




 เศรษฐกจิตกต ่า
แนวคดิทไีดร้บัจากตะวนัตก
ขา้ราชการทีม่าจากสามญัชนตอ้งการมสีว่นรว่มในการปกครอง
ประเทศ
อทิธพิลความคดิชาตนิิยม ซึง่เริม่ตื่นตวัในหมูช่าวไทยในสมยั 
ร.6
การประวงิเวลาพระราชทานรฐัธรรมนูญในวนัที ่6 เม.ย.2475



 จากมลูเหตุดงักล่าวทนี าไปสูเ่หตุการณ์เปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย 
โดย คณะราษฎร ์ขณะที ่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงแปรพระราชฐาน ณ 
พระราชวงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์“คณะราษฎร”์ ท าการปฏวิตัิ
ประกาศยดึอ านาจ โดยน าก าลงัทหารและพลเรอืน เขา้ยดึสถานทีส่ าคญัของทางราชการและ
ควบคุม บรรดาพระบรมวงศานุวงศ ์เจา้นายชัน้สงูและขา้ราชการฝา่ยรฐับาล ไปไว ้ณ พระที่
นัง่อนนัตสมาคม เพือ่เป็นตวัประกนัดงันี้
     สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคว์รพนิิตประชานาท ผูร้กัษาพระนครในขณะนัน้
     สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์
     สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
     นายพลต ารวจตรหีมอ่มเจา้วงศน์ิรชร
     นายพลโทพระยาสหีราชเดโชชยั เสนาธกิารทหารบก
     นายพลตรพีระยาเฉลมิอากาศ เจา้กรมอากาศยาน
มขีนุนางชัน้ผูใ้หญ่ทีห่นีไปไดค้อื พระเจา้พีย่าเธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธนิ โดยหนีขึน้
รถไฟไปแจง้ให ้พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงทราบ เหตุการณ์การปฏวิตัิ



 ผูไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นมนัสมองของ 
คณะราษฎร ์ผูค้ดิการปฏวิตัใินครัง้น้ี 
เป็นผูร้า่งรฐัธรรมนูญฉบบัแรกของ
เมอืงไทย



 พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา ( พจน์ พหลโยธนิ ) รองจเรทหารบก
พ.อ. พระยาทรงสรุเดช ( เทพ พนัธุมเสน ) เสนาธกิารผูว้างแผนการปฏวิตัิ
พ.อ. พระยาฤทธอิาคเนย ์( สละ เอมะศริ ิ) ผูบ้งัคบัการกรมทหารปืนใหญ่ที ่1 รกัษา
พระองค์
พ.ท. พระประสาทพทิยยุทธ ( วนั ชถูิน่ ) ผูอ้ านวยการเสนาธกิารทหารบก

 เมือ่คณะราษฎรย์ดึอ านาจไดแ้ลว้ จงึประกาศใชห้ลกั 6 ประการบรหิารประเทศ ดงัน้ี

พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา



 หลกัเอกราช
 จะตอ้งรกัษาความเป็นเอกราชทัง้หลาย เชน่ เอกราชทางการเมอืง ทางการศาล ทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ ไวใ้หม้ัน่คง

 หลกัความปลอดภยั
 จะตอ้งรกัษาความปลอดภยัในประเทศ ใหก้ารประทุษรา้ยต่อกนัใหน้้อยลงมาก

 หลกัเศรษฐกจิ
 จะตอ้งบ ารุงความสุขสบายของราษฎรในทางเศรษฐกจิ โดยรฐับาลจะจดัหางานใหร้าษฎรท าและจดั

วางโครงการเศรษฐกจิแหง่ชาต ิไมป่ล่อยใหร้าษฎรอดอยาก

 หลกัเสมอภาค
 จะตอ้งใหร้าษฎรมสีทิธเิสมอภาคกนั

 หลกัเสรภีาพ
 จะตอ้งใหร้าษฎรมเีสรภีาพ มคีวามเป็นอสิระ เมือ่มเีสรภีาพไมข่ดัต่อหลกั 4 ประการดงักลา่วขา้งตน้

 หลกัการศกึษา
 จะตอ้งใหก้ารศกึษาแก่ราษฎรอยา่งเตม็ที่



 เมือ่คณะราษฎรย์ดึอ านาจไดแ้ลว้ไดม้อบหมายให ้น.ต. หลวงศุภชลาศยั น าหนงัสอื
กราบบงัคมทลู ใหร้ชักาลที ่7 เสดจ็กลบัสูพ่ระนคร ใหก้ลบัมาเป็นพระมหากษตัรยิ ์โดย
อยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนูญซึง่คณะราษฎรไ์ดร้า่งขึน้ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
ไดเ้สดจ็กลบักรุงเทพมหานคร ในวนัที ่25 มถุินายน 2475 คณะราษฎรไ์ดน้ า
รฐัธรรมนูญการปกครองแผน่ดนิสยามชัว่คราว ซึง่หลวงประดษิฐม์นูธรรมและคณะ
ราษฎร ์ไดร้า่งขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวายเพือ่ใหท้รงลงพระปรมาภไิธย พระองคไ์ด้
พระราชทาน พระราชบญัญตัธิรรมนูญการปกครองแผน่ดนิสยามชัว่คราว ในวนัที ่27 
มถุินายน 2475



 เมือ่เปลีย่นแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธปิไตยแลว้ สภาผูแ้ทนราษฎรซึง่ตัง้โดย
คณะผูร้กัษาพระนครฝา่ยทหาร ไดเ้ลอืกสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรชัว่คราวจ านวน 70 
นาย โดยมเีจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตร ี(สนัน่ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา) เป็นประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรค์นแรก และพระยามโนปกรณ์นิตธิาดาเป็นประธานกรรมการราษฎร ( 
นายกรฐัมนตร ี) และเลอืกคณะกรรมการราษฎร ( คณะรฐัมนตร ี) 14 นาย ท าหน้าที่
บรหิารประเทศ และ เลอืกสมาชกิในคณะราษฎรอ์กี 9 นาย ท าหน้าทีร่า่ง รฐัธรรมนูญ
ฉบบัถาวร เมือ่รา่งเสรจ็แลว้รชักาลที ่7 ไดพ้ระราชทานคนืมาใหเ้มือ่ 10 ธนัวาคม 2475
หลงัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแลว้ไดม้กีารตัง้คณะรฐับาลบรหิารประเทศ โดยมมีหา
อ ามาตยโ์ท พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา (นายกอ้น หตุะสงิห)์ เป็นนายกรฐัมนตร ีมี
คณะรฐัมนตร ีจ านวน 20 นาย



 พระมหากษตัรยิด์ ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้
 อ านาจอธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิซ์ึง่เป็นประมขุ ทรงใชอ้ านาจนี้ แต่โดย

บญัญตัขิอง รฐัธรรมนูญ อ านาจอธปิไตยแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอือ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจ
บรหิารและอ านาจตุลาการ 

 พระมหากษตัรยิท์รงใชอ้ านาจนิตบิญัญตั ิโดย ค าแนะน าและยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่
อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี มสีมาชกิ 2 ประเภทจ านวนเทา่กนัเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมี
สมาชกิประเภทที ่1 ไดแ้ก่ สมาชกิทีร่าษฎรเลอืกตัง้เขา้มา และ ประเภทที ่2 ไดแ้ก่สมาชกิที่
พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้ 

 พระมหากษตัรยิท์รงใชอ้ านาจบรหิารทางคณะรฐัมนตร ีประกอบดว้ยนายกรฐัมนตรแีละ
รฐัมนตรอียา่งน้อย 14 นาย อยา่งมาก 24 นาย 

 พระมหากษตัรยิท์รงใชอ้ านาจตุลาการ ทางศาล ซึง่จดัตัง้ตามกฎหมาย เพือ่พจิารณาพพิากษา
อรรถคดี



 หลงัจากเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นแบบประชาธปิไตยภายใตก้ารบรหิารงานโดย
พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา ไดเ้กดิการขดัแยง้กนัระหวา่งรฐับาลกบัรฐัสภา อนั
เนื่องมาจากเคา้โครงเศรษฐกจิของหลวงประดษิฐม์นูธรรม ไดเ้ขยีนไวใ้นสมดุปกเหลอืง
ซึง่นายกรฐัมนตรเีหน็วา่เป็นเคา้โครงเศรษฐกจิแบบคอมมวินิสตข์องรสัเซยี ซึง่ตรงกบั
พระราชวนิิจฉยั ในสมดุปกขาวของรชักาลที ่7 รฐับาลจงึสัง่ปิดสภา พระยามโนปกรณ์ฯ 
ไดข้อรอ้ง ใหห้ลวงประดษิฐม์นูธรรมเดนิทางออกไปอยู ่ณ ประเทศฝรัง่เศส



 20 มถุินายน 2476 พระยาพหลพลพยหุเสนา ท าการปฏวิตัแิลว้แต่งตัง้
ตนเองเป็นนายกรฐัมนตรพีรอ้มกบัเชญิหลวงประดษิฐม์นูธรรม กลบัมา
ชว่ยกนับรหิารประเทศ ต่อมาสมาชกิของคณะราษฎรบ์างคนละทิง้
สญัญาทีใ่หไ้วก้บัประชาชน รฐับาลปล่อยใหป้ระชาชนฟ้องรอ้ง
พระมหากษตัรยิ ์ซึง่เป็นการหมิน่พระบรมเดชานุภาพ 



 กบฏบวรเดช 2476
21 ตุลาคม 2476 “คณะกูบ้า้นเมอืง” 
ภายใตก้ารน าของพลเอกพระวรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้บวรเดช กฤดากร ไดน้ าก าลงั
ทหารจากนครราชสมีา สระบุร ีอยธุยา 
เขา้มาท าการปฏวิตัเิพือ่ใหม้กีารปกครอง
แบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
เป็นประมขุอยา่งแทจ้รงิ กองทหารของ
คณะกูบ้า้นเมอืงไดต้่อสูก้บัทหารของ 
รฐับาลบรเิวณดอนเมอืง ผลปรากฏวา่
ทหารของฝา่ยรฐับาลชนะ พระองคเ์จา้
บวรเดชตอ้งลีภ้ยั ไปอยูท่ี ่อนิโดจนี 
เหตุการณ์ครัง้น้ีเรยีกว่า “กบฏบวรเดช”

 การสละราชสมบติั
12 มกราคม 2477 พระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ไปรกัษาพระ
เนตรทีป่ระเทศองักฤษ ขณะทีป่ระทบัอยู่
ทีป่ระเทศองักฤษมเีรือ่งไมส่บพระราช
หฤทยับางประการ จงึประกาศสละราช
สมบตั ิเมือ่ 2 มนีาคม 2477 รฐับาลจงึได้
อญัเชญิ พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้
อานนัทมหดิล เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตั ิ
เป็น รชักาลที ่8 แห่งราชวงศจ์กัร ี


