูว่้ิา พระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ จัะประกาศิใช้ 
พ.ร.บ.เทีศิบาล่ แล้่วิ ผู้มเรง่ให้คณะราษฎรทีำาการเปลี่�ยนีแปล่งการ
ปกครองเสีุยก่อนี หรอ่ผู้มรูเ้ร่�องนัี�นีแล้่วิปิดิบังสุมาชิกคนีอ่�นี ๆ ของ 
คณะราษฎร เพราะถ้าคณะฯ รูเ้ขา้ก็จัะแซึ่ซ่ึ่อ้งสุาธุการในี พ.ร.บ.เทีศิบาล่ 

นัี�นี ถ่งกับไมก่ระทีำาการเปลี่�ยนีปกครอง
(๒) ผู้มพสิุจูัน์ีต่ิอศิาล่ได้ิว่ิา นัีกศ่ิกษาในีคณะสัุงคมศิาสุติรแ์หง่

มหาวิิทียาลั่ยเกษติรศิาสุติรที์ี�อยู่ใต้ิอิทีธพิล่ของอาจัารย์แล่ะคณบดีิ
นัี�นี แล่ะสุามญั์ชนีผูู้้อ่านีหนัีงสุ่อนัี�นี ทีี�มไิด้ิค้นีคว้ิาให้ถี�ถ้วินี ก็ต้ิองหล่ง
เช่�อติาม “คำาถามนีำา” นัี�นีทีำาควิามเสีุยหายแก่เกียรติิคณุแล่ะช่�อเสีุยง

ว่ิาเป็นีคนีชงิควิามดีิของพระมหากษัติรยิ ์แล่ะเป็นีคนีไมซ่ึ่่�อต่ิอคณะฯ
ผู้มอาจัขอใหศ้ิาล่พจิัารณาควิามผู้ดิิของอาจัารยส์ุนีธ ิเดิชานัีนีท์ี 

กับผูู้ร้ว่ิมกระทีำาผู้ดิินัี�นีอยา่งน้ีอยทีี�สุดุิในีทีางแพง่ว่ิาด้ิวิย “ล่ะเมดิิ” ติาม
ประมวิล่กฎหมายแพง่แล่ะพาณิชยม์าติรา ๔๒๓ ซึ่่�งมคีวิามว่ิา “ผู้้ �ใด
กิล่�วีหรัอืไข้ข่้�วีแพรัห่ล�ยซึึ่�งข้้อค์วี�มีอันฝ่่�ฝื่นต่ั้อค์วี�มีจรังิ เป็นที่� 
เสีำยห�ยแก่ิชืิ�อเสีำยงหรัอืเกีิยรัติั้ค์ณุข้องบุค์ค์ลอื�นก็ิดี หรัอืเปน็ที่�เสีำยห�ย
แก่ิท่�งท่ำ�มี�ห�ได้หรัอืท่�งเจรัญิข้องเข้�โดยปรัะกิ�รัอื�นก็ิดี ท่่�นว่ี� 
ผู้้นั้�นจะต้ั้องใช้ิค่์�สิำนไหมีท่ดแท่นใหแ้ก่ิเข้�เพื�อค์วี�มีเสีำยห�ยอย�่งใด ๆ  
อันเกิิดแก่ิกิ�รันั�น แมี้ทั่�งเมีื�อตั้นมีิได้ร้ัว่้ี�ข้้อค์วี�มีนั�นไมี่จรังิ แต่ั้ห�กิ
ค์วีรัจะร้ั �ได้” 
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(๓) ผู้มพสิุจูัน์ีต่ิอศิาล่ได้ิว่ิา ในีฐานีะอาจัารยค์ณะสัุงคมศิาสุติร์
นัี�นี อาจัารยส์ุนีธฯิ ควิรทีราบดัิงต่ิอไปนีี�

(ก) รา่ง พ.ร.บ.เทีศิบาล่ ฉบับนัี�นีมิใช่ธรรมนีูญ์การ-

ปกครองแผู่้นีดิินี หากเป็นีเพียงกฎหมายปกครองท้ีองถิ�นี (Local 
administration) ทีี�ให้สิุทีธิเฉพาะ “ผูู้้มีเงินี” โดิยไม่เล่่อกว่ิาเป็นี 
คนีไทียหรอ่ต่ิางด้ิาวิก็มสิีุทีธใินีการปกครองเทีศิบาล่

(ข้) รา่ง พ.ร.บ. เทีศิบาล่ฉบับนัี�นี ถ้าติราข่�นีแล้่วิจัะทีำาให้ 
เสีุยหายแก่พระมหากษัติรยิ์ ดัิงทีี�กรมหม่�นีเทีวิวิงศิวิโรทัียได้ิทีรง 
มีควิามเห็นีคัดิค้านีไว้ิติามหนัีงสุ่อทีี� ก. ๔๕๖/๑8,๙๒๑ – ถ่ง 
ราชเล่ขาธกิาร ขอใหน้ีำาควิามกราบบงัคมทีลู่ มคีวิามติอนีหน่ี�งดัิงต่ิอไปนีี�

ความัเห็นขึ้องกระที่รวงการตั่างประเที่ศูที่่�จะคัด็ค้าน

หลกัการบางแหง่ในรา่งพระราชบญัญตัั ิมัด่็งัน่� คอ่ เที่ศูบาลซึ่้�ง

จัด็ตัั�งขึ้้�นโด็ยุอาศัูยุพระราชบัญญัตัินั�น มั่สภามันตัร่ซ้ึ่�งบุคคล

ที่่�พํานักอยุ่้ในเขึ้ตันั�น ๆ  เล่อกตัั�งเป็นผ้้ควบคุมั และไม่ัมั่บที่ 

บังคับจํากัด็สิที่ธิิในการเล่อกหร่อเป็นเที่ศูมันตัร่ให้แก่เฉพาะ 

คนพ่�นเมั่อง ไมั่ว่าบุคคลใด็สักแตั่ว่าได็้ตัั�งภ้มัิลําเนาอยุ้่ใน 

กรุงสยุามัไม่ัน้อยุกว่า ๑๕ ปี และมั่ที่รัพย์ุอันมั่ค่าที่่�จะเก็บ

จังกอบขึ้องเที่ศูบาลได็้ ฯลฯ ตัามัความัในมัาตัรา ๘ และ ๒๐ 

แล้ว เป็นผ้้เล่อกและเป็นเที่ศูมันตัร่ได็้ที่ั�งนั�น 

หลักการน่�ประเที่ศูที่่�เป็นเอกราชยุ่อมัไมั่ใช้กันเลยุ ที่ั�ง

เป็นภัยุแก่กรุงสยุามัโด็ยุเฉพาะ ด็้วยุสิที่ธิิที่างการเมั่องนั�น

รัฐบาลยุ่อมัไมั่ให้แก่ใครนอกจากคนพ่�นเมั่อง ในกรุงสยุามั

ตัามัจังหวัด็และเมั่องมั่บุคคลที่่�เป็นจ่นอยุ้่เป็นจํานวนมัาก และ 

ในจํานวนน่�คงจะมั่จ่นหลายุคนที่่�จะเป็นผ้้ เล่อกและเป็น
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เที่ศูมันตัรไ่ด็ ้ตัามัเกณฑิท์ี่่�มัท่ี่รพัยุ ์และมัภ่ม้ัลิาํเนาในกรงุสยุามั

ไมัน้่อยุกวา่ ๑๕ ป ีตัามับที่บงัคบัในมัาตัรา ๑๙ และ ๒๐ แหง่

ร่างพระราชบัญญัตั ิผลที่่�จะได็้รบั ก็คอ่ อนุญาตัให้คนตั่างด็้าว

ซึ่้�งมั่ความัสวามัิภักด็ิ�ตั่อประเที่ศูอ่�นมัามั่อํานาจใหญ่ในกิจการ

ขึ้องเที่ศูบาลกรุงสยุามั บางแห่งอาจมั่อํานาจควบคุมักิจการ

เที่ศูบาลอยุ่างสมับ้รณ์ เช่นกับที่่�มัณฑิลภ้เก็ตั เป็นตั้น ซึ่้�งมั่

คนต่ัางด้็าวตัั�งภ้มิัลําเนาอยุ้่เป็นจํานวนมัาก ในปรัตัยุุบันน่� 

จ่นมั่ภ้มิัลําเนาอยุ้่ในกรุงสยุามัเป็นจํานวนมัาก ที่ั�งอํานาจที่าง

เศูรษฐกิจกอยุ้่ในมั่อเขึ้าเก่อบที่ั�งหมัด็แล้ว ฉะนั�น ถ้าฝ่่ายุเราจะ

ออกพระราชบญัญตััติัามัหลกัการที่่�กลา่วขึ้า้งบนน่� กเ็ที่า่กบัเรา

ให้อํานาจในการเมั่องแก่จ่นด็้วยุ

เที่่าที่่�กระที่รวงการต่ัางประเที่ศูที่ราบ ด้็เหมั่อนมั่น้อยุ

รายุที่่�อนุญาตัให้คนต่ัางด้็าว และคนพ่�นเมั่องมั่สิที่ธิิในการ

เล่อก จะมั่อยุ้่ก็แตั่เที่ศูบาลขึ้องเมั่องขึ้้�น เช่นกับฮ่่องกง, พมั่า, 

สิงคโปร์, เซึ่่�ยุงไฮ่้ และมันิลา เป็นตั้น แตั่ลักษณะการขึ้องเมั่อง

เหล่าน่�ผิด็กับที่่�เป็นอยุ้่ในกรุงสยุามัเป็นอันมัาก

(ค) อาจัารยส์ุนีธฯิ ทีราบดีิว่ิา รา่ง พ.ร.บ. เทีศิบาล่ฉบบันัี�นี
ได้ิมขีา่วิแพรห่ล่ายไปทัี�วิพระนีครแล้่วิ ถ่งขนีาดิทีี�หนัีงสุ่อพมิพ ์บางกี่อกี่

กี่ารีเม่อง ฉบับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๗๔ ได้ิล่งพมิพไ์ว้ิซึ่่�งแสุดิงคัดิค้านี 

ดัิงต่ิอไปนีี�

ถ้าใช้เที่ศูบาลไมั่รัฐบาลก็พลเมั่องจะแยุ่ 

จึงล่อกันหนาห้ว่าเที่ศบาลออกไม่ไดี�แน่ 

เก่�ยุวด็ว้ยุเศูรษฐกจิตักตั�ำและกาํลังพลเมัอ่งที่่�จะเสยุ่ภาษ ่
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ตัามัขึ้า่วที่่�เราได็น้าํมัาลงแลว้ถง้เร่�องรา่งพระราชบญัญตััิ

เที่ศูบาล ซ้ึ่�งผ้้แที่นขึ้องเราได้็เร่ยุนถามัพระยุาราชนก้ลฯ ปลัด็

ที่้ลฉลองกระที่รวงมัหาด็ไที่ยุ และได็้คําจากเลขึ้านุการขึ้อง

พระยุาราชนก้ลว่า ร่างพระราชบัญญัตัิเที่ศูบาล กระที่รวง

มัหาด็ไที่ยุได้็ส่งไปยัุงกรมัราชเลขึ้าธิิการ ท้ี่ลเกล้าฯ ถวายุเพ่�อ

ที่รงพระราชวนิจิฉยัุตัอ่ไปนานแลว้ และซึ่้�งพอเรานําลงพิมัพ ์รุง่

ขึ้้�นก็ได็้รับจด็หมัายุว่า ความันั�นคลาด็เคล่�อน ค่อ เลขึ้านุการ

พระยุาราชนกล้มัไิด็บ้อกยุด่็ยุาวเชน่นั�น บอกเพยุ่งวา่ ได็ส้ง่พน้

กระที่รวงมัหาด็ไที่ยุไปแล้วนั�น

เรามัค่วามัยิุนด็ท่ี่่�จะยุน่ยุนัขึ้า่วเร่�องน่�ขึ้องเราอก่ครั�งหน้�ง 

ว่า ร่างพระราชบัญญัตัิเที่ศูบาลน่� กระที่รวงมัหาด็ไที่ยุได็้ส่งไป 

ยุังกรมัราชเลขึ้าธิิการ (ซ้ึ่�งเปล่�ยุนฐานะนามัเป็นกระที่รวง 

มัุรธิาธิรแล้ว) เป็นเวลานานหนักหนาแล้ว และกรมัราชเลขึ้า- 

ธิิการได็้นําที่้ลเกล้าฯ ถวายุเพ่�อที่รงพระราชวินิจฉัยุแล้ว ตั่อมัา 

โปรด็เกล้าฯ ให้ส่งร่างไปยุังกรมัร่างกฎหมัายุเพ่�อพิจารณา 

เท่ี่ยุบเค่ยุงหลักกฎหมัายุชนิด็น่�ซึ่้�งมั่อยุ้่ ณ นานาประเที่ศู  

ชั�นหน้�งก่อน

เราได้็ที่ราบว่า กรมัร่างกฎหมัายุได้็ตัรวจร่างเที่ศูบาล

เร่ยุบร้อยุ และได้็ส่งกลับค่นไปยัุงกระที่รวงมุัรธิาธิรประมัาณ

สกัเด่็อนหน้�งได้็แลว้ แต่ัตัอ่จากนั�นจะไปอยุ่้ท่ี่�ใด็ ขึ้า่วยัุงเงยุ่บอยุ้่

อยุ่างไรก็ด็่ มั่ข่ึ้าวล่อกันหนาห้เตั็มัท่ี่ว่า อยุ่างไรเส่ยุ 

พระราชบัญญัตัิเที่ศูบาลจะออกไมั่ได็้เป็นเด็็ด็ขึ้าด็ ในระหว่าง

ความัยุุ่งยุากที่างเศูรษฐกิจน่� เพราะรายุได็้จากผ้้เส่ยุภาษ่แก่

เที่ศูบาลจะกระที่บกระเที่่อนไปถ้งรัฐบาลอยุ่างน่าวิตักที่่เด็่ยุว
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ผู้มจ่ังไม่มีเหติุใดิทีี�จัะปิดิบังเพ่�อนีในีคณะราษฎรถ่ง 
พระราชดิำารทีิี�ใหม้ ีพ.ร.บ.เทีศิบาล่ฉบบันีี� ซึ่่�งมใิชธ่รรมนีญู์การปกครอง 
แผู้่นีดิินี

(ง) อาจัารยส์ุนีธฯิ แล่ะผูู้ร้ว่ิมกระทีำาผิู้ดิควิรรูว่้ิา การใชก้ำาลั่ง 
ย่ดิอำานีาจัการปกครองเพ่�อเปลี่�ยนีระบบปกครองนัี�นี มิใช่เร่�องทีำาได้ิ
ติามใจัน่ีก (อัติวิิสัุย : Subjectivism) เช่นี เม่�อผู้มกับคณะฯ น่ีกว่ิา 
จัะเรง่ทีำาการก็สุามารถทีำาได้ิดัิงใจัน่ีก เอกสุารหลั่กฐานีของพระยา
พหล่ฯ, พระยาทีรงฯ, พระยาฤทีธฯิ แล่ะของผู้มทีี�พมิพเ์ปดิิเผู้ยแล้่วินัี�นี 

ก็แสุดิงว่ิา คณะราษฎรได้ิเติรยีมการมาก่อนีเปน็ีเวิล่าหล่ายปแีล้่วิก่อนี
ล่งมอ่ทีำาการนัี�นี

(จำ) อาจัารยส์ุนีธฯิ ควิรรูข้อ้ควิามในีบนัีท่ีกเจ้ัาพระยามหธิร 
ราชเล่ขาธกิาร เป็นีผูู้้จัดิเม่�อวัินีทีี� ๓๐ มิถนุีายนี ๒๔๗๕ ซึ่่�งได้ิมีผูู้้นีำา
มาล่งพิมพ์เปิดิเผู้ยแล้่วิ มีควิามติอนีหน่ี�งทีี�เกี�ยวิกับพระราชดิำารทีิี�จัะ

พระราชทีานีธรรมนีญู์การปกครองแผู้่นีดิินี

บันที่ึกลับ

เมั่�อวันที่่� ๓๐ มิัถนุายุน พ.ศู. ๒๔๗๕ เวลา ๑๗.๑๕ น.  

โปรด็เกล้าฯ ให้พระยุามัโนปกรณ์ฯ, พระยุาศูร่วิสารฯ, พระยุา-

ปรช่าชลยุุที่ธิ, พระยุาพหลฯ กบัหลวงประด็ษิฐม์ันธ้ิรรมั มัาเฝ่า้ 

ที่่�วังศูุโขึ้ที่ัยุ มั่พระราชด็ํารัสว่า อยุากจะสอบถามัความับางขึ้้อ 

และบอกความัจริงใจ ตัั�งแตั่ได็้รับราชสมับัตัิ ที่รงน้กว่า ถ้ก 

เล่อกที่ําไมั บางที่่เที่วด็าตั้องการให้พระองค์ทํี่าอะไรอยุ่างใด็

อยุ่างหน้�ง
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๑. คงต้ัองการให้ลบล้างกิจการท่ี่�รัชกาลท่ี่� ๖ ที่ําไว้  

จ้งได็้ที่รงพยุายุามัใช้หน่�และแก้ไขึ้ให้ฐานะการเงินเฟั่�องฟั้

ขึ้้�น ครั�นเสด็็จไปอเมัริกากลับมัา การเงินเพล่ยุลง ที่รงร้้ส้กว่า 

ไมั่ใช่โที่ษผิด็ขึ้องพระองค์ เป็นเพราะเหตัุการณ์ภายุนอก แตั่

ก็ที่รงร้้ส้กว่า ได็้แก้ไขึ้ช้าไปบ้างและอ่อนไปบ้าง ท่ี่�เป็นเช่นน่� 

เพราะร้้ส้กว่า จะด็ันทีุ่รังก็ไมั่ใคร่ได็้ ด็้วยุมั่ผ้้ใหญ่ที่่�ชำนาญการ

ห้อมัล้อมัอยุ้่

๒. อ่กอยุ่างหน้�ง ที่รงเห็นว่า ควรจะตั้องให้ Consti-

tution มัาตัั�งแต่ัรัชกาลที่่� ๖ แล้ว และเม่ั�อที่รงรับราชสมับัติั 

ก็มัั�นพระราชหฤทัี่ยุว่า เป็นหน้าที่่�ขึ้องพระองค์ที่่�จะให้ Con- 

stitution แก่สยุามัประเที่ศู ครั�นเม่ั�อพระยุากัลยุา (F.B. 

Sayre) เขึ้้ามัา ได้็ที่รงปร้กษาร่างโครงขึ้้�น ก็ไม่ัได้็รับความั- 

เห็นชอบจากอภิรัฐมันตัร่ ในส่วนพระราชดํ็าริในชั�นต้ันอยุาก

จะที่าํเป็น ๒ ที่าง ที่ั�งลา่งที่ั�งบน ข้ึ้างล่างให้มัเ่ที่ศูบาลเพ่�อสนอง

ราษฎรให้ร้้จักเล่อกผ้้แที่น จ้งโปรด็ให้กรมัร่างกฎหมัายุร่างขึ้้�น  

ด็ังที่่�หลวงประด็ิษฐ์ฯ ที่ราบอยุ้่แล้ว แตั่การก็ช้าไป ในส่วน 

ข้ึ้างบนได้็ที่รงตัั�งกรรมัการองคมันตัรข่ึ้้�น เพ่�อฝึ่กสอนข้ึ้าราชการ  

เพราะเห็นพ้ด็จาไมั่ค่อยุเป็น จ้งตัั�งที่่�ประชุมัขึ้้�นหวังให้ม่ัท่ี่� 

คิด็อ่านและพ้ด็จา 

ครั�นเสด็็จไปอเมัริกาก็ได็้ให้ interview ว่า จะได็้ให้  

Constitution เม่ั�อเสด็็จกลับมัายุิ�งร้้ส้กแน่ว่า จะกักไว้อ่ก 

ไมัส่มัควรเปน็แที่ ้จง้ได็ใ้หป้รก้ษานายุสตัเ่วนส์ๆ  กลบัวา่ ยุงัไมั่

ถ้งเวลา ยุังไม่ัถ้งเวลา ฝ่่ายุพระยุาศูร่วิสารฯ ท่ี่�โปรด็ให้ปร้กษา

ด็้วยุผ้้หน้�งก็ influence ไปด็้วยุกับนายุสต่ัเวนส์ เม่ั�อพระยุา- 

ศูร่วิสารฯ และนายุสตั่เวนส์ขึ้ัด็ขึ้้องเส่ยุด็ังน่� ก็เลยุเหลวอ่ก  
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ตั่อมัาได็้เตัร่ยุมัว่า จะไมั่ประกาศูก่อนงานสมัโภช

พระนคร ๑๕๐ ปแีลว้ เพราะจะเปน็ที่่�ขึ้ลาด็ รอวา่ พองานแลว้

จะประกาศู ได็้เสนอในที่่�ประชุมัอภิรัฐมันตัร่ เน่�องจากนายุ- 

สตั่เวนส์ไมั่เห็นด็้วยุ ที่่�ประชุมัก็ขึ้ัด็ขึ้้องว่าเป็นเวลาโภคกิจ- 

ตักตั�ํา ถ้งกระนั�นก่อนเสด็็จไปหัวหิน ก็ได้็ที่รงพระราชดํ็าริท่ี่�

จะให้มั่ Prime Minister ให้มั่สภา Interpellate เสนาบด็่ได็้ 

ให้ถวายุฎ่กาขึ้อเปล่�ยุนเสนาบด็่ได็้ และให้มั่ผ้้แที่นจากหัวเมั่อง 

แตัว่า่แตัล่ะอยุา่ง ๆ  จะเปน็ได็ ้กล็าํบากเหลอ่เกนิ หวงัวา่จะเหน็ 

ด็้วยุว่า พระองค์ยุากที่่�จะขึ้ัด็ผ้้ใหญ่ที่่�ที่ําการมัานานตัั�ง ๒๐ ปี

ก่อนพระองค์

แปลนที่่� ๒ คิด็จะให้เสนาบด็่มัุรธิาธิร preside เป็น

ประธิานในที่่�ประชมุัเสนาบด็ ่พระองคจ์ะไมัป่ระที่บัในที่่�ประชมุั  

และขึ้ยุายุจาํนวนกรรมัการขึ้ององคมันตัร ่ที่าํหน้าที่่�อยุ่างรฐัสภา

ได็้ที่รงเตัร่ยุมัไว้ ๒ แปลนใหญ่น่� เอาตัิด็พระองค์ไป

หัวหินด็้วยุ เพ่�อจะที่ํา memo บันที่้กเสนอเสนาบด็่สภา ครั�น

ได็้ขึ้่าวเร่�องน่�ก็ปรากฏิช้าไปอ่ก ท่ี่�คณะราษฎรที่ำไปไม่ัที่รง 

โกรธิกริ�วและเห็นใจ เพราะไมั่ร้้เร่�องกัน พอที่รงที่ราบเร่�องก็

คาด็แล้วว่า คงจะเป็นเร่�องการปกครอง เส่ยุพระราชหฤที่ัยุท่ี่�

ได็้ช้าไป ที่ําความัเส่�อมัเส่ยุให้เป็นอันมัาก ในวันนั�นได็้ที่รงฟััง 

ประกาศูขึ้องคณะราษฎรที่างวิที่ยุ ุที่รงร้้สก้เสยุ่ใจและเจบ็ใจมัาก 

ที่่�กล่าวหาร้ายุกาจมัากมัายุอันไมั่ใช่ความัจริงเลยุ

พระบาทสัมเดิ็จพระปกเกล้าเจา้อยู�หว้ รช้กาลที� ๗

ภาพจาก หอจดิหมายเหตแุห�งชาติ
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ขอให้สุหภาพฯ โปรดิพิจัารณาว่ิาพระบาทีสุมเด็ิจัพระปกเกล้่าฯ
ได้ิทีรงรบัสัุ�งว่ิา “ท่ี่�คณะรั้�ษฎรั้ที่ำ�ไปไม่ที่รั้งโกรั้ธิกรั้ิ�วแล่ะเหน็ใจำ เพิรั้�ะ
ไม่รูั้เ้รั้่�องก้น”

แต่ิอาจัารย์สุนีธกัิบผูู้้รว่ิมกระทีำาผิู้ดิได้ิเขียนี “คำาถามนีำา” เพ่�อ
จังูใจัให้นิีสิุตินัีกศ่ิกษาแล่ะผูู้้อ่านีหล่งเข้าใจัผู้ิดิว่ิา ผู้มกับคณะราษฎร
รูเ้ร่�องทีี�จัะพระราชทีานีธรรมนีญู์การปกครองแผู้่นีดิินี (รฐัธรรมนีญู์) 
นัี�นี จ่ังรบีชงิยด่ิอำานีาจัทีำาการสุถาปนีาระบบรฐัธรรมนีญู์เสีุยก่อนี 

ขอ้ ๑๓.

ผูู้้แที่นสหภิ�พิฯ : ขอเรยีนีถามว่ิา คณะราษฎรได้ิรูสุ่้กตินีว่ิาได้ิ
กล่่าวิล่่วิงเกินีพระมหากษัติรยิห์รอ่ไม ่

ป.พิ. : คณะราษฎรรูสุ่้กตินีว่ิาได้ิกล่่าวิล่่วิงเกินีพระมหากษัติรยิ์
เม่�อวัินีทีี� ๒๔ มถินุีายนี ๒๔๗๕ ฉะนัี�นี จ่ังได้ิขอพระราชทีานีขมาโทีษ
เม่�อวัินีทีี� ๓๐ มิถุนีายนี ๒๔๗๕ ครั�งหน่ี�ง แล่ะเม่�อวัินีทีี� ๗ ธนัีวิาคม 
๒๔๗๕ ก็ได้ิทีำาพิธขีอพระราชทีานีขมาโทีษอย่างเปิดิเผู้ยอีกครั�งหน่ี�ง 

ดัิงปรากฏในีราชกิจัจัานีเุบกษา เล่่มทีี� ๔๙ หน้ีา ๓๑๐8 ล่งวัินีทีี� ๑๑ 
ธนัีวิาคม ๒๔๗๕ มคีวิามดัิงต่ิอไปนีี�
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คํากราบบังคมที่้ลขอพระราชที่านขมาโที่ษ

ขึ้อเด็ชะฝ่่าละอองธิุล่พระบาที่พระปกเกล้าปกกระหมั่อมั

การที่่�ขึ้า้พระพทุี่ธิเจา้ที่ั�งหลายุได็เ้ริ�มัที่าํการเปล่�ยุนแปลง

การปกครองครั�งน่� ก็ด็้วยุมัุ่งหวังประโยุชน์แก่ชาตัิ โด็ยุเห็น

ด็้วยุเกล้าด็้วยุกระหมั่อมัว่า ทีุ่กประเที่ศูท่ี่�เป็นเอกราชก็มั่

รัฐธิรรมัน้ญการปกครองกันที่ั�วไปแล้ว หากประเที่ศูสยุามัได็้

มั่กับเขึ้าบ้าง ก็จะได็้เป็นโอกาสให้ราษฎรเป็นจํานวนมัากได็้

ม่ัส่วนช่วยุเหล่อใตั้ฝ่่าละอองธิุล่พระบาที่ในราชการแผ่นดิ็น 

เตั็มักําลังความัสามัารถจริง ๆ  การได็้เป็นไปโด็ยุเร่ยุบร้อยุด็้วยุ

ประการที่ั�งปวง ก็เน่�องด็้วยุใตั้ฝ่่าละอองธิุล่พระบาที่ได็้ที่รงตัั�ง 

พระราชหฤที่ัยุด็่ต่ัอประชาชนชาวสยุามัและที่รงพระกรุณา 

ช่วยุเหล่อส่งเสริมัทุี่กประการ ตัลอด็จนพระราชที่านอภัยุโที่ษ

แก่พวกขึ้้าพระพุที่ธิเจ้า โด็ยุพระราชที่านพระราชกําหนด็

นิรโที่ษกรรมันั�นด้็วยุพระมัหากรุณาธิิคุณ ที่ั�งน่�ยุ่อมัตัระหนัก

อยุ้่แก่ใจพวกขึ้้าพระพุที่ธิเจ้าแล้ว

การที่่�พวกขึ้้าพระพุที่ธิเจ้าได็้ประกาศูขึ้่าวขึ้้อความัใน

วันเปล่�ยุนแปลงด็้วยุถ้อยุคําอันรุนแรงกระที่บกระเท่ี่อนถ้ง 

ใตั้ฝ่่าละอองธุิล่พระบาที่และพระบรมัวงศูานุวงศ์ู ก็ด้็วยุมัุ่งถ้ง

ผลสําเร็จที่ันที่่ที่ันใด็เป็นใหญ่ สมัเด็็จพระมัหากษัตัราธิิราช

ในพระบรมัราชวงศู์จักร่ ตัลอด็จนพระบรมัวงศูานุวงศู์หลายุ

พระองค์ได็้ที่รงมั่ส่วนนําความัเจริญมัาส้่ประเที่ศูสยุามัตัามั

กาลสมััยุ บัด็น่� ได้็ที่รงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ขึ้า้พระพุที่ธิเจา้

มัาเฝ่้าที่้ลละอองธิุล่พระบาที่ ข้ึ้าพระพุที่ธิเจ้าที่ั�งหลายุจ้งได้็

ขึ้อพระราชที่านพระบรมัราชวโรกาสน่� กราบบังคมัที่้ลขึ้อ
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พระราชที่านอภัยุโที่ษอ่กครั�งหน้�งเป็นคํารบสอง ในถ้อยุคําท่ี่�

ได็้ประกาศูไป

การจะควรประการใด็ สุด็แล้วแต่ัจะที่รงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าโปรด็กระหมั่อมั

เม่�อพระยาพหลพลพยุหเสนาอ่านคํากราบบังคม

ที่้ลจบแล�ว ไดี�นําดีอกไม�ธ้ปเที่ียนใส่พานที่องขึ�นน�อมเกล�า

น�อมกระหม่อมถวาย ที่รงรับแล�ว ไดี�มีพระราชดีํารัสตอบ

ความดีังนี�

ขึ้้าพเจ้าขึ้อขึ้อบใจท่ี่านที่ั�งหลายุเป็นอยุ่างยุิ�ง ในการท่ี่�

ได็้ที่ําพิธ่ิขึ้อขึ้มัาต่ัอตััวข้ึ้าพเจ้า และพระราชวงศ์ูจักร่ในวันน่�  

การกระทํี่าขึ้องที่่านในวันน่�ที่ําให้ขึ้้าพเจ้าร้้ส้กยุินด็่เป็นอยุ่างยุิ�ง  

ไมัใ่ชยุ่นิด็ท่ี่่�ที่า่นขึ้อขึ้มัาแกต่ัวัขึ้า้พเจา้โด็ยุเฉพาะ เพราะขึ้า้พเจา้

เองก็ให้อภัยุโที่ษแก่ที่่านที่ั�งหลายุมัานานแล้ว เพราะเขึ้้าใจ 

ในความัประสงค์ขึ้องท่ี่าน ที่่านกระทํี่าการคราวน่�ก็เพ่�อหวัง

ประโยุชน์ตั่อชาตัิจริง ๆ  ขึ้้าพเจ้าได็้ตัั�งใจช่วยุเหล่อที่่านให้ทํี่า

การเป็นผลสําเร็จเร่ยุบร้อยุด็่อยุ่างที่่�สุด็ที่่�จะเป็นได็้ โด็ยุขึ้้าพเจ้า

มั่ความัเห็นใจในความัคิด็ขึ้องท่ี่าน ขึ้้อที่่�ข้ึ้าพเจ้าด่็ใจมัากนั�น

ค่อ ในคําขึ้อขึ้มัานั�น ที่่านได็้กล่าวถ้งสมัเด็็จพระมัหากษัตัรา- 

ธิิราชและเจ้านายุในพระราชวงศู์จักร่ว่า ได็้ที่รงมั่ส่วนในการนํา

ความัเจริญมัาส้่ประเที่ศูสยุามัหลายุพระองค์ด็้วยุกัน ซึ่้�งความั- 

จริงในคําประกาศูวันที่่� ๒๔ มัิถุนายุนนั�น ขึ้้อความัที่่�ที่ําให้

ขึ้า้พเจา้เองและสมัาชิกขึ้องพระราชวงศ์ูจักร่ร้้สก้โที่มันัสอยุ่างยุิ�ง 

ค่อ ในข้ึ้อที่่�ทํี่าให้เขึ้้าใจว่า พระราชวงศ์ูจักร่ไม่ัได้็ทํี่าประโยุชน์
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ให้ประเที่ศูสยุามัอยุ่างหน้�งอยุ่างใด็เลยุ ขึ้้อน่�ทํี่าให้สมัาชิกใน

พระราชวงศู์จักร่โด็ยุที่ั�วไปโที่มันัส น้อยุใจ และแค้นเค่องมัาก 

เมั่�อที่า่นได็ก้ลา่วแกไ้ขึ้ในวนัน่�แลว้ ขึ้า้พเจา้หวงัวา่จะมัผ่ลสมัาน

ไมัตัร่ระหว่างพระราชวงศู์จักร่กับพวกที่่านและราษฎรทัี่�วไปให้

เป็นอันหน้�งอันเด็่ยุวกันได็้

อันที่่�จริง เจ้านายุพระราชวงศู์จักร่ทีุ่กพระองค์ได็้ตัั�ง

พระที่ัยุที่่�จะที่รงที่ําอะไรให้เป็นประโยุชน์แก่บ้านเมั่อง จ้งที่รง

รับราชการในกระที่รวงต่ัางๆ ทีุ่กพระองค์ ตัามัแต่ัจะทํี่าได้็  

แตั่ตัามัวิสัยุธิรรมัด็าขึ้องคนและตัระก้ลอันใหญ่ ก็ยุ่อมัจะมั่

สมัาชิกมั่ความัสามัารถยุิ�งหยุ่อนกว่ากนัเป็นธิรรมัด็า และยุ่อมั

มัก่ารพลาด็พลั�งบ้าง ข้ึ้าพเจ้าเช่�อแน่ว่า ถ้าเจ้านายุจะได้็ที่ําการ 

พลาด็พลั�งไปบ้าง ก็มัิใช่โด็ยุอคตัิ ด็้วยุเหตัุน่� เมั่�อที่่านได็้กล่าว 

แก้ไขึ้ในวันน่� และที่่านมั่ความัร้้ส้กว่า พระราชวงศู์จักร่ได็้ที่ํา 

ประโยุชน์ให้แก่ประเที่ศูชาตัเิรา เช่นน่�ก็ยุ่อมัจะล้างความัโที่มันสั 

ที่ั�งหลายุที่ั�งปวงขึ้องขึ้้าพเจ้าและพระราชวงศู์จักร่ได็้สิ�น 

นอกจากน่�ขึ้้าพเจ้ามั่ความัยิุนด็่มัากที่่�ที่่านได้็คิด็มัาทํี่าพิธิ ่

ขึ้อขึ้มัาในวนัน่�เอง โด็ยุที่่�ขึ้า้พเจา้ไมัไ่ด้็รอ้งขึ้ออยุ่างหน้�งอยุา่งใด็ 

เลยุ การที่่�ที่่านที่ําเช่นน่�ยุ่อมัเป็นเก่ยุรตัิยุศูแก่ที่่านที่ั�งหลายุ 

เป็นอันมัาก เพราะท่ี่านที่ั�งหลายุได้็แสด็งว่ามั่ธิรรมัะในใจและ

เป็นคนสุจริตัและเป็นคนใจนักเลง ค่อ เมั่�อท่ี่านร้้ส้กว่า ได็้ที่ํา

อะไรที่่�เกินไปบ้าง พลาด็พลั�งไปบ้าง ที่่านก็ยุอมัรับว่าผิด็โด็ยุด็ ่

และโด็ยุเปดิ็เผยุ การกระที่าํเชน่น่�เปน็ขึ้องที่่�ทํี่าได็ด้็ว้ยุยุาก และ
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ตั้องใจเป็นนักเลงจริง ๆ  จ้งจะที่ําได็้ เมั่�อที่่านได็้ที่ําพิธิ่เช่นน่�ใน

วันน่�ก็แสด็งให้เห็นชัด็ว่า การใด็ ๆ  ที่่�ที่่านที่ําไปนั�น ที่่านได็้ที่ํา

ไปเพ่�อหวังประโยุชน์แก่ประเที่ศูอยุ่างแที่้จริง ที่่านได้็แสด็งว่า  

ที่่านเป็นผ้้มั่น�ําใจกล้าหาญทุี่กประการ ที่่านกล้ารับผิด็เมั่�อ

ร้้ส้กว่า ตันได็้กระที่ําการพลาด็พลั�งไปด็ังน่� เป็นการที่่�ที่ําให้

ประชาชนร้้ส้กไว้ใจในตััวท่ี่านยุิ�งขึ้้�นเป็นอันมัากในข้ึ้อน่� ที่ําให้

ขึ้้าพเจ้าร้้ส้กยุินด็่เป็นอันมัาก

เพราะฉะนั�น ในที่่�สุด็น่�ขึ้า้พเจา้ขึ้อให้พรแก่ท่ี่านทัี่�งหลายุ  

ขึ้อจงเจรญิด็ว้ยุอายุ ุวรรณะ สขุึ้ะ พละ และปฏิภิาณที่กุประการ 

มั่กําลังกายุ กําลังน�ำใจ เพ่�อจะสามัารถที่ําการงานให้เป็น

ประโยุชน์แก่ประเที่ศูส่บไป
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