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กล่าวว่า นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ มา

นานกว่า ๘ ทศวรรษ หากแต่ความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมือง 

รวมทั้งความเห็นต่างหรืออุดมการณ์ระหว่างฝ่ายศักดินาใน “ระบอบ

สมบรูณาญาสิทธิราชย์” กบั “ระบอบใหม่” ภายใต้บรบิทแห่งประชา 

ธปิไตยกยั็งเสมอืนหนึง่ไฟไม่มอดเชือ้ ยังคงปะทเุป็นลาวามาโดยตลอด

ดังนัน้ จงึเหน็ได้ว่าเมือ่ระบอบใหม่มแีนวโน้มว่าจะแขง็แกร่งยาก

แก่การเอาอยู่ ก็จะเริ่มเกิดความวุ่นวายน�าไปสู่การรัฐประหาร และใน

ทางกลับกัน เม่ืออีกฝ่ายสืบทอดอ�านาจแบบไม่ยอมวางมือก็จะเริ่มมี

การก่อกบฏ (ถ้าชนะก็เรียกว่าเป็นการรัฐประหาร) 

นอกจากนี้แล้ว ยังเกิดการลุกฮือขึ้นมาขับไล่ซึ่งทางการเรียกว่า

เป็นการก่อความไม่สงบหรือเป็นการก่อการก�าเริบโดยประชาชน ท้ังนี้ 

ไม่ว่าการก่อการก�าเริบโดยประชาชนในช่วงกบฏสันติภาพ ๒๔๙๕ ใน

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ

ล่าสุดในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ 

ทัง้หมดนี ้เชือ่ว่าจะไม่ใช่ครัง้สดุท้าย แม้กระทัง่ในยคุรฐับาล

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ทีย่ดึอ�านาจมาแล้วกว่าครึง่ทศวรรษใน

ปัจจุบันก็ตาม

บรรณาธิการ
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ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะได้เปล่ียนแปลงการปกครองจาก 

“ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์” มาเป็น “ระบอบประชาธปิไตยอนั

มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ แล้วก็ตาม 

หากย้อนหลังดูประวัติศาสตร์แล้วจะเห็นได้ว่ามีการรัฐประหาร

มาแล้วถึง ๑๓ ครั้ง และเกิดกบฏอีก ๑๓ ครั้ง อีกท้ังยังเกิดเหตุการณ์

ส�าคัญโดยการก่อความไม่สงบ หรอืทีเ่รยีกกนัเป็นทางการว่าการก่อการ

ก�าเริบโดยประชาชน หรือ People’s uprising ซึ่งเป็นค�าศัพท์ทางการ

เมืองท่ีหมายถึง การลุกขึ้นต่อต้านอ�านาจผู้ปกครองหรือภาครัฐ อัน

กระท�าโดยประชาชนที่พร้อมใจกันในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

ทัง้น้ี โดยมีประเด็นการต่อสู้ต่อต้านท่ีต่างกนัออกไป เช่น การ

ต่อต้านการสืบทอดอ�านาจ การต่อต้านระบอบอ�านาจนิยมแบบ

เบ็ดเสร็จ และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดี

คนข่าว ๒๔๙๙
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สารบัญ

บทที่ ๑ ย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงสยามสู่ลัทธินิยม

 แบบตะวันตก

บทที่ ๒ ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕

• มูลเหตุและเบื้องหลังเหตุการณ์ส�าคัญ

• รัฐธรรมนูญแผ่นดินของรัชกาลที่ ๕

• ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 ของกลุ่มกบฏ ร.ศ.๑๓๐

• การเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านาย

 และข้าราชการใน ร.ศ.๑๐๓ 

• แนวพระราชด�าริและการเตรียมการ

 เรื่องระบอบประชาธิปไตยของรัชกาลที่ ๖

• แนวพระราชด�าริและการเตรียมการ

 เรื่องระบอบประชาธิปไตยของรัชกาลที่ ๗

• สภากรรมการองคมนตรี

• การเตรียมการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

• ล�าดับเหตุการณ์ยึดอ�านาจ “๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕”

• สมาชิกคณะราษฎร

• ล�าดับเหตุการณ์ก่อนการปฏิวัติ (พ.ศ.๒๔๖๙-๒๔๗๕)

• ล�าดับเหตุการณ์หลังการปฏิวัติ (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๓)
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สารบัญ

บทที่ ๓ ย้อนรอยการก่อกบฏ

• ครั้งที่ ๑ กบฏ ร.ศ.๑๓๐

• ครั้งที่ ๒ กบฏบวรเดช

• ครั้งที่ ๓ กบฏนายสิบ

• ครั้งที่ ๔ กบฏพระยาทรงสุรเดช

• ครั้งที่ ๕ กบฏเสนาธิการ

• ครั้งที่ ๖ กบฏแบ่งแยกดินแดน

 ย้อนต�ำนำนขุนพลแห่งภูพำน “เตียง ศิริขันธ์”

 กบฏแบ่งแยกดินแดน พ.ศ.๒๔๙๑ 

• ครั้งที่ ๗ กบฏวังหลวง

 ย้อนรอยกำรสังหำร ๔ รัฐมนตรี 

• ครั้งที่ ๘ กบฏแมนฮัตตัน

• ครั้งที่ ๙ กบฏสันติภาพ

• ครั้งที่ ๑๐ กบฏ พ.ศ.๒๕๐๗

• ครั้งที่ ๑๑ กบฏ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐

• ครั้งที่ ๑๒ กบฏยังเติร์ก

• ครั้งที่ ๑๓ กบฏทหารนอกราชการ
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บทที่ ๔ ย้อนรอยการสืบทอดอ�านาจ

 และการต่อสู้ของประชาชน

• การต่อสู้ของประชาชน

• ครั้งที่ ๑ การก่อการก�าเริบโดยประชาชน 

 ในช่วงกบฏสันติภาพ พ.ศ.๒๔๙๕ 

• ครั้งที่ ๒ การก่อการก�าเริบโดยประชาชน  

ในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา พ.ศ.๒๕๑๖ 

• ครั้งที่ ๓ การก่อการก�าเริบโดยประชาชน 

 ในเหตุการณ์ ๖ ตุลา พ.ศ.๒๕๑๙ 

• ครั้งที่ ๔ การก่อการก�าเริบโดยประชาชน 

 ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.๒๕๓๕

ภาคผนวก 
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คณะราษฎรที่ปารีส (คณะผู้ก่อการ ๒๔๖๘)

ตัว
อย
่าง



๑
๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ได ้มีกลุ ่มบุคคลที่ เรียกว ่า 
คณะราษฎร ได้ท�าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก
สมบรูณาญาสทิธริาชย์ มาเป็นราชาธปิไตยภายใต้รฐัธรรมนญู
ประชาธิปไตย เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเปล่ียนแปลงทาง 
การเมืองการปกครองของประเทศไทยอย่างมาก
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ประวัติศาสตร์ที่มีการค้นพบในประเทศไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ ที่ 

บ้านเชียง โดยสิ่งของที่ขุดพบมาจากในสมัยยุค ๓,๖๐๐ ปีก่อนคริสต์

ศักราช (ยุคหินใหม่) โดยมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ส�าริด และม ี

การปลูกข้าว รวมถึงการติดต่อระหว่างชุมชนและเกิดระบอบการ

ปกครองขึ้น

มีหลายทฤษฎีหรือแนวคิดที่พยายามหาท่ีมาของชนชาติไท

ทฤษฎดีัง้เดมิตัง้แต่ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่๒ (พ.ศ.๒๔๘๗) ซึง่ให้ความ

ส�าคัญกับการพจิารณาภาษา เชือ่ว่าชาวไทยในสมยัก่อนเคยมถีิน่อาศยั

อยู่ขึ้นไปทางตอนเหนือถึงแถบเทือกเขาอัลไต จากนั้นได้มีการทยอย

อพยพเคลื่อนย้ายลงมาทางใต้สู่คาบสมุทรอินโดจีนหลายระลอกเป็น

เวลาต่อเนื่องกันหลายพันปี โดยเชื่อว่าเกิดจากการแสวงหาทรัพยากร

ใหม่ แต่ทฤษฎนีีข้าดหลกัฐานทางโบราณคดทีีน่า่เชือ่ถอืและไม่ค่อยจะ

ได้รับการยอมรับเท่ากับในอดีต

๑
ย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงสยาม

สู่ลัทธินิยมแบบตะวันตก
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ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕
การกบฏและการต่อสู้โดยประชาชน๑๔ 

ในขณะเดียวกันก็มีหลายทฤษฎีหรือสมมติฐานท่ีอธิบายว่าเดิม

ชนชาติไทได้อาศยัอยูเ่ป็นบรเิวณกว้างขวางในทางตอนใต้ของจนีจนถงึ

ภาคเหนือของไทย และได้มีการอพยพลงใต้เรื่อยๆ เข้ามาอาศัยอยู่ใน

ดินแดนคาบสมุทรอินโดจีน จากนั้นได้อาศัยกระจัดกระจายปะปนกับ

กลุ่มชนดั้งเดิมในพื้นที่โดยไม่มีปัญหามากนัก

ทัง้นี ้อาจเนือ่งด้วยดินแดนคาบสมุทรอนิโดจนีในช่วงเวลานัน้ยงั

มีพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก ในขณะที่มีกลุ่มชน

อาศัยอยู่เบาบาง ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรจึงไม่รุนแรง รวมทั้ง

ลักษณะนิสัยของชาวไทนั้นเป็นผู้อ่อนน้อมและประนีประนอม ความ

สัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกลุ่มต่างๆ อาจมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดอยู่

บ้าง ในฐานะของผูมี้ภาษา วฒันธรรม และทีม่าอนัเดยีวกนั แต่การรวม

ตัวเป็นนิคมขนาดใหญ่หรือแว่นแคว้นยังไม่ปรากฏ 

ในเวลาต่อมา เม่ือมีชาวไทยอพยพลงมาอาศัยอยู่ในดินแดน

คาบสมุทรอินโดจีนเป็นจ�านวนมากขึ้น ชาวไทยจึงเริ่มมีบทบาทใน

ภูมิภาค แต่ก็ยังคงจ�ากัดอยู่เพียงการเป็นกลุ่มอ�านาจย่อยๆ ภายใต้

อ�านาจการปกครองของชาวมอญและขอม กระทั่งอ�านาจของขอมใน

ดนิแดนทีร่าบลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาเริม่อ่อนก�าลงัลง กลุม่ชนทีเ่คยตกอยู่

ภายใต้อ�านาจปกครองของขอม รวมทัง้กลุม่ของชาวไทยจงึเริม่มบีทบาท

ในช่วงต่อมา มีการปกครองของหลายอาณาจกัรในบรเิวณทีเ่ป็น

ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ชาวมาเลย์ ชาวมอญ ชาวขอม โดย

อาณาจักรที่ส�าคัญ ได้แก่ อาณาจักรทวารวดีในตอนกลาง อาณาจักร

ศรวิีชัยในตอนใต้ และอาณาจกัรขอมซึง่มศีนูย์กลางการปกครองทีน่คร
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คนข่าว ๒๔๙๙ ๑๕ 

วดั โดยคนไทยมีการอพยพมาจากดินแดนทางตะวนัตกเฉยีงใต้และทาง

ใต้ของจีนผ่านทางลาว

ค�าว่า ไทย นั้นแม้พ้องเสียงกับค�าว่า ไท หรือ ไต ซึ่งเป็นชื่อ

เรียกตัวเองของกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในปัจจบุนั แต่ชือ่ ไทย หรอื ประเทศไทย น้ันได้ประกาศ

ใช้อย่างเป็นทางการใน พ.ศ.๒๔๘๒ แทนชื่อ ประเทศสยาม 

อย่างไรก็ตาม ค�าว่า ไทย หรือ ไท ได้ปรากฏเป็นช่ือเรียกขาน

อาณาจักรหรือประเทศของผู้คนตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี

จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเอกสารราชการครั้งนั้นระบุค�า

ว่า กรงุไทย หรอื กรงุไท ขณะเดียวกนักย็งัใช้ค�าว่า สยาม ร่วมไปด้วย

เอกสารประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตกต่างระบุถึงค�าเรียกชื่อ

อาณาจักรของคนพื้นเมืองเช่นนี้ ขณะท่ีชาวตะวันตกต่างนิยมเรียกว่า

อาณาจักรสยาม

การศึกษาที่มาของชื่อ ไทย หรือ ไท และสยาม เป็นหัวข้อ

ส�าคญัของนกัวชิาการจ�านวนมากมาเป็นเวลานาน ส่วนหนึง่เป็นผลมา

จากกระแสความรู้สึกชาตินิยม และ จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนัก

วิชาการที่มีชื่อเสียงในการศึกษาประเด็นดังกล่าวนี้

รายช่ืออาณาจักรโบราณในบริเวณท่ีเป็นดินแดนของประเทศ 

ไทยในปัจจุบัน ได้แก่

• อาณาจักรทวารวดี

• อาณาจักรละโว้

• อาณาจักรฟูนัน

ตัว
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ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕
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• อาณาจักรขอม

• อาณาจักรโคตรบูรณ์

• อาณาจักรหริภุญชัย

• อาณาจักรโยนกเชียงแสน

• อาณาจักรตามพรลิงค์

• สมัยอาณาจักรสุโขทัย และยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา

ในปี พ.ศ.๑๗๙๒-พ.ศ.๑๙๘๑ ได้มีการสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้น

เป็นราชธานี ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยช่วงแรกมาจากศิลา

จารกึหลกัที ่๑ ทีพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพบ กล่าว

ได้ว่าในสมัยสุโขทัยเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

กษัตริย์หรือพ่อขุนแห่งกรุงสุโขทัยทรงเป็นประมุข และทรงปกครอง

ประชาชนในรูปแบบ พ่อปกครองลูก คือ ถือพระองค์เป็นเสมือนพ่อ

ผู้ใกล้ชิดกับราษฎรที่เปรียบเสมือนลูก 

โดยสภาพการเมืองและสังคมในสมัยนั้นมีสิทธิและเสรีภาพ

กษัตริย์มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกันภัยและส่งเสริมความสุขให้

ราษฎร การด�ารงชวีติของผูค้นได้รบัการรบัรองเสรภีาพในการประกอบ

อาชพี ท้ังด้านเกษตรกรรมและค้าขาย ยคุสมัยท่ีรุง่เรอืงทีส่ดุคอืรชักาล

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ในช่วงเวลาเดียวกัน อาณาจักรล้านนาได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.

๑๘๐๒ โดย พญามังราย ท่ีขยายอ�านาจมาจากลุ่มแม่น�้ากกและอิง 

สู่ลุ่มแม่น�้าปิง 

ตัว
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พญามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่และทรงมีความสัมพันธ์อันดี

กับ พ่อขุนรามค�าแหง แห่งสุโขทัย

อาณาจักรเชียงใหม่หรอืล้านนา มอี�านาจสืบต่อมาในแถบลุ่มแม่

น�้าปิง แต่เชียงใหม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักกับอาณาจักรอยุธยา

หรอื กรงุศรอียธุยา ทีเ่รอืงอ�านาจในพทุธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๐ มกีารท�า

สงครามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างต่อเนื่อง 

ในที่สุดเชียงใหม่ได้ปราชัยต่อพม่าใน พ.ศ.๒๑๐๑ ถูกพม่ายึด

ครองอีกครั้งในราว พ.ศ.๒๓๑๐ กระทั่งเมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๓๑๘ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พระบรมราชาธิบด ี

กาวิละ ได้ทรงขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา โดยหลังจากนั้น

พระบรมราชาธิบดีกาวิละได้ทรงปกครองอาณาจักรล้านนาในฐานะ

ประเทศราชสยาม

สมัยอาณาจักรอยุธยา

อยธุยา ในช่วงแรกนัน้มิได้เป็นศนูย์กลางของชาวไทยในดนิแดน

คาบสมทุรอนิโดจนีทัง้ปวง แต่ด้วยความเข้มแขง็ทีท่วเีพิม่ขึน้ ประกอบ

กับวิธีการที่ทางการสร้างความสัมพันธ์กับชาวไทยกลุ่มต่างๆ ในที่สุด

อยธุยากส็ามารถรวบรวมกลุม่ชาวไทยต่างๆ ในดนิแดนแถบนีใ้ห้เข้ามา

อยู่ภายใต้อ�านาจได้ นอกจากนี้ยังกลายมาเป็นรัฐมหาอ�านาจทางการ

เมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว

ตัว
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ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕
การกบฏและการต่อสู้โดยประชาชน๑๘ 

ในสมัยอาณาจักรอยุธยามีการติดต่อกับต่างประเทศอยู่หลาย

ชาติ โดยชาวโปรตุเกสได้เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาในช่วงคริสต์

ศตวรรษที ่๑๖ หลงัจากนัน้ ชาตทิีเ่ข้ามาอาศยัอยูใ่นกรงุศรอียธุยาเป็น

จ�านวนมากและมีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ ชาวดัตช์ ชาวฝรั่งเศส ชาวจีน

และชาวญี่ปุ่น

อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

จากทิศเหนือจรดอาณาจักรล้านนา ไปจรดคาบสมุทรมลายูทางทิศใต้

แต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๘ อาณาจักรอยุธยาได้ประสบกับความเส่ือม

ถอยเนื่องมาจากการแย่งอ�านาจทางการเมืองระหว่างเจ้านายและ

ขนุนาง จนกระทัง่ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ พระเจ้ามงัระ ได้ส่งกองทัพเข้าปล้น

สะดมกรงุศรอียธุยาได้ส�าเรจ็ ซึง่ในประวตัศิาสตร์นบัว่าเป็นการเสยีกรงุ

ศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ซ่ึงซ�้ารอยเดิมกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ีหนึ่ง 

ในปี พ.ศ.๒๑๑๒

อาณาจักรอยธุยาเป็นอาณาจกัรของคนไทยมาเป็นเวลานานกว่า 

๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น ๓๓ พระองค์

สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์

ในปี พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕ เริ่มต้นหลังจากที่ สมเด็จพระเจ้า 

ตากสินมหาราช ได้ขับไล่ทหารพม่าออกจากแผ่นดินไทย ท�าการรวม

ชาติ และได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี โดยจัดตั้งการเมืองการ

ปกครองมีลักษณะที่ยังคงด�ารงไว้ซึ่งการเมืองการปกครองภายในสมัย
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อยุธยาอยู่ก่อน โดยพระมหำกษัตริย์มีอ�ำนำจเด็ดขำดในกำรเมืองกำร

ปกครอง 

อย่างไรกต็าม ภายหลงัสิน้รชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สถาปนาตนขึน้เป็นพระ

มหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงย้ายเมืองหลวงมายังกรุงเทพ 

มหานคร เริ่มยุคสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในช่วงครสิต์ทศวรรษ ๑๗๙๐ กองทพัพม่าถกูขบัไล่ออกจากดนิ

แดนรตันโกสนิทร์อย่างถาวร และท�าให้แคว้นล้านนาปลอดจากอทิธพิล

ของพม่าเช่นกนั โดยล้านนาถกูปกครองโดย ราชวงศ์จกัร ีนบัต้ังแต่นัน้

เป็นต้นมา จนกระทัง่ถกูผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัรสยาม

อย่างเป็นทางการ

การเผชิญหน้ากับมหาอ�านาจตะวันตก

ภายหลังจากที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ.

๒๓๖๙ พระมหากษัตริย์ไทยในรัชสมัยถัดมา จึงทรงตระหนักถึงภัย

คุกคามที่มาจากชาติมหาอ�านาจในทวีปยุโรป และพยายามด�าเนิน

นโยบายทอดไมตรีกับชาติเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม สยามมีการเปลี่ยนแปลงดินแดนหลายครั้ง รวม

ทั้งตกอยู่ในสถานะรัฐกันชนระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส ถึงกระนั้น

สยามก็ไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก และเป็นเพียงประเทศ

เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถรักษาเอกราชของตนไว้ได้
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การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า

คณะราษฎร ได ้ท�าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเปล่ียนแปลงทางการเมือง

การปกครองของประเทศไทยอย่างมาก และท�าให้สถาบนักษตัรย์ิทีเ่คย

เป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมาช้านาน ต้องสูญเสียอ�านาจส่วน

ใหญ่ไปในที่สุด โดยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๔๗๕ ขึ้นเป็น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างถาวรเป็นฉบับแรก

ภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การต่อสู้ทางการ

เมอืงยงัคงมกีารต่อสูก้นัระหว่างผู้น�าใน ระบอบสมบรูณำญำสทิธริำชย์ 

กับ ระบอบใหม่ รวมทั้งความขัดแย้งในผู้น�าระบอบใหม่ด้วยกันเอง  

โดยการต่อสู้ทางการเมืองและทางความคิดอุดมการณ์นี้ ได้ด�าเนินต่อ

เนือ่งยาวนานเป็นเวลากว่า ๒๕ ปี ภายหลงัจากการปฏวิติั และน�าไปสู่

ยุคตกต�่าของคณะราษฎรในกาลต่อมา ท�าให้การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองดังกล่าวถูกมองว่าเป็นพฤติการณ์ ชิงสุกก่อนห่าม 

ทั้งนี้ เนื่องจากชาวไทยยังไม่พร้อมส�าหรับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งการปกครองในระยะแรกหลังการ

ปฏิวัติยังคงอยู่ในระบอบเผด็จการทหาร ✜

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง



๒
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระราช
ประสงค์อย่างแรงกล้าทีจ่ะปฏริปูประเทศไทยให้เจรญิทดัเทียม
กับประเทศตะวันตก ปัจจัยที่จะน�าไปสู่จุดหมายได้คือ คน
เงิน และการบริหารที่ด ี

ตัว
อย
่าง



แนวความคิดและความเคล่ือนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบ 

การปกครองจาก “ระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชย์” มาเป็น “ประชา- 

ธปิไตย” นัน้ มีมาตัง้แต่รัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ คือเมื่อประมาณ ร.ศ.๑๐๓ หรือ พ.ศ.๒๔๒๗ 

๒
ย้อนรอย

การปฏิวัติ ๒๔๗๕

ตัว
อย
่าง



ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕
การกบฏและการต่อสู้โดยประชาชน๒๔ 

หลังจากนั้น ได้มีการแสดงความคิดเห็นและความเคลื่อนไหว

เร่ือยมา จนน�าไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ โดยคณะราษฎรยึดอ�านาจการ

ปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มูลเหตุและเบื้องหลังเหตุการณ์ส�าคัญ

ย้อนไปเมือ่พทุธศตวรรษที ่๒๓ ว่าด้วยการปกครองขององักฤษ

ซึ่งด�าเนินไปสู่ระบบรัฐสภาแห่งเสรีประชาธิปไตย โดยไม่ต้องมีการ

ปฏวิติัเสยีเลอืดเนือ้ การเรยีกร้องสทิธิในการปกครองตนเองของสหรฐั- 

อเมรกิาจากองักฤษใน พ.ศ.๒๓๑๙ (ค.ศ.๑๗๗๖) และการปฏวิตัฝิรัง่เศส- 

ใน พ.ศ.๒๓๓๒ (ค.ศ.๑๗๘๙) หลังจากนั้นแนวความคิดแบบประชา  

ธิปไตยก็เริ่มแพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับแนว

ความคิดเรื่องการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการติดต่อกับประเทศในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มตั้งแต่มีพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศ

องักฤษ เม่ือ พ.ศ.๒๓๖๗ ในรชัสมัย พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้า

อยู่หัว (รัชกาลท่ี ๓) ต่อมาพวกมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกาเข้ามา

เผยแผ่คริสต์ศาสนาในประเทศไทย คนไทยเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ

ศึกษาวทิยาการต่างๆ โดยเฉพาะพระภิกษเุจ้าฟ้ามงกฎุ กลุม่พระบรม-

วงศานวุงศ์ และกลุม่ข้าราชการ กศึ็กษาวชิาการต่างๆ ด้วย ดงันัน้สังคม

ไทยบางกลุ่มจึงได้มีค่านิยมโลกทัศน์ตามแบบวิทยาการตะวันตก

ตัว
อย
่าง



คนข่าว ๒๔๙๙ ๒๕ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๔)

เสดจ็ขึน้ครองราชย์ใน พ.ศ.๒๓๙๔ นัน้ พระองค์ทรงตระหนกัว่าถึงเวลา

ทีป่ระเทศไทยจะต้องยอมเปิดสนัตภิาพกบัประเทศตะวนัตกในลกัษณะ

ใหม่ และปรบัปรงุบ้านเมอืงให้ก้าวหน้าเยีย่งอารยประเทศ ท้ังนีเ้พราะ

เพื่อนบ้านก�าลังถูกคุกคามด้วยลัทธิจักรวรรดินิยม จึงทรงเปลี่ยน

นโยบายต่างประเทศของไทยมาเป็นการยอมท�าสนธิสัญญาตามเงือ่นไข

ของประเทศตะวันตก และพยายามรักษาไมตรีนั้นไว้เพ่ือความอยู่รอด

ของประเทศ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล

ที่ ๕) ทรงมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าท่ีจะปฏิรูปประเทศไทยให้

เจริญทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ปัจจัยที่จะน�าไปสู่จุดหมายได้

คือ คน เงิน และกำรบริหำรที่ดี ทรงมีพระราชด�าริว่า... 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ ๔)

ตัว
อย
่าง



ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕
การกบฏและการต่อสู้โดยประชาชน๒๖ 

หนทำงแห่งควำมก้ำวหน้ำของชำติจะมีมำได้ก็ต้องอำศัยกำร

ศึกษำเป็นปัจจัย 

จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยเด็ดเด่ียวว่า เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งของ

ราชวงศ์และบุตรขุนนางจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีกว่ารุ่นพระองค์

เอง 

ในระยะแรก อิทธิพลของประเทศตะวันตกที่มีต่อประเทศไทย

คือ ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง 

โปรดให้พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ หม่อมเจ้าเจ๊ก นพวงศ์ กับพระยาไชย

สรุนิทร์ (หม่อมราชวงศ์เทวะหนึง่ ศิรวิงศ์) ไปเรยีนท่ีประเทศองักฤษเป็น

พวกแรก นับว่าเป็นครั้งแรกที่ทรงส่งนักเรียนหลวงไปเรียนถึงยุโรป ต่อ

มากส่็งพระราชโอรสและนกัศึกษาไปศึกษาวชิาทหารทีป่ระเทศเยอรมนี

ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเดนมาร์ก และประเทศรัสเชีย 

ก่อนหน้านัน้ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงคดั

เลือกหม่อมเจ้า ๑๔ คน ไปเรียนหนังสือท่ีสิงคโปร์ ๒ ปี ระหว่าง พ.ศ.

๒๔๑๓-พ.ศ.๒๔๑๕ ในโอกาสทีพ่ระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิไปสิงคโปร์

ในปี พ.ศ.๒๔๑๓ นัน่เป็นการเตรยีมคนทีจ่ะเข้ามาช่วยแบ่งเบาพระราช

ภาระในการปรับปรุงประเทศ การเตรียมปัจจัยการเงินเป็นการเตรียม

พร้อมประการหนึ่ง ถ้าขาดเงินจะด�าเนินกิจการใดให้ส�าเร็จสมความ 

มุง่หมายคงจะเป็นไปได้ยาก 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงเห็นว่า การจัดการ

เงินแบบเก่ามีทางรั่วไหลมาก พวกเจ้าภาษีนายอากรไม่ส่งเงินเข้าพระ

คลังครบถ้วนตามจ�านวนที่ประมูลได้ 

ตัว
อย
่าง



คนข่าว ๒๔๙๙ ๒๗ 

พระองค์จงึทรงจดัการเรือ่งการเงนิของแผ่นดนิหรอืการคลังทันที

ทีพ่ระองค์ทรงบรรลนุติิภาวะ มีอ�านาจในการปกครองแผ่นดินเตม็ที ่เริม่

ด้วยให้ตราพระราชบัญญัติต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน์ จ.ศ.๑๒๓๕ (พ.ศ.

๒๔๑๖) มีพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติในปี จ.ศ.๑๒๓๗ 

(พ.ศ.๒๔๑๘) เพื่อจะได้ใช้จ่ายทุนบ�ารุงประเทศ ต่อมาทรงให้จัดท�างบ

ประมาณจัดสรรเงินให้แก่กระทรวงต่างๆ เป็นสัดส่วน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทันได้

ปรับปรุงการปกครองประเทศให้เป็นไปตามท่ีพระองค์ทรงตั้งพระราช

หฤทยัไว้ กมี็กลุม่เจ้านายและข้าราชการท�าหนงัสอืกราบบงัคมทลูความ

เห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการแผ่นดินเมื่อ ร.ศ.๑๐๓ 

(พ.ศ.๒๔๒๗) 

ทั้งนี้ อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าที่พระองค์ยังไม่ทรงปรับปรุงงบการ

บริหารประเทศก่อน พ.ศ.๒๔๒๘ เพราะมีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น

คือ วิกฤติการณ์วังหน้า เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๗ การที่ทรงตั้งหอรัษฎากร-

พิพัฒน์ให้รวมเงินมาอยู่ที่เดียวกัน กระทบกระเทือนต่อเจ้านายและ 

ข้าราชการ โดยเฉพาะกรมพระรำชวงับวรสถำนมงคล กรมหมืน่ไชยบวร-

วิชำญ 

วิกฤติการณ์วังหน้าเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง วังหลวง

กบั วงัหน้า แสดงถงึปฏิกริยิาโต้ตอบ การรเิริม่ดงึอ�านาจเข้าสู่ศนูย์กลาง

คือสถาบันกษัตริย์ เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

ทิวงคต ใน พ.ศ.๒๔๒๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง

ทรงปรับปรุงการบริหารการปกครองส่วนกลางเป็น ๑๒ กรม (ต่อมา

เรียกว่า กระทรวง) ใน พ.ศ.๒๔๓๒

ตัว
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่าง



ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕
การกบฏและการต่อสู้โดยประชาชน๒๘ 

ความต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศไทยให้

เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยได้เริ่มมีมาแต่ในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความเคล่ือนไหวมาตลอด

จนถึงวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ แนว

ความคิดและความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้แก่

• การเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านายและ

ข้าราชการใน ร.ศ.๑๐๓

• ร่างรฐัธรรมนญูแผ่นดนิของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว

• บทความเกี่ยวกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเทียนวรรณ

• ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของกลุ่มกบฏ 

ร.ศ.๑๓๐

• แนวพระราชด�าริและการเตรียมการเรื่องระบอบประชา-  

ธิปไตยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัฐธรรมนูญแผ่นดินของรัชกาลที่ ๕

ค�าว่ารัฐธรรมนูญ ตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า Constitution ได้

มีการบัญญัติข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ 

ผู้ทีบ่ญัญัตศัิพท์ค�านีคื้อ พล.ต.พระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นรำธปิพงศ์

ประพนัธ์ มีความหมายว่า “กฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ” 

ตัว
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คนข่าว ๒๔๙๙ ๒๙ 

ซึ่งก�าหนดรูปแบบและหลักการปกครอง ตลอดจนวิธีการด�าเนินการ

ปกครองไว้อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งก�าหนดหน้าที่ของประชาชนที่พึง

กระท�าต่อรัฐกับรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งรัฐจะละเมิด

มิได้ไว้อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีผู้สงสัยว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงปรับปรุง

การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นแบบอารยประเทศ จะไม่ทรงมีพระ

กระแสพระราชด�ารเิกีย่วกบัรฐัธรรมนญู หรอืค�ากราบบงัคมทูลของกลุ่ม

บคุคลใน ร.ศ.๑๐๓ ไม่บงัเกดิผลแต่อย่างไร ต่อมานายปรดีา ศรชีลาลยั

ได้เล่าเรื่องการค้นพบ “ร่างรัฐธรรมนูญแผ่นดินของสมเด็จพระ 

ปิยมหาราช” ว่า...

“ ...บังเอิญงำนค้นคว้ำทำงประวัติศำสตร์เป็นผลให้ข้ำพเจ้ำได้

พบส�ำเนำร่ำงรฐัธรรมนญู ครัง้รชักำลที ่๕ ในร่ำงนัน้มรีะบถุงึประธำนำ- 

ธบิดีแต่ไม่ใช่ประธำนำธบิดีแห่งมหำชนรฐั ข้อควำมบ่งให้ทรำบว่ำได้ร่ำง

ขึ้นก่อน ร.ศ.๑๑๒ (คือก่อน พ.ศ.๒๔๓๖) แต่ไม่ทรำบว่ำใครเป็นผู้ร่ำง

ครัน้ต่อมำได้พบส�ำเนำจดหมำยของท่ำนเจ้ำพระยำสุรศกัดิม์นตร ีกรำบ

บงัคมทลูพระกรณุำเท้ำควำมถงึสมเด็จกรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร...

สมเด็จกรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำรได้ทรงทรำบจดหมำยของท่ำน

เจ้ำพระยำสุรศักด์ิมนตรีตลอดแล้ว จึงลงลำยพระหัตถ์เป็นกำรชี้แจง

ตอบ...ล้วนแต่เกี่ยวกับกำรเมืองอย่ำงส�ำคัญๆ ในระหว่ำงนั้นและโดย

เฉพำะรำชกำรของที่ประชุมร่ำงกฎหมำยและกฎข้อบังคับ ประสบ

อปุสรรคต่ำงๆ เพรำะเหตุไร ในส่วนพระองค์ท่ำน...ท�ำกำรร่ำงกฎหมำย

ตัว
อย
่าง



ย้อนรอยการปฏิวัติ ๒๔๗๕
การกบฏและการต่อสู้โดยประชาชน๓๐ 

ส�ำคญัไปแล้วมอีะไรบ้ำง เช่น (๑) รำชประเพณ ี(ได้แก่ทีเ่รยีกในปัจจบุนั

น้ีว่ำ รัฐธรรมนูญ) (๒) พระรำชกฤษฎีกำส�ำหรับท่ีชุมนุมท้ังปวงปรึกษำ

กนัในสภำ ฯลฯ เป็นอันทรำบได้จำกส�ำเนำลำยพระหัตถ์ดงักล่ำวมำนีว่้ำ 

ร่ำงรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเวลำนั้นเรียกว่ำรำชประเพณี สมเด็จกรมพระยำ

เทวะวงศ์วโรปกำรทรงร่ำงเสรจ็ก่อนวนัที ่๙ สงิหำคม พ.ศ.๒๔๓๒ (คอื

เมื่อก่อน ๖๐ ปีมำนี้ หรือก่อนสิ้นรัชกำลที่ ๕ เป็นเวลำ ๒๐ ปีเต็ม)...”

ราชประเพณีทีก่ล่าวถงึ ชือ่ว่า “ร่ำงพระรำชกฤษฎกีำท่ี ๑ ว่ำด้วย

รำชประเพณีกรงุสยำม” เป็นร่างกฎหมาย ๒๐ มาตรา ก�าหนดพระบรม

เดชานุภาพราชสดมภ์ คือ 

(๑) รัฐมนตรีสภาหรือลูกขุน ณ ศาลหลวง คือผู้ซึ่งทรงเลือกสรร 

 ให้คิดร่างกฎหมาย และคอยระวังไม่ให้เสนาบดีสภาท�าผิด 

 พระราชก�าหนดกฎหมาย 

(๒) องคมนตรสีภา เป็นผูท้รงเลอืกสรรไว้ต่างพระเนตรพระกรรณ

(๓) เสนาบดีสภา หรือลูกขุน ณ ศาลา เป็นผู้ซึ่งทรงเลือกสรรไว้ 

 ทะนุบ�ารุงแผ่นดินตามพระบรมราโชบายและตามพระราช 

 ก�าหนดกฎหมาย ในราชประเพณียงักล่าวถงึการสบืสนัตตวิงศ์  

 ผู้รั้งราชการ ประชุมค�าวินิจฉัยตกลงเป็นมาตราสุดท้าย

ร่างรัฐธรรมนูญในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๕ มีความส�าคัญที่จะได้เปรียบเทียบว่า ความมุ่งหมายของ

คนในสมัยนั้นกับความมุ่งหมายของคนในปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร

ส่วนไหนเป็นประโยชน์และความต้องการของฝ่ายปกครอง และส่วน
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ไหนราษฎรจะได้ผลดีบ้าง ร่างรัฐธรรมนูญในรัชกาลที่ ๕ ไม่ได้ปรากฏ

ว่าน�ามาใช้แต่อย่างไร (บทควำมเกี่ยวกับอุดมกำรณ์ประชำธิปไตยของ

เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณำโภ เกิดใน พ.ศ.๒๓๕๘)

หลังสึกจากสมณเพศใน พ.ศ.๒๔๑๑ ได้ลงเรือไปกับฝรั่งท่อง-

เท่ียวในเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นเวลาหลายปี เทียนวรรณ เคย

ถวายหนงัสอืทีเ่ขาพมิพ์ขึน้พร้อมกบัขอรบัราชการเมือ่ ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.

๒๔๔๕) 

เทียนวรรณ เป็นที่ปรึกษาของหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์-

เวอร์ ต่อมาได้ออกหนังสือรายปักษ์ชื่อ ตุลวิภาคพจนกิจ ได้ล้มเลิก

เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ แล้วออกหนังสือเล่มใหม่ชื่อ ศิริพจนภาค เป็นราย

เดือนในปี พ.ศ.๒๔๕๑ เทียนวรรณตกลงใจเขียนสิ่งที่ตนคิดออกเผย

แพร่วจิารณ์สภาพการณ์ทีเ่ขาเหน็ว่าควรมกีารแก้ไข เปลีย่นแปลง ด้วย

ความรักชาต ิด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เทียนวรรณ
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เรื่องที่ “เทียนวรรณ” วิจารณ์รุนแรงท่ีสุด จนเป็นเหตุให้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงโต้ตอบ ก็คือเรื่อง 

ว่าด้วย ก�าลงัใหญ่ ๓ ประการของบ้านเมอืง กล่าวคอื ต้องมปัีญญา

และมีความรู้มาทั่วกัน ทั้งเจ้านาย ขุนนาง และราษฎร มีโภคทรัพย์

สมบัติมาก และบ่อเกิดของทรัพย์เกิดจากปัญญาและวิชาความเพียร

ของรฐับาลและราษฎร มีทหารและพลเมืองมาก และกล่าวว่า ชาวยโุรป

ได้เอาใจใส่ปกครองชาติ ราษฎรมีโอกาสอันดด้ีวยความสามัคคเีป็นใหญ่

พดูถงึญีปุ่น่ใช้เวลา ๖๐ ปี กเ็จรญิโดยเรว็ทัง้มีความรูย้ิง่ ประเทศองักฤษ

ยอมให้คนบังคับอังกฤษรับอ�านาจวินิจฉัยของศาลญี่ปุ่นตามแต่ญี่ปุ่น

จะพิพากษา

ในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตย “เทียนวรรณ” เสนอความคิดใน

ข้อเขียนเร่ือง “ว่าด้วยความฝันละเมอ แต่มิใช่นอนหลับ” ในข้อท่ี 

๒๘ กล่าวไว้ว่า...

“...จะตั้งปำลิเมนต์อนุญำตให้มีหัวหน้ำรำษฎรมำพูดธุระชี้แจง

ของตนแก่รัฐบำลได้ ในข้อที่มีคุณและมีโทษทำงควำมเจริญและไม ่

เจริญนั้นๆ ได้ตำมเวลำที่ก�ำหนดอนุญำตไว้ ในควำมฝันที่เรำฝันมำน้ี

ในชั้นต้นจะโหวตเลือกผู้มีสติปัญญำเป็นชั้นแรกครำวแรกท่ีเริ่มจัด ให้

ประจ�ำกำรในกระทรวงทุกอย่ำงไปก่อนกว่ำจะได้ด�ำเนินให้เป็นปกติ

เรียบร้อยได้...”

ต่อมา “เทยีนวรรณ” ได้เขยีนกลอนให้เหน็ว่า ราษฎรจ�าเป็นต้อง

มีผู้แทนมี รัฐสภา ซึ่ง “เทียนวรรณ” ใช้ค�าทับศัพท์ว่า 
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คนข่าว ๒๔๙๙ ๓๓ 

“...ไพร่เป็นพื้นยืนร้องท�ำนองชอบ ตำมระบอบปำลิเมนต์ประเด็นข�ำ

แม้นนิ่งช้ำล้ำหลังยังมิท�ำ จะตกต�่ำน้อยหน้ำเวลำสำย

ขอให้เห็นเช่นเรำผู้เฒ่ำทัก บ�ำรุงรักษำชำติสะอำดศรี

ทั้งเจ้ำนำยฝ่ำยพหลและมนตรี จะเป็นศิวิไลซ์จริงอยำ่นิ่งนำน

ให้รีบหำปำลิเมนต์ขึ้นเป็นหลัก จะได้ชักน้อมใจไพร่สมำน

เร่งเป็นฟรีปรีดำอย่ำช้ำกำล รักษำบำ้นเมืองเรำช่วยเจ้ำนำย”

จะเหน็ว่าข้อเสนอ “เทยีนวรรณ” ก้าวหน้าไปกว่าค�ากราบบังคม

ทลูของกลุม่เจ้านายและข้าราชการใน ร.ศ.๑๐๓ เพราะได้เรยีกร้องให้มี

รัฐสภาซึ่งมาจากราษฎร

การเรยีกร้องให้มีการปกครองแบบรฐัสภา ท�าให้พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ ์“พระบรมรำชำธิบำยว่ำ

ด้วยเรือ่งสำมคัค”ี ด้วยทรงมพีระราชประสงค์ทีจ่ะอธบิายแนวความคดิ

อนัเป็นพืน้ฐานของพระราโชบายของพระองค์เก่ียวกบัการปรบัปรงุการ

ปกครองบ้านเมอืง ทัง้เป็นการชีแ้จงด้วยว่าเหตใุดพระองค์จงึยงัไม่ทรง

จัดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยให้เป็นไปตามแบบ

ฉบับของประเทศในยุโรปโดยทันที เช่น

“...เพรำะฉะนัน้จะป่วยกำรกล่ำวไปถึงควำมคดิท่ีจะตัง้ปำลิเมนต์ 

ขึน้ในหมู่คนซึง่ไม่มีควำมรูพ้อทีจ่ะคิดรำชกำร และไม่เป็นควำมต้องกำร

ของคนทัง้ปวง นอกจำกทีอ่ยำกจะเอำอย่ำงประเทศยโุรปเพยีงสีห้่ำคน

เทำ่นั้น…ถ้ำจะจัดตั้งปำลิเมนต์ หรือให้เกิดมีโปลิติกัลปำตีขึ้นในเวลำที่
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บ้ำนเมืองยังไม่ต้องกำรดังนี้ ก็จะมีแต่ข้อทุ่มเถียงกันจนกำรอันใดไม่

ส�ำเรจ็ไปได้ เป็นเครือ่งถ่วงให้บ้ำนเมอืงมคีวำมเจรญิช้ำ…ส่วนเมอืงเรำ

รำษฎรไม่มีควำมปรำรถนำอยำกจะเปลี่ยนแปลงอันใด…กำรท่ีอยำก

เปลีย่นแปลงนัน้กลบัเป็นของผูป้กครองบ้ำนเมอืงอยำกเปลีย่นแปลง…

ถ้ำจะตัง้ปำลเิมนต์ขึน้ในเมอืงไทย เอำควำมคดิรำษฎรเป็นประมำณใน

เวลำนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำจะไม่ได้จัดกำรอันใดได้สักส่ิงหนึ่งเป็นแน่แท้

ทีเดียว คงจะเถียงกันป่นปี้ไปเท่ำนั้น...”

จากพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพระองค์ว่า ประเทศไทยยัง

ไม่พร้อมที่จะมีการปกครองตามระบอบรัฐสภา พระองค์จึงไม่ทรง

เปลี่ยนแปลงการปกครองให้มีรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญ แต่พระองค์ก็

ทรงยอมรบัว่า การปกครองของประเทศจะต้องเปลีย่นไปในทางทีจ่ะมี

รัฐสภาและรัฐธรรมนูญในภายหน้า ถึงกับมีพระราชด�ารัสในที่ประชุม

เสนาบดีว่า... 

“ฉันจะให้ลูกวชิราวุธมอบของขวัญ
ให้แก่พลเมืองไทยทันทีที่ขึ้นสู่ราชบัลลังก์

กล่าวคือ 
ฉันจะให้เขามีปาลิเมนต์และคอนสติติวชัน”
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