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ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนปที่นาชื่นชมยินดีสําหรับประชาชนชาวไทย และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพราะเปนปที่ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส ครบ
ชาตกาลปที่ ๑๑๔ ในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม และครบรอบปที่ ๘๐ ของการสถาปนา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ในวนัที ่๒๗ มถินุายน โดยในวันที ่๑๑ พฤษภาคม หรอื “วนัปรีด”ี 
มูลนิธิปรีดี พนมยงค และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไดจัดงานรําลึกถึงคุณความดี
และคุณปูการของทานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วทิยาเขตทาพระจันทร เพ่ือใหประชาชน
เขารวมกิจกรรมไดโดยท่ัวกัน ซึ่งงานจะเร่ิมต้ังแตเวลา ๘.๐๐ น. ดวยพิธีทําบุญทาง
พระพทุธศาสนา การวางพานพุมดอกไมสกัการะอนสุาวรยีศาสตราจารย ดร.ปรดี ีพนมยงค
และการเสวนาทางวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและสวนรวม
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เนื่องจากวันครบชาตกาล ปที่ ๑๑๔ ของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ซึ่งเปนผูกอต้ัง และดํารงตําแหนง

ผูประศาสนการทานแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตรงกับการครบรอบปที่ ๘๐ ของการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 

จึงเปนการเหมาะสมท่ีสารฉบับนี้จะไดกลาวถึงอุดมการณของมหาวิทยาลัยฯ และคุณประโยชนที่มหาวิทยาลัยแหงนี้

มีตอประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเกิดขึ้นจากผลของการอภิวัฒนการปกครองของประเทศไทยจากระบอบ

สมบรูณาญาสิทธริาชยเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึง่มพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขเม่ือวนัที ่๒๔ มถินุายน 

๒๔๗๕ โดยไดมีการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ขึ้นตามความริเร่ิมของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูนําสายพลเรือน

ในคณะผูกอการเปล่ียนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ ภายใตชื่อวา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร
และการเมือง โดยมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “University of Moral and Political Sciences” ซึ่งเปนไปตามอุดมการณ

ของคณะราษฎร ซึ่งกําหนดไวในหลัก ๖ ประการ ขอหนึ่งวา “จะตองใหการศึกษาเต็มที่แกราษฎร” ดังนั้น มหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง จึงจัดตั้งในรูปแบบเปนตลาดวิชาที่ผู ที่สนใจสามารถเขามาศึกษาไดโดยทั่วหนากัน 
ดังปรากฏตามคํารายงานของทานผูประศาสนการฯ กลาวในวันสถาปนามหาวิทยาลัยความตอนหนึ่งวา

 

“....มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอนํา้บาํบดัความกระหายของราษฎรผูสมคัรแสวงหาความรูอนัเปนสทิธิ

และโอกาสทีเ่ขาควรมคีวรไดตามหลกัแหงเสรภีาพในการศกึษา รฐับาลและสภาผูแทนราษฎรเหน็ความจาํเปนในขอนี้

จึงไดตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น....
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.....ยิ่งในสมัยประเทศของเราดําเนินการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญเชนนี้แลว เปนการจําเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองมีมหาวิทยาลัยสําหรับประศาสนความรูในวิชาธรรมศาสตรและการเมืองแกพลเมืองใหมากท่ีสุดที่จะเปนได 

เปดโอกาสแกพลเมืองที่จะใชเสรีภาพในการศึกษากวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนของประเทศชาติสืบไป”

นอกจากหลักการของการใหการศึกษาเต็มที่แกราษฎรแลว มหาวิทยาลัยฯยังจัดตั้งดวยอุดมการณของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประกอบดวย เสรีภาพ (Liberty) ความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกัน 

(Equality) และความเอื้ออาทรตอกันฉันทพี่นอง (Fraternity) ซึ่งก็เปนอุดมการณดังกลาวไดถายทอดมาเปนอุดมการณ

ของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนไดอยางมีคุณภาพและทั่วถึงกัน ดังปรากฏวา ผูสนใจสมัครเขาเรียน

ในมหาวิทยาลัยในระยะตนๆ ซึง่ยงัเปนมหาวิทยาลัยเปดสวนใหญเปนผูทีม่รีายไดนอย และมาจากครอบครัวระดับชัน้กลาง

หรือระดับลาง หรือเปนขาราชการชั้นผูนอย ซึ่งทําใหเกิดเสรีภาพและความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกันในการศึกษา

ใหกับประชาชนทุกหมูเหลาในสังคมไทย ถึงแมวาในเวลาตอมาจะไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของมหาวิทยาลัยใหเปน

มหาวทิยาลยัปด และไดเปลีย่นช่ือมหาวทิยาลยัจาก “มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมอืง” มาเปน “มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร” ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนตนมา แตอุดมการณของมหาวิทยาลัยยังคงดํารงอยูคูกับมหาวิทยาลัยอยาง
เหนยีวแนน ดงันัน้ นอกจากมหาวิทยาลยัจะผลตินกัศกึษาในหลากหลายสาขาวิชา ซึง่มคีวามรูในระดับบณัฑติ มหาบัณฑติ

และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําออกไปรับใชประเทศชาติ

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และมีจํานวนมากที่เปนผูนําทางสังคมที่ไดรับการยกยองและเชื่อถือ นักศึกษาและบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยยังถูกกลอมเกลาและหลอหลอมใหเปนผูที่รักความยุติธรรมและความถูกตอง รักเสรีภาพ และความ

เสมอภาค มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม

ตลอดเวลาที่ผานมา นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษแลววา 

เปนที่พึ่งของประชาชนและสังคมไทยไดเสมอ ตัวอยางเชน เหตุการณ “วันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖” ซึ่งนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรวมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนขับไลรัฐบาลเผด็จการ และนําระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยกลับมาใหประชาชนชาวไทยไดอีกครั้งหนึ่ง หรือเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ในสงครามโลก 

ครัง้ที ่๒ เมือ่กองทพัญีปุ่นยกพลบกุประเทศไทย ทาํใหรฐับาลไทยในขณะนัน้ตองจาํยอมเปนพนัธมติรกบัญีปุ่นและประกาศ
สงครามกับฝายสัมพันธมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ไดกลายเปนกองบัญชาการของขบวนการเสรีไทย ภายใตการนํา

ของ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการ ไดรวบรวมมวลชนทุกหมูเหลา ประกอบดวย พระบรมวงศานุวงศ 

ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ ครู พอคา นิสิตนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป รวมกับฝายสัมพันธมิตรทําการตอสู

กับกองทัพญี่ปุนอยางเต็มกําลัง วีรกรรมของขบวนการเสรีไทยชวยใหประเทศไทยรอดพนจากการเปนผูแพสงครามและ

สามารถรักษาเอกราชไวไดอยางสมบูรณ เมื่อสงครามสิ้นสุดลงโดยฝายสัมพันธมิตรเปนฝายชนะสงคราม

 

คุณูปการของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ที่มีตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รวมทั้งมวลมนุษยชาติ

ทั้งปวงมีอยูหลากหลายไมอาจนํามากลาวในที่นี้ไดทั้งหมด บัดนี้ คุณงามความดีของทานเปนที่รับรูและยกยองในวงกวาง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ แมแตองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ก็ได

ประกาศใหทานเปนบุคคลสาํคญัของโลกในป ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๑ เมือ่วาระครบรอบชาตกาลปที ่๑๑๔ ของทานเวยีนมาถงึ

จงึเปนการสมควรทีช่าวไทยทัง้มวลจะไดรวมกนัระลกึถงึคณุงามความดแีละคณุปูการของทานโดยทัว่กนั เพือ่แสดงใหเหน็วา

คนไทยมีความกตัญูรูคุณตอผูที่บําเพ็ญตนและเสียสละเพื่อประเทศชาติเสมอ
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วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ของทุกปเปนวันสําคัญ
อยางย่ิงวนัหน่ึงของชาวธรรมศาสตร เพราะเปนวันคลาย
วันเกิดของศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษ
อาวุโสและผูประศาสนการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
ÊÒÃÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ

คณุปูการของศาสตราจารย ดร.ปรดี ีพนมยงค ตอประเทศและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มมีากมายหลายประการ

ทานเปนผูนําคณะราษฎรสายพลเรือน ผูนําในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

มาเปนระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังเปนผูที่เพียรพยายามตอสูเพื่อเอกราชประชาธิปไตยและความยุติธรรมในสังคม

เพื่อความสันติภาพของมวลมนุษยชนโดยในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทานเปนผู นําขบวนการเสรีไทยตอตาน
กองทัพจักรวรรดิญีปุ่น ทาํใหประเทศไทยรอดพนจากการเปนผูแพสงคราม นอกจากน้ียงัเปนผูสาํเร็จราชการแทนพระองค 

ในสมัยรัชกาลที่ ๘ และไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ยกยองในฐานะ “รัฐบุรุษอาวุโส”

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค มีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในดานการศึกษา คือการเสนอรัฐบาลใหกอตั้งสถาบัน

อุดมศึกษาซึ่งจัดการเรียนการสอนในแบบ “ตลาดวิชา” เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแพรหลายแกราษฎร ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาดังกลาว คือ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง” (มธก.) และไดสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๔๗๗ เพื่อสนองเจตนารมณของคณะราษฎรท่ีวา “จะตองใหการศึกษาอยางเต็มท่ีแกราษฎร” ดวยเห็นวา

ในขณะน้ัน สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอยูไมไดเปดกวางมากนัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยใหมตามแนวความคิด

ของทาน จงึเปนมหาวทิยาลยัทีเ่ปดกวางเพือ่ราษฎรเปนตลาดวชิา ทกุคนมีสทิธเิสรภีาพในการศกึษาเลาเรียนเทาเทยีมกนั

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองในระยะเร่ิมแรกน้ัน เปนวิชาที่เกี่ยวเนื่องดวย

วิชาธรรมศาสตรและการเมืองที่สําคัญๆ ไดแก กฎหมาย รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และการทูต ซึ่งไดแบงการสอนออกเปน

สามระดับ คือระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการศึกษาระดับเตรียมปริญญา หรือท่ีเรียกวา 

เตรยีม มธก. รวมทัง้จดัการศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัร จากวสิยัทัศนของอาจารยปรดี ีทาํใหประชาชนไดมโีอกาสเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัจนจบปริญญาและประกาศนียบตัรเพือ่ไปรับใชประเทศชาตใินทางการเมอืง กระทรวง ทบวง กรมตางๆ และ

อาชีพอสิระด่ังปรัชญาของศาสตราจารย ดร.ปรดี ีพนมยงค ทีว่า “....มหาวิทยาลัยยอมอุปมา ประดุจบอนํา้บาํบดัความกระหาย

ของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได ตามหลักแหงเสรีภาพในการศึกษา....”

ในวาระโอกาสที่ “วันปรีดี พนมยงค” ไดเวียนมาบรรจบอีกครั้งในปนี้ และในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กําหนดครบรอบ ๘๐ ป แหงการสถาปนา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นี้ ในฐานะผูบริหารมหาวิทยาลัย ผมขอเชิญชวน
ประชาคมธรรมศาสตร รวมกันระลึกถึงคุณงามความดีที่ทานอาจารยปรีดีไดสั่งสมไวใหแกชาวธรรมศาสตรและสังคมไทย

เพื่อใหคนธรรมศาสตรรุนตอๆ ไปไดรูจัก และนําเอาคุณงามความดีของทานมาเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตสืบไป

       (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย)

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นายเกิด (ปูของนายปรีดี) สนใจศิลปะดนตรี อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ

ฝายมารดา จึงไดมีวงเครื่องสาย ๑ วงที่บาน และบุตรชายของนายเกิดก็ไดรับการฝกหัดการดนตรีนั้น

นายเสียง (บิดานายปรีดี) ไดแตงโคลงฉันทกาพยกลอนสั้นๆ ไวหลายเรื่อง ไดฝกฝนดนตรี มีฝมือพิเศษทางซออู 

ซอดวง และหีบเพลง (Accordion ซึ่งเมื่อสมัยรอยกวาปกอนนั้น คนไทยนอยคนนักจะรูจักเครื่องดนตรีชนิดนี้--ผูเขียน)

คุณพอไมมีโอกาสเลนดนตรีดังเชนญาติพี่นองคนอื่นๆ เพราะตองเขามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ตั้งแตเยาววัย 

แตความมีดนตรีในดวงใจของคุณพอ ไมไดจางหายไปเลย

ยามวางจากการเรียน หรือการงาน แมจะเครียดอยางไร คนใกลชิดมักไดยินคุณพอคลายความเครียดดวยการ

ฮัมทํานองเพลงไพเราะอยูเสมอ เพลงไทยที่ชอบ เชน เพลงมอญดูดาว ซึ่งตอมาไดใชทํานองเพลงนี้มาใสเน้ือรอง เปน

เพลงประจํามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ซึ่ง ณ วันนี้ไดจางหายไปจากสังคมธรรมศาสตรแลว ยังมี 

เพลงขับไมบัณเฑาะว เพลงสายสมร สองเพลงนี้ นํามาจากจดหมายเหตุลาลูแบรสมัยสมเด็จพระนารายรมหาราช 

คุณแมเลาใหฟงวา “.....ในหนังสือลาลูแบร มีเพลงนี้แค ๒ บาร ( หอง ) นายปรีดีเอามาฟงแลว ...เอะ เห็นวา

เพราะดี ก็เลยใหคุณพระเจน ฯ arrange ทําเปนเพลงข้ึนมา....” จึงเปนท่ีมาของเพลงประกอบภาพยนตรเร่ืองพระเจา

ชางเผือก อันไดแก เพลงพระเจาจักรา เพลงศรอียุธยา เพลงอโยธยาคูฟา และเพลงอัศดงคต 

มีเพลงโปรดอีกเพลงหนึ่ง ที่อยูในความนิยมชวงที่คุณพอไดรับทุนจากกระทรวงธรรมการ ไปศึกษาวิชากฎหมาย

ที่ประเทศฝรั่งเศส ชื่อเพลง J’ai Deux Amours แปลวา สองรักของฉัน ซึ่งหมายถึงบานเกิดของฉันและปารีส

เพลงนี้ประพันธคํารองโดย Géo และ Henri Varna ประพันธดนตรีโดย Vincent Scotto ขับรองโดยนักรอง
ผิวสีที่โดงดังในสมัยนั้น Joséphine Baker

´¹μÃÕã¹´Ç§ã¨»ÃÕ´Õ-¾Ù¹ÈØ¢
´ØÉ®Õ ¾¹ÁÂ§¤� 

คุณพอ (นายปรดี พนมยงค) ไดบันทึกเร่องราวของบรรพบุรุษไว ความตอนหนึ่งวา
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 เนื้อเพลงทอนสรอยมีวา

J’ai deux amours, Mon pays et Paris.

Par eux toujours, mon coeur est ravi.

Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier :

Ce qui m’ensorcelle, c’est Paris, c’est Paris tout entier.

Le voir un jour, c’est mon rêve joli.

J’ai deux amours, mon pays et Paris.

สองรักของฉัน คือแผนดินแมและปารีส จิตใจฉันเบิกบานมีความสุข

ทุงหญาบานเกิดของฉันสวยงาม แตจะปฏิเสธไปทําไมวาปารีสก็มีเสนหดึงดูดใจฉันอยางย่ิง ทําใหฉันมีความฝน

ที่งดงาม

ฉันมีสองรัก บานเกิดของฉันและปารีส…..

เสนหของปารสีมมีากมายหลายอยาง ไมวาจะเปนอาคารบานเรอืนอนัสวยงามทีเ่ริม่กอสรางมาตัง้แตสมยัอาณาจกัร

โรมันสูญสลาย พิพิธภัณฑศิลปะอันทรงคุณคาหลายแหง แหลงจับจายสินคายี่หอดังๆ ของคนกระเปาหนัก รวมท้ัง

ประวตัศิาสตรทีส่าํคญัๆ ของปารสี เชน ชวงอภวิฒันในป ค.ศ. ๑๗๘๙ ทีไ่มเพยีงเปนประวตัศิาสตรหนาสําคญัของประเทศ

ฝรัง่เศสเทาน้ัน หากยงัเปนการพลกิประวตัศิาสตรทีส่าํคญัของโลกอกีดวย ยงัมเีรือ่งราวของคอมมนูปารสีในป ค.ศ. ๑๘๗๑ 

ทีแ่มจะประสบความพายแพในท่ีสดุ แตจติวญิญาณของการตอสูเพ่ือผูทกุขยากยังเปนแบบอยางท่ีดขีองชนรุนหลังเสมอมา

สันนิษฐานวา ประวัติศาสตรเหลานี้ มีสวนในการจุดประกายประชาธิปไตยในใจของคุณพอ และคงเปนเสนห

สวนหน่ึงที่ดึงดูดใหคุณพอคํานึงถงึปารีสอยูเสมอ โดยไมลืมบานเกิดเมืองนอนของตนเอง

 (ฟงเพลงนี้ไดที่ http://www.youtube.com/watch?v=3GZRTm9-tz0)

สวนคุณแม (ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค) เกิดมาในครอบครัวที่อบอวลไปดวยเสียงดนตรี แมคุณตาคุณยาย 

(พระยาชัยวิชิตวิศิษฎธรรมธาดา และคุณหญิงเพ็ง) จะไมไดเลนดนตรี แตก็ไดใหลูกๆ เกือบทุกคนเรียนดนตรี เชน ไวโอลิน 
ซอดวง ซออู ขิม และเปยโน เวลาทานรับประทานอาหารเย็น ลูกๆ ก็จะบรรเลงเพลงไทยตางๆ ในทานฟง

คุณแมไดใหสัมภาษณ รุงมณี เมฆโสภณไววา

“เริ่มเรียนซอดวงเมื่ออายุ ๑๒ ตอมาก็เรียนเปยโน เลนเพลงสากลแลวชอบ เลนมาเรื่อยจนแตงงานมีลูกแลว

ก็ยังเลน”

สวนเพลงโปรดของคุณแมนั้น ทานบอกวา 
“...ซึง้ใจมากกับเพลงจากโอเปราเรือ่ง Madama Butterfly เพลงช่ือ One Fine Day (Un Bel di Vedremo-ผูเขียน)
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โดยเฉพาะเวลาที่ลูกดุษฎีรองเพลงนี้ ประมาณป พ.ศ. ๒๔๙๔ กอนฉันถูกจับ คือเวลานั้นนายปรีดี อยูไหนก็ไมรู where 

about พอลูกรองเพลงนีฉ้นันํา้ตาซมึเลย มนัซาบซึง้บอกไมถกู เนือ้เพลงเขาด ีกลาวถงึผูหญงิญีปุ่นรําพันถงึสามทีีเ่ปนทหาร

อเมรกินัแลวจากไปแดนไกล มนัเปนเพลงแหงความหวงัของการรอคอยวาสกัวนัหนึง่เขาตองกลบัมา เปนความเชือ่มัน่ดวย”

อุปรากรเรื่อง Madama Butterfly ประพันธเรื่องโดย LUIGI ILLICA and GIUSEPPE GIACOSA ประพันธ

ดนตรีโดย GIACOMO PUCCINI เรื่องยอมีอยูวา ทหารอเมริกันหนุมหลอไปไดสาวนอยชาวญี่ปุนเปนเมีย แลวก็ทิ้งเธอ

กลับประเทศ นางเอก คือโจโจซัง รอคอยวันกลับของสามี ซึ่งเปนที่มาของเพลงเอกเพลงน้ี เนื้อเพลงทอนหนึ่งมีใจความวา

สักวันหนึ่งที่เปนวันดีๆ เราจะเห็นควันลอยขึ้นเปนสาย

เหนือขอบฟาไกลโพนในทะเล

และแลวเรือก็จะปรากฏขึ้น เรือสีขาว......

ฉันรอมานานหนักหนา แตฉันก็ไมทอไมเบื่อที่จะรอนะ…..

ผูชายคนหนึ่งเดินขึ้นเนินเขามาแลว
เขาจะรองเรียกหา “สาวนอย เมียที่รัก แมชอดอกสม”….

สิ่งเหลานี้จะตองเกิดข้ึนแนนอน สัญญาไดเลย

ไมตองกลัวไปหรอก

ฉันจะรอเขาดวยความหวังตลอดไป

(ฟงเพลงนี้ไดที่ http://www.youtube.com/watch?v=mPVSq๐eApVc)

ดนตรี ความงาม ความจริง และ ความดี เปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได

         ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
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ในขณะท่ีสงัคมไทยกําลงัประสบภาวะวิกฤตจากการแตกสามัคค ีและสวนใหญกเ็รยีกหาความ
สมานฉันท โดยบางทานก็เสนอทางออกให เชน ตองหาทางพูดจากัน รวมท้ังพระสงฆทานก็มีเมตตา
ใหคติตางๆ เพื่อแกปญหาน้ี สําหรับผมก็เชนกับราษฎรท่ัวไป มีความหวงกังวลถึงอนาคตของ
ประเทศชาติวาจะมีทางออกกันอยางไร และยังนึกเสียดายโอกาสท่ีเมืองไทยเรามีสิ่งดีๆ มากมาย 
มีคนดีๆ มากมายก็นาจะเปนประเทศที่อยูกันอยางสุขสบายได

ในสถานการณปจจุบัน ผมคิดวาการจะแสวงหา

ความสมานฉันทคงเปนเรื่องยากที่จะเปนไปได หากเรา

ไมแกดวยธรรมะ และธรรมะจะแกปญหาได ก็ตองนึกถึง

พระเดชพระคุณทานพุทธทาสท่ีเนนสั่งสอนเร่ืองหลัก

ไตรลักษณ โดยเฉพาะอนัตตา ฉะนั้นถาเรานําคําสอน

ของทานพุทธทาสมาใช ก็จะทําใหทุกคนลดอัตตาลง

และความเห็นแกตัวก็ลดลงนอยลงไป การเห็นประโยชน

แกประเทศชาติจะเปนที่ตั้งตนของการแกไขปญหาท่ี

ตรงประเด็น

การจะเดินรอยตามคําสอนของทานพุทธทาส

ก็ต องใหบุคคลผู มีบทบาทสําคัญในปญหาทําตนเปน

แบบอยาง โดยลดอตัตาลง และเหน็ประโยชนของสวนรวม

เปนประโยชนที่สูงสุดและปฏิบัติตามอุดมการณดังกลาว 
บุคคลอื่นๆ ซึ่งเปนพรรคพวกก็คงไมมีปญหาอะไร เพราะ

เขามีแบบอยางที่ดีและก็จะปฏิบัติตามกันไปเอง

เมื่อเราไดสูตรการแกปญหาไดแลว เราก็ตอง

หาบุคคลท่ีจะเปนแบบอยางได เพราะผมเช่ือวาคนไทย
มีคุณสมบัติดังกลาวอยู ไมนอย และในประวัติศาสตร

ประเทศไทยก็เคยมีบุคคลชั้นนําที่มีความเสียสละและ

ºØ¤¤Å¼ÙŒà»š¹áººÍÂ‹Ò§
ÊØâ¢ ÊØÇÃÃ³ÈÔÃÔ

ทําประโยชนไวใหแกลูกหลานไวมากมาย เราก็ตองเชิดชู

ทานดังกลาวและนําคณุปูการมาเผยแพรใหเปนทีป่ระจักษ

ชัดเปนสัจธรรม เพื่อเปนแบบอยางแกอนุชนรุ นหลัง 

ทานผูอานคงมบีคุคลดงักลาวอยูในใจของทาน แตสาํหรับผม

มีบุคคลอยูในหัวใจแลว ทานผูนั้นคือ ทานอาจารยปรีดี 

พนมยงค ผูกอตั้งและผูประศาสนการของ ม.ธ.ก. สถาบัน

อันเปนที่รักของชาวเหลืองแดงและลูกแมโดมนั่นเอง 

ที่ผมกล าพูดเช นนั้น ผมมีข อเท็จจริงสนับสนุนดังที่

จะกลาวสรุปคุณสมบตัิและคุณูปการของทานดังตอไปนี้

๑. ทานเปนแบบอยางของคนซื่อสัตยสุจริต
จริงๆ เริ่มดวยซื่อสัตยสุจริตในเร่ืองสวนตัวและครอบครัว 

สุจริตในอาชีพและการปฏิบัติของทานไมวาจะอยูในฐานะ

ขาราชการ อาจารย นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร และ
นกัการเมอืงในทุกระดบั ตัง้แตระดับผูแทนราษฎร รฐัมนตรี 
และนายกรัฐมนตรี รวมทั้งในตําแหนงท่ีสูงสุดคือ ในฐานะ

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค สุดทายในฐานะพลเมือง

จนอวสานแหงชีวิตของทานประจักษพยานที่แนชัดคือ

ผลงานของทานลวนสรางประโยชนแกประเทศชาติอยาง

มหาศาล แตในฐานะสวนตัวแทนที่จะรํ่ารวยขึ้น แตกลับ
จนลงๆ
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ตลอดชีวิตของทาน ทานไดเขาถึงธรรมะและ

นํามาปฏิบัติอยางเครงครัด โดยเฉพาะการลดอัตตา และ

การเหน็ผลประโยชนของสงัคมและประเทศชาตเิปนสําคญั 

และในความคิดและการกระทําของทานมุงไปท่ีความสุข

สมบูรณของราษฎรและเพ่ือความเจริญของประเทศชาติ 

และทั้งๆ ที่ทานไมเคยบวชเรียนตามประเพณี แตทาน

ไดเลอืกเสวนากับพระสงฆที่มีปฏิปทาท่ีถูกตอง ซึ่งขณะนั้น

เปนภิกษุหนุมองคหนึ่ง คือทานพุทธทาส ทานไดเรียนและ

ปฏิบัติธรรมะโดยถูกตอง โดยตั้งตนที่หลักไตรลักษณ และ

ทานก็ไดยึดถือหลักธรรมมาตลอดชีวิต หลักธรรมน่ีแหละ

ที่ทานไดสรางคุณูปการอยางมหาศาลใหแกประเทศชาติ

และราษฎรไทยท้ังมวล

๒. ทานอาจารยเปนผูมคีวามรูความสามารถ 
ทานอาจารยไมเพียงแตเปนคนเรียนเกงที่สามารถนําวิชา

มาใชในทางปฏิบตั ิเปนพหูสตู ความรูความสามารถของทาน

เพียบพรอมในเกือบทุกดาน เปนนักกฎหมาย นักเศรษฐกิจ

และการคลัง นักปกครอง นักสังคม ฯลฯ ที่ดีเยี่ยม และ

ยังนําวิชาการวิทยาศาสตรมาใชประกอบการปฏิบัติงาน 

ผลงานของทานไมว าจะอยู ในหนาที่ใด ตําแหนงใด

ลวนเห็นไดชัดและโดดเดน คุณูปการอันมหาศาลของ

ทานมุงโดยตรงตอผลประโยชนของประชาชนจริงๆ มีคน

พดูกันวาจะหาคนเกงและคนซือ่สตัยและมคีณุธรรมในคนๆ 
เดยีวกนั มกัจะหาไดยากมาก คาํพดูนีอ้าจจะเปนจรงิอยูบาง 
แตสําหรับทานอาจารยปรีดี พนมยงค นาจะเปนขอยกเวน 

เพราะทานท้ังเกงและซ่ือสตัยโดยยึดธรรมะเปนหลกัในการ
ทําหนาที่และเสียสละประโยชนสวนตัวไดจริงๆ

๓. ทานอาจารยเปนผูมีวิสัยทัศนที่แทจริง 
คําวาวิสัยทัศน หรือ VISION เปนคาํพูดที่ใชกันแพรหลาย 

โดยเฉพาะในหมูนักการเมือง ทั้งนี้เพราะความเชื่อวา ผูนํา

หรือนักการเมือง ผูรับผิดชอบการบริหารบานเมืองจะตอง
มองการณไกล ไมใชมองวาวันนี้ พรุงน้ี หรือเดือนหนา 

ปหนาจะทําอะไรแตเทาที่ผมติดตามการเมืองของเรา

มามากกวา ๖๐ ป ผมคิดวา เกือบจะหานักการเมืองที่มี

วิสัยทัศนตามความหมายที่แทจริงในบานเราไมไดเลย 

เพราะเกือบทุกทานจะคิดและกระทําการใดก็เพื่อแกไข

ปญหาเฉพาะหนา และเสยีเวลาจากการโตตอบกนัไปกนัมา

เสียสวนใหญ อยางไรก็ดี ผมยังภูมิใจวา โชคดีที่เมืองไทย

ไดเคยมีนักการเมืองผูมีวิสัยทัศนที่แทจริง ทานผูนั้นคือ 

ทานอาจารยปรีดี พนมยงค

ที่ผมกลากลาวเชนนี้ เพราะผมไดติดตามแนว

ความคิดและผลงานของทานอาจารยปรีดีมาโดยตลอด 

ผมเห็นวาแนวความคิดและการปฏิบัติงานของทานในอดีต 

สะทอนใหเห็นถึงภาวะของการเปนรัฐบุรุษและผูนําที่มี

วิสัยทัศนที่แทจริง ผมจะขอยกตัวอยางเฉพาะท่ีสําคัญและ

เห็นไดชัดเจนเพื่อประกอบคํากลาวขางตน ดังตอไปนี้

๓.๑ วิสัยทัศนในการสรางประชาธิปไตย ทาน

ไดใหความสําคัญแกการสรางความเขาใจในเร่ืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแกราษฎรเปนอยางมาก 

เพราะหากราษฎรสวนใหญไมเขาใจวิถีทางปกครองตนเอง

ซึ่งเปนของใหมของคนไทย ประชาธิปไตยก็ไปไมรอด 

ดวยเหตุนี้ ทานจึงสรางรากฐานความเขาใจเริ่มจากชุมชน 

โดยไดเสนอกฎหมายใหมเีทศบาลทุกตําบล ในการปกครอง

ระบบเทศบาล ก็จะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบล

และคณะมนตรีตําบล จําลองแบบมาจากระดับชาติ 

เจตนารมณก็เพื่อจะใหราษฎรไดศึกษาดวยการปฏิบัติ

จริงๆ และเขาใจพ้ืนฐานของการปกครองตนเองและรักษา
ประโยชนของตนเอง เมื่อราษฎรไดคอยๆ เขาใจและชิน

กับการดูแลตนเองในสังคมใกลตัวแลว ตอไปเมื่อไปถึงการ
เลอืกตัง้ระดบัชาติ เขาก็จะซมึซาบโดยอัตโนมัต ินาเสยีดาย

ที่ผู รับผิดชอบรุนตอๆ มาไมไดสานตอแนวความคิดนี้ 

เพราะหากไดทําตอเนื่องมากวา ๖๐ ป ปานนี้เราคงไมตอง
หวงใยและหาทางขจัดการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งเปนปญหา

หนักอกของคนไทย และเปนอุปสรรคอยางใหญหลวง

ตอการเดินไปสูเสนทางประชาธิปไตย

นอกจากนี้เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่ทานให
สิทธิเสรีภาพแกสตรีเทากับบุรุษ และไดใหสิทธินี้มากอน

ประเทศพัฒนาบางประเทศเสียอีก
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๓.๒ วิสัยทัศนในทางเศรษฐกิจ ทานอาจารย

ไดใหความสาํคัญแกเรือ่งเศรษฐกจิไมนอยกวาเรือ่งการเมอืง 

ทานจึงมีนโยบายแนวแนที่จะปลดเปล้ืองความทุกข

ของราษฎร และยกฐานะใหราษฎรอยูดีกินดี แตเศรษฐกิจ

ตองวางรากฐานไปขางหนาอีก ๒๐-๓๐ ป แตนาเสียดายท่ี

ผูที่เก่ียวของในขณะน้ันตามความคิดทานไมทัน เปนผลให

ทานถกูกลาวหาและตองออกเดนิทางไปตางประเทศชัว่คราว

อยางไรก็ดี เมื่อทานกลับจากตางประเทศและ

พนขอกลาวหา และกลับเขามารับหนาท่ีในฐานะรัฐมนตรี

อีกครั้งหนึ่ง ทานก็เริ่มอภิวัฒนทางเศรษฐกิจหลายเร่ือง 

ที่สําคัญก็คือยกเลิกภาษีรัชชูปการและใหใชประมวล

รษัฎากรซ่ึงใหความเปนธรรมแกราษฎร คอืใครมีรายไดมาก

ก็เสียมากรายไดนอยก็เสียนอย นอกจากน้ีทานยังไดจัดต้ัง
ธนาคารชาติ เพื่อเป นสถาบันที่จะรักษาเสถียรภาพ

ของการเงิน เสนอใหออก พ.ร.บ. งบประมาณ เพื่อใหมีการ

ควบคุมการใชภาษีอากรท่ีเก็บจากราษฎรอยางรัดกุมและ

สมประโยชน กลาวไดวา ในสมยัท่ีทานอาจารยเปนรฐัมนตรี

คลัง เสถียรภาพทางการเงินของประเทศมีความมั่นคงมาก

ตวัอยางทีเ่หน็ไดชดักค็อื ในสมยัทานเปนรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง ประเทศไทยมีทุนสํารองเงินตรา

ทั้งหมดเปนเงินปอนดสเตอริงก แตทานไดคาดการณ

ไดแมนยําวา เงินอังกฤษจะเส่ือมราคาลง ทานจึงสั่งให

นําเงินทุนสํารองสวนหนึ่งไปซื้อทองคําประมาณ ๓๕ ลาน

กรัม แลวนํามาเก็บไวที่หองนิรภัยของกระทรวงการคลัง 

ตอมาเงินปอนดเสื่อมราคาลงตามคาด รัฐบาลอังกฤษได

ลดคาเงินปอนดลงปอนดละ ๒๐ เซนตสหรัฐ จึงทําให

ประเทศชาติไดรับผลประโยชนมหาศาล ที่นาประหลาดใจ

คือกอนท่ีอังกฤษจะลดคาเงินอีกคร้ังหนึ่งเพียงวันเดียว 

ทานไดโอนเงินเปนคร้ังที่สองโดยโทรเลขส่ังโอนเงินปอนด
อกีสวนหน่ึงเปนเงินเหรียญสหรัฐ โดยส่ังการใหโอนไปเพียง 

๖ ชั่วโมง กอนอังกฤษลดคา

การนําเงินปอนดไปซ้ือทองคําและการโอนเงิน
ปอนดไปซื้อดอลลารสหรัฐนี้ ตัวทานเองไมเคยใชใหเปน

ประโยชนแกตัวทานเลย

อีกเร่ืองหน่ึง คือ เมื่อญี่ปุนขอยืมเงินบาทเพ่ือใช

ในระหวางยึดครองไทย และนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

ยินยอม แตทานปรีดี ในฐานะรัฐมนตรีคลังคัดคาน จนเปน

ผลใหทานพนตําแหนง ไปเปนผูสาํเรจ็ราชการแทนพระองค 

ตอมาไทยก็ยอมใหญี่ปุ นยืมเงินบาทได รัฐมนตรีคลัง

คนตอมาหาทางออกที่จะทําใหเราไมเสียเปรียบไมได จึงได

ปรึกษาทานปรีดี ทานแนะนําวาใหกําหนดเงื่อนไขใหญี่ปุน

ใชเงินคืนดวยทองคําโดยทําการผูกหูทองคําไวที่ธนาคาร

ชาติญีปุ่น ญีปุ่นจําตองยอม ดวยเหตุนีเ้มือ่สงครามส้ินสดุลง 

ฝายสัมพันธมิตรจึงไมสามารถยึดทองคํานี้ได เพราะ

ไดผูกหูไววาเปนของไทย จึงไมใชทรัพยสินของชนชาติศัตรู

คาํแนะนาํของทานปรดี ีทาํใหไทยไดประโยชนทีไ่มตองเส่ียง 

และไดหลักประกันที่มีแตราคาสูงขึ้น

ในดานเกษตร ทานอาจารยมคีวามหวงใยในฐานะ

และความยากลําบากของเกษตรกรเปนพิเศษตัวทานก็เคย
ชวยบิดาทํานาดวยตนเอง นอกจากจะเสนอตั้งสหกรณ

อเนกประสงคเพื่อตัดปญหาคนกลาง (ดําเนินไมไดเพราะ

เปนสวนหนึ่งของเคาโครงการเศรษฐกิจ) ทานอาจารย

ยงัไดยกเลกิอากรคานา และมแีผนการทีจ่ะใหชาวนามทีีด่นิ

ทํากินเปนของตนเองดวย

ในเรื่องวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจ ผมไดรับการบอก

เลาจากผูใหญที่เชื่อถือได ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องการ

สงออกขาว หลังจากทานกลับจากเยือนสหรัฐอเมริกา 

ทานไดเสนอคณะรัฐมนตรีวาจากการสังเกตการณทาน

คิดวา ในอีกประมาณ ๒๐ ป ขางหนา สหรัฐจะเปนคูแขง

การคาขาวกับไทย เพราะในสหรัฐมีพื้นที่จํานวนมากที่

อากาศอํานวยใหปลูกขาวได และถาเขาเริ่มปลูกขาวเขาจะ

มีขาวที่มีคุณภาพดีเทาเราหรือดีกวาเรา ขอคิดของทาน

ไมไดรบัการตอบสนอง เพราะรัฐมนตรีสวนใหญเหน็วาเปน

เรื่องที่ไมนาเปนไปไดที่จะมีประเทศใดผลิตขาวดีเทากับ

ของเราและมาแขงขนักบัเราได โดยเฉพาะสหรัฐในขณะน้ัน

ไมมีวี่แวววาจะเปนประเทศที่ปลูกขาวไดดี

เร่ืองท่ีสองคือ เรือ่งการอนุรกัษปาไม ทานอาจารย

ไดเลง็เหน็ภยันตรายจากการลักลอบตัดไมทาํลายปา ทานจงึ
เสนอวาหากไมหามาตราการปองกันอยางจริงจัง ตอไปอีก 

๓๐ ป ขางหนา ประเทศเราจะเปลี่ยนจากการสงออกไมสัก 

มาเปนการส่ังไมเขาประเทศแทน ปรากฏวาในคณะรัฐมนตรี

ก็ไมมีใครสนใจตอขอสังเกตของทานมีรัฐมนตรีทานหน่ึง

ยังกลาววาถึงตอนนนั้นพวกเราก็ตายกันหมดแลว
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จะเห็นไดว าเม่ือเวลาผานมา ขอสังเกตและ

ขอเสนอของทานทั้งสองเรื่องก็เปนจริงทุกประการ

๓.๓ วิสัยทัศนในการศึกษา ทานอาจารยได

ใหความสําคัญแกการศึกษาเปนพิเศษ เพราะการศึกษา

เปนรากฐานสําคญัในการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตย 

ทานจึงไดกําหนดเร่ืองการศึกษาไวในหลัก ๖ ประการ

ของคณะราษฎร

ทานไดเริ่มปฏิบัติจริงจังในสองระดับ ในระดับ

อุดมศึกษา ในขณะนั้นมีมหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียว 

ไมเพยีงพอท่ีจะผลิตคนท่ีมคีวามรูมาชวยพัฒนาประเทศได

ทนัการณ ทานจงึไดจดัตัง้มหาวทิยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ

การเมือง (มธก.) มลีกัษณะเปนมหาวทิยาลยัเปดเปนครัง้แรก

สอนเนนหนักไปในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ถึงแม มธก. จะมีเพียง ๒ คณะ คือ คณะธรรมศาสตรและ

คณะการบัญชี แตในหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต แมจะ

เนนการสอนกฎหมายเปนหลัก แตก็ไดสอนวิชารัฐศาสตร 

เศรษฐศาสตร และการทูตดวย ทั้งนี้เพ่ือจะผลิตบัณฑิต

มารับใชประเทศในแขนงสําคัญๆ ไดครบถวน ซึ่งก็ไดผล

ตามท่ีทานมุงหมายไว เพราะธรรมศาสตรบัณฑิตและ

ผู จบประกาศนียบัตรทางบัญชีไดออกมารับใชประเทศ

และเปนกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศในเวลาตอมาเปน

จํานวนมากมาย

นอกจากนี ้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๑ ทานยงัไดตัง้โรงเรยีน

เตรียมปริญญาเพื่อเตรียมตัวเขาศึกษาใน มธก. โดยเฉพาะ
เรียกช่ือยอวา ตมธก. มีอยู  ๘ รุ น หลักสูตร ตมธก. 

นาสนใจมาก วิชาท่ีเรียนในขณะน้ันมีเชน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝร่ังเศส ภาษาบาลี วรรณคดี ประวัติศาสตรสากล 

พุทธประวัติ ปรัชญา เทคโนโลยี ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

กฎหมาย และการบญัช ีชวเลข พมิพดดี และดนตร ีเปนตน 

วิชาบางวิชาสอนและสอบเปนภาษาตางประเทศครูของ

โรงเรียนเตรียมจํานวนมากจบจากตางประเทศ (หลายคน

จบปริญญาเอก) และทางธรรมะก็ไดครูที่จบเปรียญ 
๙ ประโยคหลายทานมาสอนจากหลักสูตรนี้สะทอนใหเห็น

วสิยัทศันของทานทีจ่ะตระเตรยีมบุคคลใหพรอมทีจ่ะศกึษา

ระดับสูงทั้งในดานฐานความรูทางวิชาการและจริยธรรม

อยางไรก็ดี การศึกษาจะมีผลตามเปาหมาย

จะตองใชเวลานานและกระทําอยางตอเนือ่ง และตองทําไป

ในทิศทางท่ีถูกตอง ฉะน้ันผูที่จะรับลูกตอจากทาน ก็ตอง

สานแนวความคิดของทานอยางตอเนื่องและจริงจงั

๓.๔ วิสัยทัศนในดานการตางประเทศและ

สันติภาพ ในระยะสั้นๆ ที่ทานอาจารยไดเปนรัฐมนตรี

วาการตางประเทศ ทานไดใชความกลาหาญในการเขาไป

แกไขสนธิสัญญากับสหรัฐ ญี่ปุน และประเทศในยุโรปรวม 

๑๒ ประเทศ เพือ่ยกเลกิสทิธสิภาพนอกอาณาเขต ตลอดจน

ภาษีรอยชัก ๓ และทําสนธิสัญญาใหมบนรากฐานแหง

ความเสมอภาค และถอยทีถอยปฏิบัติ และเปนผลให

ประเทศไทยมีเอกราชทางการศาลโดยสมบูรณ ผลงาน

นี้ตองนับวาเปนประวัติศาสตรสําคัญของกระทรวงการ

ตางประเทศ

วิสัยทัศนที่โดดเดนของทานอาจารยและไดให
คุณูปการอยางใหญหลวงแกประเทศชาติ และประชาชน

คนไทยก็คือ การเปนหัวหนาขบวนการเสรไีทยเพื่อตอตาน

ญี่ปุน เริ่มตนดวยเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังที่สองในยุโรป 

ทานไดมองการณไกลวาสงครามคราวนี้ ประเทศเรา

คงถูกกระทบแน ทานจึงผลักดันใหมีพระบรมราชโองการ

การปฏิบัติความเปนกลาง พ.ศ. ๒๔๘๒ ขึ้น และเม่ือตอ

มาญี่ปุนบุกประเทศไทย ทานก็ไดแสดงจุดยืนใหปรากฏวา

ไทยไมเห็นดวย จึงไดรวบรวมจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น 

ในการวิเคราะหการสงครามทานแนใจวาดวยทรัพยากร

อันมหาศาลของฝายสัมพันธมิตร ฝายสัมพันธมิตรจะตอง

เปนฝายชนะ

ทานไดเปนหวัหนาขบวนการเสรไีทย และบญัชาการ

ในสภาพที่ประเทศถูกยึดครองโดยตางชาติความเสียสละ

และลักษณะการเปนผูนําที่ดีทําใหเปนผลใหประเทศได
รอดพนจากภยันตรายที่รายแรงและไมตกอยู ในสภาพ

ผูแพสงคราม ดังที่ทราบกันดีอยูแลว

ที่ผมเสนอขอเท็จจริงเก่ียวกับทานอาจารยปรีดี 
พนมยงค เพียงบางสวนและโดยยอก็เพื่อแสดงใหเห็นวา 

ทานอาจารยเปนแบบอยางท่ีด ีบคุคลท่ีเก่ียวของกับปญหา
ควรจะนํามาถือเปนแนวทางปฏิบัติ ประเทศชาติก็จะ

พนวิกฤต และราษฎรก็จะอยูดีมีสุขโดยทั่วหนากัน ผม

ขอจบบทความดวยพระพุทธวัจนะท่ีวา “ธรรมยอมรักษา

ผูประพฤติธรรม”
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“ขอพระราชทานกราบทูลทรงทราบใตฝาละออง

พระบาท วนันีเ้ปนวนัมงคลดิถบีรรจบพรอมกัน ๒ ประการ 

ประการหน่ึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน เปนวันพระราชทาน

รฐัธรรมนูญชัว่คราว แหงราชอาณาจักรสยาม ประการท่ีสอง

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ไดพยายาม
เรงรดัการงานใหสามารถเปดไดในวนันี ้เพือ่ดาํเนนิการสอน
วิชาธรรมศาสตรและการเมือง ตามพระราชบัญญัติที่ได

ประกาศตัง้มหาวทิยาลยันีข้ึน้ใหทนัในวนัท่ี ๑ กรกฎาคม นี้

การตั้งสถานศึกษาตามลักษณะของมหาวิทยาลัย 

ยอมเปนเคร่ืองพิสูจนและเปนปจจัยในการแสดงความ
กาวหนาของประเทศ ประชาชนชาวสยามจะเจริญใน

อารยธรรมไดก็โดยอาศัยการศึกษาอันดี ตั้งแตชั้นตํ่า

ตลอดจนถงึการศกึษาชัน้สงู เพราะฉะนัน้ในการทีจ่ะอาํนวย
ความประสงค และประโยชนของราษฎรในสมัยนี้ จึง

จําตองมีสถานศึกษาใหครบบริบูรณทุกชั้น มหาวิทยาลัย

ยอมอุปมาประดุจบอนํ้า บําบัดความกระหายของราษฎร

ผู สมัครแสวงหาความรู อันเปนสิทธิและโอกาสที่ เขา

ควรมีควรไดตามหลักแหงเสรีภาพในการศึกษา รัฐบาล

และสภาผูแทนราษฎรเห็นความจําเปนในขอนี้ จึงได
ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น

ในปจจุบันนี้ ประเทศสยามมีความประสงค
อันใหญยิ่งที่จะปรับระดับการศึกษาของราษฎรใหเจริญ

ถึงขนาดเหมาะแกกาลสมัย ถาระดับการศึกษายังไมเจริญ
ถึงขนาดตราบใด การกาวหนาของประเทศก็ยังจะเปน

สิ่งท่ีมองไมเห็นอีกนาน ยิ่งในสมัยที่ประเทศของเราดําเนิน

การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญเชนนี้แลว เปนการ
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีมหาวิทยาลัยสําหรับประศาสน

ความรู ในวิชาธรรมศาสตรและการเมืองแกพลเมือง

ใหมากท่ีสุดท่ีจะเปนได เปดโอกาสแกพลเมืองท่ีจะใช
เสรีภาพในการศึกษากวางขวางย่ิงขึ้นเพื่อประโยชนของ

ประเทศชาติสืบไป

ã¹°Ò¹Ð¼ÙŒ»ÃÐÈÒÊ¹�¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
μ‹ÍÊÁà´ç¨¡ÃÁ¾ÃÐÂÒ¹ÃÔÈÃÒ¹ØÇÑ´μÔÇ§È�  

¼ÙŒÊÓ àÃç¨ÃÒª¡ÒÃá·¹¾ÃÐÍ§¤�
ã¹ÇÑ¹à»�´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔªÒ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§ 

¤Ó ¡ÃÒººÑ§¤Á·ÙÅ¢Í§¹ÒÂ»ÃÕ´Õ ¾¹ÁÂ§¤� 

ในวนัเปดมหาวทยาลยั คอืเมือ่วนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๔๗๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ทานปรดี พนมยงค ผูประศาสนการมหาวทยาลัย ไดรายงานการกอต้ัง
มหาวทยาลัย ตอผูเปนประธานในพิธคือ เสด็จในกรมพระยานรศรานุวัดติวงศ์ 
ผูสาํเร็จราชการแทนพระองคทามกลางแขกผูมเีกยีรติทัง้ชาวไทยและตางประเทศ
ซ่งมีรายละเอียดดังนี้
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นบัแตมหาวทิยาลยัวิชาธรรมศาสตรและการเมอืง

ได ตั้งขึ้นแล วปรากฏวาได รับความนิยมของมหาชน

เกนิความคาดหมาย โดยทีม่จีาํนวนผูสมคัรเขาเรยีนในชัน้นี้

ถึง ๗,๐๙๔ คน แมผู ที่ไดละทิ้งการศึกษามาแลวนาน

ก็กลับเริ่มศึกษาในฐานะเปนนักเรียนของมหาวิทยาลัยนี้ 

นับไดวาบรรลุผลข้ันตนของความมุงหมายท่ีจะใหเรียนรู

วิชาธรรมศาสตรและการเมืองกันแพรหลาย

“ขาพเจามีความยินดีที่ไดเห็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองตั้งขึ้นเปนปกแผนแนนหนา 
รฐับาลนีแ้ละสภาผูแทนราษฎรมคีวามคดิเหน็อนัถกูตองในการทีจ่ะจดัตัง้มหาวทิยาลยัน้ีขึน้ ขาพเจาเหน็สอดคลอง
ตองดวยถอยคาํทีท่านกลาวมาวา ในสมัยทีป่ระเทศเราปกครองโดยรัฐธรรมนูญเชนน้ีเปนการจําเปนทีจ่ะตองเผยแพร
วชิาธรรมศาสตรและการเมืองใหแพรหลายเพ่ือปวงชนจะไดรบัทราบความเปนไปในบานเมือง ซึง่ทกุคนเปนเจาของ

ขาพเจารูสึกปติที่ไดทราบวา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ไดรับความนิยมของมหาชน 
มีนักศึกษามากหลายดังกลาวมาแลว ขาพเจามีความหวังอยางมั่นคงวามหาวิทยาลัยนี้ดํารงถาวรและดําเนินการ
เรียบรอยไดผลสมความปรารถนาทุกประการ

ขาพเจาขอเปดมหาวิทยาลัยนี้ ดวยสัจจาธิษฐานของอํานาจพระรัตนตรัยใหคุมครองมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมืองพรอมอาจารยและนักศึกษาทั้งหลายตลอดจนเจาหนาท่ีดําเนินการขอใหมหาวิทยาลัยน้ี
มั่นคงถาวรยืนนานบรรลุถึงซึ่งความสําเร็จอยางไพศาลสมบูรณ ขอใหมหาวิทยาลัยนี้จงเปนที่เกื้อกูลวิชาการเมือง 
ใหนักศึกษามีความรุงเรืองสามารถจะกระทํากิจอันเปนประโยชนแหงชาติและประเทศตอไปขางหนาเทอญ”

หมายเหตุ มาจากหนังสือ “ชีวิตและงานของ ดร.ปรีดี พนมยงค” โดย สุพจน ดานตระกูล

บัดนี้ กิจการของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร

และการเมือง ไดดําเนินมาโดยเรียบรอยเตรียมพรอม

ที่จะเปดทําการประศาสนวิชาใหสมความประสงคของ

พระราชบัญญัติแลว ขาพระพุทธเจาขอกราบทูลอัญเชิญ

ใตฝาละอองพระบาทไดทรงเปดมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร

และการเมือง เปนปฐมฤกษเพือ่ความสวัสดิมงคล ใหบงัเกิด

ความวัฒนาสถาพรถาวรแกมหาวิทยาลัยสืบไป

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ”

เมือ่ทานผูประศาสนการกลาวรายงานจบแลว เสดจ็ในกรมพระนรศิรานวุดัตวิงศ กท็รงกลาวตอบซึง่มขีอความดงันี้
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ผูดําเนินรายการกลาวเปดการอภิปราย 
โดยเชิญผู ร วมเสวนาดําเนินการอภิปรายและ
แสดงความคดิเหน็ใน หวัขอเรือ่ง “เคาโครงเศรษฐกจิ
กับประชาธิปไตยสมบูรณ” ดังนี้

รศ.แล ดิลกวิทยรัตน 
เรื่องของเคาโครงเศรษฐกิจหลายๆ ทานก็คง

ทราบวาเคาโครงเศรษฐกิจนั้นถาพูดกันเปนภาษาปจจุบัน
ก็คือ นโยบายเศรษฐกิจของคณะราษฎร แผนเศรษฐกิจ

ของคณะราษฎรไมไดเปนแผนปฏิบัติการเหมือนแผนของ

สภาพัฒน เพราะเปนแผนการพัฒนาประเทศในระดับกวาง

เพราะวาหลังจากไดมีการเปล่ียนแปลง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

นั้นก็เหมือนกับหลายๆ ประเทศซ่ึงไดรับเอกราชแลวก็
พยายามถามวาเราจะไปทางไหนกนั แลวจะเอาแบบเสรนียิม

ในอดีตน้ันก็คอืเอานโยบายในการปกครองและวิธีการปกครอง

ในแบบท่ีฝรั่งปกครองเมืองข้ึน แตวาถาจะไปในทิศทางท่ี

ใหมกวาที่เคยเปนมา ทิศทางท่ีจะนําไปสูสิ่งที่เราเรียกวา
ความทนัสมัย เราจะปรับเปลีย่นการปกครองบริหารประเทศ

อยางไร ผมคิดวาเคาโครงเศรษฐกิจก็จะตอบคําถาม

วาเราจะไปขางหนากันไดอยางไรทีนี้ ประเด็นท่ีสําคัญ

ยิ่งกวานั้นก็คือ ทําไมตองเปนเคาโครงเศรษฐกิจ เคาโครง

เศรษฐกิจ ตอบปญหาอะไรในขณะนั้น ในขณะนั้นกอนที่

จะถึง ๒๔๗๕ ประเทศไทยมีป ญหาอย างไร แล ว

เคาโครงเศรษฐกิจพยายามท่ีจะตอบปญหานั้นอยางไร 

พูดอีกอยางหนึ่งก็คือวาเราคงจําเปนที่ตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับบริบททางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคม

ในขณะนั้นนะครับ คิดวาถามองในแงที่เรามีความคุนๆ กัน

ก็คือ สังคมไทยต้ังแตมีการเปดประเทศนะครับ หลังสมัย

รัชกาลที่ ๔ ที่เราพูดถึงสนธิสัญญาบาวริ่ง แตสิ่งที่เกิดขึ้น

คือความเปล่ียนแปลง แตเปนการเปล่ียนแปลงท่ีตองต้ัง

คําถามวาหลายคนเคาเรียกการเปล่ียนแปลงนี้วาความ

ทันสมัยมั่งครับ ความเปนตะวันตกบาง แตวาในเนื้อแท

ของความเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรมองในแงเศรษฐศาสตร

การเมืองนัน้มนักม็กีารเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคอืการขยายตัว

ทางการคา แลวกน็าํมาซึง่การเปลีย่นแปลงของฐานะบคุคล

ท่ีเก่ียวของกับการคา พดูงายๆ กค็อื เมือ่บานเมืองเปล่ียนไป 

สองสิ่งที่เปนคําถามก็คือ หนึ่งในเรื่องของการผลิตเรื่อง
เทคโนโลยีในการผลิต ทําไมทุกวันนี้เราจะแขงขันสูเคา

ไดไหมเรายังฝงตัวอยูกับการผลิตขาว ไมสัก ยางพารานี้

เพื่อสงออกเทคโนโลยีในการผลิตนั้นมันควรจะเปลี่ยนไป

มากกวานั้นไหมในเม่ือเรากําลังเขาสูเวทีการคาโลก แตเรา

เคยพูดกันเลนๆ วา ถาคนสมัยสุโขทัยฟนขึ้นมาในชวงหลัง

รัชกาลที่ ๔ หรือแมกระทั่งปจจุบันนี้ก็คงจะไมมีอุปสรรค
อะไรเพราะวาคงไถนาตอไปได ท้ังๆ ที่เทคโนโลยีในเร่ือง

การทํานาไมไดเปล่ียนแปลง ในตอนน้ันก็พูดกันมากวา
ทํายังไงใหเทคโนโลยีในการผลิตสามารถเปล่ียนแปลง

แลวก็ทําการผลิตแลวส งสินค าไปได มากกวาที่ผลิต

โดยธรรมชาติ ประเด็นที่สอง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

 “à¤ŒÒâ¤Ã§àÈÃÉ°¡Ô¨¡Ñº»ÃÐªÒ Ô̧»äμÂÊÁºÙÃ³�”
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ññ ¾ÄÉÀÒ¤Á òõõö

»Ò°¡¶ÒàÃ×èÍ§

ผูดําเนินรายการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรญญา เทวานฤมิตรกุล
ผูดําเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย แล ดิลกวทยรัตน
 อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล
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ที่เกิดขึ้นหลังสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็คือ เกิดคนรวยข้ึน สองพวก

สามพวกดวยกันนะครับ แลวคนรวยโดยเหตุที่ความรวย

มันเปนเรื่องการเปรียบเทียบ เพราะน้ันจะเห็นวาการ

เปดประเทศ การท่ีเกิดความมั่งคั่งขึ้นมานั้น ความมั่งคั่ง

นั้นไมไดตกไปท่ัวถึงทุกคนในแผนดิน มันกระจุกตัวอยูกับ 

หน่ึงพวกคนจีนท่ีเปนพอคา สองพวกเจานายท่ีเก่ียวของ

กับการคา แลวก็สามคือพวกพอคาตะวันตกซ่ึงเขามา

ผานสัมปทานในการคาหลายอยางโดยอาศัยสิทธิสภาพ

นอกอาณาเขต หรืออาศัยความเปนมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจ และการเมืองเพราะฉะน้ันผมคดิวาสองเร่ืองใหญๆ

ที่คณะราษฎรนึกวาทานจะพัฒนาประเทศใหทันสมัย

ซึ่งผมอาจจะใชคิดคือ การพัฒนาไมไดเกิดในชวงน้ัน 

เหมือนที่ทานอาจารยปรีดีเคยพูดถึงเร่ืองคณะราษฎร
วาควรจะใชคําวาพรรคยังไมเกิดขึ้น ประเด็นสําคัญก็คือวา

ทาํอยางไรถึงจะแกสองปญหาน้ีไดกค็อื หนึง่อยางไรใหเรือ่ง

เทคโนโลยีในการผลิตสินคาถึงจะทันสมัยกวานั้น ประการ

ที่สองซ่ึงสําคัญมากเวลาท่ีเราจะพูดถึงในเร่ืองของเอกราช 

เร่ืองประชาธิปไตยสมบูรณ ถาเราพูดถึงประชาธิปไตย

ซึ่งมันนาจะหมายถึงอํานาจ ทําอยางไรอํานาจจะเขาถึง

ทุกคนนะครับ ผมคิดวาคณะราษฎรเองไมไดคิดวา การ

สรางกลไกใหอํานาจเขาถึงคนทุกคนน้ันมันจะทําไดดวย

การเเกไขกฎหมาย แตวาประเด็นสําคัญที่คิดวาทั้งอาจารย

ปรีดีก็ดี คณะราษฎรก็ดีมองแตกตางไปจากคนท่ีเคย

เรียกรองประชาธิปไตยกอนหนานัน้ ไมวาจะเปนรศ. ๑๓๐ 

หรอืใครกต็ามก็คงพดูถงึการทาํอยางไรใหอาํนาจมนัเกาะเกีย่ว

อยูกับความมั่งค่ังทางวัตถุไดถึงทั่วทุกคน เพราะฉะนั้น

การกระจายทรัพยสินใหเขาถึงทุกคนก็คือ การกระจาย

อํานาจใหเขาสูความเปนประชาธิปไตยท่ีแทจริง เพราะ

ฉะนั้นไมใชเรื่องของการจัดระบบกฎหมายใหคนมีอํานาจ 
มันจะออกมาเปนรูประบบการจัดการเศรษฐกิจซ่ึงเปน

ฐานอํานาจสําคัญใหทั่วถึง ใหทุกคนไดเขาถึง เพราะฉะน้ัน

เรื่องของการปฏิรูปที่ดิน เรื่องของการทําอะไรหลายๆ
อยางจึงอยู ในรูปแผนเพราะฉะน้ันเคาโครงเศรษฐกิจ

จึงเปนแผนของการกระจายอํานาจหรือการสรางอํานาจ

ความเปนเอกราชใหกับประชาชน การสรางเสรีภาพ
อยางแทจริงใหกับประชาชนโดยที่ทุกคนนั้นมีทรัพยากร

อยูในมืออยางทั่วถึงทัดเทียมกัน คงจะมองในลักษณะที่วา

เรือ่งของปจจัยการผลติ เรือ่งทรพัยสนิเปนตัวกาํหนดอาํนาจ

ที่แทจริง ถาสิ่งเหลานี้ทั่วถึงกันก็หมายถึงวา การกระจาย

อํานาจความเปนประชาธิปไตยนั้นมันจะทั่วถึงอยาง

มีเหตุผลมีหลักการทางวัตถุเปนตัวสนับสนุน ดังนั้นผมคิด

วาเปนอะไรที่พิเศษกวาที่คิดๆกันมา เวลาเราพูดถึงเรื่อง

ของ ประชาธิปไตยเราพูดถึงเรื่องเสรีภาพวาในทัศนะ

ของคณะราษฎร ทัศนะของทานอาจารยปรีดีนั้น อํานาจ 

ความเปนเสรี จะตองไดรับการค้ําจุนดวยการครอบครอง

ปจจัยการผลิตท่ีทัดเทียมกันนะครับเชนเดียวกัน เรื่อง

ของเอกราช ของชาติอะไรก็ตาม สิ่งที่จะตองคิดกันก็คือ

ทําอยางไรดีถึงจะทําใหเศรษฐกิจของเราไมพึ่งตางชาติ

มากเหมือนในสมัยรัชกาลที่ ๔ แลวผมเขาใจวาแลวในที่สุด
ก็นํามาซึ่งแนวความคิดที่ทําใหเกิดเศรษฐกิจชาตินิยม 

หลายทานอาจจะมีความรูสึกวาจริงๆ จอมพล ป. ก็เปน

ศษิยเกาของคณะราษฎร แตวาจอมพล ป. มาทาํรฐัวสิาหกจิ 

มาทําเศรษฐกิจชาตินิยมก็เลยไปในทางมารกซิส แตตอง

เขาใจจริงๆ เหมือนกันวาในกอนป ๒๔๗๕ นั้น ไมวาจะ

socialism หรือมารกซิส นั้นเปนนวัตกรรมใหมทาง

การเมืองท่ีสําคัญ มันยังไมได มีภาพลบอะไรจนกวา

จะสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่สองเพราะฉะน้ัน ถาถามวา

ถาจะไปใหพนจากความลาหลัง  อยากจัดระบบใหพนไปจาก

ความลาหลังนั้นมีอะไรบาง ก็คงจะไมใชระบบฝรั่งปกครอง

ทีล่าอาณานคิมแตวาจะใชระบบอะไรหรอืคาํตอบทีค่ดิกันได

กค็อื จะเปนเรือ่งของสังคมนยิม หรอืทีเ่ราเรียกกนัตอนหลงั

วามารกซิสนั่นก็คือชาตินิยม ปญหาก็คือทั้งสองเปน

นวัตกรรมใหมทางการเมืองที่สําคัญในขณะนั้น ผมคิดวา

ทางคณะราษฎรเองหรืออาจารย ปรีดีเองก็นึกถึงว า

สังคมนิยมจะเปนตัวที่จะกระจายทรัพยสินซ่ึงเปนที่มา

ของอํานาจใหทั่วถึงแลวนั่นก็คือการท่ีพยายามท่ีจะทํา

ประชาธิปไตยใหทั่วถึงอยางแทจริงใหสมบูรณอยาง

แทจริง แตจริงๆ มันยังมีประเด็นท่ีเหลือตองคุยกัน
อีกวาเวลาที่เราพูดถึงประชาธิปไตยสมบูรณมันเริ่มขึ้น

เมื่อไหร ที่ผมไดศึกษาอยางจริงจังที่ผมไดสังเกตเราพูดกัน

มากหลัง ๑๔ ตุลา คําถามก็คือวาประชาธิปไตยสมบูรณนั้น

คําว าสมบูรณใช เทียบเคียงกับอะไรเพราะเราพูดถึง
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ประชาธิปไตยแตวากอนน้ันไมคอยพูดถึงสมบูรณเทาไหร

ถามันสมบูรณนั้นมันจะสมบูรณเมื่อเทียบกับอะไร นะครับ

ผมคิดวาตอนที่คําวาประชาธิปไตยสมบูรณเกิดขึ้นนั้น

มันนาจะมีสถานการณบางอยางที่มีการตั้งคําถามวา

เมื่อไหรมันจะสมบูรณหรือตอนนั้นมันสมบูรณรึเปลา

นั่นก็อาจจะเปนเรื่องที่ๆ คุยกันตอ นะครับ

อาจารย ดร.ฐาปนันท นิพิฏฐกุล 
เรือ่งเคาโครงการเศรษฐกจิ ๒๔๗๖ กบัเจตนารมณ

ประชาธิปไตยสมบูรณซึ่งผมคิดวาสองเร่ืองน้ีก็อยางท่ีเรียน

ใหทราบกล็วนแตเปนเรือ่งใหญทัง้สองประเดน็นะครบั กจ็ะ

พยายามจะจําแนกประเด็นทั้งหมดใหเห็นชัดๆ แตวาจะ

พยายามทําใหงายลองดูประเด็นท่ีผมจะแยกน้ันก็พูดใหฟง
กค็อืประเดน็เรือ่งของตวัเคาโครงการเศรษฐกิจ สวนเรือ่งที่

สองคือผมจะพูดถึงเร่ืองเจตนารมณแล วก็หลักการ

ประชาธิปไตยสมบูรณ ซึ่งอันนี้ก็เปนสวนหน่ึงที่ประกอบ

เปนหัวขอในวันนี้ดวยแลวก็สวนที่สามก็คงจะกลับไปที่

หวัขอทีต่ัง้ไวกค็อืเคาโครงการเศรษฐกจิกบัตวัประชาธปิไตย

สมบรูณจะเริม่ตนทีต่วัเคาโครงการเศรษฐกจินะครบั กเ็ปน

เคาโครงการเศรษฐกิจวามีลักษณะพิเศษในตัวมันเอง

คอนขางมากนะครับคือเจตนารมณในการปฏิวัติสังคม

นอกเหนือจากในการอภิวฒัน ๒๔ มถินุายนแลวระบบเศรษฐกิจ

เปนเร่ืองท่ีทานอาจารยปรีดใีหความสําคัญมากท่ีสดุ ปฏิวตัิ

ทางการเมืองนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะ

ไมสมบูรณไดเลยถาเกิดวาไมมีการเปลี่ยนแปลงรากฐาน

ความสัมพันธทางการเศรษฐกิจดวย อันน้ีก็เปนประเด็น

ที่นาสนใจมากในสวนของเคาโครงการเศรษฐกิจ ประเด็น

แรกก็คือ แบบจําลองวาดวยแนวทางการจัดการเศรษฐกิจ

เพราะฉะน้ันเราเห็นภาพถาเกิดวาใชถอยคําท่ีมันทันสมัย
หน อยในป จจุบันเราจะเรียกลักษณะแบบน้ีว าเป น

แผนแมบท หรือแผนการจัดการในมุมกวางของรัฐบาล

ในขณะนั้น รัฐบาลจะใช แผนแม บทนี่ ในการกํากับ
ทิศทางการพัฒนา เราลองไปอ านดูในการประชุม

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเราจะเห็นวาทานอาจารยปรีดี

พยายามที่จะใหทุกคนแสดงความคิดเห็นแสดง principle 

ออกมาเพราะ principle ของทานเองก็เห็นสิ่งที่ทาน

แสดงออกมาในเคาโครงวา principle กเ็ปนสิทธขิองทกุคน

ที่จะนํามาถกเถียงกัน แตวาอันนี้คือเปนเพียงเคาโครงนี่

หมายถึงวาถาเกิดมีการรับในขณะน้ันเนี่ยนะครับปกติก็

จะเปนเพียงเคาโครงที่สําเร็จสมบูรณขึ้นนะครับทาน

อาจารยปรีดีเปดกวางก็คือขอใหมันเปนเคาโครงนะครับ

จะรับหรือไมรับ ตอมาคือวาตัวเคาโครงมุ งประสงค

เพื่ออะไรนะครับจริงๆ ก็มีการอภิปรายอยูหลายๆ มุมมอง

นะครับแตผมอยากจะสรุปสั้นๆ ใหเห็นใจความสําคัญ

หรือว าสาระของมันประเด็นแรก การวางรากฐาน

เคาโครงการเศรษฐกิจตามหลกัประชาธปิไตยทางเศรษฐกิจ 

ตามหลักประชาธิปไตยทางการเมืองเราๆ เขาใจดีเพราะวา

ผานเหตุการณ ๒๔ มิถุนายนมาแลวแตวาหลักการที่

ทานอาจารยปรีดีกําลังเสนออยูในเคาโครงก็เปนไปตาม
หลักประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะครับในสวนตรงนี้ผมมี

ประเด็นจะเพ่ิมเติมเพราะวาเด๋ียวเราจะตองถามกันอีกวา

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนั้นคืออะไร ทานอาจารยปรีดี

อธบิายแบบนีน้ะครบั ระบบประชาธปิไตยทางเศรษฐกจินัน้

ไมหมายถึงระบบท่ีมีบางคนกลาววาใชวิธีการริบทรัพยสิน

เงินทองของคนในสังคมแลวเอามาแบงเฉลี่ยเทาๆ กัน

ถาหากเปนระบบตามวธิกีารนีร้ะบบนัน้กไ็มใชประชาธปิไตย

ทางเศรษฐกิจเพราะไมใช ระบบที่ เป นธรรมคือคนที่

ไมทํางานหรือทํางานอยางเกียจครานก็จะไดสวนแบง

เทากับคนท่ีทํางานดวยความอุตสาหะ และจะทําใหเกิด
ความเสือ่มโทรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ทานอาจารยปรดีี

อธิบายแบบนี้ครับระบบประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ

หมายถึงราษฎรสวนขางมากในสังคมตองไมตกเปนทาสของ

คนในจํานวนสวนขางนอยท่ีอาศัยอํานาจผูกขาดเศรษฐกิจ

และราษฎรทกุคนจะตองรวมมอืกนัฉนัทพีน่องออกแรงกาย

หรือแรงสมองตามความสามารถเพื่อผลิตส่ิงอุปโภคและ
บริโภคใหสมบูรณนะครับฉะนั้นแลวแตละคนก็จะไดรับ

ความเปนธรรมตามสวนแรงงานทางกายหรือทางสมองท่ีตน

ไดผลติ ผูใดออกแรงมากกไ็ดมากผูใดออกแรงนอยกไ็ดนอย
อนัน้ีคอืนยิามนะครับของหลักประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ

ที่ทานอาจารยปรีดีไดพูดไวนะครับ วัตถุประสงคประการ

ที่สองของเคาโครงการเศรษฐกิจซึ่งคิดวาอันนี้เปนเร่ืองท่ี
สําคัญสิ่งที่ทานอาจารยปรีดีพยายามจะคิด ไปเรียนมา



“ÇÑ¹»ÃṌ Õ  ¾¹ÁÂ§¤�” 
ñ ñ    ¾ Ä É À Ò ¤ Á    ò õ õ ÷

17

นะครับสั่งสมความรูถามวาเพ่ือใครทานอาจารยปรีดี

ตองการชวยเหลือคนกลุมใหญของประเทศท่ีเปนคนที่รับ

ภาระในสวนของการผลิตซ่ึงก็แนนอนก็คือชาวนาหรือ

เกษตรกรซ่ึงอันนี้คิดวาตามประวัติของทานก็จะเห็นเปน

อยางดีจริงๆ แลวจิตสํานึกอันนี้ความตระหนักรูอันนี้ เกิด

จากไดกลบัไปชวยคณุพอไปประสบเหตุประสบปญหาตางๆ 

ที่ชาวนาในขณะนั้นตองประสบนะครับ คือวัตถุประสงค

ที่สําคัญของตัวเคาโครง ประเด็นสุดทายเคาโครงประสงค

อะไร ผมคิดวาสิ่งที่ทานปรีดีทําก็คือ การอาศัยหลักวิชา

นะครับในการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ถาเกิดเราจะใช

คําในสมัยนั้นก็คือ การบํารุงความสุขสําราญของราษฎร 

ในขณะทีถ่อยคาํทีท่านอาจารยปรดีใีชบอยๆ ผมคดิวาเรามี

การจัดการท้ังแนวคิดทฤษฎี แลวเมืองไทยจะไปทางไหน 
ในตะวันตกก็มีมุมมอง มีหลายแนวคิดวาเมืองไทยจะไป

ทางไหน ทานอาจารยปรดีไีดเสนอ ทานย้ํานะครับวามนัเปน

แผนเบื้องตนเทานั้น ถาเกิดวารับหรือไมรับ ประเด็นที่สาม

นะครับ ถามวาแลวหลักวิชาท่ีใชเปนฐานคิดในเรื่องของ

เคาโครงการเศรษฐกิจ การศึกษาของทานในประเทศ

ฝร่ังเศสเปนเรือ่งทีม่องขามไมไดเปนการจดุประกายทีส่าํคญั 

เปนแรงบันดาลใจ เปนขอมูล เปนแนวคิดที่ทําใหทาน

อาจารยปรีดีช วยผสมผสานกันและก็เสนอขึ้นมาเปน

เคาโครงการเศรษฐกิจจริงๆ ประเด็นที่ผมเคยพูดไว

เมือ่ประมาณป ๔๙ นะครบักจ็ะเปนในเรือ่งภราดรภาพนยิม

ในเคาโครงการเศรษฐกิจ คือหลักในเรื่องของความสัมพันธ

ทางสังคมระหว างมนุษย  จะมีเรื่องภราดรภาพกับ

ภราดรภาพ แตวาความหมายน้ันกเ็อามาจาก ปารสี ฝรัง่เศส 

ก็คือ บริติส โซลิดาริสท อีกส วนหนึ่งก็คือหลักของ

ภราดรภาพนิยมอีกสวนหนึ่งก็คือ การจะตองกันสนับสนุน

ใหราษฎรหรือประชาชนภาคประชาชน มาร วมกัน
ประกอบการต้ังแตต นจนถึงปลายทางต้ังแตเริ่มผลิต

จนกระท่ังกระจายสินคาบรกิารออกไป เพราะฉะน้ันประเด็นนี้

เปนเรื่องของการรวมกลุมกันครับ รวมกลุมกันเพื่อทําให
เป นสวนเขมแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจองคประกอบ

สองประการนี้ก็จะนําไปสูภาพท่ีกวางสุดของเคาโครงการ

เศรษฐกิจ กค็อืหลกัใหญใจความของเคาโครงการเศรษฐกิจ
คือรัฐมีบทบาทดําเนินเศรษฐกิจ ตองมีบทบาทดําเนิน

เศรษฐกจิในชวงแรกเทานัน้ทีส่าํคญักค็อืรฐัจะตองสนบัสนนุ

ใหราษฎรนั้นพ่ึงพาตนเองเปนสําคัญโดยอาศัยหลักการ

รวมกันประกอบกิจการน่ันเองซ่ึงหลักการรวมกันประกอบ

กิจการน้ีจะแสดงใหเห็นในเคาโครงการเศรษฐกิจออกมา

เปนระบบสหกรณซึ่งในเรื่องนี้ทานอาจารยปรีดี พนมยงค 

ไดเคยใหสัมภาษณกับทานอาจารย ฉัตรทิพย นาคสุภา

กับคณะไววาจริงๆ สิ่งที่ทานมุงหมายอันนี้ก็คือสหกรณ

เปนสังคมนิยมนะครับก็คือการที่ราษฎรเขามารวมกันจัด

ระบบเศรษฐกิจดวยตัวเองโดยมีรัฐสนับสนุน อีกสวนหนึ่ง

ที่สําคัญนะครับที่ เป นสวนสุดทายเปนองคประกอบ

หรือเปนตัวกฎหมายของส่ิงท่ีทานอาจารยปรีดี เสนอ

ประกอบเขาคือรัฐสวัสดิการ เพราะฉะนั้นคิดวาองค

ประกอบสามประการอยูกันเปนพื้นฐานความคิดท่ีสําคัญ
ของเคาโครงการเศรษฐกิจ ในสวนของความคิดท่ีวาเร่ือง 
ภราดรภาพระหวางมนุษยหรอื Solidarisme อยางนีถ้าเกิด

จะสรุปกวางๆ เปนความคิดท่ีใหความสําคัญกับความ

สัมพันธมนุษยในสังคมไมใชดานการเมืองถามวาความคิด

ภราดรภาพนิยมเนนความสําคัญไปท่ีไหนในทางวิชาการ

ฝร่ังเศสเองก็ถกเถียงกันวาความคิดเรื่อง Solidarisme 

มาจากไหนบากพวกก็บอกวาสืบเน่ืองมาจากความคิด 

social contract ของรุซโซนะครับหรือวาสืบเนื่องมาจาก

แนวคิดสังคมนิยม ก็มีที่มาทั้งสองทางแตประเด็นสําคัญ

นีม่นักค็อืวาแนวความคดิแบบ สญัญาประชาคมแบบ รซุโซ 

ใหความสําคัญกับอํานาจทางการเมืองเจตจํานงของ

ประชาชนเนนอํานาจทางการเมืองแตความแตกตาง

ระหวางความคิด รุซโซ ในเรื่องน้ีกับภราดรภาพอยูที่วา

ภราดรภาพคอืเนนทีค่วามสมัพนัธของมนษุยกอนสวนรฐันัน้

ถือเปนเครื่องมือในการใหกลุ มมนุษยในสังคมนั้นจะใช

จัดการเขามาจัดการระบบเศรษฐกิจเขามาจัดการระบบ
การเมอืงเพราะฉะนัน้ประเดน็ความคดิจงึตางกนัพอสมควร

ถึงแมวาจะเชื่อมโยงกับความคิดของรุซโซก็ตามแตวา

มุมมองมุมเนนจะตางกันเพราะฉะนั้นในความหมายของ
ภราดรภาพของท านอาจารย ปรีดีของมุมมองของ 

Solidarisme ก็คือวาใหความสําคัญกับความสัมพันธ

ระหวางมนุษยดวยกันในสังคม มองมนุษยใหแตกกอนวา
ตกลงจะวางทิศทางบนความสัมพันธในเร่ืองอะไร จะเปน
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เครือ่งมือในการจัดการความสมัพนัธตอไปเพราะฉะนัน้เรา

จะเห็นนะครับ ถาเรามองพิจารณาประกอบจากหลักการ

รวมประกอบกิจการของราษฎร นั่นคือความรวมมือพูดอีก

ดานพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ทานอาจารย

ปรีดีทานพูดเสมอวาราษฎรทั้งปวงจะตองรวมมือกัน

ฉนัทพีน่องนะครับ ราษฎรท้ังปวงจะตองรวมมือกันฉนัทพีน่อง 

จึงเปนพื้นฐานความคิดที่สําคัญในเรื่องของ Solidarisme 

นะครับ มองความสําคัญของมนุษยในสังคมวาจะตอง

ร วมมือกันไมใช แขงขันกันนะครับถาแขงขันกันก็จะ

เปนประเดน็ในเรือ่งของสงัคมนิยมเสรนียิมอธบิายในเรือ่งน้ี

คอนขางมาก เพราะฉะน้ันความคิดของภราดรภาพนิยม

ตรงนีเ้ลง็ไปทีค่วามรวมมอืกนั ความเปนพีเ่ปนนองกนัซ่ึงใช

ในเร่ืองของระบบเศรษฐกิจดวยเพราะฉะน้ัน เราเห็นภาพ
นะครับ วาภาพกวางของเรื่องเคาโครงการเศรษฐกิจอันนี้

ก็คือเรื่องของ Solidarisme นะครับ แลวก็บางสวัสดิการ

ที่จะพยายามเขามาในสวนนี้ดวยนะครับเพราะฉะน้ัน

ในเรือ่งของเคาโครงการเศรษฐกจิอนันีผ้มคดิวาสาระมนัอยู

ตรงนี้นะครับ ประเด็นที่สองก็คือวาแลวเจตนารมณกับ

หลักการประชาธิปไตยสมบูรณแสดงออกอยางไรบาง คือ 

ประชาธิปไตยสมบูรณของทานอาจารยปรีดี พนมยงค เปน

ประชาธปิไตยทีไ่มไดแยกแยะแบงสวนเปนประชาธปิไตยที่

รวมเอาความหมายรวมเอามิติรวมเอานัยทั้งในทาง

การเมอืงเศรษฐกจิแลวกว็ฒันธรรมเขาไวดวยกนัจรงิๆ แลว

พอเราพูดถึงประชาธิปไตยสวนใหญมิติที่เรามองสวนใหญ
ในประชาธิปไตยก็คือมิติทางการเมืองมิติประชาธิปไตย

ของทานอาจารยปรีดีทานจะใชประชาธิปไตยสมบูรณ
เพราะฉะน้ันสมบูรณตรงน้ีก็หมายถึงวาเปนประชาธิปไตย

ที่จะตองครบถวนทุกมิติที่สําคัญของสังคมนะครับแลว

ก็ไล เรียงกันไปเลยตั้งแต มิติทางสังคมที่ เป นพื้นฐาน 

ทางเศรษฐกิจการเมืองสงัคม รวมถึงวฒันธรรม เพราะระบบ

ประชาธิปไตยของทานอาจารยปรดี ีพนมยงค องคประกอบ

ของประชาธิปไตยในความหมายของทานอาจารยปรีดี
ก็หมายถึงวาองคประกอบทั้งสามประการนี้ร วมกันจึง

จะเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงถาเกิดพวกเราลองไปอาน

งานทานดูจะเห็นนะครับทานบอกวาแมมีประชาธิปไตย

เพียงดานใดดานหนึ่งนี่ก็ยังไมถือวาเปนประชาธิปไตย

สมบูรณถาเกิดจะเปนประชาธิปไตยสมบูรณความสัมพันธ

ในสังคมก็ตองเปนประชาธิปไตยดวยมีวิธีคิดทัศนะคติ

ที่เปนประชาธิปไตยมีระบบเศรษฐกิจที่เปนพื้นฐานของ

สังคมท่ีเป นประชาธิปไตยแล วก็มีวัฒนธรรมท่ีเป น

ประชาธิปไตยดวย แนนอนวารวมถึงเร่ืองการเมือง 

ความคิดของทานอาจารยปรีดี เศรษฐกิจนี่เปนพื้นฐาน

ทีส่าํคญัแลวกร็ะบบเศรษฐกจิมนัจะสรางสงัคม สรางระบบ

ความสัมพันธในสังคมขึ้น ซึ่งผมจําแนกออกเปนระบบ

ความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลกับบุคคลนะครับ 

การเมืองก็คือรัฐกับพลเมือง รัฐกับบุคคลแลวก็จะรวม

ไปถึงโครงสรางทางการเมืองที่เปนโครงสรางเบื้องบน 

ทานอาจารยปรีดีใชคํานี้นั่นหมายถึงตัวบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ เร่ืองอุดมคติที่ทานอาจารยปรีดีพยายาม
ที่จะใชแนวความคิดนี้ในการอธิบายสังคมนะครับแลว

ทานก็ใชในการทานก็ใชความคิดนี้ในการวิพากษวิจารณ

สังคมไทยรวมท้ังสังคมอ่ืนดวย รวมถึงมิติที่สําคัญๆ 

ทัง้สามดานดวยกนัประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ การอธิบาย

แนวคิดของโลกตะวันตก การสวนของประเทศไทยก็มี

ความคิดที่ในเรื่องที่พยายามท่ีจะปรับระบบเศรษฐกิจ

ใหสอดคลองกบัระบอบการเมอืง สวนระบอบทางการเมอืง

ประชาธิปไตยน้ีก็เราเขาใจกันดีอยู แลวนะครับ เพราะ

เราเขาใจในมิติทางการเมืองที่สําคัญสวนที่สําคัญที่สุด

ที่เห็นวาเปนเรื่องพิเศษสุดเปนเรื่องของประชาธิปไตย

สมบูรณเปนเรื่องของการท่ีทานอาจารยปรีดีอธิบาย
เรือ่งทศันะทางสงัคมทีจ่ะตองเปนประชาธปิไตยดวย ในการ

อธิบายเชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมเข ามาว าจะต อง
สอดคลองกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจดวยเปนเรื่องที่
ผมคิดวาเปนเรื่องที่สําคัญมากเพราะวาทัศนะทางสังคม

ถาเกิดลองคิดดีๆ ผมถามวาทานอาจารยปรีดีกําลังบอก

อะไรเราหรือถอยคําอาจจะใชวาพัฒนาสังคมถาเกิดเรา
ดูสิ่งที่ทานอธิบายในเร่ืองทางสังคมท่ีเปนประชาธิปไตย

เราจะเห็นวาทานอาจารยปรีดีกําลังบอกเราวาวัฒนธรรม
ของคนในสังคมจะตองสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย

ดวยมันจะไปผลักดันขับเคล่ือนใหระบอบประชาธิปไตย

การเมืองเศรษฐกิจไปดวยกันได ทานอาจารยปรีดีพยายาม

ประเมินวาแลวทําไมเคาโครงการเศรษฐกิจถูกตอตาน
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อยางมากเพราะวัฒนธรรมของสังคมในขณะน้ันยงัไมสอดคลอง

ไปถึงประชาธิปไตยมากนักวัฒนธรรมตอตานคอนขางมาก

อันนี้ยังไมรวมเหตุปจจัยอื่นๆ เพราะฉะน้ันจะเนนตรงน้ี

นะครับวาเออเปนประชาธิปไตยท่ีจะตองมีครบถวน

ทั้งสามมิติประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจประชาธิปไตย

ทางการเมือง แลวก็ทัศนะทางสังคมท่ีเปนประชาธิปไตย

หรอืมีวฒันธรรมท่ีเปนประชาธิปไตยดวยนัน่เอง นอกจากน้ี 

ทานอาจารยปรีดีพยายามจะอธิบายนะครับวาทัศนะ

ทางสังคมที่ไมเปนประชาธิปไตยมีอะไรอยู บ างซ่ึงผม

พยายามจะรวบรวมแตวาจริงๆ ทานไมไดพูดเปนระบบ 

ผมพยายามจะชี้ใหเห็นวาอะไรที่คิดวาจะทําใหเรามองเห็น

วาทัศนะทางสังคมท่ีเปนประชาธิปไตยในความเห็นของ

ทานอาจารยปรีดใีนการกระทําของทานอาจารยปรดีคีวรจะ
เปนอะไรบางนะครับแลวก็เกิดวาเราๆ เขาใจเรื่องนี้กันดี

ขีดเสนแบงไดชัดเจนวาใครเปนเผด็จการใครเปนศักดินา 

ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ เออประเด็นสุดทาย

ที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือวาเรื่องของประชาธิปไตย

สมบูรณ เร่ืองเคาโครงเนี่ยมันจะทําไดไมไดเปนเจตจํานง

ที่เราจะตองแสดงออกผานการเมืองแตวาในเรื่องของ

วัฒนธรรมประชาธิปไตย ผมเช่ือวาเปนสิ่งที่พวกเรา

นาจะลองทบทวนนะครับถามวาทบทวนอะไรทบทวน

ตัวเราเอง เราๆ เขาใจประชาธิปไตยอยางไรนะครับ

เราประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เปนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยหรือไม สิ่งที่เรากระทําทุกอยางทุกประการ
แมกระทัง่ความคดิยงัไมไดลงมอืทาํเปนประชาธปิไตยจรงิๆ 

หรือเปลาเพราะผมคิดวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีสําคัญนะครับ
อะไรก็ตามท่ีมันเปนเร่ืองมิติทางทางนามธรรมท่ีซับซอน
มันๆ ยากที่จะเปลี่ยนนะครับแตผมเชื่อวาถาเราจะเปน

ประชาธปิไตยกนัจรงิจงั ทศันะทางสงัคมท่ีเปนประชาธปิไตย

ทีท่านอาจารยปรดีพียายามอธบิายเปนเรือ่งทีจ่าํเปนแลวก็
ผมเชื่อวาสอดคลองกับภาวะการในปจจุบันเปนอยางมาก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ในฐานะผูดาํเนนิรายการกลาววา รปูสหกรณแบบ

นารวมของอาจารยปรีดีกับนารวมแบบ Joseph Stalin

ยังมีความแตกตางกันอยูเพราะวาอาจารยปรีดีทานไมทํา

แตความเทาเทียมทางเศรษฐกิจแตทานทําการเมืองให

เปนประชาธิปไตยดวยก็เลยมีความแตกตางกัน ส่ิงที่เรา

มาพูดกันในวันนี้ประโยชนของเร่ืองคือวาประชาธิปไตย

จะสมบูรณไดนะครับประชาธิปไตยคือระบอบการปกครอง

ที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจรัฐฏาธิปไตยและประชาชน

ก็เปนเจาของประเทศดวยเหตุนี้จะสมบูรณไดจะมีแคมิติ

ทางการเมอืงอยางเดยีวเหน็จะไมพอตองมมีติทิางเศรษฐกจิ

แลวกท็างสงัคมดวย แลวมากกวานัน้กค็อืมมีติอิืน่ๆ ทัง้หมด

นะครับเพราะประชาธิปไตยคือวิถีชีวิตของบรรดาเจาของ
ประเทศท้ังหลายในการอยูรวมกันทามกลางความขัดแยง

ทามกลางความแตกตาง มีความสามารถท่ีจะสามารถอยู

รวมกันได และคิดวาแงมุมท้ังเหมือนทั้งตางแตประโยชน
คือเพื่อสังคมสติปญญาแกเราทุกคนในการนําพาเออ

ประชาธิปไตยแลวก็ประเทศไทยของเราและประชาชน

ของเราใหเดินหนาตอไป 
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ขณะที่ผูคนทั่วไปทราบดีวา ปรดี พนมยงค คือ แกนนําผูอยูเบื้องหลัง

การเปลีย่นแปลงการปกครองเม่ือวันท่ี ๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ แตกลับมีนอยคนนัก

ที่จะเขาใจอยางถองแทวา อะไรคือบทบาทของปรดี ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว อะไรคือส่ิงท่ีปรดีตองการบรรลุ และอะไรคือสิ่งท่ีปรดีลงมือทําหลังวันท่ี 

๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕

 เมื่อผานพนไป ประเด็นเหลานี้เปนเร่องใหญโต เพราะน่ีไมเพียงเผยใหเห็นตัวตนของปรดี แตยัง

ชวยอธบายพัฒนาการของสยามยุคแรกเร่มประชาธปไตยดวย เม่ือเปนเชนนี้ ผู ใฝรูจงควรลองศึกษา

ปรดีผานผลงานช้นสําคัญ โดยเฉพาะบรรดากฎหมายที่ปรดีผลักดันแทบจะทันทีหลังไดเขาถึงอํานาจรัฐ 

ดังเชน พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกต้ังสมาชกสภาผูแทนราษฎรฯ พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ

ราชการบรหารแหงราชอาณาจกัรสยามฯ พระราชบญัญตัมิหาวทยาลยัวชาธรรมศาสตรและการเมอืงฯ และ

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลฯ แมกฎหมายสําคัญท้ัง ๔ ฉบับนี้ไดผานการแกไขในกระบวนการ

นติบิญัญัตมิาพอสมควร แตกย็งัสามารถสะทอนทัศนคติ และวสยัทัศนของปรดไีดเปนอยางดี การพิจารณา

กฎหมายเหลานี้ในรูปตนฉบับสมบูรณนาจะชวยใหเห็นวา ปรดี “คิดอะไร” และปรดี “ทําอะไร” ทั้งในเร่อง

โครงสรางรัฐระดับชาติ โครงสรางรัฐระดับทองถิ่น ตําแหนงแหงที่ของราษฎรในฐานะผูมีสิทธมีเสียง และการ

ปลูกฝงจตสํานึกของพลเมืองผานการศึกษา



    “ÇÑ¹»ÃṌ Õ  ¾¹ÁÂ§¤�” 
ñ ñ    ¾ Ä É À Ò ¤ Á    ò õ õ ÷ 
22

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลา ฯ 

ใหประกาศวา

โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา สมควรจัดวางระเบียบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามรัฐธรรมนูญ

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร

ดั่งตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระหวาง

เวลาท่ีใชบทบัญญัติฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕” และใหเรียกโดยยอวา 

“พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕”

มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ภาค ๑

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี ๑

หมวด ๑

บทท่ัวไป

มาตรา ๓ การเลือกตั้งผูแทนราษฎรนั้นใหดําเนินตามลําดับดั่งนี้

๑. ราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงในตําบลเลือกต้ังผูแทนตําบล ๆ ละหน่ึงคน

๒. ผูแทนตาํบลในจังหวดัเลอืกตัง้ผูแทนราษฎรจังหวดัละหน่ึงคน ถาจังหวดัใดมีพลเมืองเกินกวาหน่ึงแสน ใหเลอืกตัง้
ผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุก ๆ หนึ่งแสน เศษของหน่ึงแสนถาถึงครึ่งใหนับเปนหนึ่งแสน ถาตํ่ากวาครึ่งใหปดเศษ

พระราชบัญญัติ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางเวลาท่ีใชบทบัญญัติฉะเพาะกาลใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕
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มาตรา ๔ ราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแทนตําบล ตองมีคุณสมบัติดั่งตอไปนี้

 ๑. มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย แต

  (ก) ถาบิดาเปนชาวตางประเทศ จะไดแตงงานกับมารดาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม 

ตองเปนผูที่ไดเรียนหนังสือไทย จนไดประกาศนียบัตรช้ันมัธยมปที่ ๓ หรือไดรับราชการประจําการตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะเกณฑทหารแลว หรือไดรับราชการประจําแผนกอื่น ๆ ในตําแหนง ตั้งแตเสมียนพนักงานขึ้นไปโดยมีเงินเดือน

ประจําแลวไมตํ่ากวาหาป

  (ข) ถาเปนคนที่แปลงชาติมาเปนไทยตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวใน (ก) 

หรือไดอยูในราชอาณาจักรสยามเปนเวลาติดตอกันนับแตเมื่อไดแปลงชาติมาแลวไมตํ่ากวาสิบป

 ๒. มีอายุยี่สิบปบริบูรณแลว

 ๓. ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตตฟนเฟอนไมสมประกอบ

 ๔. ไมเปนผูตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลในขณะมีการเลือกตั้ง

 ๕. ไมเปนภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวชในขณะมีการเลือกตั้ง

 ๖. ไมถูกศาลพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิออกเสียง

มาตรา ๕ ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนผูแทนตาํบลหรอืเปนผูแทนราษฎร นอกจากมคีณุสมบตัติามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๔

อนุมาตรา (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) แลวจะตองมีคุณสมบัติดั่งตอไปนี้อีก

 ๑. มีอายุยี่สิบสามปบริบูรณแลว

 ๒. ไมเปนบุคคลที่มีความประพฤติเสเพลเปนอาจิณ หรือติดยาเสพยติดใหโทษ

 ๓. มีความรูตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว

 ๔. ไมเปนบุคคลที่อยูในฐานะเหนือการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๑

มาตรา ๖ ผูมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ผูแทนตาํบล มชีือ่อยูในสํามะโนครัวตาํบลใด ใหออกเสยีงเลอืกต้ังผูแทนตาํบล

ของตําบลนั้น

มาตรา ๗ ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูแทนตําบลของตําบลใดตองมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูหรือมีอสังหาริมทรัพย 

หรือเปนบุคคลท่ีเกิดในตําบลนั้น

มาตรา ๘ ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูแทนราษฎรของจังหวัดใดตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือมีอสังหาริมทรัพย 

หรือเปนบุคคลท่ีเกิดในจังหวัดนั้น

ขาราชการรบัพระราชทานเงนิเดอืนของรฐับาลในตาํแหนงประจาํในจงัหวดัใด จะสมคัรรบัเลอืกเปนผูแทนราษฎร

ของจังหวัดน้ันไมได และถาไดรับเลือกตั้งจากจังหวัดอื่นแลวตองลาออกจากตําแหนงประจําการ แตใหมีสิทธิไดบําเหน็จ

บํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ มาตรา ๖ หรือพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญทหาร พ.ศ. ๒๔๗๑ มาตรา ๖ ถาเปนขาราชการทหารอาจจะไดรับเบี้ยหวัดแทนบําเหน็จบํานาญตามระเบียบการ

ของทหารก็ได 
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อนึ่ง เมื่อออกจากสมาชิกภาพโดยไมมีความเสียหายแลว ประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงชั้นเดียวกับ

ตําแหนงประจําการเดิมอีก ทานวาใหเจากระทรวงทะบวงการเดิมรับบรรจุกอนผูอื่น

มาตรา ๙ บุคคลหนึ่งจะสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนตําบลไดแตเฉพาะตําบลเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งเปน

ผูแทนราษฎรไดแตฉะเพาะจังหวัดเดียวดุจกัน

หมวด ๒

การเลือกตั้งผูแทนตําบล

มาตรา ๑๐ เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาวาใหมีการเลือกต้ังผูแทนตําบลแลว ใหกรมการอําเภอจัดทํา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงในตําบลนั้นๆ ขึ้นไว ในการทําบัญชีรายชื่อนี้ใหถือตามทะเบียนสํามะโนครัว

มาตรา ๑๑ กอนถึงวันเลือกต้ังผูแทนตําบลไมนอยกวาสามสิบวัน ใหกรมการอําเภอนําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
ออกเสียงออกประกาศไว ณ สาธารณสถานภายในตําบล ซึ่งประชาชนเขาไปตรวจดูไดโดยไมเสียคาธรรมเนียม และ

ใหประกาศบัญชีรายชื่อนั้นไว ณ สถานที่ซึ่งจะออกเสียงเลือกตั้งผูแทนตําบลดวย

บุคคลผูที่ไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อนั้น ถาเห็นวาตนสมควรมีชื่อเปนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแทนตําบลดวย 

จะทําคาํรองขอใหลงช่ือของตนในบัญชยีืน่ตอกรมการอําเภอภายในสิบวนันบัตัง้แตวนัประกาศรายช่ือ พรอมดวยคําชีแ้จง

หรือเอกสารอยางใดเพื่อสนับสนุนคํารองก็ได

ถากรมการอําเภอเห็นสมควรเติมชื่อผูรองในบัญชีรายชื่อดวยแลว ก็ใหลงชื่อผูนั้นไวในบัญชีโดยเร็ว

ถากรมการอําเภอยังคงเห็นวาผูรองไมสมควรมีชื่อในบัญชีเปนผูมีสิทธิออกเสียงไซร ก็ใหสั่งยกคํารองเสียทันที 

แตผูรองมีสทิธทิีจ่ะย่ืนคาํรองตอศาลทองถ่ินไดโดยพลัน เม่ือศาลไดรบัคาํรองเชนนัน้แลวใหไตสวนวินจิฉยัส่ังใหเติมช่ือหรือ

มิใหเติมช่ือผูรองในบัญชี คําสั่งของศาลนั้นทานใหถือวาเปนที่สุด แลวใหศาลแจงคําสั่งไปยังกรมการอําเภอทันที

ถาหากคําสั่งของศาลไปยังไมถึงมือกรรมการตรวจคะแนนเสียงในขณะเลือกต้ัง ทานใหปฏิบัติการไปตาม

คําสั่งเดิมของกรมการอําเภอ

มาตรา ๑๒ บุคคลใดปรารถนารับเลือกตั้งเปนผูแทนตําบลของตําบลใดใหลงช่ือสมัครที่กรมการอําเภอ ซึ่ง

ตําบลน้ันขึ้นอยู ภายในเวลาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา

ใหกรมการอําเภอสอบสวนเพื่อทราบวาบุคคลนั้นจะสมัครรับเลือกตั้งไดตามมาตรา ๕ และ ๗ หรือไม ถาเห็นวา

สมัครรับเลือกตั้งได ก็ใหประกาศรับไว ณ ที่วาการอาํเภอโดยเร็ว

ใหผูสมัครนําเงินคาใชจายในการเลือกต้ังเปนจํานวนส่ีบาท และรูปถายของตนขนาดหกน้ิว สี่รูปมามอบใหแก

กรมการอําเภอดวย

กอนวันเลือกผูแทนตําบลอยางนอยสามวัน ใหกรมการอําเภอประกาศรายชื่อและรูปผูสมัครรับเลือกตั้งไว
ในตําบลนั้น ๆ

ผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดไมนาํเงินคาใชจายและรูปมามอบใหแกกรมการอําเภอตามวันทีก่รมการอําเภอกําหนดให

ทานใหถอนชื่อผูนั้นจากเปนผูสมัคร
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มาตรา ๑๓ ถากรมการอําเภอไมยอมรับสมัคร ผูสมัครมีสิทธิที่จะย่ืนคํารองตอศาล ทานใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ ใหกรมการอําเภอกําหนดวันและสาธารณสถานที่จะออกเสียงเลือกตั้ง และใหตั้งกรรมการ

ตรวจคะแนนเสียงตําบลละสามคน

มาตรา ๑๕ การออกเสียงใหเริ่มแตเวลา ๙.๐๐ นาฬกา ถึง ๑๕.๐๐ นาฬกา

มาตรา ๑๖ ใหกระทรวงเจาหนาที่ออกกฎวาดวยการควบคุมการออกเสียงและการจัดทําหีบบัตรออกเสียง

มาตรา ๑๗ ใหผูมีสิทธิออกเสียงรับแจกบัตรออกเสียง จากกรมการอําเภอกอนวันออกเสียง

ในบัตรนั้นใหเขียนชื่อ เลขหมายบาน หรือหมูบานของผูมีสิทธิออกเสียง

ใหผูมสีทิธอิอกเสยีง ลงลายมอืชือ่ของตนในบัตรนัน้ ถาลงลายมอืชือ่ไมไดใหลงลายนิว้มอืโดยไมตองมพีะยานรบัรอง

มาตรา ๑๘ ในวันออกเสียงใหผูมีสิทธิออกเสียงไปแสดงตนตอกรรมการตรวจคะแนนเสียง เพื่อใหกรรมการ

หมายไวในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงวาผูนั้นไดมาออกเสียงแลว แลวใหผูมีสิทธิออกเสียงนําบัตรออกเสียงไปใส

ในหีบบัตรออกเสียง ซึ่งกรรมการไดติดเลขหมายและรูปผูสมัครรับเลือกตั้ง

มาตรา ๑๙ เมื่อสิ้นเวลาออกเสียง ใหกรรมการตรวจคะแนนเสียงพรอมกันเปดหีบบัตรออกเสียงครั้งละหีบ 

แลวใหลงเลขหมายหีบนั้นไวบนบัตรออกเสียงทุกฉะบับและนับแลวบันทึกไวในรายงานวาหีบนั้นๆ มีคะแนนเสียงเทาใด 

เสร็จแลวใหเก็บบัตรออกเสียงไวในหีบตามเดิม

มาตรา ๒๐ ผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดไดคะแนนเสียงสูงที่สุดใหถือวาเปนผูแทนตําบล ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ทานใหถือวาผูที่มีอายุสูงกวาเปนผูไดรับเลือกตั้ง
อนึ่งถาศาลสั่งเพิกถอนการเลือกตั้งของผูไดรับคะแนนสูง ทานใหถือวาผูที่ไดคะแนนรองลงมาเปนผูแทนตาํบล

มาตรา ๒๑ ใหกรรมการตรวจคะแนนเสียงสงหีบบัตรออกเสียงไปยังกรมการอําเภอ และใหกรมการอําเภอ
เก็บรักษาไวสามป แตไมเกินเวลาที่ผูแทนตําบลน้ันอยูในตําแหนง

มาตรา ๒๒ ใหกรรมการตรวจคะแนนเสียงประกาศช่ือผูไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนตําบล แลวสงรายงานในการ

เลือกตั้งไปยังกรมการอําเภอ เพื่อสงตอไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว

มาตรา ๒๓ ภายในสบิวันนับตั้งแตวันเลือกตั้งผูแทนตําบล บุคคลใดเห็นวาการเลือกของผูไดรับคะแนนสูง มิได

เปนไปโดยชอบไซร ทานวาผูนั้นมีสิทธิที่จะรองคัดคานตอศาลทองถ่ินได เมื่อศาลไดรับคํารองน้ีแลวใหรีบไตสวน 

และวินิจฉัยวา ควรเพิกถอนผูรับเลือกตั้งนั้นหรือไม แลวแจงคําสั่งไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยเร็ว คําสั่งนี้ทานใหถือวา
เปนที่สุด
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ถาศาลสั่งเพิกถอน แตคําสั่งไปถึงกรรมการตรวจคะแนนเสียงเลือกผูแทนราษฎรภายหลังที่ผูแทนตําบลนั้น 

ไดออกเสียงเลือกต้ังผูแทนราษฎรแลว ทานวาการออกเสียงของผูแทนตําบลในการเลือกตั้งผูแทนราษฎรน้ันเปนอันใชได

มาตรา ๒๔ ผูแทนตําบลยอมขาดจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕ หรือขาด

ความเก่ียวของกับตําบลซึ่งตนเปนผูแทนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗

มาตรา ๒๕ ภายในบังคับแหงมาตรา ๒๔ ทานวาผูแทนตําบลคงอยูในตําแหนงตลอดอายุของสภาซ่ึงตนเปน

ผูเลือกตั้งผูแทนราษฎร

หมวด ๓

การเลือกตั้งผูแทนราษฎร

มาตรา ๒๖ บคุคลใดปรารถนารบัเลอืกตัง้เปนผูแทนราษฎรของจงัหวดัใด ใหลงชือ่สมคัร ณ ศาลากลางจงัหวดันัน้
ภายในเวลาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา

ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนวา บุคคลน้ันจะสมัครรับเลือกต้ังไดตามมาตรา ๕ และ ๘ หรือไม ถาเห็นวา

สมัครรับเลือกตั้งไดก็ใหประกาศรับไว ณ ศาลากลางจังหวัดโดยเร็ว

ใหผูสมัครนําเงินคาใชจายในการเลือกต้ังเปนจํานวนหาสิบบาทและรูปถายของตนขนาดหกน้ิวส่ีรูปมามอบแก

ผูวาราชการจงัหวดัดวยกอนวันเลอืกตัง้ผูแทนราษฎรอยางนอยเจด็วนั ใหผูวาราชการจงัหวดัประกาศรายชือ่และรปูผูสมคัร

รับเลือกไว ณ ศาลากลางจังหวัดนั้น ๆ

ทานใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒, ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๗ ใหผู วาราชการจังหวัดกําหนดวันและสาธารณสถานท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง และต้ังกรรมการ

ตรวจคะแนนเสียงสถานที่ละสามคน

มาตรา ๒๘ ใหผูแทนตําบลรับแจกบัตรออกเสียงจากผูวาราชการจังหวัดกอนวันออกเสียง ทานใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙ ในวันออกเสียงใหผูแทนตําบลไปแสดงตนตอกรรมการตรวจคะแนนเสียง เพื่อใหหมายไวในบัญชี

ผูแทนตําบลวาผูนั้นไดมาออกเสียงแลว แลวใหผูแทนตําบลนําบัตรออกเสียงซึ่งตนไดเขียนช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

ผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ีจังหวัดนั้นจะพึงมีไดไปใสในหีบบัตรออกเสียง

มาตรา ๓๐ เมื่อสิ้นเวลาออกเสียง ใหกรรมการตรวจคะแนนเสียงพรอมกันเปดหีบบัตรออกเสียงและนับ 
แลวบันทึกไวในรายงานวาผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงเทาใด

บตัรออกเสียงใดมีชือ่ผูสมคัรรับเลอืกต้ังเกินกวาจาํนวนท่ีจงัหวัดนัน้จะพึงมผีูแทนได หรอืมชีือ่ผูซึง่มใิชเปนผูสมัคร

รับเลือกตั้ง บัตรนั้นใชไมได ใหกรรมการบันทึกลงไวในบัตรน้ันวา “เสีย”
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มาตรา ๓๑ ผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งแหงจํานวนเสียงท่ีไดออกโดยถูกตอง ใหผูสมัคร

รับเลือกตั้งน้ันเปนผูแทนราษฎร

แตถาในการเลือกตั้งครั้งแรกไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง คนใดไดคะแนนด่ังกลาวไวในวรรค ๑ หรือผูไดคะแนนเสียง

ดั่งกลาวไว นั้นยังมีไมครบจํานวนผูแทนราษฎรซึ่งจังหวัดนั้นจะพึงมีได ก็ใหมีการเลือกต้ังผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ียัง

ขาดอยูอีกคร้ังหนึ่ง ภายในเวลาสามวันนับตั้งแตวันเลือกต้ังคร้ังแรก ในการเลือกต้ังครั้งที่สองนี้ใหผูสมัครรับเลือกตั้ง

ที่มีคะแนนสูงตามลําดับลงมาเปนผูแทนราษฎรจนครบตามจํานวน

ถาคะแนนเสียงเทากันทานใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๒ เวลาและการควบคุมการออกเสียง การเก็บรักษาหีบบัตรออกเสียง ทานใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๑๕, ๑๖, ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓ ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศชื่อผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้ง แลวสงรายงานไปยังกระทรวง

มหาดไทยโดยเร็ว

มาตรา ๓๔ ภายในย่ีสิบวันนับตั้งแตวันเลือกต้ังผูแทนราษฎร บุคคลใดมีความเห็นวาการเลือกต้ังนั้นมิได

เปนไปโดยชอบไซร ทานวาผูนั้นมีสิทธิที่จะรองคัดคานตอผูวาราชการจังหวัดได

เมื่อไดรับคํารองคัดคานแลว ใหผูวาราชการจังหวัดสงคํารองนั้นไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็ว เพื่อสงตอไปยัง

ประธานสภาผูแทนราษฎร

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเสนอคํารองคัดคานนั้นตอสภาผูแทนราษฎร ใหสภาผูแทนราษฎรสอบสวนแลว

วินิจฉัยวาผูแทนราษฎรซึ่งถูกคัดคานน้ันไดรับเลือกตั้งข้ึนโดยชอบแลวหรือไม หรือมีมลทินจะใหมีการเลือกตั้งใหม

อีกคร้ังหน่ึงก็แลวแตจะเห็นสมควร

ในระหวางท่ีสภายังมไิดสัง่เปนอยางอ่ืน ใหถอืวาผูแทนราษฎรซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดแจงมาน้ันไดรบัเลอืกตัง้ขึน้

โดยถูกตอง

หมวดที่ ๔

เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๓๕ บรรดานายจางผูจัดการของหางหุนสวน บริษัท และหางรานใด ๆ ฯลฯ ตองใหความสะดวกแก

คนในบังคับบัญชาหรือลูกจางของตนในวันเลือกต้ังผูแทนตามสมควร หัวหนากระทรวงทะบวงการตองใหความสะดวก

แกคนในบังคับบัญชาของตนในวันเลือกตั้งผูแทนแตอยาใหเสียราชการ เพื่อผูมีสิทธิออกเสียง ผูแทนตําบล หรือผูสมัคร

รับเลือกตั้งจะไดมีเวลาไปในการเลือกตั้งนั้นได

มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาคดีในโรงศาลภายหลังวันเลือกตั้งผูแทน ผูไดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูแทนแลว 

ไมจําตองเบิกความวาตนไดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูใด

มาตรา ๓๗ หามมิใหกรรมการตรวจคะแนนเสียงและเจาพนักงานผูมีหนาท่ีอื่นๆ เปดเผยวาผูใดออกเสียง

เลือกตั้งผูใด
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มาตรา ๓๘ กระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎ

เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามความในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้

หมวดที่ ๕

ความผิดและบทกําหนดโทษ

มาตรา ๓๙ เจาพนักงานผูมีหนาที่คนใดจงใจหรือประมาท เลินเลอ ไมนํารายช่ืออันครบถวนของผูสมัคร

รับเลือกตั้งเปนผูแทนออกปดไวตามมาตรา ๑๒ และ ๒๖ ทานวามีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินรอยบาท

มาตรา ๔๐ เจาพนักงานผูมีหนาที่คนใด

 ๑) ละเลยไมนัดประชุมเพื่อเลือกตั้งผูแทนตําบลหรือผูแทนราษฎรภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวใน

 พระราชกฤษฎีกา หรือ

 ๒) นัดประชุมเพื่อเลือกตั้งผูแทนตําบลหรือผูแทนราษฎรสถานท่ีอันไมใชสาธารณสถาน
ทานวามีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินรอยบาท

มาตรา ๔๑ เจาพนักงานผูมีหนาที่คนใด กระทําดวยเจตนานับบัตรออกเสียงลงคะแนนใหผิดจากความจริง 

ทานวามีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา   ๔๒   เจาพนกังานผูมหีนาท่ีคนใด หรอืผูสมคัรรับเลอืกตัง้คนใดอยู ณ สถานท่ีในเวลาเลือกตัง้ผูแทนตาํบล 

หรือผูแทนราษฎร บังอาจสอดเขาเกี่ยวของกับผูมีสิทธิออกเสียงในการออกเสียงลงคะแนนโดยใหคํามั่นวาจะใหประโยชน

ใด ๆ ก็ดี โดยขมขูหรือโดยกลฉอฉลก็ดี ทานวามีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลพิพากษาเพิกถอนสทิธิออกเสียงมีกําหนดต้ังแตสี่ปจนถึงสิบสองป

มาตรา ๔๓ กรรมการตรวจคะแนนเสียง หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่เปดเผยวาผูใดออกเสียงเลือกตั้งผูใด ทานวา

มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๔ ผูใด
๑) ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รูอยูแลวและจงใจบังอาจออกเสียงลงคะแนนก็ดี หรือ

๒) ยื่นบัตรออกเสียงลงคะแนนมากกวาบัตรหน่ึงก็ดี หรือ

๓) ออกเสียงลงคะแนน ณ สถานที่ออกเสียงเกินกวาหนึ่งแหง ในการเลือกตั้งผูแทนคราวเดียวกันก็ดี หรือ

๔) ออกเสียงลงคะแนนโดยใชบัตรของผูอื่นก็ดี

ทานวามีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๔๕ บุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๓๕ คนใดละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตราน้ันไซร ทานวามีความผิด

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท

มาตรา ๔๖ บุคคลใดใหสินบนแกผูออกเสียงเลือกต้ังผูแทนตําบลก็ดี หรือผูออกเสียงเลือกต้ังผูแทนราษฎรก็ดี 

ทานวามีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลพิพากษา

เพิกถอนสิทธิออกเสียงตั้งแตสี่ปจนถึงสิบสองป

ภาค ๒

สมาชิกผูแทนราษฎรประเภทท่ี ๒

มาตรา ๔๗ ในชั้นตนพระมหากษัตริยทรงประกาศพระราชกฤษฎีกาตั้งสมาชิกประเภทที่ ๒ ขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๖๕ 

ตอไปเมื่อจะเลือกตั้งบุคคลเขาแทนในตําแหนงสมาชิกที่วาง หรือจะตองตั้งสมาชิกเพิ่มจํานวนขึ้นก็ดี หรือจะตอง
ปลดสมาชิกเพ่ือลดจํานวนลงก็ดี เพื่อใหสมาชิกประเภทที่ ๒ คงมีจํานวนเทากันกับสมาชิกประเภทที่ ๑ ทานใหสมาชิก

ประเภทที่ ๒ ที่มีอยูในขณะน้ันประชุมเลือกตั้ง หรือปลดตามจํานวนที่จําเปน

สมาชิกประเภทท่ี ๒ นี้ ทานใหอยูในตําแหนงตลอดวาระท่ีใชบทฉะเพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญ 

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนปที่ ๘ ในรัชชกาลปจจุบัน

        ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

          พระยามโนปกรณนิติธาดา
                  นายกรัฐมนตรี

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๗๕ ราชกิจจานุเบกษา จากเลมที่ ๔๙  หนา ๕๕๔
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ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ 

สั่งวา
โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา สมควรจะจัดระเบียบราชการบริหารใหเหมาะแกความตองการแหง

สมัยยิ่งขึ้น

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎรดั่ง

ตอไปนี้

ขอความเบื้องตน

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช ๒๔๗๖” 

มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ซึ่งมีขอความขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหจัดระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม ดั่งนี้

 (๑) ราชการบริหารสวนกลาง
 (๒)  ราชการบริหารสวนภูมิภาค

 (๓)  ราชการบริหารสวนทองถิ่น

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช ๒๔๗๖
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ลักษณะ ๑

ระเบียบราชการบริหารสวนกลาง

มาตรา ๕ ใหจดัระเบยีบราชการบรหิารสวนกลางเปนกระทรวงหรอืเปนทะบวงการเมอืงซ่ึงมฐีานะเทยีบกระทรวง

มาตรา ๖ ทกุกระทรวงมีรฐัมนตรีคนหน่ึงเปนผูวาการบังคบับญัชารับผดิชอบ ถาจาํเปนจะมีรฐัมนตรีชวยวาการก็ได

 

มาตรา ๗ ถากระทรวงใดมีราชการสําคัญหลายอยาง จะแยกกระทรวงน้ันๆ เปน “ทะบวง” ก็ได ทะบวงหน่ึงมี

รัฐมนตรีคนหน่ึงเปนผูวาการทะบวง มีหนาที่ชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงบังคับบัญชารับผิดชอบในราชการทะบวงนั้น

มาตรา ๘ ในกระทรวงหนึ่งๆ ใหจัดระเบียบราชการ ดั่งนี้

 (๑)  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี

 (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง

 (๓)  กรม หรือ ทะบวง การเมืองซึ่งมีฐานะเทียบกรม (เวนแตบางกระทรวงซ่ึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
แยกราชการตั้งขึ้นเปนกรม)

สวนการจัดระเบียบราชการใน กระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปองกันราช

อาณาจักร

มาตรา ๙ ในทะบวงหน่ึงๆ ใหจัดระเบียบราชการดั่งนี้

 (๑)  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี

 (๒)  กรม (เวนแตบางทะบวงซ่ึงไมมีความจําเปนที่จะตองแยกราชการต้ังขึ้นเปนกรม)

สาํนกังานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีปลดัทะบวงดวย แตถามคีวามจําเปนก็ใหมสีาํนกัปลัดทะบวงในทะบวงน้ันดวย

การจัดระเบียบสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดทะบวง และกรมของทะบวงใหเปนไปโดยนัย เชน

เดียวกับที่กลาวในมาตรา ๑o, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔.

มาตรา ๑o สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีหนาที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีเปน

ผูบงัคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรีนั้นๆ 

มาตรา ๑๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมีหนาท่ีเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง มีปลัดกระทรวงเปน

ผูบังคับบัญชา

สํานักงานปลัดกระทรวง แบงราชการเปนสวนตางๆ มีหัวหนาสวนนั้นๆ เปนผูบังคับบัญชา
สวนตางๆ เหลานี้จะเปนกอง แผนก หรือหมวดก็แลวแตปริมาณและคุณภาพของราชการแหงสวนนั้นๆ 

มาตรา ๑๒ กรมซ่ึงข้ึนตอกระทรวงน้ัน ใหมีฐานะเปนนีติบุคคลมีหนาที่เก่ียวกับราชการสวนหน่ึงสวนใดของ
กระทรวงซึ่งไดแยกมาใหเปนหนาที่ของกรมทุกๆ กรม มีอธิบดีเปนผูบังคับบัญชา
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ในกรมหนึ่งๆ ใหจัดระเบียบราชการดั่งนี้ 

 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม

 (๒) สวนตางๆ ซึง่จะเปนกอง แผนก หรอืหมวด กแ็ลวแตปรมิาณและคณุภาพของราชการแหงสวนนัน้ๆ 

มาตรา ๑๓ สํานักงานเลขานุการกรม มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม มีเลขานุการกรมเปนผูบังคับบัญชา

มาตรา ๑๔ การตั้งกระทรวง ทะบวง หรือกรม จะทําไดก็แตโดยบทพระราชบัญญัติ

การแบงราชการออกเปนสวนตางๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงและกรม จะทําไดก็แตโดยบทพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๕ ใหมีขาหลวงใหญซึ่งจะไดประกาศต้ังเปนคราวๆ มีอํานาจหนาที่ตรวจ ควบคุม และแนะนําช้ีแจง

ราชการบริหารทั่วไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน ขาหลวงใหญนี้ขึ้นตรงตอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๖ ถากระทรวง ทะบวง กรมใด เห็นมีความจําเปนที่จะต้ังขาหลวงตรวจการในเขตตใดๆ ก็ใหตั้งได

ขาหลวงตรวจการมีอํานาจหนาที่ตรวจ ควบคุมและแนะนําชี้แจงราชการอันเก่ียวกับกระทรวง ทะบวง กรม 

ซึ่งตนเปนผูแทนนั้นตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน

ลักษณะ ๒

ระเบียบราชการบริหารสวนภูมิภาค

มาตรา ๑๗ ใหจัดระเบียบราชการบริหารสวนภูมิภาค ดั่งนี้

 (๑) จังหวัด

 (๒) อําเภอ

หมวด ๑

จังหวัด

มาตรา ๑๘ ใหมีกรมการจังหวัดขึ้นคณะหนึ่งมีหนาบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น ดั่งนี้

 (๑) บริหารราชการแผนดินตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน

 (๒) บริหารราชการแผนดินตามคําสั่งของกระทรวง ทะบวง กรมตางๆ

 (๓) บรหิารราชการแผนดนิตามคาํแนะนาํชีแ้จงของขาหลวงผูมหีนาทีต่รวจการ ในเมือ่ไมขดัตอกฎหมาย

หรือระเบียบแบบแผนของกระทรวง ทะบวง กรมตางๆ 
 (๔) ควบคุมดูแลราชการแผนดินอันเปนอํานาจและหนาที่ของรัฐบาลซึ่งเจาหนาที่ตางๆ ของรัฐบาลใน

จังหวัดนั้นๆ ปฏิบัติ

ในการน้ีอํานาจตรวจตราชี้แจงแสดงความเห็น สั่งและแนะนําใหเจาหนาที่ในจังหวัดนั้นปฏิบัติ เมื่อการนั้นไมขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบแบบแผน คําสั่ง คําวินิจฉัย ของกระทรวง ทะบวง กรม
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 (๕) ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นตามกฎหมาย

มาตรา ๑๙ ในการบริหารราชการแผนดินดั่งกลาวแลวกรมการจังหวัดแตละคนจะตองรับผิดชอบในหนาท่ีของ

ตนตอกระทรวง ทะบวง กรม ซึ่งตนสังกัดและจะตองรับผิดชอบรวมกันในราชการท่ัวไปตอรัฐบาล

มาตรา ๒o คณะกรมการจังหวัดนั้นประกอบดวยขาหลวงประจําจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ

บริหารฝายพลเรือนตางๆ ซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําจังหวัด ขาหลวงประจําจังหวัดเปนประธาน

ขาหลวงประจําจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจและหนาที่บริหารราชการในจังหวัดซ่ึงกอนใชพระราช

บัญญัตินี้เปนอํานาจและหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดและสมุหเทศาภิบาล

ในกรณีที่ขาหลวงประจําจังหวัดไมสามารถปฏิบัติราชการได และมิไดตั้งกรมการจังหวัดผูหนึ่งใดใหทําการแทน 

ใหผูที่อยูในคณะกรมการจังหวัดผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนปฏิบัติราชการแทนได

มาตรา ๒๑ คณะกรมการจังหวัดแบงราชการดั่งนี้
 (๑) สวนกลาง มีหนาที่เกี่ยวกับราชการท่ัวไปของจังหวัดนั้น ขาหลวงประจําจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา

 (๒) สวนตางๆ ซึง่กระทรวง ทะบวง กรมจะไดตัง้ขึน้ มหีนาทีเ่กีย่วกบัราชการของกระทรวง ทะบวง กรม

ที่ไดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น มีหัวหนาสวนนั้นๆ เปนผูบังคับบัญชา 

การแบงราชการในสวนตางๆ นั้น ใหอนุโลมตามมาตรา ๑๑

หมวด ๒

อําเภอ

มาตรา ๒๒ ใหมีกรมการอําเภอข้ึนคณะหนึ่ง มีหนาที่บริหารราชการแผนดินในอําเภอนั้นดั่งนี้

 (๑) บริหารราชการแผนดินตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน

 (๒) บริหารราชการใหเปนไปตามกฎหมายในเม่ือบทกฎหมายใดๆ มิไดกําหนดไววา การปฏิบัติตาม

พระราชกําหนดกฎหมายน้ันเปนหนาที่ของผูใดโดยฉะเพาะ ก็ใหพึงเขาใจวาเปนหนาที่ของคณะกรมการอําเภอจะตอง

รักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ

 (๓) บริหารราชการแผนดินตามคําสัง่ และคําแนะนําช้ีแจงของกรมการจังหวดั ในเมือ่ไมขดัตอกฎหมาย

หรือระเบียบแบบแผนของกระทรวง ทะบวง กรมตางๆ 

 (๔) ควบคุมดูแลเทศบาลในอําเภอนั้นตามกฎหมาย

มาตรา ๒๓ ในการบริหารราชการแผนดนิดัง่กลาวแลวกรมการอําเภอแตละคนจะตองรับผิดชอบในหนาท่ีของตน

ตอกระทรวง ทะบวง กรม ซึ่งตนสังกัด และจะตองรับผิดชอบรวมกันในราชการท่ัวไปตอกรมการจังหวัด

มาตรา ๒๔ คณะกรมการอําเภอนั้นประกอบดวย นายอําเภอ ปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการบริหารฝาย

พลเรือนตางๆ ซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําอําเภอ นายอําเภอเปนประธาน

นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจและหนาที่บริหารราชการซึ่งกอนใชพระราชบัญญัตินี้เปนอํานาจ
และหนาที่ของนายอําเภอและของกรมการอําเภอ
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ในกรณีที่นายอําเภอไมสามารถปฏิบัติราชการไดและมิไดตั้งกรมการอําเภอผูหนึ่งผูใดใหทําการแทน ใหผูที่อยูใน

คณะกรมการอําเภอผูมีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบแบบแผน ปฏิบัติราชการแทนได

มาตรา ๒๕ คณะกรมการอําเภอแบงราชการดั่งนี้

 (๑) สวนกลาง มีหนาที่เกี่ยวกับราชการท่ัวไปของอําเภอนั้น นายอําเภอเปนผูบังคับบัญชา

 (๒) สวนอืน่ๆ ซึง่กระทรวง ทะบวง กรมจะไดตัง้ขึน้ มหีนาทีเ่กีย่วกบัราชการของกระทรวง ทะบวง กรม

ที่ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหัวหนาสวนนั้นๆ เปนผูบังคับบัญชา 

การแบงราชการในสวนนั้นๆ ใหอนุโลมตามมาตรา ๑๑

ลักษณะ ๓

ระเบียบราชการบริหารสวนทองถิ่น

มาตรา ๒๖ ใหมอบราชการบริหารดั่งตอไปนี้ใหทองถิ่นจัดทําเอง คือ
 (๑) ราชการที่เกี่ยวดวยอํานาจและหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ตามกฎหมาย

วาดวยการปกครองทองที่

 (๒) ราชการอ่ืนๆ ซึ่งจะไดมอบใหเปนหนาที่ของทองถิ่งตามกฎหมาย

มาตรา ๒๗ ทองถิ่นตางๆ ซึ่งจะบริหารราชการตามที่ไดกลาวในมาตรา ๒๖ นั้นใหจําแนกด่ังนี้

 (๑) เทศบาลตําบล ไดแก ตําบลตางๆ

 (๒) เทศบาลเมืองและนครบาล ไดแก เทศบาลตางๆ ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานจังหวัด หรือเทศบาล

ในที่ชุมนุมชนซึ่งจะไดมีกฎหมายประกาศใหเปนเทศบาลเมืองหรือนครบาล

 (๓) สหเทศบาล ไดแก เทศบาลตางๆ ซึ่งรวมกันเพื่อประกอบกิจการบางชะนิด

มาตรา ๒๘ การจัดตั้งระเบียบและการปกครองเทศบาล ตําบล เทศบาลเมือง นครบาล และสหเทศบาล

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๒๙ จนกวาจะไดใชพระราชบัญญัติเทศบาลใหคงใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
และกฎหมายอื่นๆ วาดวยการปกครองตําบล หมูบาน และการสุขาภิบาล ตามที่เปนอยูในเวลานี้ไปพลางกอน

ประกาศมา ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชชกาลปจจุบัน

           ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

        นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
         นายกรัฐมนตรี

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖ ราชกิจจานุเบกษา จากเลมที่ ๕๐  หนา ๗๕๑
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลา ฯ 

สั่งวา

โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรถวายคาํปรึกษาวา เมือ่ไดมกีารปกครองระบอบรัฐธรรมนญูแลว กเ็ปนการสมควรทีจ่ะรบี

จดับํารุงการศึกษาวิชาธรรมศาสตรและการเมืองใหไดระดับมหาวิทยาลัยในอารยะประเทศ และใหแพรหลายย่ิงข้ึนโดยเร็ว 

จึงเปนการสมควรท่ีจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองขึ้นเปนพิเศษ

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร

ดั่งตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พุทธศักราช 
๒๔๗๖”

มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นซึ่งมีขอความขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหจัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหน่ึง เรียกวา “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง” 

มีหนาที่จัดการศึกษาวิชากฎหมาย วิชาการเมือง วิชาเศรษฐการและบรรดาวิชาอ่ืน ๆ อันเก่ียวกับวิชาธรรมศาสตรและ

การเมือง

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง

พุทธศักราช ๒๔๗๖
นริศรานุวัดติวงศ

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖)
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มาตรา ๕ ใหโอนคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนทรัพยสินและงบประมาณ

ของคณะเหลานั้นมาขึ้นตอมหาวิทยาลัยนี้ กอนวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๗

มาตรา ๖ มหาวิทยาลั้ยนี้อาจแบงเปนคณะตาง ๆ ตามที่จะไดมีขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดไว

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยนี้ใหเปนนิติบุคคล

ในสวนการเงินนั้นอาจที่จะมีรายไดตาง ๆ อีกดั่งนี้

 (๑) เงินอุดหนนุจากรัฐบาล

 (๒) เงินคาเลาเรียน คาสอบไลและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

 (๓) เงินคาบํารุงของนักเรียนเกา 

สวนที่ ๑

ระเบียบธุรการทั่วไปและธุรการในคณะตาง ๆ
หมวดที่ ๑

ธุรการท่ัวไป

มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยนี้อยูในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

วาการกระทรวงธรรมการ ผูประศาสนการมหาวทิยาลยั คณบด ีของคณะตาง ๆ  ในมหาวทิยาลยั เปนกรรมการโดยตาํแหนง 

กบักรรมการโดยคุณวฒุ ิซึง่จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตัง้ขึน้โดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรเปนจาํนวน

ไมเกินกวาจํานวนกรรมการโดยตําแหนง

มาตรา ๙ ใหนายกรฐัมนตรเีปนนายกกติตมิศกัด์ิของคณะกรรมการ รฐัมนตรวีาการกระทรวงธรรมการเปนนายก 

คณะกรรมการและผูประศาสนการมหาวิทยาลัยเปนอุปนายกคณะกรรมการโดยตําแหนง และเลขาธิการมหาวิทยาลัย

เปนเลขาธิการคณะกรรมการโดยตําแหนง

มาตรา ๑๐ ใหกรรมการโดยคุณวุฒิดํารงอยูในตําแหนงสองป เวนแตจะไดถูกแตงต้ังในตําแหนงน้ันตอไปอีก

คราวละสองป

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ดั่งนี้
 (๑) ควบคุมและรักษาระเบียบการในมหาวิทยาลัย

 (๒) จัดหาวิธีการอันจะยังการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเจริญยิ่งขึ้น

 (๓) จัดวางหลักสูตร ระเบียบขอบังคับอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
 (๔) จัดตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมหาวทิยาลยัประชมุกนัอยางนอยเดอืนละหนึง่ครัง้ ใหนายกเปนผูกาํหนดวนัประชมุ 

ถากรรมการคนใดคนหน่ึงรองขอใหคณะกรรมการมหาวิทยาลัยประชุมเพื่อกิจการอยางหน่ึงอยางใด ก็ใหนายกจัดการ

เรียกประชุมคณะกรรมการ

มาตรา ๑๓ ในการประชุมตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยคร่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจ่ึงจะเปน

องคประชุมได

มาตรา ๑๔ การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนประมาณ ถาในการลงมตินั้นมีคะแนนเสียงเทากัน ใหนายก

ออกคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งคะแนนเพื่อชี้ขาด

มาตรา ๑๕ ถานายกมาเปนประธานไมไดก็ใหอุปนายกเปนประธานแทน ถาอุปนายกมาไมไดก็ใหกรรมการ

เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานช่ัวคราวฉะเพาะการประชุมคราวนั้น

มาตรา ๑๖ ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ตั้งขึ้นโดยคําแนะนําของ

สภาผูแทนราษฎรจากผูที่มีคุณวุฒิดั่งตอไปน้ี

 (๑) ไดปริญญาไมตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกในวิชาประเภทหนึ่งประเภทใดที่เกี่ยวกับวิชาธรรมศาสตรและ

การเมือง หรือ

 (๒) ไดทําการสอนวิชาในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนช้ันสูงของกระทรวงหน่ึงกระทรวงใดในประเทศ

สยามมาไมตํ่ากวาหาป

มาตรา ๑๗ ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยมีเลขาธิการมหาวิทยาลัย นายหน่ึงเปนผูชวยในฝายธุรการ และมี

พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการงานตามสมควร

มาตรา ๑๘ ผูประศาสนการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ดั่งนี้
 (๑) ควบคมุดแูลการศกึษาในมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามพระราชบัญญตัแิละขอบงัคบัของคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัย
 (๒) รับปรึกษาใหความเห็นแกคณบดี
 (๓) ควบคุมดูแลการเงินและการพัสดุของมหาวิทยาลัย

 (๔) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทุกประเภท

 (๕) รักษาวินัยของมหาวิทยาลัย
 (๖) แตงตั้งถอดถอนพนักงานของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
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หมวดที่ ๒

ธุรการในคณะตาง ๆ

มาตรา ๑๙ กิจการในคณะหนึ่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นใหอยูภายใตบังคับบัญชาของคณบดี ซึ่งคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยจะไดตัง้ข้ึนจากบุคคลผูมคีณุวฒุเิชนเดียวกับผูทีไ่ดรบัแตงต้ังใหเปนผูประศาสนการมหาวิทยาลัยดัง่ทีไ่ดบญัญตัิ

ไวในมาตรา ๑๖

มาตรา ๒๐ คณบดีมีเลขานุการนายหนึ่งเปนผูชวยฝายธุรการ และมีพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการงาน

ตามสมควร

มาตรา ๒๑ คณบดีมีหนาที่ดั่งนี้

 (๑) เปนผูแทนของคณะ

 (๒) ควบคุมกิจการฝายธุรการของคณะ
 (๓) ปฏิบัติการตามขอตกลงของคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย และบทบัญญัติตาง ๆ เพื่อใหการ

สอนและหลักสูตรการสอบดําเนินไปโดยเรียบรอย

 (๔) รายงานใหผูประศาสนการมหาวิทยาลัย ทราบในเหตุการณตาง ๆ อันเกิดข้ึนในคณะ

 (๕) รักษาวินัยภายในคณะ

มาตรา ๒๒ ในคณะหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจําคณะ มีหนาที่ดั่งนี้

 (๑) จัดทํางบประมาณของคณะแลวเสนอตอคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย

 (๒) รับปรึกษา ใหความเห็นแกคณบดีในกิจการของคณะ

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการประจําคณะประกอบดวย

 คณบดี

 ผูสอนในคณะนั้น
 เลขานุการคณบดี

 คณบดีเปนประธานและเลขานุการคณบดีเปนเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะนั้นโดยตําแหนง

มาตรา ๒๔ การประชุม องคประชุม การลงมติ และการต้ังประธานชั่วคราว ใหใชบทบัญญัติในมาตรา ๑๒, ๑๓, 

๑๔, ๑๕ โดยอนุโลม
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สวนที่ ๒

การศึกษาในมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๕ ปริญญามหาวิทยาลัยมี ๓ ชั้น

 (๑) ปริญญาตรี ผูไดปริญญานี้เรียกวา “ธรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ธ.บ.”

 (๒) ปริญญาโท 

  ก) ผูไดปริญญานี้ในทางนิติศาสตร เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”

  ข) ผูไดปริญญานี้ในทางรัฐศาสตรเรียกวา “รฐัศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ร.ม.”

  ค) ผูไดปริญญานี้ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”

  ง) ผูไดปริญญานี้ในทางการทูตเรียกวา “มหาบัณฑิตทางการทูต” ใชอักษรยอ “ท.ม.”

 (๓) ปริญญาเอก 

  ก) ผูไดปริญญานี้ในทางนิติศาสตร เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.”

  ข) ผูไดปริญญานี้ในทางรัฐศาสตรเรียกวา “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ร.ด.”
  ค) ผูไดปรญิญาน้ีในทางเศรษฐศาสตรเรยีกวา “เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศ.ด.”

  ง) ผูไดปริญญานี้ในทางการทูตเรียกวา “ดุษฎีบัณฑิตทางการทูต” ใชอักษรยอ “ท.ด.”

มาตรา ๒๖ การศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีผูศกึษาจาํตองเรยีนวชิาความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป (ธรรมศาสตร) 

ธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายปกครอง กฎหมายอาชญา กฎหมายแพง

และพาณิชย กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล กฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีอาชญา วิธีพิจารณาความแพง วิธีพิจารณาความอาชญา กฎหมายลักษณะลมละลาย กฎหมาย

ลักษณะพะยานและจิตตวิทยา ลัทธิเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร กฎหมายการคลัง และระเบียบวิธีปฏิบัติราชการของ

ทะบวงการเมือง ตามที่มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหเลือก และวิชาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดเพิ่มเติม

มาตรา ๒๗ การศึกษาชั้นปริญญาโทนั้น ผูศึกษาจําตองเรยีนวิชาตามประเภทตางๆ ที่ตนสมัคร คือ

 (๑) ปรญิญาโทในทางนติศิาสตร เรยีนวชิา ประวตัศิาสตรกฎหมาย อาชญาวทิยา กฎหมายอาชญาพสิดาร 

กฎหมายแพงและพาณิชยพิสดาร กฎหมายของประเทศแองโกลแซกซอน กฎหมายของประเทศท่ีใชประมวลกฎหมาย 

การฝกหัดในทางอรรถคดี และวิชาอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดเพิ่มเติม

 (๒) ปรญิญาโทในทางรฐัศาสตร เรยีนวชิา ประวตัศิาสตร การปกครอง กฎหมายปกครองพสิดาร กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายการเลือกตั้งพิสดาร อาชญาวิทยา วิทยาศาสตรการคลัง การทะเบียนและสถิติพยากรณ ความรู

ทั่วไปในการสาธารณสุขและสาธารณูปการ ความรูทั่วไปในการศึกษา ศาสนาและศิลปากร ความรูทั่วไปในการพาณิชย 

คมนาคม เกษตร อุตสาหกรรม โยธา วิทยาศาสตร การฝกหัดงานในทะบวงการเมืองของรัฐบาล หรือการฝกหัดงาน

ในที่อื่นซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนด และวิชาอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดเพิ่มเติม
 (๓) ปรญิญาโทในทางเศรษฐศาสตร เรยีนวชิา ประวัตศิาสตรลทัธเิศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรพสิดาร กฎหมาย

อุตสาหกรรม การทะเบียนและสถิติพยากรณ กฎหมายกรรมกร วิทยาศาสตรการคลังและกฎหมายการคลัง การธนาคาร

และเครดิตสถาน การบัญชี ความรูทั่วไปในการสารธารณสุขและสาธารณูปการ ความรูทั่วไปในเทฆนิค การพาณิชย

คมนาคม เกษตร อุตสาหกรรม โยธา วิทยาศาสตร การฝกหัดงานในทะบวงการเมืองของรัฐบาล หรือการฝกหัดงาน

ในที่อื่นซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนด และวิชาอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดเพิ่มเติม
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 (๔) ปริญญาโทในทางการทูต เรียนวิชา ประวัติศาสตรการเก่ียวพันธระหวางประเทศ กฎหมายระหวาง

ประเทศพิสดาร สญัญาทางพระราชไมตรีระหวางสยามกับตางประเทศสันนบิาตชาติ ขอตกลงระหวางประเทศสมัยปจจบุนั 

การเศรษฐกิจระหวางประเทศ กฎหมายการปกครองเมืองข้ึนของตางประเทศ มารยาตรและการสมาคมกับคนตางประเทศ 

สุนทรพจนและทวงที ภาษาฝรั่งเศส และอังกฤษ ซึ่งรูดีหนึ่งภาษา รูปานกลางหนึ่งภาษา การฝกหัดทํางานในกระทรวง

การตางประเทศในตําแหนงไมตํ่ากวาประจําแผนกหรือการฝกหัดในท่ีอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดกําหนดให และวิชาอ่ืน ๆ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกําหนดเพิ่มเติมอีก

มาตรา ๒๘ การศึกษาชั้นปริญญาเอกนั้น ผูศึกษาจําตองเรียนวิชาตามประเภทตาง ๆ ที่ตนสมัคร คือ

 (๑) ปริญญาเอก ในทางนิติศาสตร มีการคนตํารากฎหมายภาษาอังกฤษ การคนตํารากฎหมาย

ภาษาฝร่ังเศส การแตงตํารากฎหมายภาษาไทย

 (๒) ปริญญาเอก ในทางรัฐศาสตร มีการคนตํารารัฐศาสตรภาษาอังกฤษ การคนตําราวิชารัฐศาสตร

ภาษาฝร่ังเศส การแตงตํารารัฐศาสตรภาษาไทย

 (๓) ปรญิญาเอก ในทางเศรษฐศาสตร มกีารคนตาํราเศรษฐศาสตรภาษาองักฤษ การคนตาํราเศรษฐศาสตร
ภาษาฝร่ังเศส การแตงตําราเศรษฐศาสตรภาษาไทย

 (๔) ปริญญาเอกในทางการทูต มีการคนตําราการทูตภาษาอังกฤษ การคนตําราการทูตภาษาฝร่ังเศส 

การแตงตําราการทูตภาษาไทย

มาตรา ๒๙ หลักสูตรสําหรับปริญญาชั้นหนึ่ง ๆ นั้น ใหมหาวิทยาลัยกําหนดออกเปนภาคตาง ๆ ในภาคหน่ึง ๆ 

ใหแยกออกเปนลักษณะตาง ๆ ถาวิชาใดมีปริมาณหรือคุณภาพมากจะแยกวิชานั้นออกเปนหลายลักษณะก็ได ผูศึกษา

จะตองสอบวิชาใหสําเร็จในภาคหนึ่งแลวจึ่งจะมีสิทธิสอบในภาค ๒ และภาคตอ ๆ ไปตามลําดับ แตในภาคหน่ึง ๆ นั้น 

ผูศึกษามีสิทธิที่จะแยกสอบเปนลักษณะตาง ๆ ได และเมื่อสอบไลไดลักษณะใดแลวก็ไมตองสอบลักษณะนั้นซํ้าอีก 

สําหรับปริญญาช้ันนั้น ๆ

การสอบไลใหมีปละสองครั้งเปนอยางนอย

การศึกษาช้ันปริญญาโทและปริญญาเอกน้ัน ผูใดไดศึกษาวิชาในประเภทหน่ึงแลว จะเขาเรียนในประเภทอ่ืน 
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนวิชาลักษณะเดียวกับท่ีผูนั้นสอบไลไดไวแลว

มาตรา ๓๐ การสอบไลใหมีไดทั้งสอบเขียนและสอบปากเปลา หรือปากเปลาอยางเดียวตามท่ีมหาวิทยาลัย

จะไดมีขอบังคับกําหนดไว

การสอบเขียนนั้น ใหกรรมการสอบไลกําหนดหัวขอใหผู สอบไลเรียบเรียงแตงเร่ืองตามหัวขอนั้น และให

มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบทกฎหมาย หนังสือ และเอกสารใดซ่ึงยอมใหผูสอบไลคนดูไดในท่ีสอบไลเพ่ือประกอบการ

แตงเรื่องน้ัน

การสอบปากเปลานั้น ใหกรรมการซักถามผูสอบไล โดยมีวัตถุที่ประสงคจะทราบวาผูสอบไลไดมีความรูลึกซึ้ง
ในวชิานัน้ปานใด และจะแสดงไดทนัทวงทีตามสมควรหรือไม มหาวทิยาลัยจะกําหนดตวับทกฎหมาย หนงัสือ และเอกสาร

ใด ซึ่งยอมใหผูสอบไลคนดูไดในที่สอบไลบางหรือไมเลย ก็ไดตามชะนิดของวิชาที่สอบไลได
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มาตรา ๓๑ การสอบปากเปลานั้น มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหมหาชนเขามาฟงการสอบก็ได เมื่อปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๓๒ คะแนนสอบไลนั้น ใหแสดงและประกาศไวโดยเปดเผยและโดยเร็วที่สุด

มาตรา ๓๓ คําชี้ขาดของกรรมการสอบไลในผลแหงการสอบไลใหถือวาที่สุด

มาตรา ๓๔ นอกจากผูที่เรียนเพื่อจะสอบไลแลว มหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ อนุญาตใหมีผูฟง การสอน

โดยไมมีสิทธิจะเขาสอบไลก็ได

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย อาจใหปริญญาอันหนึ่งอันใดเปนปริญญากิตติมศักด์ิแกผูหนึ่งผูใด

โดยไมตองสอบไลตามหลักสูตรก็ได เมื่อผูนั้นมีคุณวุฒิตามที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๓๖ นอกจากการเรียนเพื่อสอบไลไดปริญญา มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการสอบไล เพ่ือไดใบสุทธิ
หรือประกาศนียบัตรอื่นก็ได

มาตรา ๓๗ ผูสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อไดรับปริญญานั้นจะตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูดั่งนี้

 (๑) มีอายุไมตํ่ากวาสิบเจ็ดปบริบูรณ แตมหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหแกผูที่มีอายุตํ่ากวาสิบเจ็ดปบริบูรณ

เขาเรียนได เมื่อผูนั้นสอบไลไดชั้นมัธยมบริบูรณของกระทรวงธรรมการ

 (๒) มีความประพฤติเรียบรอย ซึ่งตองมีผูรับรองหนึ่งคน ผูรับรองนั้นจะตองเปนเนติบัณฑิต หรือผูสําเร็จ

การศึกษา จากโรงเรียนขาราชการพลเรือน หรือผูสําเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั หรอืผูทีไ่ดปรญิญาใดปรญิญาหนึง่แหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรและการเมอืงนี ้หรอืสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

หรือขาราชการตั้งแตชั้นประจําแผนกขึ้นไป

 (๓) สอบไลไดมัธยมบริบูรณของกระทรวงธรรมการ หรือสอบความรูเบื้องตนของมหาวิทยาลัยนี้ได หรือ

สอบความรูอยางอื่นอันมหาวิทยาลัยยอมเทียบใหเทากับวิทยฐานะด่ังกลาวขางตน

ภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ใหผอนผันแกผูที่มิไดสอบไลความรูได ดั่งกลาวขางตน

สมัครเขาเรียนไดเมื่อผูนั้นมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดั่งตอไปนี้

 (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

 (๒) ผูแทนตําบล
 (๓) ผูที่เปนขาราชการในวันประกาศพระราชบัญญัติฉะบับนี้ ซึ่งผูบังคับบัญชารับรองวามีความชํานาญ

ในราชการเปนพื้นความรูเพียงพอที่จะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยได

 (๔) ผูที่เคยเปนนักเรียนของโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุตติธรรม และผูที่เคยเปนนักเรียนของโรงเรียน
ขาราชการพลเรือน หรือคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตไดออกจากสถานศึกษาเหลานี้

ไปกอนเรียนสําเร็จโดยไมมีความผิด

 (๕) ทนายความช้ันที่ ๒
 (๖) ผูซึง่ไดรบัสทิธใิหเขาศกึษาในแผนกนติศิาสตรไดตามขอบงัคบัทีใ่ชอยูในขณะทีป่ระกาศพระราชบญัญตัิ

ฉะบับนี้
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มาตรา  ๓๘  ผูทีเ่รยีนในสถานศึกษาตาง ๆ  ทีจ่ะโอนมาข้ึน มหาวิทยาลัยนีส้อบไลไดวชิาลักษณะใด ซึง่มหาวิทยาลัย

วินิจฉัยวา วิชานั้น ๆ มีวิทยฐานะพอกับวิชาหลักสูตรใหมแลว ใหยกเวนไมตองเรียนวิชาลักษณะนั้น

มาตรา  ๓๙  ผูทีไ่ดปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรจากสถานศกึษาในสยามหรอืตางประเทศ ซึง่มวีทิยฐานะไมตํา่กวา

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนี้ ก็ใหผอนผันเขาศึกษาปริญญาโทไดทันที แตกอนที่จะผอนผันมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให

มีการสอบไลฉะเพาะวิชาที่ผูนั้นยังมิไดเรียนได

สวนการเรียนช้ันปริญญาโทน้ัน ถาหลักสูตรกําหนดใหมีการเรียนวิชากฎหมายหรือขนบธรรมเนียมแบบแผน

ของตางประเทศดวยแลว ผูใดไดปริญญาหรือประกาศนียบัตรของประเทศนั้น มหาวิทยาลัยอาจยกเวนวิชานั้น ๆ ใหแก

ผูนั้นได

สวนที่ ๓

ผูสอนมหาวิทยาลัย

มาตรา  ๔๐  ผูที่จะสอนในมหาวิทยาลัยแบงเปนชะนิดสามัญและวิสามัญ

 (๑) ผูสอนชะนิดสามัญแบงเปนสองขั้นดั่งนี้

  ๑. ศาสตราจารยสามัญ

  ๒. รองศาสตราจารยสามัญ

 (๒) ผูสอนชะนิดวิสามัญแบงเปน ๓ ชั้น ดั่งนี้

  ๑. ศาสตราจารยวิสามัญ

  ๒. รองศาสตราจารยวิสามัญ

  ๓. ผูบรรยาย

มาตรา  ๔๑  ศาสตราจารยสามญันัน้ คอืผูทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ตัง้ขึน้ จากบคุคลทีไ่ดเปน รองศาสตราจารย

สามัญมากอน มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และอายุไมตํ่ากวาสามสิบป

มาตรา  ๔๒  รองศาสตราจารยสามญันัน้ คอืผูทีไ่ดทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ตัง้ขึน้จากบคุคลทีไ่ดรบัปริญญาเอก
(สามัญหรือกิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยนี้ และสอบแขงขันวิชาชั้นรองศาสตราจารยได

มาตรา ๔๓ ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยวิสามัญนั้น คือผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ตั้งขึ้นจากบุคคล

ที่ไดรับปริญญาตางประเทศไมตํ่ากวาชั้นปริญญาเอก หรือผูที่ไดทําการตรวจคนหรือกระทําการอยางใดในสยามหรือ

ตางประเทศ ซึ่งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยไดสอบสวนความรูเห็นเปนที่พอใจวาชํานาญในวิชาที่จะสอนนั้นแลว
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มาตรา ๔๔ ผูบรรยายนั้น ไดแกบุคคลใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยไดสอบสวนความรูแลว ตั้งใหบรรยาย

วิชาใด ๆ ในมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๕ ผูที่เปนศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย อยูแลวในเวลาน้ีก็คงใหเปนศาสตราจารย หรือ

รองศาสตราจารยสามัญ

สวนที่ ๔

วินัยนิสสิตมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๖ วินัยของนิสสิตมหาวิทยาลัยและการลงโทษฐานผิดวินัยใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย

สวนที่ ๕
อัตราคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

มาตรา ๔๗ คาธรรมเนียมใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชชกาลปจจุบัน

 

        ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

             นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

                นายกรัฐมนตรี

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ ราชกิจจานุเบกษา จากเลมที่ ๕๐  หนา ๑๐๐๗
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลา ฯ 

สั่งวา  

โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา เปนการสมควรที่จะจัดวางระเบียบการปกครองทองถิ่น ใหเหมาะสม

แกความตองการแหงสมัย

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร 

ดั่งตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖”

มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศใน..ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบงัคบัอืน่ๆ ซึง่มขีอความขัดหรือแยงกบับทแหงพระราชบัญญตันิี้

หมวดที่ ๑

เทศบาลตําบล

มาตรา ๔ ตําบลใดซึ่งมีบทพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบลแลว ใหมีสภาพเปนทะบวงการเมือง
พระราชกฤษฎีกาน้ันจะไดกําหนดเขตตและนามของเทศบาลไวดวย

มาตรา ๕ เทศบาลตําบล มีระเบียบ การปกครองโดยมีองคการด่ังตอไปนี้

 ๑. สภาตําบล

 ๒. คณะมนตรีตําบล

พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๗๖
นริศรานุวัดติวงศ

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖)
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สวนที่ ๑

สภาตําบล

มาตรา  ๖ สภาตําบลประกอบดวยสมาชิก ซึ่งพลเมืองในหมูบานเปนผู เลือกตั้งข้ึนหมูบานละหนึ่งนาย 

ถาหมูบานใดมรีาษฎรมากกวา ๒๐๐ คน ใหหมูบานน้ันเลือกสมาชกิเพ่ิมขึน้อกี ๑ นายทุก ๒๐๐ คน เศษของ ๒๐๐ ถาถงึครึง่

ใหนับเปน ๒๐๐ ถาตํ่ากวาครึ่งไมนับ

มาตรา ๗ คุณสมบัติแหงผูเลือกต้ังและผูสมัครรับเลือกต้ัง อีกท้ังวิธีเลือกต้ัง ใหอนุโลมตามกฎหมายวาดวย

การเลือกตั้งผูแทนตําบล

มาตรา ๘ ผูใดไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาตําบลแลว ตองตั้งบานเรือนอยูในตําบลนั้น มิฉะนั้นใหขาด

จากสมาชิกภาพ

มาตรา ๙ สมาชิกสภาตําบล ยอมเปนผูแทนของปวงชนในตําบล มิใชแทนแตฉะเพาะผูที่เลือกตั้งตนขึ้นมา
ตองปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ

มาตรา ๑๐ การอยูในตาํแหนงการเขารบัหนาที ่และการสิน้สดุแหงสมาชกิภาพนัน้ ทานใหนาํบทบญัญตัริฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรสยาม มาตรา ๑๘, ๑๙ และ ๒๑ มาใชโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ ใหขาหลวงประจําจังหวัดต้ังสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาใหเปนประธานแหงสภาหน่ึงนาย

เปนรองประธานนายหนึ่ง หรือหลายนายก็ได

มาตรา ๑๒ หนาที่ประธานและรองประธาน การเลือกประธานฉะเพาะคราวประชุม องคประชุมและการกําหนด

สมัยประชุมนั้น ทานใหนําบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม มาตรา ๒๓, ๒๕, ๒๖ และ ๒๘ มาใชโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓ การปรึกษาหารือในสภาตําบลนั้น ตองเปนการที่เกี่ยวกับทองถิ่นตําบลนั้นโดยฉะเพาะ หามมิใหมี

การปรึกษาหารือในเรื่องการเมืองแหงรัฐ 

มาตรา ๑๔ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๒ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ทานวามีกําหนดเวลาไมเกิน ๑๕ วัน 

แตนายอําเภอจะอนุญาตใหขยายเวลาออกไปก็ได

มาตรา ๑๕ นายกมนตรีตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบลตามสมัยประชุมและเปนผูเปดปดประชุม

มาตรา ๑๖ เมือ่เปนการจาํเปนเพือ่ประโยชนแหงทองถิน่ นายอําเภอจะอนญุาตใหนายกมนตรตีาํบลเรยีกประชมุ

วิสามัญแหงสภาตําบลก็ได
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มาตรา ๑๗ เมือ่สมาชกิสภาตาํบลมจีาํนวนไมตํา่กวา ๑ ใน ๓ ของจาํนวนทัง้หมดเหน็เปนการจาํเปนเพือ่ประโยชน

แหงทองถิ่นแลว ยอมมีสิทธิรวมกันทําคํารองขอตอประธานแหงสภาใหรีบรายงานตอนายอําเภอ เรียกประชุมวิสามัญ

แหงสภาตําบลได ในกรณีเชนนี้ทานใหประธานแหงสภารีบนําความเสนอตอนายอําเภอและรับสนองคําส่ังซึ่งจะตอง

รีบสั่งโดยดวน

มาตรา ๑๘ ขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจที่จะยุบสภาตําบลเพื่อใหพลเมืองเลือกต้ังสมาชิกมาใหม ในคําสั่ง

ใหยุบสภาเชนนี้ตองแสดงเหตุผลและมีกําหนดใหเลือกตั้งสมาชิกใหมภายใน ๙๐ วัน

มาตรา ๑๙ สภาตําบลมีอํานาจควบคุม การเทศบาลฉะเพาะทองถ่ินของตน ในท่ีประชุมสมาชิกทุกคนมีสิทธิ

ตั้งกระทูถามมนตรีตําบลในขอความใดๆ  อันเก่ียวกับการงานในหนาท่ีได แตมนตรีตําบลยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมตอบ

เมื่อเห็นวาขอความน้ันยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของทองถิ่น

มาตรา ๒๐ สภายอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะลงมติความไวใจในมนตรีตําบลรายตัวหรือทั้งคณะญัตติความไวใจนั้น

ทานมิใหลงมติในวันเดียวกันกับวันที่ปรึกษา
การต้ังคณะกรรมาธิการ องคประชุมคณะกรรมาธิการน้ันทานใหนําบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

สยามมาตรา ๔๓ วรรคตน และมาตรา ๔๔ มาใชโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ การประชุมของสภาตาํบลยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนดไว ตามขอบังคับของสภา

แตการประชุมลับก็ยอมมีได เมื่อคณะมนตรีตําบลรองขอหรือสมาชิกตําบลรวมกันไมตํ่ากวา ๑ ใน ๓ รองขอ
สวนระเบียบการประชุมและการปรึกษาของสภาตําบลโดยทั่วไปนั้น ใหอนุโลมตามขอบังคับการประชุมและ

การปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร

สวนที่ ๒

คณะมนตรีตําบลและพนักงานของเทศบาลตําบล

มาตรา ๒๒ ใหขาหลวงประจําจังหวัดเลือกตั้งคณะมนตรีตําบลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายกมนตรีตําบล

หนึ่งนายและมนตรีตําบลอีกอยางนอย ๒ นาย อยางมาก ๔ นาย
ในการตั้งนายกมนตรีตําบล ประธานแหงสภาตําบลเปนผูลงนามรับสนองหมายตั้งใหคณะมนตรีตําบลมีอํานาจ

หนาที่บริหารการเทศบาลแหงตําบลนั้น

มาตรา ๒๓ นายกมนตรตีาํบลและมนตรตีาํบลนัน้ จะตองเปนผูทีม่วีทิยฐานะตามทีก่ระทรวงมหาดไทยจะไดกาํหนด 

นายกมนตรีตําบล และมนตรีตําบล ตองไมมีสวนไดเสียในการรับเหมาทําการของเทศบาล

มาตรา ๒๔ สิทธิของมนตรีในการเขาประชุมในสภาตําบล การดํารงสมาชิกภาพ การบริหาร และการออกจาก
ตาํแหนงมนตรนีัน้ ทานใหนาํบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรสยาม มาตรา ๔๘ วรรค ๑ มาตรา ๔๙,๕๐  และ ๕๑ 

มาใชโดยอนุโลม อีกทั้งมนตรีตําบลตองพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๕ ใหเทศบาลตําบลมีพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร พนกังานเจาหนาท่ีเหลานีใ้หอยูในบงัคับบญัชาของ

คณะมนตรีตําบล

มาตรา ๒๖ ระเบียบพนักงานเทศบาลตําบลนั้น ใหเปนไปตามบทพระราชกฤษฎีกา อนุโลมตามระเบียบ

ขาราชการพลเรือน

สวนที่ ๓

อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล

มาตรา ๒๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่จําตองกระทําดั่งตอไปนี้

 ๑. จัดการสาธารณสุข

 ๒. จัดการใหราษฎรไดมีนํ้าจืดบริโภค

 ๓. จัดใหมีและบํารุงถนนและทางกับการระบายน้ําในเขตตเทศบาล
 ๔. จัดการใหราษฎรไดมีความสะดวกในการส่ือสาร

 ๕. จัดการแกไขและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎรใหดีขึ้นตามสมควร

 ๖. จัดการใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรมช้ันประถม

 ๗. จัดการอบรมใหราษฎรเขาใจในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ

 ๘. จัดการรักษาความปลอดภัย ความสงบ เรียบรอยและศีลธรรมอันดี อีกทั้งระงับเหตุรําคาญในทองถิ่น

ตลอดจนปองกันมิใหผูใดละเมิดกฎหมาย

 ๙. จัดใหมีศาลาเทศบาล

 ๑๐. อํานาจหนาที่อื่นๆ ซึ่งจะไดมีกฎหมายบังคับใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล

มาตรา ๒๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล อาจจัดการตางๆ ดั่งตอไปนี้ ตามกําลังของตน

 ๑. จัดใหมีและบํารุงตลาด คอกสัตว โรงฆาสัตว ที่อาบนํ้าและซักฟอก ทาเทียบเรือ ทาขาม สุสาน และ

ฌาปนสถานของเทศบาล

 ๒. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนชั้นมัธยมขึ้นไป หรือโรงเรียนวิชาชีพใดๆ 

 ๓. จัดใหมีและบํารุงการประปา เพื่อจําหนายนํ้าสะอาดใหแกราษฎรในตําบล

 ๔. จดัใหมแีละบาํรงุสถานท่ีทาํการพิทกัษ รกัษาคนเจ็บไข และปจจยัสาํหรบัสาธารณูปการประเภทอ่ืนๆ

 ๕. จัดใหมีเครดิตสถาน
 ๖. จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาเพ่ือจําหนายกระแสใหแกราษฎรในตําบล หรือใหแสงสวางโดยวิธีอื่น

ตามที่ชุมนุมชน

 ๗. จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
 ๘. จัดใหมีและบํารุงสวนสําหรับเดินเลน

 ๙. จัดใหมีและบํารุงโรงมหรสพ

 ๑๐. กิจการอื่นๆ ซึ่งไมเปนการขัดตอกฎหมาย
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สวนที่ ๔

การคลังของเทศบาลตําบล

มาตรา ๒๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจมีรายไดจากประเภทดั่งตอไปนี้

 ๑. เงิน อุดหนุน จากรัฐบาลตามแตจะมีพระราชบัญญัติกําหนดไว

 ๒. รายไดจากเทศพาณิชย

 ๓. รายไดจากทรัพยสินตางๆ ของเทศบาลตําบล

 ๔. ภาษีอากรและจังกอบตามแตจะมีพระราชบัญญัติกําหนดไว

 ๕. คาธรรมเนียม  และคาปรับ ตามแตจะมีพระราชบัญญัติกําหนดไว

 ๖. เงินที่มผีูอุททิศใหเปนการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน

 ๗. การกูเงินตามแตจะมีพระราชบัญญัติกําหนดไว

 ๘. เงินรายไดอื่นใด ซึ่งอนุญาตตามกฎหมาย

มาตรา ๓๐ รายจายของเทศบาลตําบลนั้นแบงออกเปน ๓ ประเภท

 ๑. จายเปนเงินเดือนคาจาง หรอืคาปวยการใหแกนายกมนตรีตาํบล มนตรีตาํบลและพนักงานของเทศบาล

 ๒. จายเปนคาใชสอยสําหรับกิจการเทศบาลน้ันๆ

 ๓. จายเปนการจรเชนการกอสรางและการลงทุน

มาตรา ๓๑ งบประมาณของเทศบาลตําบลนั้น ใหทําโดยอนุโลมตามรูปการณแหงการงบประมาณของแผนดิน

มาตรา ๓๒ ระเบียบแหงการเบิกจาย การรักษาเงิน การตรวจเงินของเทศบาลตําบลใหเปนไปตามบท

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการนั้นๆ

สวนที่ ๕
เทศบัญญัติของเทศบาลตําบล

มาตรา ๓๓ เทศบาลตําบลมีอํานาจออกขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่เทศบาลในเม่ือ
ขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมาย ขอบังคับเชนวานี้ ใหเรียกวา เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติที่ออกตามวรรคกอนนั้น ทานวาอาจกําหนดโทษไวในกรณีกระทําผิดตอบทเทศบัญญัตินั้นได แต

ใหถือวา ความผิดนั้นเปนความผิดฐานลหุโทษ และใหลงโทษปรับไดไมเกิน ๕๐ บาท  ถาผูกระทําผิดไมชําระเงินคาปรับ

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่คําตัดสินถึงท่ีสุดแลว ทานวาอาจยึดทรัพยของผูนั้นใชแทนคาปรับได ถาไมมีทรัพยใหยึด

ผูกระทําผดิตองถูกบงัคบัใหทาํงานโยธาแทนตามกําหนดวันซ่ึงคาํนวณโดยอาศัยคาแรงวันในทองถ่ินอนัเทศบาลจะไดกาํหนดไว
โดยเทศบัญญัติเปนคราวๆ นั้นเปนเกณฑ แตการบังคับใหทํางานโยธานั้น ทานมิใหเกินกําหนด ๒ เดือน

มาตรา ๓๔ บรรดาเทศบัญญัติทั้งหลายจะตราขึ้นไดแตโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาตําบลและโดยอนุมัติ

ของขาหลวงประจําจังหวัด
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มาตรา ๓๕ งบประมาณตําบลประจําปทานวาตองตราขึ้นเปนเทศบัญญัติ ถาและเทศบัญญัติออกไมทันปใหม

ทานใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง

มาตรา ๓๖ เมื่อสภาตําบลไดรางเทศบัญญัติขึ้นสําเร็จแลว ใหนายกมนตรีตําบลนําขึ้นเสนอนายอําเภอ เพื่อรีบ

เสนอตอไปยังขาหลวงประจําจังหวัด ถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็นชอบดวย ก็ใหลงนามในเทศบัญญัตินั้น และเม่ือ

ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่ศาลาเทศบาลแลว ๗ วัน จึ่งใหใชบังคับได

มาตรา ๓๗  ถาขาหลวงประจําจังหวัดไมเห็นชอบดวยรางเทศบัญญัติทานใหนํารางน้ันขึ้นเสนอตอกระทรวง

มหาดไทย  เมื่อกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวยแลว ก็ใหสงไปยังขาหลวงประจําจังหวัดลงนามในเทศบัญญัตินั้น ถา

ไมเห็นชอบดวยรางเทศบัญญัตินั้นก็เปนอันระงับไป แตกระทรวงมหาดไทยตองชี้แจงเหตุผล

มาตรา ๓๘ ในเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะเรียกประชุมสภาตําบลใหทันทวงทีไมได คณะมนตรีตําบลอาจออกเทศบัญญัติ

ชั่วคราวได เมื่อไดรับอนุมัติจากนายอําเภอและประกาศไวโดยเปดเผยที่ศาลาเทศบาลแลวใหใชบังคับได
ในคราวที่ประชุมสภาตําบลตอไป ทานใหนําเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอตอสภาเพื่ออนุมัติ ถาสภาอนุมัติแลว 

เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เปนเทศบัญญัติตอไป ถาสภาไมอนุมัติเทศบัญญัติชั่วคราวน้ันก็เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบ

ถึงกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชเทศบัญญัติชั่วคราวนั้นคําอนุมัติและไมอนุมัติของสภาที่กลาวนี้ใหทําเปนเทศบัญญัติ

มาตรา ๓๙ นายกมนตรีตําบลทรงไวซึ่งอํานาจท่ีจะออกคําสั่งวางระเบียบเพื่อรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 

เมื่อระเบียบการนั้นไมขัดตอกฎหมายและเทศบัญญัติ

สวนที่ ๖

การควบคุมเทศบาลตําบล

มาตรา ๔๐ ใหขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลตําบลใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่

ของตนโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบลนั้น

อนึง่ใหนายอําเภอมีอาํนาจหนาท่ีชวยขาหลวงประจําจงัหวัดควบคุมดแูลเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน ทัง้ใหมอีาํนาจ

หนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตอืนเทศบาลตําบล แลวรายงานใหขาหลวงประจําจังหวัดทราบ

มาตรา ๔๑ เมื่อขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาเทศบาลตําบลใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่จําตอง

กระทํา หรือทําการใดๆ อันจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึน รัฐบาลมีอํานาจท่ีจะนําความกราบบังคมทูลขอให
ทรงตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพเทศบาลจากตําบลนั้น ในกรณีเชนนี้  ใหขาหลวงประจําจังหวัดต้ังเจาพนักงาน

เขาจัดการตําบลนั้น มีอํานาจหนาที่เหมือนดั่งสภาตําบลและคณะมนตรีตําบลทุกประการ เมื่อมีกรณีอันตองนําความ
กราบบังคมทูลตามมาตรานี้ ทานวาตองใหโอกาสสภาตําบลและคณะมนตรีตําบลนั้นๆ ไดชี้แจงโดยแสดงเหตุผล

ตามสมควรกอน
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หมวดที่ ๒

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

สวนที่ ๑

เทศบาลเมือง

มาตรา ๔๒  ใหจัดเขตตชุมนุมชนในบรรดาตําบลหรือสวนของตําบลอันเปนที่ตั้งศาลวาการจังหวัดข้ึนเปนเมือง

มีฐานะเปนเทศบาลมีสภาพเปนทะบวงการเมืองเรียกวาเทศบาลเมือง

ถาและทองถิ่นใดมีราษฎรตั้งแต ๓,๐๐๐ คนขึ้นไป และราษฎรเหลานั้นอยูหนาแนนคิดเฉล่ียไดไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ 

คนตอ ๑ ตารางกิโลเมตร ก็อาจจัดตั้งทองถิ่นนั้นขึ้นเปนเมืองมีฐานะเปนเทศบาลมีสภาพเปนทะบวงการเมืองเรียกวา

เทศบาลเมืองดุจกัน

การตั้งเทศบาลเมืองจะทําไดก็แตโดยบทพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะไดกําหนดเขตตและนามของเมืองนั้นดวย

มาตรา ๔๓ เทศบาลเมืองมีระเบียบการปกครองโดยมีองคการตอไปนี้
 ๑. สภาเมือง

 ๒. คณะมนตรีเมือง

มาตรา ๔๔ ใหนําบทบัญญัติวาดวยสภาตําบลมาใชบังคับในเรื่องสภาเมืองโดยอนุโลมเวนแตอํานาจซ่ึงกําหนดไว

วาเปนของนายอําเภอนั้น ใหเปนอํานาจของขาหลวงประจําจังหวัด

มาตรา ๔๕ ใหนาํบทบญัญตัวิาดวยคณะมนตรตีาํบลมาใชบงัคบัในเรือ่งคณะมนตรเีมอืงโดยอนโุลม เชน ตาํแหนง

นายกมนตรีตําบลใหเรียกวา นายกมนตรีเมือง และมนตรีตําบลใหเรียกวามนตรีเมือง

มาตรา ๔๖ ภายใตบงัคบัแหงกฎหมายเทศบาลเมอืงมอีาํนาจหนาท่ีจาํตองกระทาํตามมาตรา ๒๗ และยงัมอีาํนาจ
หนาที่จําตองกระทําเพิ่มขึ้นอีกดั่งนี้

 ๑. จดัใหมแีละบํารุงตลาด คอกสัตว โรงฆาสัตว ทีอ่าบน้ําและซักฟอก สสุาน และฌาปนสถานของเทศบาล

 ๒. จัดใหมีและบํารุงการประปาเพ่ือจําหนายนํ้าสะอาดใหแกราษฎร

 ๓. จัดใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไขหรือปจจัยสําหรับสาธาณูปการประเภทอ่ืนๆ

 ๔. จดัใหมแีละบํารงุการไฟฟา เพือ่จําหนายกระแสใหแกราษฎร หรอืใหแสงสวางโดยวธิอีืน่ตามทีช่มุนมุชน

 ๕. จัดใหมีและบํารุงกองดับเพลิง

นอกจากนี้เทศบาลเมืองอาจจัดการอื่นๆ ตามมาตรา ๒๘ ได

มาตรา ๔๗ ใหนาํบทบัญญตัวิาดวยการคลงั เทศบญัญตักิารควบคมุเทศบาลตาํบลมาใชโดยอนโุลม เวนแตอาํนาจ
ซึ่งกําหนดไววา เปนของนายอําเภอนั้นใหเปนอํานาจของขาหลวงประจําจังหวัด
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สวนที่ ๒

เทศบาลนคร

มาตรา ๔๘  ทองถิ่นใดมีราษฎรต้ังแต ๓๐,๐๐๐ คนขึ้นไปและราษฎรเหลานั้นอยูหนาแนน คิดเฉล่ียไดไมตํ่ากวา 

๑,๐๐๐ คน ตอ ๑ ตารางกิโลเมตร ก็อาจจัดตั้งทองถิ่นนั้นขึ้นเปนนคร มีฐานะเปนเทศบาล มีสภาพเปนทะบวงการเมือง 

เรียกวา เทศบาลนคร

การตั้งเทศบาลนคร จะทําไดก็แตโดยพระราชบัญญัติซึ่งจะไดกําหนดเขตตและนามของนครน้ันดวย

มาตรา ๔๙ เทศบาลนครมีระเบียบการปกครองโดยมีองคการตอไปนี้

 ๑. สภานคร

 ๒. คณะมนตรีนคร

มาตรา ๕๐ สภานคร ประกอบดวยสมาชิกซึ่งพลเมืองในตําบลภายในนครนั้นเลือกตั้งตําบลละ ๑ นาย ถาตําบล
ใดมีราษฎรมากกวา ๒,๐๐๐ คน ใหตําบลนั้นเลือกตั้งสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก ๑ นาย ทุกๆ ๒,๐๐๐ เศษของ ๒,๐๐๐ ถาถึงครึ่ง

ใหนับเปน ๒,๐๐๐ ถาตํ่ากวาครึ่งไมนับ

ใหนําบทบัญญัติวาดวยสภาเมืองมาใชบงัคับในเรื่องสภานครโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะมนตรีเมืองมาใชบังคับในเรื่องคณะมนตรีนครโดยอนุโลม เชน ตําแหนง

นายกมนตรีเมืองใหเรียกวา นายกมนตรีนคร และมนตรีเมืองใหเรียกวามนตรีนคร

มาตรา ๕๒ ภายใตบงัคบัแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีอาํนาจหนาท่ีจาํตองกระทําตามมาตรา ๔๖ และยงัมอีาํนาจ

หนาที่จําตองกระทําเพิ่มขึ้น อีกดั่งนี้

 ๑. จัดใหมีและบํารุงสุขศาลา และโรงพยาบาล

 ๒. จัดใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและทารก
 ๓. จัดใหมีและบํารุงการสงเคราะหคนอนาถา

 ๔. จัดใหมีและบํารุงซอมสาธารณ
 ๕. จัดใหมีและบํารุงสถานที่สาธารณสําหรับคนพิการและพลศึกษา

นอกจากนี้เทศบาลนครอาจจัดการอื่นๆ ตามมาตรา ๒๘ ได

มาตรา ๕๓ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคลัง  เทศบัญญัติ การควบคุมเทศบาลเมืองมาใชโดยอนุโลม
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หมวดที่ ๓

สภาจังหวัด

มาตรา ๕๔ สภาจังหวัดประกอบดวยสมาชิกอยางนอย ๑๐ นาย ซึ่งพลเมืองในอําเภอเลือกตั้งขึ้นอําเภอละ 

๑ นาย แตถาอําเภอใดมีราษฎรมากกวา ๑๐,๐๐๐ คนใหอําเภอนั้นมีผูแทน ๑ นายทุก ๑๐,๐๐๐ เศษของ ๑๐,๐๐๐ 

ถาถึงคร่ึงใหนับเปน ๑๐,๐๐๐ ถาตํ่ากวาครึ่งไมนับ 

แตถาคํานวณตามเกณฑในวรรคกอนยังไมได สมาชิกครบจํานวนอยางนอย ๑๐ นายน้ันแลว ก็ใหถือเกณฑ

ดั่งนี้ คือ เอา ๑๐ หารจํานวนราษฎรจังหวัดนั้น อําเภอใดมีราษฎรมากกวาจํานวนผลลัภก็ใหอําเภอน้ันมีผูแทนเพ่ิมขึ้น

อีก ๑ นาย ทุกจํานวนที่ไดผลลัภนั้น และใหใชหลักปดเศษดั่งกลาวแลวในตอนตน

ใหนาํบทบญัญตัวิาดวยสภาเมอืงมาใชบงัคบัในเร่ืองสภาจงัหวดัโดยอนโุลม เวนแตอาํนาจซ่ึงกาํหนดไววาเปนของ

ขาหลวงประจําจังหวัดนั้น ใหเปนอํานาจของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕๔ สภาจังหวัดมีอํานาจหนาที่ปรกึษาหารือในกิจการตอไปนี้
๑. ตรวจและรายงานเร่ืองงบประมาณซ่ึงตั้งทางจังหวัดและสอบสวนการคลังทางจังหวัดตามระเบียบซึ่งจะได

มีพระราชกฤษฎีการกําหนดไว

๒.  แบงสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลระหวางบรรดาเทศบาลในจังหวัด

๓. เสนอขอแนะนํารัฐบาลในการจังกอบ การเงิน และการอ่ืนๆ ของเทศบาลและกิจการในจังหวัด อาทิ

คือ การเกษตร การหัตถกรรม การขนสง การคาขาย ความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดี และกิจการอ่ืนใด อันจะ

สงเสริมสวัสดิภาพของราษฎรในจังหวัดนั้น

๔. ตั้งกระทูถามกรมการจังหวัด ในที่ประชุมสภาในขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ไดแตกรมการ

จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน

สําคัญของจังหวัด

๕. ใหคําปรึกษาในปญหาตางๆ เมื่อรฐับาลรองขอ

มาตรา ๕๖ กรมการจังหวัดยอมมีสิทธิไปประชุมและแสดงความเห็นในสภาจังหวัดได แตไมมีสิทธิออกเสียง

มาตรา ๕๗ สภาจังหวัดอาจเลือกสมาชิกของสภามีจํานวนตั้งแต ๓ ถึง ๕ นาย ตั้งขึ้นเปนคณะกรรมาธิการ
จังหวัดมีอํานาจหนาที่ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณ ซึ่งต้ังทางจังหวัดและสอบสวนการคลังทางจังหวัดตามระเบียบ

ซึง่จะไดมพีระราชกฤษฎกีากาํหนดไวและใหมอีํานาจหนาทีไ่กลเกลีย่ขอแตกตางระหวางเทศบาล อกีทัง้ใหมอีาํนาจหนาที่

อื่นๆ ตามที่จะไดมีพระราชบัญญัติกําหนดไว
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หมวดที่ ๔

สหเทศบาล

มาตรา ๕๘ ถามกีจิการบางประเภทซึง่แตลาํพงัเทศบาลเดยีวไมสามารถจะทาํได กใ็หจดัตัง้องคการขึน้เปนพิเศษ

สําหรับกิจการนั้นๆ มีสภาพเปนทะบวงการเมืองเรียกวา สหเทศบาล มีเจาหนาที่ประกอบดวยผูแทนของบรรดาเทศบาล

ซึ่งมีสวนเก่ียวของอยูดวย

การตัง้สหเทศบาล จะทาํไดกแ็ตโดยบทพระราชบญัญตัซิึง่จะไดกําหนดนามระเบยีบการและอาํนาจหนาทีไ่วดวย

มาตรา ๕๙ สหเทศบาลอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสําหรับกิจการอันจะพึงกระทํา และอาจกูเงินได

เมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแลว

หมวดที่ ๕

บทบัญญัติฉะเพาะกาล

มาตรา ๖๐ ทองถิ่นใดไดมีสภาพเปนเทศบาลแลว ใหรัฐบาลแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีพื้นที่ความรูตามท่ี

จะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไว ใหเปนสมาชิกของสภาทองถิ่นเหลานั้นเพื่อใหเปนผูเริ่มการ

และภายในกําหนดเวลา ๑ ป นับแตวันท่ีสภาทองถ่ินไดมีการประชุมกันคร้ังแรกใหสมาชิกของสภาทองถ่ิน 

ประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภท ประเภทท่ี ๑ ไดแกผูที่พลเมืองไดเลือกตั้งตามท่ีกลาวไวในตอนตนแหงพระราชบัญญัตินี้ 

ประเภทที่ ๒ ไดแกผูที่รัฐบาลไดแตงตั้งมีจํานวนไมเกินสมาชิกประเภทที่ ๑

ทองถิ่นใดมีผู สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ไดมีการศึกษาจบประถมศึกษาสามัญมากกวากึ่งจํานวนทั้งหมดแลว 

ใหสภาทองถิ่นนั้นประกอบดวยสมาชิกประเภทที่ ๑ แตประเภทเดียว

มาตรา ๖๑ เมื่อตําบลใดไดมีฐานะเปนเทศบาลแลว ใหผูแทนตําบลที่ไดรับเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนที่ปรึกษาพิเศษสําหรับคณะมนตรีตําบลนั้นและใหอยูในตําแหนงนี้ตลอดวาระที่ไดรับ

เลือกตั้งเปนผูแทนตําบล มีหนาที่ใหคําปรึกษาเมื่อคณะมนตรีตําบลรองขอ

และใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยตําบล สารวัตรกํานัน เปนพนักงานของเทศบาลอยูในความบังคับบัญชา

ของคณะมนตรีตําบล

มาตรา ๖๒ เมื่อจังหวัดใดไดมีสภาจังหวัดแลว ใหผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนที่ปรึกษาพิเศษสําหรับสภาจังหวัดนั้น และใหอยูในตําแหนงนี้ตลอดวาระท่ีไดรับเลือกตั้ง

เปนผูแทนราษฎร มีหนาที่ใหคําปรึกษาเมื่อสภาจังหวัดรองขอ

มาตรา ๖๓ ภายใตบังคับ แหงมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัตินี้ ทานวาใหคงใชบทพระราชบัญญัติปกครอง
ทองที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ และบทกฎหมายอืน่ๆ วาดวยการปกครองทองทีแ่ละวาดวยสุขาภบิาลตามทีเ่ปนอยูในเวลานีไ้ปจนกวา

จะไดมีบทพระราชบัญญัติใหมมาใชแทน
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มาตรา ๖๔ ถาสุขาภิบาลใด ไดเปลี่ยนสภาพเปนเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหโอนบรรดาทรัพยสิน

ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสุขาภิบาลนั้นเปนของเทศบาลนั้น

หมวดที่ ๖

การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา ๖๕ ใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ประกาศมา ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนป ๙ ในรัชชกาลปจจุบัน

        ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

           (ตามมติของคณะรัฐมนตรี)

            เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ

            รัฐมนตรี

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๗๗ ราชกิจจานุเบกษา จากเลมที่ ๕๑  หนา ๘๒



    

สถาบันปรีดี  พนมยงค

มีความยินดีขอเชญทานรวมงาน

การแสดงปาฐกถาปรีดี  พนมยงค  ประจําป  ๒๕๕๗

ครบรอบ ๘๒ ป การอภิวัฒนสยาม 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ครบรอบ ๑๙ ป สถาบันปรีดี   พนมยงค

วันอังคารท่ี  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๗   ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค
สถาบันปรีดี   พนมยงค  เลขที่ ๖๕/๑  ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหลอ)   แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน

 ๑๔.๐๐ น. การแสดงปาฐกถาปรีดี   พนมยงค ประจําป ๒๕๕๗  

   หัวขอ “วาดวยความไมเสมอภาคในสงคมไทย”
  โดย ดร. ประจักษ  กองกีรติ    อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ๑๕.๐๐ น. การอภิปรายหัวขอ 

   “แนวความคิดประชาธิปไตยสมบูรณ ของปรีดี  พนมยงค”
  วิทยากร   ดร.วรวิทย  กนิษฐะเสน  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิปรีดี  พนมยงค

   ดร.มรกต  เจวจินดา  ไมยเออร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค

   ดร.อนุสรณ  ธรรมใจ  กรรมการมูลนิธิปรีดี  พนมยงค 

ดําเนินรายการโดย   เจนวิทย  เชื้อสาระถี  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร  

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สนธุสวัสดิ์  ยอดบางเตย   พิธีกรในงาน

สํานักงานสถาบันปรีดี พนมยงค  โทรศัพท ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑  โทรสาร  ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙

อีเมล: pridiinst@yahoo.com  เว็บไซต : www.pridiinstitute.com / www.pridi-phoonsuk.org /

www.facebook.com/pridibanomyong.inst



เสวนา 
เร่อง 

“เคาโครงเศรษฐกิจ
กับประชาธปไตยสมบูรณ”





วันปรดี พนมยงค
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖





“วันปรีดี พนมยงค”“วันปรีดี พนมยงค”
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

“ปรีดี พนมยงค กับ ๘๐ ป “ปรีดี พนมยงค กับ ๘๐ ป 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง”มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง”
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