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สรุป 
ชาญวิทย เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. บทท่ี 1-2 หนา 1-119. 

บทท่ี 1  
บทนําวาดวยสังคมและการเมืองไทย 

 

1. เสนทางเดินของประวัติศาสตรไทยจากสยามเกาและแนวทางในการศึกษาประวัติการ
เมืองไทย 

การศึกษาเคาโครงพัฒนาการทางประวัติศาสตร เพื่อแสงใหเห็นวากระบวนการในประวัติศาสตรมี
ความตอเน่ืองและเกี่ยวพันกันอยางไร ในป 2447 J.Antonio, Guide to Bangkok and Siam ไดเขียน
แนะนําวาใครก็ตามที่ตองการไปกรุงเทพฯจะไปไดโดยทางเรือจากสิงคโปร ใชเวลาเดินทาง 3 วัน และ
กรุงเทพฯ ซึ่งเปนเมืองหลวงของสยามมีประชากร 4 แสนคน โดยเปนประชากรที่ผสมปนเปกันทางชาติพันธุ 
นอกจากน้ีกรุงเทพฯ สยามเปนเพียงประเทศเล็ก ๆ อยูนอกเสนทางคมนาคมของโลกตะวันตก สยามในชวง
ของการเปลี่ยนคริสตศตวรรษเขาสูศตวรรษที่ 20 เปนประเทศในเอเชียที่กําลังมีความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีกระบวนการของที่เรียกวา westernization และ modernization กําลังเปลี่ยนจากสยามเกาเปน
สยามใหม 

สยามเกามีศูนยกลางของอํานาจอยูที่อยุธยา-ธนบุรี-กรุงเทพฯ อํานาจทางการเมืองอยูที่สถาบัน
พระมหากษัตริย ซึ่งเปนทั้ง “เทวราชา” และ “พุทธราชา” อํานาจของพระมหากษัตริยมีมากเฉพาะใน
ปริมณฑลรอบ ๆ เมืองหลวง ย่ิงไกลออกไปจากเมืองหลวงเทาไร อํานาจของพระมหากษัตริยก็จะลดนอยลง
เทาน้ัน ผูนําทองถ่ินจะมีอํานาจในเขตของตนเอง ประชากรของสยามเกาเปนประชากรที่ผสมปนเปทางชาติ
พันธุ และสวนใหญเปนเกษตรกร มีอาชีพทํานา ประชากรจะถูกเกณฑไปเปนทหาร การเกณฑแรงงานมีกําหนด
เกณฑระหวาง 3-6 เดือนตอป แตผูที่จะหลีกเลี่ยงการเกณฑแรงงานจะตองเสียภาษีในรูปของเงิน สวยที่เปน
ผลผลิต หรือสิ่งของ และแรงงานที่ถูกเกณฑสวนมากเปนผูชาย สวนผูหญิงก็จะถูกเกณฑในกรณีที่มีความ
จําเปนของสถานการณ นอกจากน้ีประชากรโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใตจะทําการผลิตเพื่อขายสินคา
ของตน สวนรัฐจะใชแรงงานจางจากคนจีน นอกจากน้ีรัฐยังมีรายไดจากการผูกขาดการคากับตางประเทศซึ่ง
เปนการคาที่ผูกขาดของกษัตริยและขุนนาง หรือผูที่เปนตัวแทนของรัฐที่ไดรับการอนุญาตเปนกรณีพิเศษ และ
เปนการคาโดยเรือสําเภา 

สยามเกายังมีประชากรที่เปนทาสดวย สวนใหญมาจากการติดหน้ีจึงตองขายตัวเปนทาส หรือก็มาจาก
ผูที่เปนเชลยศึกสงคราม ประชากรในสยามจะมีชนช้ันปกครองที่เปนเจาและขุนนาง และมีชนช้ันที่ถูกปกครอง
คือ ไพรและทาส 
 

2. สยามใหมและการปฏิรูปการปกครองแผนดิน 2435 
การปรากฏตัวของลัทธิอาณานิคมในสยามน้ันมีอังกฤษและฝรั่งเศสที่เขามามีอิทธิพลตอความ

เปลี่ยนแปลงของสยาม และสยามก็พยายามที่จะปฏิรูปประเทศใหทันสมัยเพื่อเผชิญกับตะวันตก ดวยการ
เรียนรูและลอกเลียนจากตะวันตก มีการยกเลิกและปรับปรุงวัฒนธรรมประเพณีเดิมของตนเอง เพื่อใหเปน
แบบตะวันตกและเปนที่ยอมรับของมหาอํานาจตะวันตก สําหรับการเรียนรูน้ันมีทั้งการจัดการศึกษาข้ึนใหม
ภายในประเทศ การปฏิรูปของสยามเปนการผนึกกําลังภายในประเทศเพื่อที่จะเผชิญกับลัทธิอาณานิคม แต
มิไดทําใหเปลี่ยนเปนประเทศอุตสาหกรรม จากผลของการปฏิรูปการปกครองของสยาม ในป 2435 หรือ ค.ศ.
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1892 ทําใหมีการรวมอํานาจที่ศูนยกลาง ทําใหรัชกาลที่ 5 ทรงเปนพระมหากษัตริยที่มีลักษณะเปน
สมบูรณาญาสิทธิราชยอยางแทจริง นอกจากน้ียังทําใหกรุงเทพฯ กลายเปนเมืองหลวงที่เปนศูนยกลางของ
ประเทศ และทําใหอํานาจของทองถ่ินที่เคยมีมาแตกอนตองสูญสลายไป รวมทั้งเปนความเช่ือของผูนําสยามวา
การปฏิรูปชวยใหประเทศไดรับการยอมรับจากมหาอํานาจตะวันตกและชวยใหสยามรอดพนจากการเปน
เมืองข้ึน มีผลทําใหสยามยังไดยอมรับที่จะไมอางสิทธิของตนเหนือดินแดนที่เคยอยูในอํานาจของสยามมากอน 
เชน ลาว กัมพูชา และรัฐมลายูตอนเหนือ ดังน้ันการรอดพนจากการเปนเมืองข้ึนของสยามก็เปนผลจากการ
ปฏิรูปภายในประเทศ การดําเนินนโยบายทางการทูตที่ตองโอนออนผอนตาม 
 

3. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 และ “ประเทศไทย” 
 วันที่ 24 มิถุนายน พ .ศ. 2475 หรือ ค.ศ.1932 คณะราษฎร ซึ่งเปนทหารบก ทหารเรือ และ
ขาราชการพลเรือน ไดทําการยึดอํานาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 และเปลี่ยน
ระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบกษัตริยโดยรัฐธรรมนูญ คนรุนใหมที่ไดรับ
การศึกษามีความเห็นวาลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนสิ่งลาหลังไปแลว การดํารงอยูของ
ระบอบเกาที่รวมศูนยอํานาจและอยูที่สถาบันพระมหากษัตริยจะขัดขวางตอความเจริญกาวหนาของประเทศ 
การยึดอํานาจมีเปาหมายที่จะจํากัดอํานาจของพระมหากษัตริย เปลี่ยนแปลงเปนประชาธิปไตย ทําใหเกิด
รัฐธรรมนูญ การเลือกต้ัง การขยายตัวของการศึกษา การเพิ่มบทบาทและสิทธิใหแกสตรี แตระบอบ
ประชาธิปไตยของสยามก็ยังอยูในวงจํากัดอยู แตปญหาของรัฐบาลใหมหลังจากการยึดอํานาจก็ขาดเสถียรภาพ
ทางการเมืองอยางสูง ทําใหคนรุนใหมที่กาวข้ึนมาสูอํานาจหันไปหาลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหาร เพื่อใชเปน
ฐานสนับสนุนการปกครองของตน และประเทศก็ถูกเปลี่ยนช่ือจาก สยาม เปน ประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2482 
ในขณะเดียวกันในดานนโยบายตางประเทศ ไทยก็หันไปเพิ่มพูนความสัมพันธกับญี่ปุนและกาวสูวงโคจรแหง
อํานาจใหม ซึ่งทําใหเกิดการขัดผลประโยชนของโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ 
 สงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหกลุมผูนําใหมที่ยึดอํานาจเมื่อป 2475 แตกแยกกันทําใหเกิดขบวนการใตดิน
หรือที่เรียกกันวาเสรีไทยเพื่อตอตานญี่ปุน อยางไรก็ตามไทยยังขาดพลังที่จะเปนฐานของระบอบประชาธิปไตย 
กองทัพบกยังคงเปนพลังเดียวที่เปนกลุมกอนที่สําคัญ และภายในระยะเวลา 3 ปหลังสงคราม กองทัพบกไดมี
อิทธิพลทางการเมืองอีกครั้งดวยการทํารัฐประหารในป พ.ศ.2490 หรือ ค.ศ.1947 
 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจและยุคสมัยอเมริกันในไทยระหวางทศวรรษ 2500 และ 2510 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯ ไดกลายเปนประเทศที่มีอิทธิพลอยางมากในไทย รัฐบาลทหารไทยมี
นโยบายที่จะรวมมือกับสหรัฐฯ ทําใหไทยตกอยูในวงโคจรแหงอํานาจของสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2504 รัฐบาลไทย
ยังไดวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจดวยเปาหมายที่จะสรางประเทศในดานอุตสาหกรรม มีการระดมทุนจากเอกชน
ทั้งในและนอกประเทศ และรัฐบาลก็ไดทุมงบประมาณในการสรางโครงสรางพื้นฐานดวย ทําใหเศรษฐกิจของ
ไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีอัตราของความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจสูง แตเปนความเจริญที่ไมสมดุล
ไมมีการกระจายรายไดทําใหเกิดความแตกตางระหวางเมืองและชนบท 
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 ไทยเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศที่อุตสาหกรรมเขามามีบทบาทตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนมากข้ึน ในทางตรงกันขามสภาพทางการเมืองไดเกิดการชะงักงันเปลี่ยนแปลงไมทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม องคกรทหารยังคงคุมอํานาจทางการเมือง ทหารปกครองโดยไม
มีรัฐธรรมนูญ ไมมีพรรคการเมือง ไมมีการเลือกต้ัง และไมมีสหพันธกรรมการเพื่อตอรองคาจางแรงงานและ
ผลประโยชนของตน ดังน้ันความขัดแยงในทางโครงสรางของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทําใหเกิดการลุกฮือ
ของนักศึกษา 
 

5. ขบวนการนักศึกษาเดือนตุลาคม 2516 
 เมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 เยาวชนที่เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดรวมกับประชาชนเรียกรองให
รัฐบาลคณาธิปไตยซึ่งมี ถนอม-ประภาส-ณรงค ปลดปลอยนิสิน นักศึกษา อาจารย และนักการเมือง 13 คนที่
ถูกจับกุมฐานเรียกรองรัฐธรรมนูญ การลุกฮือของนิสิต นักศึกษาเกิดข้ึนในชวงใกลเคียงกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งมีการถอนทหารอเมริกันออกจากเวียดนามทําใหสถานการณดูไมแนนอน 
เศรษฐกิจของไทยที่เจริญเติบโตมาอยางรวดเร็วทําทาจะหยุดชะงัก และขออางของรัฐบาลทหารที่จะคงอยูใน
อํานาจตอไปก็ดูไรเหตุผล อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหสังคมไทยกําลังถึง
จุดของหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญ 
 

6. แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองไทย 
 การศึกษาการเมืองไทยน้ันไดมีนักวิชาการจํานวนหน่ึงมองวาสังคมไทยเปน “รัฐขาราชการ”
(bureaucratic policy) คือรัฐไทยมีแกนกลางอยูที่ขาราชการไมวาจะเปนทหารหรือพลเรือน และเปนรัฐที่ไมมี
พลังอํานาจนอกรัฐเขามามีอิทธิพลเพียงพอ ดังน้ันสังคมจึงมีความยากลําบากที่จะเปลี่ยนใหเปนการปกครอง
แบบประชาธิปไตยตะวันตก สังคมไทยมีการจัดลําดับข้ันสูงตํ่าอยางแนนอน ดังที่เห็นไดชัดในทางวัฒนธรรม
เชนในเรื่องของการใชสรรพนามที่ตองใชใหถูกกับฐานะและกาลเทศะ สวนองคกรหรือพลังตาง ๆ ที่อยู
นอกเหนือระบบราชการ ถือไดวาเปน “พลังนอกระบบราชการ”(extra-bureaucratic forces) แตก็เปนสิ่งที่
สังคมไทยขาด เพราะองคกรหรือพลังนอกระบบราชการน้ันเปนองคกรที่สามารถคานอํานาจของระบบราชการ
ทหารและพลเรือนได 
 สังคมไทยเปนสังคมที่ถูกมองวาคอนขางจะหยุดน่ิงอยูกับที่ ปราศจากการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนการขัดตอ
ขอเท็จจริงที่วาสังคมทุกสังคมยอมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทั้งที่สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ข้ึนอยางมากและเกิด “พลังนอกระบบราชการ” ข้ึนเปนพลังที่อาจจะยังรวมกันไมเปนกลุมเปนกอนเพราะยัง
ติดอยูกับคานิยมเกาหรือระบบอุปถัมภ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2516-2519 มีกลุมตาง ๆ เกิดข้ึนและ
เคลื่อนไหวในสังคมเปน “พลังใหม” ตอรองกับระบบราชการและไดพยายามสรางความเปนตัวของตัวเองข้ึนมา
ทําใหเห็นไดวาสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยางสูงมาก สวนในดานธุรกิจการคาก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปดวยพรอม ๆ กันซึ่งแตเดิมเปนการคาระหวางขาราชการไทยกับพอคาคนจีน แตได
เปลี่ยนแปลงเปนกลุมธุรกิจการคาสามารถรวมตัวกันจนกลายเปนกลุมผลประโยชนข้ึนมา ทําใหสามารถตอรอง
และมีบทบาททางการเมืองโดยผานกระบวนการรัฐสภา 
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 สังคมรัฐขาราชการของไทยที่อิงแอบกับระบบการอุปถัมภกําลังไดรับการทาทายจากกลุมพลังนอก
ระบบราชการ ซึ่งเปนกลุมพลังใหมที่มีคุณลักษณะเฉพาะของกลุมคนที่ตางไปจากระบบของสังคมเดิม ไมวาจะ
เปนการมีความเช่ือมั่นในทางวิชาชีพ เช่ือมั่นในความสามารถของตน มีความเปนตัวของตัวเองสูงและเปนกลุม
ที่ทํางานหนัก ทํางานอยางจริงจัง ตลอดทั้งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เคยเกิดความขัดแยง
ภายในระดับชนช้ันนําของระบบราชการโดยเฉพาะเทาน้ันแตไดกลายเปนการเขามามีสวนรวมในการผลักดัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากพลังนอกระบบราชการดวย  
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สรุป 
บทท่ี 2  

2475 : การปฏิวัติสยาม 
 

1. ศุกร 24-อังคาร 28 มิถุนายน : 5 วันวิกฤต 
 คณะราษฎร ซึ่งประกอบดวยขาราชการทหารและพลเรือนระดับกลาง จํานวน 102 นาย ไดยึดอํานาจ
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 แหงราชวงศจักร ีโดย
มีจุดมุงหมาย คือ จะทําใหประเทศสยามมีธรรมนูญการปกครองแผนดิน การยึดอํานาจสําเร็จลงภายในเวลา
ไมกี่ช่ัวโมง เปนการยึดอํานาจที่ปราศจากการเสียเลือดเน้ือ เปนการปฏิบัติการอยางรวดเร็วฉับพลัน เพราะมี
การตัดการสื่อสารดวยการยึดกรมไปรษณีย ทําใหองคกรของรัฐไมสามารถสั่งการหรือติดตอกันได และที่สําคัญ
ที่สุดก็คือการจับกุมเจานายและขาราชการช้ันผูใหญไวเปนองคและตัวประกัน ซึ่งทําใหเปนการเพิ่มอํานาจการ
ตอรองใหกับคณะราษฎร ทําใหการยึดอํานาจการปกครองสําเร็จภายใน 4 วัน และคณะราษฎรสามารถยึด
อํานาจไดโดยความสงบเรียบรอย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงประนีประนอมยอมรับการสิ้นสุด
ของระบอบเกาและเริ่มตนกับระบอบใหมและทําใหสยามมีกษัตริยอยูใตพระธรรมนูญการปกครองแผนดิน 
 หลังการยึดอํานาจคณะราษฎรก็สามารถนํามาซึ่งรัฐธรรมนูญ สภาผูแทนราษฎร และรัฐบาลใหม 
รวมทั้งอํานาจทางการเมืองการปกครองไดยายจากพระมหากษัตริยมาสูสถาบันใหม ๆ ในขณะเดียวกันผูนํา
ทางฝายทหารของคณะราษฎรก็เขาควบคุมตําแหนงสําคัญๆ ในกองทัพบกเพื่อความอยูรอดของตนและเพื่อ
เปนฐานสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งน้ี 
 

2. “คณะราษฎร” และ “คณะเจา” 
 คณะราษฎร ที่เปนผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งคําวาคณะราษฎรน้ีเปนคําที่นายปรีดี พนม
ยงค เปนผูต้ังข้ึน และไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของศัพทบัญญัติใหม ๆ ของการเมืองไทย นอกจากน้ีหลัก 6 
ประการของคณะราษฎรก็ไดปรากฏเปนแนวนโยบายของรัฐบาลไทยอยูเปนระยะเวลานานระหวาง 2475-สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 
 โดยทั่วไปการศึกษาสังคมไทยสมัยโบราณจะพบคําวา “เจา-ขุนนาง-ไพร-ทาส” และสามารถแบงชน
ช้ันออกเปน 2 ชนช้ันวาเจาและขุนนางเปนชนช้ันปกครอง สวนไพรและทาสเปนชนช้ันอยูใตการปกครอง ใน
สมัยเดียวกันน้ันก็มีคําบางคําถูกนํามาใชเปนคําที่มีมานานแลวแตไดใชในความหมายใหม คือ “พลเมือง” และ 
“ราษฎร” นอกจากยังมีการใหความหมายดวยวาคําวา คณะราษฎร ไดถูกกําหนดข้ึนมาเพื่อใหมีความหมาย
ตรงขามกับคําวา คณะเจา เพราะคําวาคณะราษฎร เปนคําที่สะทอนใหเห็นความคิดทางการเมืองสมัยใหมใน
แบบประชาธิปไตย ในแงของ ราษฎร ที่พึงมีสิทธิมีเสียงในการปกครอง และเมือ คณะเจา ยังยึดกุมอํานาจการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยู คณะราษฎร จึงมีความชอบธรรมที่จะยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองใหเปนประชาธิปไตย 
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3. การกอตั้งขบวนการคณะราษฎร 
 คณะราษฎร แบงสมาชิก 102 นาย ออกเปน 3 สาย คือ สายทหารบก 34 นาย มีนายพันเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา(พจน พหลโยธิน) เปนหัวหนา สายทหารเรือ 18 นาย มีนายนาวาตรีหลวงสินธุสงครามชัย
(สิน กมลนาวิน) เปนหัวหนา และสายพลเรือน 50 นาย มีหลวงประดิษฐมนูธรรม(ปรีดี พนมยงค) เปนหัวหนา 
ซึ่งทั้ง 3 สายตกลงใหพระพหลฯ ที่มีความอาวุโส เปนหัวหนาคณะราษฎร  และที่ประชุมไดตกลงกัน 
“เปลี่ยนแปลงการปกครองของกษัตริยเหนือกฎหมายมาเปนการปกครองที่มีกษัตริยอยูใตกฎหมาย” และได
มอบหมายใหแยกยายกันหาสมาชิกเขารวมทําการ ทั้งน้ีการรวบรวมหาสมาชิกของคณะราษฎรน้ันนับไดวาทํา
ไดอยางรัดกุม เพราะไมปรากฏขาวรั่วไหลออกไปภายนอก นอกจากน้ีการที่สมาชิกของคณะราษฎรหลายนาย
เปนผูอยูในรัศมีของศูนยกลางแหงอํานาจ หรือ เปนผูอยูชายขอบของศูนยกลางแหงอํานาจ อีกทั้งความมั่นใจ
จนเกินไปในฐานะและการปกครองของรัฐบาลของรัชกาลที่ 7 ทําใหเห็นวา ผูกอการ เปน เด็ก และ รูจักดี ไม
นาจะอยูในฐานะที่เปนพิษเปนภัยตอระบอบการปกครองของตนได 
 

4. ความเห็น 2 ดานตอ 2475 
 การยึดอํานาจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถือไดวาเปนการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐที่
ประสบความสําเร็จเรียบรอยอยางนาพิศวง แตหลังการยึดอํานาจแลวปญหาความผัวผวนทางการเมือง ความ
ขัดแยงของผูนําในระบอบเกากับระบอบใหม ความขัดแยงในระหวางผูนําในระบอบใหมดวยกันเอง ตลอดจน
การที่ระบอบประชาธิปไตยมิไดดําเนินไปโดยเรียบรอยสมดังอุดมการณที่วางไวแตแรก ทําใหคณะผูกอการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดรับการวิพากษวิจารณตาง ๆ นานา แตการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทย
โดยการปฏิวัติเมื่อ พ.ศ. 2475 น้ันเปนผลที่หลีกเลี่ยงไมไดจากปจจัยสนับสนุนหลายประการที่ไดกลายมาเปน
มูลเหตุของการทําการปฏิวัติในที่สุด 
 

5. ภูมิหลังทางประวัติศาสตรสังคม 
 หลังการยึดอํานาจ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แลวไดสะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรอันสืบเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของสังคมไทยกอนหนาน้ัน
เปนเวลานานเปนภูมิหลังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีปจจัยหลายอยางที่นําไปสู 2475 อีกทั้งระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยและการรวมอํานาจที่ศูนยกลางและราชวงศก็เปนปจจัยใหเกิดการยึดอํานาจดวย ความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองน้ี อาจกลาวไดวาเปนความพยายามที่จะรวมอํานาจทางการเมืองไวที่
สถาบันกษัตริย ทําใหอํานาจของขุนนางสวนกลางและผูนําในทองถ่ินตองถูกตัดทอนลง นอกจากน้ีความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็สงผลตอการเกิดเหตุการณ 2475 กลาวคือ หลังการลงนามในสนธิสัญญาไมเสมอ
ภาคบาวริงแลว ระบบการคาตางประเทศของไทยที่เปนระบบผูกขาดโดยเจาและขุนนางก็กลายเปนเรื่องของ
การคาเสรพีรอม ๆ กันน้ีก็เกิดเศรษฐกิจที่มุงสงผลผลิตทางการเกษตรเปนสินคาออก และประเทศเจาอาณา
นิคมไดเขามามีบทบาทเปนตัวกลางในการนําสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคเขามาดินแดนแถบน้ีในขณะเดียวกันก็
กระตุนใหมีการผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออก 
 ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อการสงออก ปญหาของโลกสมัยใหมก็มีตามมา น่ันคือที่ดินได
กลายเปนสวนหน่ึงของปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญ เริ่มมีการสะสมที่ดิน มีการเก็งกําไรจากการมีที่ดินอยาง
ไมเคยมีมากอน เจาและขุนนางตลอดจนคหบดีจะมีความไดเปรียบในแงของการรูคุณคาและราคาของที่ดิน 
บุคคลเหลาน้ีจะเริ่มสะสมที่ดินเปนการใหญทําใหเริ่มเกิดปญหาชาวนาไรที่ดิน นอกจากน้ีความเปลี่ยนแปลงทา
เศรษฐกิจไดมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดตามมา คือ สังคมไทยในอดีตจะประกอบดวยคนกลุมใหญ 2 ชน
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ช้ัน คือ เจา –ขุนนาง และไพร-ทาส  ฐานของสังคมอยูที่ไพรเปนสวนใหญ ที่เปนทั้งแรงงานเกณฑ ผูเสียภาษี
อากรและผูสรางผลผลิตสงใหเจาและขุนนางในรูปของสวย และเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อการ
สงออก ก็ย่ิงทําใหมีความตองการแรงงานสูง แรงงานอิสระที่มิใชรูปของไพรกลายเปนปจจัยสําคัญในการผลิต
ทางการเกษตร สังคมไทยเปลี่ยนจากการมี เจา-ขุนนาง-ไพร-ทาส กลายเปน เจา-ขาราชการ-ราษฎร และมีสิ่ง
ที่เรียกวา ชนช้ันกลาง แทรกอยูตรงกลาง  
 

6. ชนช้ันนําใหมและขาราชการ 
 คณะราษฎร จํานวน 102 นาย สวนใหญจัดเปนชนช้ันนําใหม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบราชการใหม 
สมัยของการปฏิรูปไดมีความพยายามที่จะสรางทหารอาชีพข้ึนมาแบบตะวันตก มีการต้ังกรมทหารตาง ๆ ข้ึน
ใหม สถาบันทหารไดรับการเสริมสรางใหแข็งแรงมากดวยการจัดสรรงบประมาณใหอยางมากมาย การ
เสริมสรางสถาบันทหารน้ีในดานหน่ึงเปนการเสริมสรางกําลังและอํานาจเพื่อเปนฐานรองรับสถาบันกษัตริย 
บรรดาตําแหนงสําคัญในวงการทหาร ตลอดจนนานทหารระดับจอมพล นายพล จะอยูกับพระญาติพระวงศ
เปนสวนใหญ และกลายเปนสวนหน่ึงของความไมพอใจของชนช้ันนําใหมที่ไดเขามาสูสถาบันน้ี 
 สถาบันขาราชการพลเรือนไดรับการสรางข้ึนมาเพื่อที่จะสรางคนรุนใหมดวยการศึกษาแบบใหมที่
ไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตก ซึ่งการศึกษาแบบใหมหมายถึงโอกาสใหมที่จะชวยเลื่อนฐานะและสภาพของคน
ในสังคมได การจัดการศึกษาแบบใหมน้ีมีจุดประสงคคือสรางคนแบบใหมเพื่อเขารับราชการในกระทรวง ทบวง 
กรมที่เกิดข้ึนมากมาย อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เปนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออก 
การเปลี่ยนแปลทางการเมือง ที่ทําใหมีการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย การปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ที่ครอบคลุมถึงการปรับระบบการคลัง การศึกษา การศาสนา เปนตน ไดสงผลกระทบตอสังคมไทย
อยางมาก ไดเกิดชนช้ันใหมข้ึนมาที่อยูคาบเกี่ยวระหวางกลางของเจา-ขาราชการช้ันสูงกับราษฎร คือ ชนช้ัน
กลาง ที่สวนหน่ึงจะอยูในวงราชการทหารและพลเรือนอันเปนสถาบันขาราชการใหม 
  

7. อุดมการณชาตินิยมและประชาธิปไตย 
 การกอกําเนิดของรูปแบบรัฐสมัยใหมลาสุดและทันสมัยที่สุด คือ รัฐชาติ(nation-state) ที่เกิดข้ึนใน 
โลกใหม (new world) พรอม ๆ กับการเริ่มลมสลายของรัฐจักรวรรดิ (empire) รวมทั้ งระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย(absolute monarchy) ซึ่งเปนลักษณะของ รัฐราชวงศ ของ รัฐกษัตริย ยังที่กลาว
มาแลววาปจจัยทางเศรษฐกิจหรือปจจัยทางดานอุดมการณ ปจจัยไหนที่มีนํ้าหนักที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475 แตก็ไดมีปรากฏการณสําคัญคือ การกําเนิดของลัทธิชาตินิยมที่มาพรอมกับผูนําใหมที่มา
จากชนช้ันกลาง 
 สําหรับเมืองไทยแมจะมิไดตกเปนอาณานิคมโดยตรง แตก็ถูกคุกคามโดยลัทธิอาณานิคม และก็ตกอยู
ภายใตอิทธิพลทางเศรษฐกิจของตะวันตก การคุกคามทางการเมืองจากฝรั่งเศสและการครอบงําทางเศรษฐกิจ
ของอังกฤษ ตลอดจนปญหาทางวัฒนธรรมที่เกิดความรูสึกในแงของการดูถูกเหยียดหยามผิวสี มีสวนกระตุนให
เกิดลัทธิชาตินิยมข้ึนในหมูผูนําของไทย และจะมีชัดเจนย่ิงในผูนําใหม ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเกิดหนอออน ๆ 
ของลัทธิชาตินิยมไทยข้ึน แตยังมีลักษณะที่ผนวกกันระหวาง ชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย มีการสราง
หลักไทย ข้ึนใหมที่ประกอบดวย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนการเปลี่ยนสีธงชาติจากธง
ชางเผือกอยูบนพื้นแดงใหกลายเปนธงไตรรงค อันเปนองคประกอบของสีธงชาติแบบประเทศตะวันตก จะเห็น
ไดวาผูนําใหมมีความรูสึกในเรื่องลักทธิชาตินิยมไดรับอิทธิพลจากปญหาของการปกครองประเทศในสมัยน้ัน 
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 การศึกษาในระบบใหมทั้งในและนอกประเทศ จากการเปรียบเทียบประเทศของตนกับประเทศที่
เจริญกาวหนากวา กลายเปนแรงกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยที่มี ในโลกตะวันตกไดกลายเปนคําตอบของสังคมในสมัยน้ันและมองเห็นวาระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนเรื่องของความลาหลัง ถวงความเจริญของชาติบานเมือง ในขณะเดียวกันก็ไม
สามารถจะปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงได จึงไดเกิดความขัดแยงและนํามาซึง่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด 
 

8. ผูนําสมบูรณาญาสิทธิราชยกับกระแสประชาธิปไตย 
บรรยากาศทางการเมืองระหวางประเทศทําใหผูนําใหมไดรับอิทธิพลของการที่จะเปลี่ยนระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาใชระบอบรัฐธรรมนูญ คนจํานวนมากมีความเห็นวาประชาธิปไตยคือคําตอบ และทาง
แกปญหาของประเทศ สวนดานการเมืองภายในของไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยก็เปนที่รับรูกันดีแลววา
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหเปนระบอบประชาธิปไตยน้ันเปนเรื่องที่จะตองมาถึงสยามในที่สุด จะ
ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของกาลเวลาเทาน้ันวาจะเหมาะสมเมื่อใด 
  

9. รัชกาลที่ 7 กับปญหาประชาธิปไตย และ “ความไมพรอม” ของสยาม 
จากการเติบโตของผูนําใหมและความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและทั้งจากสถานการณทางเศรษฐกิจ

ระดับโลก ปจจัยตาง ๆ ที่ผนวกกันเขามาในสมัยรัชกางที่ 7 ทําใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยตองสิ้นสุดลง 
ทําใหการยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 เปนไปไดโดยไมยากเย็นนัก และใน
ขณะเดียวกันการเติบโตของผูนําใหมก็เห็นไดชัดแลวในสมัยน้ีการใหทุนเลาเรียนหลวงที่เริ่มตนในสมัยรัชกาลที่ 
5 ทําใหมีนักเรียนไทยในยุโรปเพิ่มมากข้ึนเปนประมาณ 400 คนในป พ .ศ. 2467 แตการยึดอํานาจ
เปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีความคิดเห็นที่แตกตางกันเปนความเห็นและความเช่ือในระดับผูนําโดยประเพณี
ของสยามที่เช่ือวา ความไมพรอมของสยามตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ันมีรากฐานมาจากความ
ดอยการศึกษาของประชาชน และมีความเช่ือวาระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่เปนระบบของตะวันตกน้ัน
ไมเหมาะกับคนตะวันออกเปนความเช่ือในเรื่องความแตกตางของ ผิวขาว-ผิวเหลือง 
 

10. คนจีนกับปญหาประชาธิปไตยสยาม 
ความหว่ันวิตกของเจาและขุนทางในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยถึงเรื่องความไมพรอมของคนไทย

ทั่วไปที่จะปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนขออางในเรื่องของความดอยการศึกษา หรือการ
ที่ระบอบใหมไมเหมาะกับ ผิวเหลือง และในสมัยตันรัตนโกสินทรจํานวนคนจีนไดเพิ่มข้ึนอยางมากในระยะน้ัน 
ทําใหกรุงเทพฯ และเมืองบางเมืองของไทยดูจะกลายเปน ไซนาทาวน สวนปญหาจากการที่การเมืองภายใน
สยามบรรจบพอดีกับการเมืองระดับโลกน้ีทําใหคนจีนในไทยถูกมองเปนปญหาใหญโตนากลัวกวาปกติ ฉะน้ัน
จึงไมนาสงสัยอะไรที่ลัทธิชาตินิยมไดรับการปลุกเราข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 ดวยแนวพระราชดําริวาดวย ชาติ
ไทย เปนการเสนอ ชุมชน หรือ สังคม ที่มีองคาพยพเปนเอกภาพ(organic unity) เปนชาติ ที่มีสมาชิกอยู
รวมกันมีเอกลักษณรวมกัน มีจุดหมายปลายทางรวมกัน มีผลประโยชนรวมกันเปนผลประโยชนของสวนรวมที่
อ ยู เห นือผลประ โยชน ส วนบุ คคล  ซึ่ งลั ท ธิชา ติ นิยมสมัยรัชกาลที่  6 ไดตอก ยํ้า ใหกั บความเปน
สมบูรณาญาสิทธิราชยย่ิงข้ึน เปนการนิยามสถาบันพระมหากษัตริยใหเขากับหรือเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับ
สถาบันชาติในขณะเดียวกันเปาหมายหน่ึงก็คือการขจัดอิทธิพลของจีนในเมืองไทย พรอม ๆ กับการเรียกรอง
ให คนเช้ือสายจีน จงรักภักดีและปรับตัวผสมผสานจนกลายเปนคนไทย 
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11. เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก-มาตรฐานทองคํา-ลดคาเงินบาทและความแตกแยกในรัฐบาลของ
รัชกาลที่ 7 

ยังมีขอถกเถียงเกี่ยวกับสาเหตุของการยึดอํานาจ 2475 น้ันมีเหตุผลทางดานอุดมการณและทางดาน
เศรษฐกิจ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่าทั่วโลกไดมีผลกระทบตอเมืองไทยอยางมหาศาลในระดับของ
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวนาที่เพาะปลูกขาวซึ่งเปนสินคาสงออกอันดับหน่ึงของประเทศไดรับผลกระทบ
จากสาเหตุราคาขางตกตํ่า และในป พ.ศ. 2474 ปญหาทางเศรษฐกิจไดขยายวงไปสูปญหาความขัดแยงในวง
ของผูบริหารจนทําใหผูบริหารไดลาออกจากตําแหนงอีกทั้งความปนปวนภายในวงผูบริหารอันเน่ืองมาจากการ
ที่รัฐบาลขาดเงินงบประมาณไประยะหน่ึงรวมทั้งอังกฤษไดประกาศออกจากมาตรฐานทองคําในเดือนกันยายน 
2474 ไดสรางความตระหนกตกใจไปทั่วโลกดวย สวนการแกปญหาเศรษฐกิจของไทยน้ันมีความเห็นที่แตกตาง
ของสองฝายในการแกไขปญหาในระยะน้ันคือ แนวคิดของกระทรวงพระคลังฯ และที่ปรึกษาเปนแบบอนุรักษ
นิยม ยึดมั่นในการที่จะปรับดุลงบประมาณไมใหมีการใชจายเกินรายไดโดยใหอยูกับมาตรฐานของคําตอไป ไม
ปรับคาของเงินบาท ผลก็คือทําใหการคาตก สินคาไทยโดยเฉพาะขาวมีราคาสูงไมสามารถจะแขงขันในตลาด
ตางประเทศได 
 เพื่อใหเห็นภาพของความพยายามที่จะแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและความขัดแยงในรัฐบาลของ
รัชกาลที่ 7 ตอการเผชิญปญหาน้ี สถานการณทางเศรษฐกิจไดหนักหนวงย่ิงข้ึน รัฐบาลขาดเงินที่จะใชจาย ตอง
ดึงจากงบอื่น ๆ มาแกไขปญหาเฉพาะหนา ทําใหมีขาวลือตาง ๆ นานาเกิดข้ึนเปนผลใหเสถียรภาพของรัฐบาล
สั่นคลอน เมื่อรัฐบาลประสบปญหาเศรษฐกิจและการขาดเงินก็เปนเรื่องธรรมดาที่จะตองข้ึนภาษีอากรหรือไมก็
หาเงินกูในกรณีของรัฐบาลสยามตอนน้ีการกูเงินจากตางประเทศดูจะเปนหนทางตัน ดังน้ันรัฐบาลก็มีทางเลือก
เหลือเพียงการข้ึนภาษีพรอม ๆ กับการตัดรายจายของงบประมาณ ในการข้ึนภาษีดังกลาวก็ตองเล็งเปาวาจะ
เก็บจากใคร กลุมใด ซึ่งในสังคมสยามก็มีคนช้ันสูง คนช้ันกลาง และคนช้ันลาง 
 

12. สรุป 
การยึดอํานาจ 2475 เปนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ

สยาม โดยมีปจจัยดานอุดมการณและการกอตัวของชนช้ันใหม เปนปจจัยที่สําคัญของการยึดอํานาจในครั้งน้ี 
เปนปจจัยหลักที่สั่งสมมาเปนระยะเวลายาวพอสมควร สวนการทําความเขาใจตอการยึดอํานาจ 2475 น้ัน
จะตองดูทั้งสองดานดังกลาว มิฉะน้ันแลวก็อาจจะวนเวียนอยูกับปญหาของความพรอมหรือไมพรอมของสยาม 
หรือ ปญหาการชิงสุกกอนงาม หรือ ปญหาแนวพระราชดําริ ทั้งหลายที่วนเวียนอยูแบบหาทางออกไมไดในวง
วิชาการทางประวัติศาสตรและรัฐศาสตรของไทย 
 

 
ขอมูลที่นําเสนอมาจากหนังสือเลมน้ี 


