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บทที ่1 
การเมืองการปกครองก่อนสมัยสุโขทยั 

 
บทน า 
 ชาติไทยมาจากไหน หลายคนคงสงสัยในประวติัศาสตร์ชาติ
ไทย  ซ่ึงสามารถยอ้นยุคก่อนก าเนิดกรุงสุโขทัย  เป็นส่ิงท่ีคนท่ี
สนใจประวติัศาสตร์ตอ้งคน้หาความจริง เหตุการณ์ก่อนประวติักรุง
สุโขทยัเร่ิมตั้ง พ.ศ.694 จนส้ินสุดใน พ.ศ. 743 เก่ียวกบัจกัรพรรดิ
ท้าวพันตาหรือขุน เทียนแห่งสหราชอาณาจักรคี รีรัฐ ซ่ึงเป็น
ประวติัศาสตร์ยคุฟูนนั ซ่ึงเป็นอาณาจกัรเก่าแก่ มีอ  านาจอยูน่านกวา่ 
500 ปี  เร่ิมต้นพุทธศตวรรษท่ี 6 ส้ินสุดในพุทธศตวรรษท่ี 11    
(นวลจนัทร์ ตุลารักษ.์ 2547 : 34) 
 เร่ิมจากอาณาจกัรฟูนันท่ีเคยเป็นอาณาจกัรท่ีรุ่งเรืองเคยเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ทางทะเลระหว่างจีนกบัอินเดีย จะเป็นแรกเร่ิมท่ี
ผูอ่้านจะได้เข้าใจความเป็นมาของชนชาติไทย ผูเ้ขียน จะเขียน
เรียงล าดบัความเป็นไปของประวติัศาสตร์พอสังเขปใหผู้ท่ี้สนใจได้
เป็นพื้นฐานก่อนท่ีจะศึกษาอยา่งลึกซ้ึงต่อไป 
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ประวตัิศาสตร์ไทย 
ค าวา่ไทย เป็นช่ือรวมของชนเผา่มอง

โกล  ซ่ึงแบ่งแยกออกเป็นหลายสาขา เช่น 
ไทยอาหม ในแควน้อสัสัม ไทยใหญ่  ไทย
น้อยไทยโท้ ในแควน้ตั้งเก๋ียอุปนิสัยปกติ
มกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักสันติ และความเป็น
อิสระ 

 ความเจริญของชนชาติไทยน้ี สนันิษฐานวา่ มีอายไุล่เล่ียกนัมา
กับความเจริญของชาวอียิปต์ บาบิโลเนีย และอัสสิเรียโบราณ     
ไทยเป็นชาติท่ีมีความเจริญมาก่อนจีนจากการศึกษาของอตัถนิช 
โภคทรัพย ์ไดก้ล่าวถึงความเจริญของประวติัศาสตร์ไทยผ่านมวย
ไทย ซ่ึงจดัเป็นศิลปะโบราณ (อตัถนิช โภคทรัพย.์ 2552 :21) 
 นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เคร่ืองแต่งกายตาม
ประเพณีแลว้ ยงักล่าวถึงลีลาและกระบวนท่าเคล่ือนไหว ผูกพนัอยู่
กับประสบการณ์ ในสามนิกายสองศาสนา1 ท่ี เป็นสากลใน                  
ยคุอารยธรรมโบราณแห่งลุ่มน ้ าสินธุ โดยเฉพาะศิลปะ การใชก้ าลงั
แขน เรียกว่าธนุเวท ซ่ึงธนูเป็นอาวุธส าคญัของก าลงัรบแห่งอารย
ธรรมเมโสโปเตเมีย บนท่ีราบไทกริส ยูเฟรติส กองทัพของ

                                                           
1 นิกายสรรวาสติวาทของพระพุทธศาสนากบั ไศวนิกายไวษณพนิกายของฮินดู 

ทีม่า : www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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อาณาจกัรอสัสิเรียน และบาบิโลเนียน ตามด้วยกองทพัหลกัของ
จกัรวรรดิเปอร์เซีย และสุดทา้ยเป็นของชาวไซเธียนส์นานาเผา่ เช่น
เผ่าศกะ เผ่างว้ยสี หรืออวื่อฉีท่ีมีราชวงศ์กุษาณเป็นผูน้ า (อตัถนิช 
โภคทรัพย ,์ 2552, 32-34.)และก่อนชาวยุโรป ซ่ึงขณะนั้นยงัเป็น
พวกอนารยชนอยู่ เป็นระยะเวลา ประมาณ 5,000 -6,000 ปีมาแลว้  
ท่ีชนชาติไทยได้เคยมีท่ีท ากินเป็นหลักฐาน  มีการปกครองเป็น
ปึกแผ่น และมีระเบียบแบบแผนอยู่ ณ ดินแดนซ่ึงเป็นประเทศจีน
ในปัจจุบนั 
 สิ ล เว  ผู ้ เขี ยนหนั ง สื อ ไ วยากรณ์ ไท ยโท้  ได้ก ล่ าว ถึ ง
ประวติัศาสตร์ไทย เม่ือประมาณ 3,500 ปี ก่อนพุทธศกัราช  ชนชาติ
ไทยไดอ้พยพขา้มเทือกเขาเทียนชาน  เดินทางมาจนถึงท่ีราบลุ่มอนั
อุดมสมบูรณ์ ณ บริเวณตน้แม่น ้ าฮวงโห และแม่น ้ าแยงซีเกียง และ
ไดต้ั้งถ่ินฐานอยู ่ณ บริเวณท่ีแห่งนั้น  แลว้ละเลิกอาชีพเล้ียงสัตวแ์ต่
เดิม  เปล่ียนมาเป็นท าการกสิกรรม ความเจริญก็ยิง่ทวมีากข้ึน มีการ
ปกครองเป็นปึกแผน่ และไดข้ยายท่ีท ากินออกไปทางทิศตะวนัออก
ตามล าดบั (ไพฑูรย ์พงศะบุตร. 2541: 3) 
 ในขณะท่ีชนชาติไทยมีความเป็นปึกแผน่อยู ่ณ ดินแดนและมี
ความเจริญดงักล่าว  ชนชาติจีนยงัคงเป็นพวกเล้ียงสัตว ์ท่ีเร่ร่อน
พเนจรอยูต่ามแถบทะเลสาบแคสเป้ียน สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ ท่ีบนัทึกโดยซือหม่า ไดก้ล่าวถึงเทพเจา้สร้างโลก 
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สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ จีน  อารยธรรมยิ่งใหญ่แต่โบราณแห่ง
ตะวนัออก ผูเ้รียบเรียง ดวงธิดา ธาเมศวร์ ส านกัพิมพแ์พรธรรมยุค
แห่งอารยธรรมจีนเร่ิมตน้ท่ี ราชวงศเ์ซ่ีย โดยเร่ิมตน้ ประมาณ 1500 
ปีก่อนพุทธศักราช ซ่ึงตรงกับสมัยยุคส าริดโดยมีเมืองหลวงช่ือ       
เออ้หล่ีโถว (ดวงธิดา ธาเมศวร์. 2554 :39) ต่อมาเม่ือ ประมาณกว่า
หน่ึงพนัปีท่ีไทยอพยพเข้ามาอยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเรียบร้อยแล้ว     
ชนชาติจีนจึงได้อพยพเข้ามาอยู่ในลุ่มน ้ าดังกล่าวน้ีบ้าง  และได้
พบว่าชนชาติไทยได้ครอบครอง และมีความเจริญอยู่ก่อนแล้ว                   
ในระหว่างระยะเวลานั้น  เราเรียกตวัเองว่าอ้ายลาว หรือพวกมุง 
ประกอบกนัข้ึนเป็นอาณาจกัรใหญ่ถึงสามอาณาจกัร ดว้ยกนัคือ 
 อาณาจักรลุง  ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือบริเวณต้นแม่น ้ าเหลือง 
(ฮวงโห)  

อาณาจักรปา  ตั้ งอยู่ทางใตล้งมาบริเวณพื้นท่ีทางเหนือของ
มณฑลเสฉวน อาณาจักรปาจัดว่าเป็นอาณาจักรท่ีส าคัญกว่า
อาณาจกัรอ่ืน 
 อาณาจักรเงีย้ว  ตั้งอยูท่างตอนกลางของลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียง 
 ทั้ งสามอาณาจักรน้ี  มีความเจริญ รุ่งเรืองข้ึนตามล าดับ  
ประชากรก็เพิ่มมากข้ึน  จึงได้แผ่ขยายอาณาเขตออกมาทางทิศ
ตะวนัออก โดยมีแม่น ้าแยงซีเกียงเป็นแกนหลกั 
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 จากความอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีถ่ินท่ีอยู่ใหม่ มีอิทธิพลท าให้
เปล่ียนแปลงอุปนิสัยเดิม ตั้งแต่คร้ังยงัท าการเล้ียงสัตว ์ท่ีโหดเห้ียม 
และชอบรุกราน  มาเป็นชนชาติท่ีมีใจกวา้งขวาง รักสงบพอใจความ
สนัติ อนัเป็นอุปนิสยัท่ีเป็นมรดกตกทอดมาถึงไทยรุ่นหลงัต่อมา  
  
 ความเป็นมาของชนชาติไทย 
 1. ชนชาติจีนเข้ามารู้จักชนชาติไทยเป็นคร้ังแรก 
 เม่ือแหล่งท ามาหากินทางแถบทะเลสาบแคสเป้ียนเกิด
อตัคดัขาดแคลน ท าให้ชนชาติจีนตอ้งอพยพเคล่ือนยา้ยมาทางทิศ
ตะวนัออก เม่ือประมาณ 2,500 ปี ก่อนพุทธศกัราช ชนชาติจีนได้
อพยพขา้มเทือกเขาเทียนชาน ท่ีราบสูงโกบี  จนมาถึงลุ่มแม่น ้ าไหว 
จึงไดต้ั้งถ่ินฐานอยู ่ณ ท่ีนั้น และมีความเจริญข้ึนตามล าดบั  ปรากฏ
มีปฐมกษัตริย์ของจีนช่ือ ฟูฮี ได้มีการสืบวงศ์กษัตริย์กันต่อมา       
แต่ขณะนั้นจีนกบัไทยยงัไม่รู้จกักนั  ล่วงมาจนถึงสมยัพระเจา้ยู ้จีน
กบัไทยจึงไดรู้้จกักนัคร้ังแรก  โดยมีสาเหตุมาจากท่ีพระเจา้ยู ้ไดมี้
รับสัง่ใหมี้การส ารวจ พระราชอาณาเขตข้ึน ต่อมาเม่ือชนชาติจีนเร่ิม
ขยายดินแดน จึงเกิดกระทบกระทั้ งกับชนชาติไทยเร่ืองการแย่ง
ท่ีดิน ในช่วงน้ีจีนเรียกไทยวา่ “ไต๋” ชาวจีนจึงไดม้ารู้จกัชาวไทย ได้
เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอา้ยลาว จึงยกยอ่งนบัถือถึงกบั
ให้สมญาอาณาจกัรอ้ายลาวว่า อาณาจกัรไต๋  ซ่ึงมีความหมายว่า
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อาณาจักรใหญ่  สันนิษฐานว่า เป็นสมัยแรกท่ี จีนกับไทยได้
แลกเปล่ียนสมัพนัธไมตรีต่อกนั 
 
 2. อาณาจักรอ้ายลาวถูกรุกราน 
 เม่ือประมาณ 390 ปี ก่อนพทุธศกัราช พวกจีนไดถู้กชนชาติ
ตาดรุกราน พวกตาดไดล่้วงเลยเขา้มารุกรานถึงอาณาจกัรอา้ยลาว
ด้วย  อาณาจกัรลุงซ่ึงอยู่ทางเหนือ ต้องประสบภยัสงครามอย่าง
ร้ายแรง ในท่ีสุดก็ตอ้งท้ิงถ่ินฐานเดิม อพยพลงมาทางนครปา ซ่ึงอยู่
ทางใต้ ปล่อยให้พวกตาดเข้าครอบครองนครลุง ซ่ึงมีอาณาเขต
ประชิดติดแดนจีน ฝ่ายอาณาจกัรจีนในเวลาต่อมาเกิดการจลาจล  
พวกราษฎรพากนัอพยพหนีภยัสงคราม เขา้มาในนครปาเป็นคร้ัง
แรก  เม่ืออพยพมาอยู่กันมากเข้า ก็มาเบียดเบียนชนชาติไทยใน    
การครองชีพ  ชนชาติไทยทนการเบียดเบียนไม่ได ้จึงไดอ้พยพจาก
นครปามาหาท่ีท ากินใหม่ทางใต้คร้ังใหญ่ เม่ือประมาณ 50 ปี     
ก่อนพุทธศกัราช แต่อาณาจกัรอ้ายลาวก็ยงัคงอยู่จนถึงประมาณ 
พ.ศ. 175  อาณาจกัรจีนเกิดมีแควน้หน่ึง คือ แควน้จ๋ิน มีอ านาจข้ึน
แลว้ใชแ้สนยานุภาพเขา้รุกรานอาณาจกัรอา้ยลาว นบัเป็นคร้ังแรกท่ี
ไทยกบัจีนไดร้บพุ่งกนั  ในท่ีสุดชนชาติไทยก็เสียนครปาให้แก่จีน 
เม่ือ พ.ศ.205 ผลของสงครามท าให้ชาวนครปาท่ียงัตกคา้งอยูใ่นถ่ิน
เดิม อพยพเขา้มาหาพวกเดียวกนัท่ีอาณาจกัรเง้ียว  ซ่ึงขณะนั้นยงั
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เป็นอิสระอยู่ไม่ไดอ้ยู่ในอ านาจของจีน  แต่ฝ่ายจีนยงัคงรุกรานลง
ทางใตสู่้อาณาจกัรเง้ียวต่อไป  ในท่ีสุดชนชาติไทยก็เสียอาณาจกัร
เง้ียวใหแ้ก่ พระเจา้จ๋ินซีฮ่องเต ้เม่ือปี พ.ศ. 328  
 
 3. อาณาจักรเพงาย 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 400 - 621  เม่ืออาณาจกัรอา้ยลาวถูกรุกรานจาก
จีน ทั้ งวิธีรุกเงียบ และรุกรานแบบเปิดเผยโดยใช้แสนยานุภาพ     
จนชนชาติไทยอ้ายลาวส้ินอิสรภาพ จึงได้อพยพอีกคร้ังใหญ่       
แยกยา้ยกนัไปหลายทิศหลายทาง เพื่อหาถ่ินอยู่ใหม่ ได้เขา้มาใน
แถบลุ่มแม่น ้ าสาละวิน ลุ่มแม่น ้ าอิรวดี  บางพวกก็ไปถึงแควน้
อสัสัม  บางพวกไปยงัแควน้ตงัเก๋ีย เรียกวา่ไทยแกว บางพวกเขา้ไป
อยู่ท่ีแควน้ฮุนหน า พวกน้ีมีจ  านวนค่อนข้างมาก ในท่ีสุดได้ตั้ ง
อาณาจกัรข้ึน เม่ือ พ.ศ. 400  เรียกวา่อาณาจกัรเพงาย 
 ในสมัยพระเจ้าขุนเมือง ได้มีการรบระหว่างไทยกับจีน 
หลายคร้ังผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ สาเหตุท่ีรบกันเน่ืองจากว่า       
ทางอาณาจักรจีน พระเจ้าวู่ต่ี เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และ               
ได้จัดสมณทูตให้ไปสืบสวนพระพุทธศาสนาท่ีประเทศอินเดีย      
แต่การเดินทางของสมณทูตต้องผ่านเข้ามาในอาณาจักรเพงาย        
พอ่ขนุเมืองไม่ไวใ้จจึงขดัขวาง (บุนมี เทบสีเมือง. 2553 :150) ท าให้
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กษตัริยจี์นขดัเคืองจึงส่งกองทพัมารบ ผลท่ีสุดชาวเพงายตอ้งพ่าย
แพ ้เม่ือ พ.ศ.456 
 ต่อมาอาณาจักรจีนเกิดการจลาจล ชาวนครเพงายจึงได้
โอกาสแขง็เมือง ตั้งตนเป็นอิสระ จนถึง พ.ศ. 621 ฝ่ายจีนไดร้วมกนั
เป็นปึกแผน่และมีก าลงัเขม้แขง็ ไดย้กกองทพัมารุกรานไทย  สาเหตุ
ของสงครามเน่ืองจากพระเจา้ม่ิงต่ี กษตัริยจี์นไดว้างแผนการขยาย
อาณาเขต โดยใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือ โดยไดส่้งสมณทูตไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาย ังประเทศใกล้เคียง ส าหรับนครเพงายนั้ น          
เม่ือพระพุทธศาสนาแผไ่ปถึงพอ่ขนุลิวเมา ซ่ึงเป็นหวัหนา้ก็เล่ือมใส 
ชาวนครเพงายโดยทั่วไปก็ยอมรับนับถือเป็นศาสนาประจ าชาติ  
ดว้ยต่างก็ประจกัษใ์นคุณค่าของพระธรรมอนัวิเศษยอดเยีย่ม  นบัวา่
สมยัน้ีเป็นสมยัส าคญั ท่ีพระพุทธศาสนาไดแ้ผ่เขา้มาถึงอาณาจกัร
ไทย คือ เม่ือประมาณ พ.ศ. 612  เม่ือเป็นเช่นนั้นฝ่ายจีนจึงถือวา่ไทย
ต้องเป็นเมืองข้ึนของจีนด้วย  จึงได้ส่งขุนนางเข้ามาควบคุมการ
ปกครองนครเพงาย เม่ือทางไทยไม่ยอมจึงเกิดผิดใจกนั  ฝ่ายจีนได้
กรีฑาทัพใหญ่เข้าโจมตีนครเพงาย นครเพงายจึงเสียอิสรภาพ      
เม่ือ พ.ศ.621 (หอมรดกไทย. www.heritage.thaigov.net.) 
 
 
 

http://www.heritage.thaigov.net/
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 4. อาณาจักรน่านเจ้า (พ.ศ. 1193 - 1823) 
 หลงัจากนครเพงายเสียแก่จีนแลว้ ก็
ไดมี้การอพยพคร้ังใหญ่กนัอีกคร้ังหน่ึง ลง
มาทางทิศใต้และทางทิศตะวันตก  ส่วน
ใหญ่มกัเขา้มาตั้งอยู่ตามลุ่มแม่น ้ า  ในเวลา
ต่อมาไดเ้กิดมีเมืองใหญ่ข้ึนถึง 6 เมือง ทั้ง 6 
เมืองต่างเป็นอิสระแก่กัน ประกอบกับใน
หว้งเวลานั้นกษตัริยจี์นก าลงัเส่ือมโทรม 
แตกแยก ออกเป็นสามก๊ก  ก๊กของเล่าป่ี อนัมีขงเบง้เป็นผูน้ า ไดเ้คย
ยกมาปราบปรามนครอิสระของไทย ซ่ึงมีเบ้งเฮกเป็นหัวหน้าได้
ส าเร็จ  ชาวไทยกลุ่มน้ีจึงตอ้งอพยพหนีภยัจากจีน              
 ต่อมาเม่ือ  พ .ศ. 850 พวกตาดได้ยกก าลังเข้ารุกราน 
อาณาจกัรจีนทางตอนเหนือ  เม่ือตีได้แลว้ก็ตั้งตนข้ึนเป็นกษตัริย์
ทางเหนือมี ปักก่ิงเป็นเมืองหลวง  ส่วนอาณาจกัรทางใต ้กษตัริย์
เช้ือสายจีนก็ครองอยูท่ี่เมืองน ่ากิง ทั้งสองพวกไดร้บพุ่งกนัเพื่อแยง่
ชิงความเป็นใหญ่ ท าใหเ้กิดการจลาจลไปทัว่อาณาจกัร ผลแห่งการ
จลาจลคร้ังนั้ นในต านานน่านเจ้า มีผูค้รองเมืองหรือผูเ้ป็นใหญ่
เหนือตน พวกม่าน เรียกกวา่ “เจา้” ต านานน่านเจา้ไดเ้ล่าขาน ว่าแต่
ละแควน้ เจา้ตระกูลเมือง (มุง) ตระกูล ม่งเส มีอ านาจมากกว่าเจา้
ตระกูลอ่ืน ซีล่ง ล่างกง มุ่งซุย  เอ้ียแซ และเท่งเซ้ียง จึงชิงเอาแควน้

ทีม่า : www.google.co.th 

http://www.google.co.th/


10 

อ่ืนๆ มารวมเป็นอาณาจกัร เรียกวา่ ไท-โมง้-โกวะ (แปลวา่ประเทศ
ไทย) (พลาดิศยั สิทธิธญักิจ. 255 : 62.) 
 นครม่งเสนับว่าเป็นนครส าคญั เป็นนครท่ีใหญ่กว่านคร
อ่ืนๆ และตั้ งอยู่ต  ่ากว่านครอ่ืนๆ จึงมีฐานะมั่นคงกว่านครอ่ืนๆ  
ประกอบกบัมีกษตัริยท่ี์มีพระปรีชาสามารถ และเขม้แข็ง คือ พระ
เจ้าสินุโล พระองค์ได้รวบรวมนครรัฐทั้ ง 6 เข้าเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกนัรวมเรียกวา่ อาณาจกัรม่งเส หรือหนองแส จากนั้นพระองค์
ไดว้างระเบียบการปกครองอาณาจกัรอย่างแน่นแฟ้น พระองค์ได้
ด าเนินนโยบายผูกมิตรกบัจีน  เพื่อป้องกนัการรุกราน เน่ืองจากใน
ระยะนั้ นไทยก าลังอยู่ในห้วงเวลาสร้างตัวจนมีอ านาจ  เป็น
อาณาจักรใหญ่ท่ีมีอาณาเขตประชิดติดกับจีน  ทางฝ่ายจีนเรียก
อาณาจกัรน้ีว่า อาณาจกัรน่านเจา้ หลกัฐานในต านานของการเกิด
อาณาจกัรน่านเจา้นั้น เจา้ตระกูลเมือง ผูค้รองอาณาจกัรน่านเจา้ ใน
ต านานเป็นคนสืบเช้ือสายมาจากมคธราษฎร (อินเดีย) มีเร่ืองราวเล่า
ไวว้่า พระราชาแห่งมคธราษฎรนั้นมีพระนามว่า เพี้ ยซูตี (อโศก 
มหาราช) พระองคมี์มเหสี พระนามวา่ นางเขียนเมืองควาย ทั้งสอง
มีโอรส ช่ือตีเมืองซู ต่อมาได้เป็นกษตัริยค์รองอาณาจกัรน่านเจา้ 
และมีบุตร 9 คน โดยการตั้งช่ือนั้นประเพณีนิยมน าช่ือบรรพบุรุษมา
น าหนา้ช่ือ ดงัน้ี 
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1. เมือซูฟูหล้า เป็นต้นตระกูลขอพวกกอยี ตะวนัตก
เฉียงใต ้16 แควน้ในน่านเจา้ 

2. เมืองซูเตียน เป็นตน้ตระกลูของพวกโท ้(ทิเบต) 
3. เมืองซูนา เป็นตน้ตระกลูของฮัน่ (จีน) 
4. เมืองซูซวน เป็นตน้ตระกูลของพวกม่าน ตะวนัออก 

(อยูใ่นกยุจิอิว กวางไซ กวางตุง้) 
5. เมืองซูตก เป็นต้นตระกูลของพวกเมืองน่านเจ้า มี

บุตร 12 คน บุตร 7 คนเป็นพระอรหันต์ และบุตร 5 คนเป็นเมธี 
หรือนกัปราชญ ์

6. เมืองซูโถ เป็นตน้ตระกลูของพวกลงักา (ชาวสิงหล) 
7. เมืองซูดิน เป็นตน้ตระกลูของพวกญวนตงัเก๋ีย 
8. เมืองซูส่ง เป็นตน้ตระกูลของพวกชินกะ (แควน้ผา

ซ่ือ) 
9. เมืองซูสู่ เป็นตน้ตระกูลของพวกกอยียาว พวกน่าน

เจา้ ภาคใตท่ี้ต่อกบัลาว 
เจ้าครองนครน่านเจ้ามีเจ้าเมืองซูซ่ง โอรสของตีเมืองซู    

ไดค้รองเมืองน่านเจา้ และมีเช้ือสายเป็นเจา้ครองนครเมืองน่านเจา้ 
ตามล าดบั 1. เจา้เมืองซูส่ง 2. เจา้จา้งเก่ียว 3. เจา้ชินกะ 4. เจา้นงเยา
วน โดยเจา้นงเยาวน ครองเมืองและขงเบง้ยกทพัมาปราบยงคีและ
เบง้เฮก ได้ถูกแต่งตั้งให้ครองเมืองคือรัฐเกียนนิง พร้อมกบัขอให ้
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นงเยาวน ใช้แซ่อย่างจีนว่า “จาง” ท าให้รัฐเกียนนิงมีเช้ือสายสกุล 
“จาง” ครองรัฐน้ีต่อไป 32 ชัว่คน ซ่ึงแตกต่างจากประวติัศาสตร์ท่ี
พระเจา้สีนุโลปกครองอาณาจกัรน่านเจา้ 
 แมว้า่อาณาจกัรน่านเจา้จะส้ินรัชสมยัพระเจา้สินุโลไปแลว้
ก็ตาม พระราชโอรสของพระองค์ซ่ึงสืบราชสมบัติ  ต่อมาก็ทรง
พระปรีชาสามารถ  นั่นคือพระเจ้าพีล่อโก๊ะ พระองค์ได้ท าให้
อาณาจักรน่านเจ้าเจริญ รุ่งเรืองยิ่ง ข้ึนไปกว่าเดิม อาณาเขตก็
กวา้งขวางมากข้ึนกวา่เก่า งานช้ินส าคญัของพระองคอ์ยา่งหน่ึงก็คือ 
การรวบรวมนครไทยอิสระ 5 นครเข้าด้วยกัน  และการเป็น
สมัพนัธไมตรีกบัจีน 

ในสมยัน้ีอาณาจกัรน่านเจา้ ทิศเหนือจดมณฑลฮุนหน า ทิศ
ใต้จดมณฑลยูนาน  ทิศตะวันตกจด ทิ เบต และพม่า และทิศ
ตะวนัออกจดมณฑลกวางไส  บรรดาอาณาจกัรใกลเ้คียงต่างพากนั
หวัน่เกรง และยอมอ่อนน้อมต่ออาณาจกัรน่านเจา้โดยทัว่หน้ากนั  
พระเจา้พีล่อโก๊ะมีอุปนิสัยเป็นนกัรบ จึงโปรดการสงคราม ปรากฏ
วา่คร้ังหน่ึง พระองคเ์สด็จเป็นจอมทพัไปช่วยจีนรบกบัชาวอาหรับ 
ท่ีมณฑลซินเกียง และพระองค์ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม ทาง
กษัตริย์จีนถึงกับยกย่องให้สมญานามพระองค์ว่า ยูนานอ๋อง  
พระองคเ์ป็นกษตัริยท่ี์เห็นการณ์ไกล  มีนโยบายในการแผอ่าณาเขต
ท่ีฉลาดสุขุมคมัภีรภาพ  วิธีการของพระองค์คือ ส่งพระราชโอรส
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ให้แยกยา้ยกันไปตั้ งบ้านเมืองข้ึนใหม่ทางทิศใต้ และทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่บริเวณ หลวงพระบาง ตงัเก๋ีย สิบสองปัน
นา  สิบสองจุไทย (เจา้ไทย) หวัพนัทั้งหา้ทั้งหก 
 กาลต่อมาปรากฏว่าโอรสองค์หน่ึงไดไ้ปสร้างเมืองช่ือว่า 
โยนกนคร ข้ึนทางใต ้เมืองต่าง ๆ ของโอรสเหล่าน้ีต่างก็เป็นอิสระ
แก่กนั เม่ือส้ินสมยัพระเจา้พีล่อโก๊ะ (พ.ศ. 1289) พระเจา้ โก๊ะล่อฝง  
ผูเ้ป็นราชโอรสไดค้รองราชยสืบต่อมา และไดด้ าเนินนโยบายเป็น
ไมตรีกบัจีนตลอดมา จนถึง พ.ศ. 1293 จึงมีสาเหตุขดัเคืองใจกนัข้ึน 
มูลเหตุเน่ืองจากว่า เจา้เมืองฮุนหน าไดแ้สดงความประพฤติดูหม่ิน
พระองค ์ พระองคจึ์งขดัเคืองพระทยั ถึงขั้นยกกองทพัไปตีไดเ้มือง
ฮุนหน า และหวัเมืองใหญ่น้อยอ่ืนๆ อีก 32 หัวเมือง  แมว้่าทางฝ่าย
จีนจะพยายามโจมตีกลบัคืนหลายคร้ังก็ไม่ส าเร็จ  ในท่ีสุดฝ่ายจีนก็
เข็ดขยาดและเลิกรบไปเอง ในขณะท่ีไทยท าสงครามกบัจีนไทยก็
ได้ท าการผูกมิตรกบัทิเบต เพื่อหวงัก าลงัรบ และเป็นการป้องกนั
อนัตรายจากดา้นทิเบต 
 เม่ือส้ินสมยัพระเจา้โก๊ะล่อฝง ราชนดัดาคือเจา้อา้ยเมืองสูง 
(อีเหมาซุน) ได้ข้ึนครองราชยสื์บต่อมา  มีเหตุการณ์ในตอนต้น
รัชกาล คือไทยกับทิเบตเป็นไมตรีกัน และได้รวมก าลงักันไปตี
แควน้เสฉวนของจีน แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ในเวลาต่อมา ทิเบตถูก
รุกรานและได้ขอก าลงัจากไทยไปช่วยหลายคร้ัง  จนฝ่ายไทยไม่
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พอใจ ประจวบกนัในเวลาต่อมา ทางจีนไดแ้ต่งฑูตมาขอเป็นไมตรี
กบัไทย  เจา้อา้ยเมืองสูงจึงคิดท่ีจะเป็นไมตรีกบัจีน เม่ือทางทิเบต
ทราบระแคะระคายเขา้ก็ไม่พอใจ  จึงคิดอุบายหักหลงัไทย แต่ฝ่าย
ไทยไหวทนัจึงสวมรอยเขา้โจมตีทิเบตย่อยยบั ตีได ้หัวเมืองทิเบต 
16 แห่ง  ท าใหทิ้เบตเกรงกลวัฝีมือของไทยนบัตั้งแต่นั้นมา 
 ในเวลาต่อมากษตัริยน่์านเจา้ในสมยัหลงัอ่อนแอ และไม่มี
นิสัยเป็นนักรบ ดังปรากฏในตามบนัทึกของฝ่ายจีนว่า ในสมยัท่ี
พระเจา้ฟ้าข้ึนครองราชย ์เม่ือปี พ.ศ. 1420 นั้น ไดมี้พระราชสาส์น
ไปถึงอาณาจกัรจีน ชวนใหเ้ป็นไมตรีกนั  ทางฝ่ายจีนก็ตกลง เพราะ
ยงัเกรงในฝีมือ และความเขม้แข็งของไทยอยู่ แต่กระนั้นก็ไม่ละ
ความพยายามท่ีจะหาโอกาสรุกรานอาณาจกัรน่านเจา้  ปรากฏว่า
พระเจา้แผ่นดินจีนได้ส่งราชธิดา หงางฝ่า ให้มาอภิเษกสมรสกบั
พระเจา้ฟ้า เพื่อหาโอกาสรุกเงียบในเวลาต่อมา โดยไดพ้ยายามผนั
แปรขนบธรรมเนียมประเพณีในราชส านกั ใหมี้แบบแผนไปทางจีน
ทีละน้อยๆ ดังนั้ นราษฎรน่านเจ้าก็พากันนิยมตาม จนในท่ีสุด 
อาณาจกัรน่านเจา้ก็มีลกัษณะคลา้ยกบัอาณาจกัรจีน  แมว้่าส้ินสมยั
พระเจ้าฟ้า กษัตริย์น่านเจ้าองค์หลังๆ ก็คงปฏิบัติตามรอยเดิม 
ประชาชนชาวจีนก็เข้ามาปะปนอยู่ด้วยมาก  แม้กษัตริย์เองก็มี
สายโลหิตจากทางจีนปะปนอยูด่ว้ยแทบทุกองค ์ จึงก่อใหเ้กิดความ
เส่ือม ความอ่อนแอข้ึนภายใน มีการแยง่ชิงราชสมบติักนัในบางคร้ัง  
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จนในท่ีสุดเกิดการแตกแยกในอาณาจกัรน่านเจา้ ความเส่ือมได้
ด าเนินต่อไปตามล าดับ จนถึงปี พ.ศ. 1823  ก็ส้ินสุดลงด้วยการ
โจมตีของกุบไลข่าน (Kublai Khan) กษตัริยแ์ห่งราชอาณาจกัรจีน  
อาณาจกัรน่านเจา้กถึ็งกาลแตกดบัลงในคร้ังนั้น 
 ความเจริญของอาณาจักรน่านเจ้า ตามบันทึกของจีน
โบราณกล่าวไวว้่า นอกจากน่านเจ้าจะเป็นอาณาจักรใหญ่ท่ีมี
ประชากรหนาแน่นแลว้ ยงัมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูง ทางด้าน
การปกครองได้จัดแบ่งออกเป็น 9 กระทรวง คือ กระทรวงว่า
การทหาร กระทรวงจดัการส ามะโนครัว กระทรวงราชประเพณี 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงโยธา กระทรวง
พาณิชย ์ กระทรวงการคลงั และกระทรวงการต่างประเทศ มีเจา้
พนกังานส าหรับสอบคดัเลือกผูเ้ขา้รับราชการ  กองทหารก็จดัเป็น 
หมู่ หมวด กองร้อย กองพนั  มีธงประจ ากอง ทหารแต่งกายดว้ยเส้ือ
กางเกงท าดว้ยหนงัสัตว ์สวมหมวกสีแดงมียอด ถือโล่ห์หนงัแรด มี
หอกหรือขวานเป็นอาวธุ หากใครมีมา้กเ็ป็นทหารมา้  ทรัพยสิ์นของ
รัฐมียุง้ฉางส าหรับเสบียงของหลวง มีโรงมา้หลวง มีการเก็บภาษี
อากร มีการแบ่งปันท่ีนาใหร้าษฎรตามส่วน อาชีพทัว่ไปของราษฎร
คือการเพาะปลูก เม่ือรู้จกัปลูกฝ้ายก็มีการทอผา้ นอกจากนั้นก็มี
อาชีพขดุทอง  
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 5. อาณาจักรละว้า 
 อาณาจกัรละวา้  เม่ือประมาณ พ.ศ. 700 ชนชาติละวา้ซ่ึงเขา้
ครอบครองถ่ินเจา้พระยา ไดต้ั้งอาณาจกัรใหญ่ข้ึนสามอาณาจกัรคือ
ดินแดนแหลมทอง ก่อนท่ีไทยจะลงมาปกครองนั้น ปรีชา พงศภ์มร 
ไดท้  าการรวม รวมและเรียบเรียงไว ้ในหนงัสือ 45 กษตัริยไ์ทย ว่า 
แบ่งเป็นอาณาจกัรใหญ่ๆ 3 อาณาจกัร คือ   
 1. อาณาจกัรละวา้ อยูบ่นแหลมทองตอนกลางระหว่าง
ขอมกบัมอญ เป็นท่ีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าโขงตอนเหนือและ
ตะวนัออก ได้แก่ ดินแดนท่ีเป็นท่ีตั้ งจังหวดั เชียงใหม่ ล าปาง 
เชียงราย นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และร้อยเอ็ดทุกวนัน้ี 
พวกละวา้ บดัน้ีแทบสูญพนัธุ์ไปหมดแลว้ เหลืออยู่ตามป่าเขาบา้ง
เล็กนอ้ย มีภาษาพูดคลา้ยภาษาขอมโบราณ สันนิษฐานกนัว่า ละวา้
อาจสืบเน่ืองมาจากขอมโบราณเหมือนกนั ในบรรดาชาติใหญ่ๆ ทั้ง 
3 ในสุวรรณภูมิ คือ ละวา้ มอญ ขอม นั้น ละวา้หรือลาวนั้น เป็น
ชาติท่ีส าคญัท่ีสุด มีภูมิล าเนาอยูต่ามลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาทั้งสองฟาก 
ก่อนท่ีขอมจะแผ่เขา้คุม้ครองแผ่นดิน แถบน้ี ลาวได้แยกกนัอยู่ 3 
อาณาจกัร คือ 
  (1) อาณ าจักรลาวโคตรบูร ห รือ  พนม มี เมือง
นครพนมหรือสกลนครเป็นราชธานีไดแ้ก่ ดินแดนบริเวณจงัหวดั
ต่างๆ ท่ีเป็นมณฑลนครราชสีมาและอุดรธานีเดิม  
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  (2) อาณาจกัรลาวโยนกหรืออาณาจกัรยาง อนัมีเมือง
เงินยาง (หรือเชียงแสนริมแม่น ้ าโขงเด๋ียวน้ีเป็นเมืองร้าง) เป็นราช
ธานี (ได้แก่ดินแดนในบริเวณจงัหวดัต่างๆ เด๋ียวน้ี ท่ีเป็นมณฑล
พายพัเดิม)  
  (3) อาณาจกัรลาวทราวดี มีเมืองนครปฐมเป็นราช
ธานี (ไดแ้ก่ดินแดนบริเวณจงัหวดัต่างๆ เด๋ียวน้ีเป็นจงัหวดัพระนคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุ รี สระบุ รี ลพบุ รี 
นครสวรรค ์และพิษณุโลก)  
 2.  อาณาจักรมอญอยู่ทางลุ่มแม่น ้ าคงตอนใต้และลุ่ม
แม่น ้ าอิรวดีตอนใต ้มอญมีอาณาจกัรอยู่ทางตะวนัตกของสุวรรณ
ภูมิมาแต่โบราณกาล ก่อนพม่าซ่ึงชาวเขารุกรานลงมาจากทิเบต คร้ัง
กาลล่วงมาอาณาจกัรมอญก็เส่ือมอ านาจลงทุกที จนกระทัง่ตกเป็น
ของพม่าจนถึงทุกวนัน้ี มอญและขอมเช่ือกันว่าเป็นเผ่าเดียวกัน 
อพยพมาจากอินเดียภาคใต ้ปะปนกบัพวกพื้นเมืองเดิมบนสุวรรณ
ภูมิ เพราะภาษาพูดเป็นภาษาของขอมโบราณเหมือนกัน (ปรีชา 
พงศภ์มร. 2516 : 28-33) 
 

6. การแผ่อ านาจของขอมและพม่า 
 ประมาณปี พ.ศ. 601 โกณฑัญญะ ซ่ึงเป็นชาวอินเดียได้
สมรสกบันางพญาขอมและต่อมาได้ข้ึนเป็นกษตัริย ์ครอบครอง
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ดินแดนของนางพญาขอม จัดการปกครองบ้านเมืองด้วยความ
เรียบร้อย  ท านุบ ารุงกิจการทหาร ท าให้ขอมเจริญข้ึนตามล าดบั  มี
อาณาเขตแผ่ขยายออกไปมากข้ึน  ในท่ีสุดก็ได้ยกก าลังไปตี
อาณาจกัรโคตรบูรณ์ ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ีอยู่ทางเหนือของละวา้ไว้
ได ้แลว้ถือโอกาสเขา้ตีอาณาจกัรทวาราวดี 
 ต่ อ ม า เม่ื อ ป ระม าณ ปี  พ .ศ .1 6 0 0กษั ต ริ ย์พ ม่ าผู ้ มี
ความสามารถองคห์น่ึง คือ พระเจา้อโนธรามงัช่อ ไดย้กกองทพัมาตี
อาณาจกัรมอญ เม่ือตีอาณาจกัรมอญไวใ้นอ านาจได้ แลว้ก็ยกทพั
ล่วงเลยเข้ามาตีอาณาจักรทวาราวดี  และมีอ านาจครอบครอง
ตลอดไปทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา  อ  านาจของขอมก็สูญส้ินไป  
แ ต่ เม่ื อ ส้ินสมัยพระเจ้าอโนธรามัง ช่อ  อ าน าจของพ ม่ าใน               
ลุ่มน ้ าเจา้พระยา ก็พลอยเส่ือมโทรมดบัสูญไปดว้ย เพราะกษตัริย์
พม่าสมยัหลงัเส่ือมความสามารถและมกัแย่งชิงอ านาจซ่ึงกนัและ
กนั เปิดโอกาสให้แว่นแควน้ต่าง ๆ ท่ีเคยเป็นเมืองข้ึน ตั้ งตวัเป็น
อิสระไดอี้ก  ในระหว่างน้ี พวกไทยจากน่านเจา้ ไดอ้พยพเขา้มาอยู่
ในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นจ านวนมากข้ึน  เม่ือพม่าเส่ือมอ านาจลง 
คนไทยเหล่าน้ีก็เร่ิมจัดการปกครองกันเองในลุ่มน ้ าเจ้าพระยา             
ฝ่ายขอมนั้นเม่ือเห็นพม่าทอดท้ิงแดนละวา้เสียแลว้  ก็หวนกลบัมา
จดัการปกครองในลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาอีกวาระหน่ึง โดยอา้งสิทธิ
แห่งการเป็นเจา้ของเดิม  อยา่งไรก็ตามอ านาจของขอมในเวลานั้นก็
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ซวดเซลงมากแลว้  แต่เน่ืองจากชาวไทยท่ีอพยพเขา้มาอยู่ยงัไม่มี
อ านาจเตม็ท่ี  ขอมจึงบงัคบัใหช้าวไทยส่งส่วยใหข้อม  พวกคนไทย
ท่ีอยู่ในเขตลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนใต ้ไม่กลา้ขดัขืน ยอมส่งส่วย
ใหแ้ก่ขอมโดยดี จึงท าใหข้อมไดใ้จ และเร่ิมขยายอ านาจข้ึนไปทาง
เหนือ ในการน้ี เข้าใจว่าบางคร้ังอาจต้องใช้ก าลังกองทัพ เข้า
ปราบปราม บรรดาเมืองท่ีขดัขืนไม่ยอมส่งส่วย ขอมจึงสามารถแผ่
อ  านาจข้ึนไปจนถึงแควน้โยนก 
 ส่วนแควน้โยนกนั้น ถือตนวา่ไม่เคยเป็นเมืองข้ึนของขอม
มาก่อน จึงไม่ยอมส่งส่วยให้ตามท่ีขอมบงัคบั ขอมจึงใช้ก าลงัเขา้
ปราบปรามนครโยนกไดส้ าเร็จ พระเจา้พงัคราช กษตัริยแ์ห่งโยนก
ล าดบัท่ี 43 ได้ถูกเนรเทศไปอยู่ท่ีเมืองเวียงสีทอง (หอมรดกไทย. 
www.heritage.thaigov.net.) 
 

7. แคว้นโยนกเชียงแสน   (พ.ศ. 1661 - 1731) 
ดงัได้ทราบแล้วว่าโอรสของ

พระเจา้ พีล่อโก๊ะ องคห์น่ึง ช่ือพระ
เจา้สิงหนวติั ได้มาสร้างเมืองใหม่
ข้ึนทางใต ้ช่ือเมืองโยนกนาคนคร 
เมืองดังก ล่ าว น้ี อยู่ใน เขตละว้า    
หรือในแควน้โยนก เม่ือประมาณปี  

ทีม่า :  www.google.co.th 

http://www.heritage.thaigov.net/
http://www.google.co.th/


20 

พ.ศ. 1111  เป็นเมืองท่ี รุ่งเรืองของย่านนั้ น ในเวลาต่อมาก็ได้
รวบรวมเมืองท่ีอ่อนน้อมตั้ งข้ึนเป็นแควน้ ช่ือโยนกเชียงแสน          
มีอาณาเขตทางทิศเหนือตลอดสิบสองปันนา  ทางใต้จดแควน้       
หริภุญชัย มีกษตัริย์สืบเช้ือสายต่อเน่ืองกนัมา จนถึงสมยัพระเจา้    
พงัคราชจึงไดฝ่้ายแพแ้ก่ขอม 
 อยา่งไรก็ตาม พระเจา้พงัคราชตกอบัอยูไ่ม่นานนกั ก็กลบั
เป็นเอกราชอีกคร้ังหน่ึง ดว้ยพระปรีชาสามารถของพระโอรสองค์
น้อย คือ พระเจา้พรหม  ซ่ึงมีอุปนิสัยเป็นนักรบ และมีความกล้า
หาญ  ไดส้ร้างสมก าลงัผูค้น ฝึกหดัทหารจนช านิช านาญ  
 แล้วคิดต่อสู้กับขอม ไม่ยอมส่งส่วยให้ขอม เม่ือขอมยก
กองทพัมาปราบปรามก็ตีกองทพัขอมแตกพ่ายกลบัไป  และยงัได้
แผ่อาณาเขตเลยเขา้มาในดินแดนขอม ไดถึ้งเมืองเชลียง และตลอด
ถึงลานนา ลานช้าง  แลว้อญัเชิญพระราชบิดา กลบัไปครองโยนก
นาคนครเดิม แลว้เปล่ียนช่ือเมืองเสียใหม่วา่ชยับุรี ส่วนพระองคเ์อง
นั้นลงมาสร้างเมืองใหม่บนฝ่ังแม่น ้ ากก ช่ือเมืองชยัปราการ (อ าเภอ
เวียงชัย จงัหวดัเชียงราย) เม่ือพระเจา้พรหมส้ินพระชนม์ พระเจา้
ไชยศิริ พระโอรสครองเมืองต่อมา (พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ, 2554 : 
76) นอกจากน้ีก็ให้พระเชษฐา คือ เจ้าทุกขิตราช ด ารงต าแหน่ง
อุปราช  นอกจากนั้ นก็สร้างเมืองอ่ืน ๆ เช่น เมืองชัยนารายณ์  
นครพางค าใหเ้จา้นายองคอ่ื์น ๆ ปกครอง 
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 เม่ือส้ินรัชสมยัพระเจา้พงัคราช พระเจา้ทุกขิตราชก็ไดข้ึ้น
ครองเมืองชยับุรี ส่วนพระเจา้พรหม และโอรสของพระองค์ก็ได้
ครองเมืองชยัปราการต่อมา  ในสมยันั้นขอมก าลงัเส่ือมอ านาจ จึง
มิไดย้กก าลงัมาปราบปราม  ฝ่ายไทยนั้น แมก้ าลงัเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบ 
แต่ก็คงยงัไม่มีก าลงัมากพอท่ีจะแผ่ขยาย อาณาเขตลงมาทางใตอี้ก
ได ้ ดงันั้นอาณาเขตของไทยและขอมจึงประชิดกนัเฉยอยูเ่ม่ือส้ินรัช
สมัยพระเจ้าพรหม กษัตริย์องค์ต่อๆ  มาอ่อนแอและหย่อน
ความสามารถ ซ่ึงมิใช่แต่ท่ีนครชัยปราการเท่านั้น ความเส่ือมได้
เป็นไปอยา่งทัว่ถึงกนัยงันครอ่ืนๆ เช่น ชยับุรี ชยันารายณ์ และนคร
พางค า ดังนั้นในปี พ.ศ. 1731  เม่ือมอญกรีฑาทพัใหญ่มารุกราน
อาณาจกัรขอมไดช้ยัชนะแลว้ก็ล่วงเลยเขา้มารุกรานอาณาจกัรไทย
เชียงแสน ขณะนั้ นโอรสของพระเจ้าพรหม คือ พระเจ้าชัยศิริ 
ปกครองเมืองชัยปราการ ไม่สามารถต้านทาน ศึกมอญได ้             
จึงจ าเป็นต้องเผาเมือง เพื่อมิให้พวกข้าศึกเข้าอาศัย  แล้วพากัน
อพยพลงมาทางใตข้องดินแดนสุวรรณภูมิ  จนกระทัง่มาถึงเมืองร้าง
แห่งหน่ึงในแขวงเมืองก าแพงเพชร ช่ือเมืองแปป  ได้อาศยัอยู่ท่ี
เมืองแปปอยูห่ว้งระยะเวลาหน่ึง  เห็นวา่ชยัภูมิไม่สู้เหมาะ เพราะอยู่
ใกล้ขอม จึงได้อพยพลงมาทางใต้จนถึงเมืองนครปฐมจึงได้พกั
อาศยัอยู ่ณ ท่ีนั้น 
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 ส่วนกองทัพมอญ หลังจากรุกรานเมืองชัยปราการแล้ว       
ก็ไดย้กล่วงเลยตลอดไปถึงเมืองอ่ืน ๆ ในแควน้โยนกเชียงแสน จึง
ท าให้พระญาติของพระเจา้ชัยศิริ ซ่ึงครองเมืองชัยบุรี ตอ้งอพยพ
หลบหนีขา้ศึกเช่นกนั ปรากฏว่าเมืองชยับุรีนั้นเกิดน ้ าท่วม บรรดา
เมืองในแควน้โยนกต่างก็ถูกท าลายลงหมดแลว้  พวกมอญเห็นว่า
หากเข้าไปตั้ งอยู่ก็อาจเสียแรง เสียเวลา และทรัพย์สินเงินทอง
เพื่อท่ีจะสถาปนาข้ึนมาใหม่ ดังนั้ นพวกมอญจึงยกกองทัพกลับ  
เป็นเหตุให้แว่นแควน้น้ีว่างเปล่า ขาดผูป้กครองอยู่ห้วงระยะเวลา
หน่ึง 
 ในระหวา่งท่ีฝ่ายไทย ก าลงัระส ่าระสายอยูน้ี่ เป็นโอกาสให้
ขอมซ่ึงมีราชธานีอุปราชอยู่ท่ีเมืองละโว ้ถือสิทธ์ิเขา้ครองแควน้
โยนก แลว้บงัคบัให้คนไทยท่ีตกค้างอยู่นั้นให้ส่งส่วยให้แก่ขอม  
ความพินาศของแควน้โยนกคร้ังน้ี ท าใหช้าวไทยตอ้งอพยพแยกยา้ย
กนัลงมาเป็นสองสายคือ สายของพระเจา้ชยัศิริ อพยพลงมาทางใต ้
และไดอ้าศยัอยู่ชัว่คราวท่ีเมืองแปปดงักล่าวแลว้ ส่วนสายพวกชยั
บุรีไดแ้ยกออกไปทางตะวนัออกของสุโขทยั จนมาถึงเมืองนครไทย 
จึงได้เข้าไปตั้ งอยู่  ณ  เมืองนั้ นด้วยเห็นว่าเป็นเมืองท่ี มีชัยภู มิ
เหมาะสม  เพราะเป็นเมืองใหญ่ และตั้งอยูสุ่ดเขตของขอมทางเหนือ  
ผูค้นในเมืองนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทย  อยา่งไรกต็ามในชั้นแรกท่ี
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เขา้มาตั้งอยู่นั้นก็คงตอ้งยอมข้ึนอยู่กบัขอม ซ่ึงขณะนั้นยงัมีอ านาจ
อยู ่
 ในเวลาต่อมา เม่ือคนไทยอพยพลงมาจากน่านเจ้าเป็น
จ านวนมาก ท าให้นครไทยมีก าลงัผูค้นมากข้ึน ขา้งฝ่ายอาณาจกัร
ลานนาหรือโยนกนั้น  เม่ือพระเจา้ชยัศิริท้ิงเมืองลงมาทางใต ้โดยไป
สร้างเมืองใหม่ คือเมืองไตรตรึงส์ อยู่ในบริเวณเมืองก าแพงเพชร
พลาดิศยั แลว้ก็เป็นเหตุให้ดินแดนแถบนั้นว่างผูป้กครองอยู่ระยะ
หน่ึง  แต่ในระยะต่อมาชาวไทยท่ีคา้งการอพยพ อยูใ่นเขตนั้นก็ได้
รวมตัวกัน ตั้ งเป็นบ้านเมืองข้ึนหลายแห่งตั้ งเป็นอิสระแก่กัน  
บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนั้นท่ีนับว่าส าคญั มีอยู่สาม
เมืองดว้ยกนั คือ นครเงินยาง อยูท่างเหนือ นครพะเยา อยูต่อนกลาง 
และเมืองหริภุญไชย อยู่ลงมาทางใต ้ ส่วนเมืองนครไทยนั้นด้วย
เหตุท่ีวา่มีท่ีตั้งอยูป่ลายทาง การอพยพ และอาศยัท่ีมีราชวงศเ์ช้ือสาย
โยนกอพยพมาอยูท่ี่เมืองน้ี จึงเป็นท่ีนิยมของชาวไทยมากกว่าพวก
อ่ืน  จึงได้รับยกย่องข้ึนเป็นพ่อเมือง  ท่ีตั้ งของเมืองนครไทยนั้น
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองเดียวกนักบัเมืองบางยาง  ซ่ึงเป็นเมือง
ใหญ่ มีเมืองข้ึน และเจา้เมืองมีฐานะเป็นพอ่ขนุ 
 เม่ือบรรดาชาวไทย เกิดความคิดท่ีจะสลดัแอก ของขอม
คร้ังน้ี  บุคคลส าคญัในการน้ีก็คือ พ่อขุนบางกลางท่าว ซ่ึงเป็นเจา้
เมืองบางยาง และพ่อขนุผาเมือง เจา้เมืองราดไดร่้วมก าลงักนัยกข้ึน
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ไปโจมตีขอม จนไดเ้มืองสุโขทยัอนัเป็นเมืองหน้าด่านของขอมไว้
ได ้เม่ือปี พ.ศ. 1800 การมีชยัชนะของฝ่ายไทยในคร้ังนั้น นบัวา่เป็น
นิมิตหมายเบ้ืองตน้ แห่งความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทย  และ
เป็นลางร้ายแห่งความเส่ือมโทรมของขอม  เพราะนับแต่วาระนั้น
เป็นตน้มา ขอมกเ็ส่ือมอ านาจลงทุกที จนในท่ีสุดกส้ิ็นอ านาจไปจาก
ดินแดนละวา้  แต่ยงัคงมีอ านาจปกครองเหนือลุ่มน ้ าเจา้พระยาตอน
ใตอ้ยู ่
 
สรุป 
 ความเจริญของชนชาติไทยน้ี สนันิษฐานวา่ มีอายไุล่เล่ียกนัมา
กบัความเจริญของ ชาวอียิปต์บาบิโลเนีย  และอสัสิเรียโบราณชน
ชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นอยู่ ณ ดินแดนและมีความเจริญ  ชน
ชาติ จีนย ังคงเป็นพวกเล้ียงสัตว์ ท่ี เร่ ร่อนพเนจรอยู่ตามแถบ
ทะเลสาบแคสเบียนชนชาติจีนจึงได้อพยพเข้ามาอยู่ในลุ่มน ้ า
ดงักล่าวน้ีบา้ง  และไดพ้บวา่ชนชาติไทยไดค้รอบครอง และมีความ
เจริญอยู่ก่อนแลว้  สมยัพระเจา้ยู ้ จีนกบัไทยจึงไดรู้้จกักนัคร้ังแรก  
โดยมีสาเหตุมาจากท่ีพระเจา้ยู ้ไดมี้รับสั่งให้มีการส ารวจ พระราช
อาณาเขตข้ึน  ต่อมาเม่ือชนชาติ จีน เร่ิมขยายดินแดน จึงเกิด
กระทบกระทัง่กบัชนชาติไทยเร่ืองการแย่งท่ีดิน ในช่วงน้ีจีนเรียก
ไทยว่า"ไต๋" ชาวจีนจึงได้มารู้จกัชาวไทย ชนชาติไทยตั้งถ่ินฐาน
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ตั้งแต่อาณาจกัรอา้ยลาว และกอ็พยพจากอาณาจกัรอา้ยลาวเพราะถูก
จีนรุกราน ได้มาตั้งอาณาจกัรใหม่ท่ีอาณาจกัรเพงาย และก็อพยพ
ยา้ยถ่ินฐานจากการรุกรานของจีนมายงัอาณาจกัรน่านเจา้ และก็มา
ปกครองอาณาจักรละวา้ อาณาจักรลาวโคตรบูร อาณาจักรลาว
โยนก อาณาจกัรลาวทราวดี อาณาจกัรมอญ  ซ่ึงมอญกบัขอมเช่ือกนั
วา่เป็นเผา่เดียวกนั ท่ีอพยพจากอินเดียภาคใต ้ก่อนท่ีอาณาจกัรมอญ
จะถูกกลืนชาติ ส่วนคนไทยก็ตั้งอาณาจกัรโยนกเชียงแสน และมา
เสียแผน่ดินในสมยัพระเจา้พงัคราช แต่พระเจา้พงัคราชมีพระโอรส
ทรงปรีชาสามารถมาก คือพระเจ้าพรหม  ได้ยกทัพต่อสู้กับขอม
ประสบชยัชนะแลว้ทูลเชิญพระบิดา พระเจา้พงัคราชกลบัไปครอง
โยนกนครตามเดิม ส่วนพระองค์ก็สร้างเมืองใหม่ริมแม่น ้ ากก คือ
เมืองชยัปราการ หรืออ าเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั เวลา
ผ่านไปคนไทยก็อพยพจากอาณาจกัรน่านเจา้เพิ่มมากข้ึน และเร่ิม
ปลดแอก ความเป็นไทจากขอม โดยพ่อขุนบางกล่าวท่าว เจา้เมือง
บางยาง พอ่ขนุผาเมือง เจา้เมืองราด ไดย้กทพัโจมตีขอม จนไดเ้มือง
สุโขทยัท่ีเป็นเมืองหนา้ด่านของขอมได ้ 
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บทที ่2 
การเมืองและการปกครองสมยัสุโขทยั 

 
บทน า 
 ประวติัศาสตร์ชาติไทยได้มีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานจาก
การคน้พบศิลาจารึกหลกัท่ี 1 หรือจารึกพ่อขนุรามค าแหง ซ่ึงท าให้
ทราบเร่ืองราวประวติัศาสตร์ความเป็นมาสมยัสุโขทยั จากความ
เป็นมาก่อนถึงการเมืองการปกครองสมยัสุโขทยั  นกัประวติัศาสตร์
ได้พบหลกัฐานของชนชาติไทยว่าเป็นชาติท่ีเขา้มาอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าไม่นอ้ยกว่า 3,000 ปีมาแลว้ แสดงวา่คน
ไทยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งน้ีมาตั้งแต่ก่อนยุคกรุงสุโขทัย 
เป็นการลบลา้งความเช่ือวา่คนไทยอพยพมาจากเทือกเขา  อลัไต 
 
การก่อเกดิของกรุงสุโขทยั 
 ยอ้นเวลากลับไปดูประวติัศาสตร์ของเมืองสุโขทัย ตาม
หลักฐานท่ีมีคือ ต านานและศิลาจารึก สามารถแบ่งช่วงเวลา
ประวติัศาสตร์ของสุโขทยัออกมาไดเ้ป็น 2 ช่วง คือช่วงสมยัต านาน 
กับช่วงสมัยศิลาจารึก (เอกวุฒิ วงษ์มาลัย. 2554 : 38) ช่วงสมัย
ต านาน เร่ืองราวสุโขทยั นกัประวติัศาสตร์พยายามปะติดปะต่อจาก
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ต านานต่างๆ ท่ีมีอยู่ ดังเช่น ต านานเมืองเหนือ อย่างพงศาวดาร
เหนือ ซ่ึงในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า สุโขทยัมีฤาษีมาเป็นผูส้ร้าง
เมือง แต่สร้างเมืองแรกคือ ศรีสัชนาลยัหรือสวรรคโลกก่อน ต่อมา
จึงเร่ิมขยายออกไปสร้างเมืองอ่ืนๆ เช่นสุโขทยั ก าโพชนคร เป็นตน้ 
โดยมีศรีสัชนาลยัหรือสวรรคโลกเป็นศูนยก์ลาง หรือจากเอกสาร
ค าให้การกรุงเก่า ประวติัศาสตร์สุโขทัยกล่าวว่า จันทราชาเป็น
โอรสของพระเจ้าสุริยราชาเช้ือสายพระเจ้าปทุมวงศ์ครองเมือง
สุโขทยัเม่ือ พ.ศ. 1651 อยูกิ่นกบันางนาคมีโอรสช่ือพระร่วง ไม่ยอม
ส่งส่วยน ้าต่อประเจา้กรุงอนัทปรัษฐ ์(กรมศิลปากร. 2507 : 11)  
 ก่อนปี พ.ศ. 1761 อ านาจของอาณาจกัรเขมรรุ่งเรืองมากใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ โดยมีศูนยก์ลางอ านาจทางลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา
อยูท่ี่เมืองละโว ้(ลพบุรี) เขมรมีการปกครองในดินแดนแถบน้ีแบบ
ราชาธิปไตย กษตัริยจ์ะส่งขุนนางมาปกครองเมืองบริวาร โดยเมือง
บริวารจะส่งส่วยเป็นบรรณาการใหแ้ก่พระนครหลวง ขณะเดียวกนั
บางถ่ินอาจเป็นอิสระมีอ านาจปกครองตวัเองแบบนครรัฐ กลุ่มชน
คงไม่ใหญ่โต ผูป้กครองเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งจากกลุ่มชนใหเ้ป็น
ผูป้กครองบริเวณท่ีมีความส าคญัไดแ้ก่  เมืองศรีเทพ บริเวณวดัจุฬา
มณี และบริเวณเมืองสุโขทยั และเมือง ศรีสัชนาลยั ในปี พ.ศ. 1762 
ก่อนหน้าท่ีจะมีการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทัยข้ึนมาผลจากการ
ตีความในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี 2 ระบุว่าเดิมเมืองสุโขทยัมี ผูน้  า
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คนไทยช่ือพ่อขุนศรีนาวน าถุม เป็นเจา้เมืองปกครองอยู่ ภายหลงั
เม่ือพ่อขุนศรีนาวน าถุมส้ินพระชนม์แลว้ ขอมสมาดโขลญล าพง 
เป็นนายทหารขอมท่ีเป็นใหญ่ ไดน้ าก าลงัทหารเขา้ยึดเมืองสุโขทยั
ไวไ้ด ้ทางฝ่ายไทยไดมี้การเตรียมการเพื่อยึดเมืองสุโขทยักลบัคืน
จากขอมสมาดโขลญล าพง โดยมีผูน้  าไทย 2 คน ไดแ้ก่ พ่อขุนบาง
กลางหาว เจา้เมืองบางยาง แล พ่อขุนผาเมือง  เจา้เมืองราด พ่อขุน
ทั้งสอง เป็นสหายสนิทกนั และมีความสัมพนัธ์กนัทางเครือญาติ 
ร่วมกนัน าก าลงัเขา้ชิงเมืองสุโขทยักลบัคืนมา เม่ือยึดเมืองสุโขทยั
จากขอมได้เรียบร้อยแล้ว พ่อขุนผาเมืองได้ยกทัพออกจากเมือง
สุโขทยั เพื่อให้กองทพัของพ่อขุนบางกลางหาวเขา้สู่เมืองสุโขทยั 
พร้อมกนันั้น พ่อขุนผาเมืองทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวข้ึน
เป็นกษตัริยค์รองเมืองสุโขทยั แลว้ถวายพระนามของพระองค์ท่ี
ไดรั้บจากกษตัริยข์อม คือ ศรีอินทรบดินทราทิตย ์ ใหเ้ป็นเกียรติแก่
พ่อขุนบางกลางหาว พร้อมทั้งมอบพระขรรคไ์ชยศรี แต่พ่อขุนบาง
กลางหาว  ทรงใช้พระนามใหม่ว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์ ซ่ึงเป็น
ปฐมกษัต ริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง (ประวัติศาสตร์สุโขทัย . 
http://www.sukhothai.go.th/history/hist_04.htm) 
  สุโขทัยเป็นอิสระจากเขมร เม่ือส้ินรัชกาลของพระเจ้าชัย       
วรมนัท่ี 7 พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์ ทรงเป็นปฐมกษตัริย ์ มีพระมเหสี
ช่ือ นางเสือง มีพระราชโอรส 3 พระองค์ ราชธิดา 2 พระองค์ โดย 
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พระราชโอรสองคใ์หญ่ส้ินพระชนม ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว ์องคท่ี์สอง 
ทรงพระนามว่า บาลเมือง องค์ท่ีสาม คือ พ่อขุนรามค าแหง ไดรั้บ
พระนามน้ี เม่ือชนะขุนสามชน เจา้เมืองฉอด ปี พ.ศ.1820 พ่อขุน
รามค าแหงข้ึนครองราชยห์ลังการสวรรคตของพ่อขุนบาลเมือง 
สุโขทยัมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดในสมยัพ่อขุนรามค าแหง โดย
มีอาณาเขต ทิศเหนือติดเมืองล าพูน ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติด
เทือกเขาดงพญาเย็น และภูเขาพนมดงรัก ทิศตะวนัตกติดเมือง       
หงสาวดี และทิศใตติ้ดแหลมมลาย ู
 
ปัจจัยทีเ่อื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทยั 

การสร้างเมืองสุโขทยัมีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสถาปนาอาณาจกัร
สุโขทยั  มี  2  ดา้น  คือ 

1. ปัจจยัภายใน    ไดแ้ก่ 
 1.1 ประเสริฐ วิทยารัฐและคณะ (2540: 68) ได้อธิบายถึง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนากรุงสุโขทยัวา่มีผูน้  าท่ีเขม้แขง็  ในสมยั
นั้นผูน้  าคนไทยท่ีกลา้หาญมีสติปัญญาเฉียบแหลมและรอบคอบ 2 
คน  ซ่ึงเป็นสหายกนั  ไดแ้ก่  พ่อขุนผาเมือง  เจา้เมืองราด  และพ่อ
ขุนบางกลางหาว  เจา้เมืองบางยาง ไดร่้วมกนัรวบรวมคนไทยและ
ก าลงัเขา้ต่อสู้กบัขอมจนสามารถขบัไล่ขอมไปไดส้ าเร็จ  
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 1.2 มีขวญัและก าลงัใจดี การท่ีคนไทยมีผูน้ าท่ีเขม้แข็งมี
ความสามารถ ท าให้มีขวญัและก าลงัใจดี  มีความเช่ือมัน่วา่จะต่อสู้
เอาชนะขอมได้  ต่างก็มีความปรารถนาท่ี จะขบัไล่ขอมออกไป  
เพื่อจะไดมี้ความเป็นอิสระและมีเอกราชสมบูรณ์  จึงไดผ้นึกก าลงั
กนัต่อสู้และเอาชนะขอมไดส้ าเร็จ 
 1.3 รับความเป็นอิสระ คนไทยมีนิสัยรักอิสระไม่ชอบให้
ผูใ้ดกดข่ีข่มเหงบงัคบั  ดงันั้นเม่ือพ่อขุนบางกลางหาว  และพ่อขุน
ผาเมืองได้ร่วมมือกันขับไล่ขอมเพื่อให้ คนไทยได้รับอิสรภาพ      
จึงไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากชาวไทยทุกคนดว้ยดี  จนสามารถา
ขบัไล่ขอมและปลดปล่อยกรุงสุโขทยัเป็นอิสระไดใ้นท่ีสุด 
 1.4 บา้นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ เมืองสุโขทยัเป็นเมืองท่ี
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรมีการเพาะปลุก  การเล้ียงสัตว ์
และการจบัสัตว์น ้ า ท าให้ผูค้นเข้ามาอาศัย ตั้ งบ้านเรือนกันเป็น
ชุมชนท่ีค่อนขา้งหนาแน่น เมืองสุโขทยัจึงพร้อมดว้ยเสบียงอาหาร 
และก าลงัคน 
 2. ปัจจยัภายนอก 
  2.1 ขอมมักจะรุกรานและแผ่อ  านาจเข้าไปในอาณาจกัร
อ่ืนๆ ตอ้งท าสงครามรบพุ่งเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะกบั
อาณาจกัรจามปา กษตัริยข์อมตอ้งท าสงครามยืดเยื้อหลายรัชกาล  
ตอ้งเสียก าลงัคน เสบียงอาหาร ทรัพยากรและขาดการท านุบ ารุง
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บา้นเมือง ท าให้ตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจประชาชนทอ้แทเ้บ่ือ
หน่าย 
  2.2 การท่ีขอมขยายอาณาเขตออกไปไกล  ท าให้ไม่
สามารถออกไปไกล  ท าใหไ้ม่สามารถรักษาอ านาจไวไ้ดอ้ยา่งถาวร  
แมจ้ะแกปั้ญหา โดยตั้งเมืองใหญ่ให้เป็นศูนย ์อ  านาจ  เช่น  ลพบุรี  
สุโขทยั  แต่การปกครองก็มิไดมี้ประสิทธิภาพในท่ีสุดก็ไม่สามารถ
รักษาอ านาจของคนในดินแดนชาติอ่ืนท่ีตนยดึครองไวไ้ด ้
  2.3 การสร้างปราสาทหรือเทวสถานไวป้ระดิษฐานศิวลึงค ์  
เพื่อการบูชาและการสร้างสาธารณูปโภคของกษตัริยแ์ต่ละพระองค ์
ก็เป็นอีกเหตุหน่ึงท่ีท าให้ขอมเส่ือมอ านาจ  เพราะตอ้งใช้แรงงาน  
ใช้ทรัพยากรและเสบียงอาหารจ านวนมากมาย ความอ่อนแอทาง
เศรษฐกิจท าให้ตอ้งเก็บภาษีจากประชาชนมากข้ึน ประชาชนจึงไม่
ร่วมมือกบัทางราชการ ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี  อาณาจกัรขอมจึงเส่ือม
ลง  เปิดโอกาสให้คนไทยไดร่้วมกนัก าจดัอ านาจอิทธิพลของขอม
ได้ส า เร็ จ  (ป ระวัติ ศ าสต ร์ สุ โขทัย .http://www.kwc.ac.th/0e-
book%20ThaiKingdom/10SuKoTi3.htm) 
  การปกครองสมัยสุโขทัย  เป็นการปกครอง ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ท่ีอ  านาจสูงสุด อยู่กับพระมหากษัตริย ์      
แต่เน่ืองจากอาณาเขตของสุโขทยั ไม่กวา้งขวางนกั ประชากรก็ยงัมี
ไม่มาก  รวมทั้ งกษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชา ปกครองอาณาจักร 
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เสมือนเป็นผูน้ าชุมชน หรือพ่อเมือง  การปกครองในระยะแรกของ
สมยัสุโขทยั จึงมีลกัษณะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกอนั
เป็นลักษณะเด่นของการปกครอง ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหากษัตริยก์ับประชาชนตั้ งแต่สมัย     
พ่อขุนศรีอินทราทิตยจ์นถึงสมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราชเป็นไป
อย่างใกล้ชิด ยึดความสัมพันธ์แบบครอบครัว แบบเครือญาติ         
ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีปฏิบัติกันมาแต่เดิม นั่นคือยึดครอบครัวเป็น     
หลกัส าคญัในการปกครอง (ดนยั ไชยโยธา.2548:36) อนัเน่ืองจาก
เป็นอาณาจกัรท่ีมีขนาดไม่ใหญ่โตและมีจ านวนประชากรพอเหมาะ
ต่อการปกครอง (เปรียบเทียบไดก้บัการปกครองรัฐเผา่ชนท่ีหวัหนา้
มีความใกลชิ้ดและเป็นกนัเองกบัประชาชนท่ีมีจ านวนระหว่าง 6-7 
พนัคน 

สมัยสุโขทัยนั้ นมีรูปแบบการ
ปกครองในลักษณะนครรัฐ คือแต่ละ
เมืองนั้ นปกครองตนเองไม่ข้ึนต่อกัน 
ด้วยเหตุท่ีเมืองสุโขทัยนั้ นไม่ได้เป็น
ศูนยก์ลางการปกครองแต่เพียงแห่งเดียว 
เมืองอ่ืนก็เป็นศูนยก์ลางการปกครองมี
อ านาจเป็นอิสระในเขตแดนของตน 
(พลาดิศยั สิทธิธญักิจ. 2552 : 476) 

ทีม่า :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูป้กครอง และผูถู้กปกครอง    
จึงเป็นไปในรูปแบบการใช้ระบบเครือญาติเป็นพื้นฐานจึงเป็นบ่อ
เกิดกษัตริย์แบบ  “ปิตุราชา” หรือพ่อปกครองลูก (Paternalism)    
และค าน าหน้าพระนามว่า พ่อขุน เป็นการช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหว่างกษตัริยก์บัประชาชนว่ามีความใกลชิ้ดเยี่ยงพ่อปกครองลูก 
ซ่ึงไดป้รากฏในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ดา้นท่ี 1 วา่ 

“เม่ือชัว่พ่อกู กูบ  าเรอแก่พ่อกู กูบ  าเรอแก่แม่กู กูไดต้วัเน้ือ
ตวัปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูไดห้มากส้มหมากหวาน อนัใดกินอร่อยดี 
กู เอามาแก่พ่อกู  กูไปตีหนังว ังช้างได้ กู เอามาแก่พ่อกู  กูไปท่
บา้นท่เมือง ไดช้า้งไดง้วง ไดป่ั้วไดน้าง ไดเ้งินไดท้อง กูเอามาเวน
แก่พ่อกู พ่อกูตาย ยงัพี่กู  กูพร ่ าบ าเรอแก่พี่กู  ดังบ าเรอแก่พ่อก ู          
พี่กตูาย จึงไดเ้มืองแก่กทูั้งกลม เม่ือชัว่พอ่ขนุรามค าแหง เมือสุโขทยั
น้ีดี...” 

แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่
และลูกวา่มีความผกูพนัลูกมีความเคารพพ่อแม่ อนัเป็นความผกูพนั
ในครอบครัว (ประเสริฐ วทิยารัฐ และคณะ. 2540 : 33) 

การปกครองแบบพ่อปกครองลูกเด่นชดัมากในสมยัพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชโดยพระองคท์รงโปรดให้สร้างกระด่ิงแขวนไว้
ท่ีหน้าประตูพระราชวงั เม่ือประชาชนมีเร่ืองเดือดร้อนก็ให้ไปสั่น
กระด่ิงร้องเรียน พระองค์ก็จะเสด็จมารับเร่ืองราวร้องทุกข์ และ
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โปรดให้สร้างพระแท่นมนงัคศิลาอาสน์ไดก้ลางดงตาล ในวนัพระ
จะนิมนตพ์ระสงฆม์าเทศน์สั่งสอนประชาชน หากเป็นวนัธรรมดา
พระองค์จะเสด็จออกให้ประชาชนเขา้เฝ้าและตดัสินคดีความดว้ย
พระองคเ์อง 

ดงัขอ้ความในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 วา่  
“…ในปากประตูมีกระด่ิงอันหน่ึงแขวนไวห้ั้ น ไพร่ฟ้า

หน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความ เจ็บท้องขอ้งใจมันจะ
กล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระด่ิงอันท่านแขวนไว้ พ่อขุน
รามค าแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือถาม สวนความแก่มันโดยซ่ือ 
ไพร่ในเมืองสุโขทยัน้ีจ่ึงชม...” 

จากหลกัฐานปรากฏในศิลาจารึก หลกัท่ี 4 5 จะเห็นไดว้่า 
สถานภาพของพระมหากษตัริยใ์นสมยักรุงสุโขทยันั้นมีฐานะเป็น
ผูป้กครอง และเป็นศูนยร์วมอ านาจบริหารราชอาณาจกัร พ่อขุน
หรือพระมหากษัตริย์หน้าท่ีของพ่อขุน คือ การดูแล ท านุบ ารุง 
รักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน รวมไปถึงการวินิจฉยัตดัสิน
ขอ้พิพาทของพลเมืองการลงโทษผูก้ระท าความผิด ส่งเสริมพุทธ
ศาสนา อบรมสั่งสอนให้ประชาชนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีและเม่ือเกิด
สงคราม พอ่ขนุกจ็ะเป็นผูน้ าทพัต่อสู้ผูรุ้กรานรวมถึงการขยายอาณา
เขตจากการขยายอาณาเขตออกไปอย่างรวดเร็วเป็น เหตุให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้  ากบัราษฎร เหินห่างออกจากกนัมากข้ึน 
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การปกครองภายหลงัสมยัพ่อขุนรามค าแห่ง มหาราช ได้
เปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของขอม  คือ  ยกยอ่งฐานะของกษตัริย์
ให้สูงข้ึน  พระนามของกษตัริย ์จึงเปล่ียนแปลงจาก "พ่อขุน" เป็น  
"พญา" ลักษณะการปกครอง ท่ีเป็นการกระจายอ านาจ คือ การ
กระจายอ านาจจากศูนยก์ลาง ไปยงัเมืองอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี เพื่อรักษาและ
ป้องกันมิให้ดินแดนเหล่านั้นถูกแย่งชิง เม่ือถึงสมยัพญาลิไท ได้
ทรงเร่ิมแนวคิดเก่ียวกบั “ธรรมราชา” โดยเปล่ียนบทบาทผูน้ าจาก
พ่ อ ขุ น เป็ น กษัต ริ ย์ผู ้ มี จ ริ ยว ัต รงด งาม  ยึด มั่น ใน ค าส อน
พระพุทธศาสนา โดยหลกัแห่งทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัรผูเ้ป็น
กษตัริยจึ์งเป็นผูมี้คุณธรรมน่าเล่ือมใส จนไดรั้บฉันทานุมติัจากคน
ทั้งปวงใหท้ าหนา้ท่ี ดงันั้นอ านาจของกษตัริยจึ์งเป็นอ านาจอนัชอบ
ธรรมไดม้าจากการมีคุณธรรมเหนือบุคคลทัว่ไป มิใช่อ านาจท่ีเกิด
จากบารมี บุญญา หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใดๆ 

การน าคติกษตัริย ์แบบธรรมราชามาใช้ในสมยัพญาลิไท          
ก็เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองควบคู่ไปกับวิธีการทางทหาร    
เพราะในช่วงพญาลิไทข้ึนครองราชยเ์มืองต่างๆ ของสุโขทยัต่าง
พยายามแยกตวัเป็นอิสระ ความเช่ือในระบบกษตัริยแ์บบธรรมราชา
จึงเป็นกลวธีิหน่ึงในการแกปั้ญหาทางการเมืองท่ีก าลงัสบัสนวุน่วาย
เป็นการเรียกร้องให้เกิดการยอมรับ การเคารพเช่ือฟังและศรัทธา
จากประชาชน และหัวเมืองต่างๆ ท่ีก าลงัจะแยกตวั และดว้ยเหตุท่ี



37 

พลเมืองได้รับอิทธิพลความคิดเร่ืองธรรมราชาจากพุทธศาสนา 
พุทธหีนยาน (เถรวาท) ลทัธิลงักาวงศ์ แนวคิดเร่ืองธรรมราชาจึง
สามารถสอดคลอ้งกบัแนวความคิดและความเช่ือของประชาชนท่ีมี
อยูเ่ป็นฐานเดิมอยู่แลว้ ธรรมราชาจึงถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทาง
การเมืองยติุความวุน่วายทั้งปวงได ้

รูปแบบการปกครองของสุโขทัยมีทั้ งการรวมอ านาจ      
การมอบอ านาจ และการกระจายอ านาจ โดยจดัแบ่งหัวเมืองท่ีอยู่
รายรอบราชธานี  ออกเป็นหัว เมืองชั้ นใน  หัว เมืองชั้ นนอก               
ประเทศราช 

1. การปกครองส่วนกลาง เป็นการปกครองภายในราชธานี 
หรือเมืองหลวง ได้แก่ สุโขทัย เป็นท่ีตั้ งของคณะผู ้ปกครอง มี
กษตัริยเ์ป็นประมุข มีอ านาจการปกครองเมืองหลวงครอบคลุม
อย่างเด็ดขาดไปถึงเมืองลูกหลวง (เมืองหน้าด่าน) ซ่ึงเป็นหัวเมือง
ชั้นในอยูล่อ้มรายรอบราชธานี (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
2535 : 12) อาณาเขตของสุโขทยักวา้งขวางใหญ่โตมาก จากหลกั
ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 กล่าวว่า “...มีเมืองกวา้งช้างหลาย ปราบเบ้ือง
ตะวนัออกรอดสระหลวง สองแคว ลุมบาจายสคาเท้าฝ่ังของเถิง
เวียงจนัทน์ เวียงค า เป็นท่ีแล้ว เบ้ืองหัวนอนรอดคนที พระบาง
แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรีศรีธรรมราช ฝ่ังทะเลเป็นทีแลว้ 
เบ้ืองตะวนัตกรอดเมืองแอด เมืองหงสาวดีสมุทรหาเป็นแดน     
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เบ้ืองตีนนอนรอดเมืองแพร่ เมืองมาน เมืองพลวั พน้ฝ่ังของเมือง
ชาว...” นักประวติัศาสตร์ทัว่ไปเช่ือว่า สุโขทยั เป็นราชธานีแห่ง
แรกของชาวไทยในแหลมอินโดจีนตอนกลาง (ประวติัศาสตร์
สุโขทยั. http://www.sukhothai.go.th/history/hist_04.html) 

2. การปกครองส่วนภูมิภาค หรือหัวเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ราย
รอบราชธานี 

 2.1 หวัเมืองชั้นใน คือ เมืองหนา้ด่าน หรือเมืองลูกหลวง 
สร้างข้ึนในสมยัพ่อขุนบาลเมือง โดยพ่อขุนรามค าแหง เม่ือคร้ังยงั
ไม่ไดข้ึ้นครองราชย ์ใหช่ื้อวา่ นครศรีสัชนาลยั เป็นด่านแรกทางทิศ
เหนือ จากนั้นไดส้ร้างเมืองหนา้ด่าน ทั้ง 4 ทิศ ไดแ้ก่ ทิศใต ้= เมือง
สระหลวง (พิจิตร), ทิศตะวนัออก = เมืองสองแคว (พิษณุโลก), ทิศ
ตะวนัตก = เมืองนครชุม (ก าแพงเพชร) 

 2.2 หัวเมืองชั้นนอก คือ เมืองทา้วพระยามหานคร เป็น
เมืองขนาดใหญ่ พลเมืองเป็นคนไทย อยู่ไกลจากราชธานี โดยมี
เมืองขนาดเลก็อยูร่ายรอบหวัเมืองชั้นนอกอีกชั้นหน่ึง ผูป้กครองหวั
เมืองชั้นนอกจะไดรั้บการแต่งตั้งโดยตรงจากกษตัริย ์มกัจะเป็นเช้ือ
พระวงศ ์หวัเมืองชั้นนอก ไดแ้ก่ เมืองแพรก (อ.สรรคบุ์รี – ชยันาท), 
อู่ทอง (อู่ทอง – สุพรรณบุรี), ราชบุรี, ตะนาวศรี, เพชรบุรี, แพร่, 
หล่มศกัด์ิ, เพชรบูรณ์, ศรีเทพ (วเิชียรบุรี) 

http://www.sukhothai.go.th/history/hist_04.html
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 2.3 หวัเมืองประเทศราช มีพลเมืองเป็นต่างชาติมีกษตัริย์
ท่ีพวกเจา้นายราชวงศพ์ื้นเมืองยอมสวามิภกัด์ิ กรุงสุโขทยัจะไม่เขา้
ไปกา้วก่ายในการปกครองปล่อยใหเ้ป็นสิทธิอ านาจของกษตัริยข์อง
เมืองประเทศราช เวน้แต่เกิดกรณีแข็งเมือง การปกครองลกัษณะน้ี
เป็ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ท า ง อ้ อ ม  ( Indirect rule)  ไ ด้ แ ก่  เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช, มะละกายะโฮร์, ทะวาย, เมาะตะมะ, หงสาวดี
น่าน, เชาะ (หลวงพระบาง), เวยีงจนัทร์, เวียงค า เน่ืองจากอาณาเขต
สุโขทยัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงเช่ือว่ายุคท่ีกรุงสุโขทยัมี
อ านาจท่ีแทจ้ริงจนสามารถสร้างวฒันธรรมสุโขทยัจะมีอาณาเขต
ทิศเหนือถึงจงัหวดัอุตรดิตถ ์ทิศตะวนัออก จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทิศใต ้
จงัหวดันครสวรรค ์ทิศตะวนัตก จงัหวดัตาก 

  การควบคุมก าลงัคน 
  การควบคุมก าลังคนสมัยสุโขทัยจึงเป็นแบบหลวมไม่
เข้มงวดมาก วดัสมัยสุโขทัยแม้ว่ามีจ  านวนมากแต่ก็มีขนาดเล็ก 
แสดงให้เห็นว่าสุโขทัยไม่มีก าลงัมากส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 
ส่วนมากจะเป็นการก่อสร้างก าแพงเมือง ป้อมปราการ ท านบกั้นน ้ า
หรือ สรีดภงส์ ขุดคูเมือง ผูน้ าหรือกษัตริย์ จึงพยายามรวบรวม
ก าลังคนเพื่อเป็นฐานอ านาจทางการเมืองหลายวิธี เช่น การท า
สงคราม ให้ได้ชยัชนะเพื่อกวาดตอ้นเชลยศึก  การสร้างมิตรและ
ความสัมพนัธ์เครือญาตินกัประวติัศาสตร์เช่ือวา่มีระบบไพร่เกิดข้ึน
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แลว้ในยุคสุโขทยัโดยอาศยัหลกัฐานจากจารึก หลกัท่ี 8 และจาก
หนงัสือไตรภูมิพระร่วง แต่การควบคุมไพร่ยงัไม่รัดกุมเท่ากบัสมยั
อยุธยา ยงัไม่เป็นระบบ เน่ืองจากวตัถุประสงค์เป็นการระดมพล 
หรือเกณฑแ์รงงานยามจ าเป็นเท่านั้น  
  นอกจากการควบคุมก าลงัคน ในเร่ืองของกลุ่มคนในสงัคม
สุโขทยันั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีควรจะกล่าวถึง เพราะมีประเด็นทาง
ประวติัศาสตร์ว่า สมยัสุโขทยัมีทาสหรือไม่ “ทาส” สมยัสุโขทยัมี
หรือไม่  เป็นเร่ืองท่ีถกเถียงและกล่าวถึงมาชา้นานแลว้ขอ้สรุปของ
การถกเถียงและกล่าวถึงก็คือจะตอ้งถกเถียงและกล่าวถึงกนัต่อไป
อีกแต่ในเอกสารการสอนฉบบัน้ีจะยดึถือขอ้เทจ็จริงวา่ ทาสในสมยั
สุโขทยันั้นมีอยู่ จะอธิบายในเร่ืองของทาสต่อไป (นพพร สุนทโร
ทก) แม้ว่ าคณะกรรมการช าระประวัติศาสต ร์  แ ห่ งส านัก
นายกรัฐมนตรี มีการ “ถกแถลง” เร่ือง “ทาส” สมยัสุโขทยัอีกคร้ัง 
ดงัท่ี นายวินยั พงศศ์รีเพียร เสนอรายงานเกร่ินไวว้่า  “สุโขทยัน้ีดี” 
ไม่มีการกดข่ีข่มเหง ไม่มีการท าบาปฆ่าสัตวต์ดัชีวิต ฯลฯ สุโขทยั 
จึงเป็น “รัฐในอุดมคติ” และไม่มี “ทาส” จึงไม่ใช่ “สังคมทาส” แต่
ในศิลาจารึกสมยัสุโขทยัและในเอกสารอ่ืนๆ มี ซ้ือขายสัตว ์และ 
“คน” นัน่เป็น “ทาส” หรือไม่  นกัประวติัศาสตร์ไทยรุ่นบุกเบิกต่าง
ไดย้ดึถือพระวินิจฉยัของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เป็น
มัน่คงว่า สมยัสุโขทยันั้นไม่น่าจะมีทาสเพราะไม่ปรากฏว่ามีค  าว่า 
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“ทาส” อยู่ในศิลาจารึกสมยัสุโขทยั พระวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพและน ้าหนกัความเห็นของนกัประวติัศาสตร์
ไทยส่วนใหญ่ไดมี้อิทธิพลสร้างความรับรู้แก่คนไทยรุ่นปัจจุบนัว่า 
สังคมสุโขทัยเป็นสังคมในอุดมคติท่ีปลอดทาส (สังคมศึกษา.
http://mathayom.brr.ac.th/~usaa/link2-5.html.)  
  พระมหากษตัริย ์คือ ผูป้กครองสูงสุด ในนามบุคคลแรก
ของผูป้กครองกรุงสุโขทยัมีพระนาม “พ่อขุน” น าหนา้ เช่น พ่อขุน
ศรีอินทราทิตย ์พ่อขุนบานเมือง และพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ส่วนพระมหากษัตริยอ์งค์ต่อ ๆ มาได้เปล่ียนมาใช้ค  าว่า “พระ” 
น าหน้าพระนาม คือ พระมหาธรรมราชาท่ี 1 จนถึงพระมหาธรรม
ราชาท่ี 4 จึงอาจตีความไดว้่า พระมหากษตัริย ์3 พระองค์แรกเป็น
ช่วงท่ีสภาพทางสังคมยงัเป็นแบบประเพณีดั้ งเดิมท่ีปฏิบติักนัมา 
เพราะมหากษตัริยมี์ความใกลชิ้ดกบัประชาชนในฐานะพ่อปกครอง
ลูก ต่อมาในสมัยราชการหลัง ๆ ฐานะของพระมหากษัตริย์ได้
เปล่ียนแปลงไปตามแบบข้ากับเจ้า บ่าวกับนาย และต่อมาได้
เปล่ียนเป็นการปกครองแบบธรรมราชา หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซ่ึงจะเห็นเด่นชัดในสมัยพญาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาท่ี 1 
ระบบการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงนั้ นเป็นไปตามสภาพความ
ซับซ้อนและขนาดของสังคม ยิ่งสังคมมีประชากรมากข้ึนเท่าใด
ความใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์และประชาชนก็จะยิ่งน้อยลงไป 
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(ประวติัศาสตร์สุโขทัย. http://www.baanjomyut.com /library_2/ 
development_of_society/07.html) 
  เจา้นายและขุนนาง คือ กลุ่มผูป้กครองระดบัรองลงมาจาก
พระมหากษตัริยใ์นสมยัอาณาจกัรสุโขทยัเป็นเจา้เมืองมีศกัด์ิเป็น 
“ขุน” มีอ านาจปกครองในเขตเมืองของตนโดยเด็ดขาดเมืองส าคญั
รองลงไปจากกรุงสุโขทยั คือ เมืองศรีสัชนาลยั หรือ เชลียง ถือว่า
เป็น “ราชธานีแฝด” ของสุโขทยั ตวัเมืองเดิมอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่น ้ า
ยม  ตอนหลังย ้ายมาทางฝ่ั งตะวันตกมีก าแพงเมืองเป็น รูป
ส่ี เห ล่ี ยมผื น ผ้า  ใกล้กัน นั้ น มี แห ล่ ง ชุ มชน โบ ราณ ท่ี ผ ลิ ต
เคร่ืองป้ันดินเผาสังคโลก เมืองน้ีใช้เป็นท่ีประทับของพระมหา
อุปราช ก่อนท่ีจะทรงเป็นพระมหากษตัริย ์ดงัท่ีปรากฏในศิลาจารึก 
เช่น พ่อขนุรามค าแหงมหาราชเจา้เมือง “ศรีสัชนาลยัสุโขทยั” ส่วน
เมืองเครือข่ายท่ีส าคญัและเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต ้คือ เมือง
พิจิตร ทางทิศตะวนัตกคือเมืองก าแพงเพชร ส่วนราชธานีชัว่คราว
คือเมืองพิษณุโลก เมืองเหล่าน้ีมักจะให้เจ้านายและขุนนางชั้ น
รองๆลงมาปฏิบติัราชการช่วยเหลือเจา้เมืองและพระมหากษตัริยท่ี์
เมืองหลวงดว้ย เรียกวา่ ลูกเจา้ลูกขนุ  
  พระสงฆ ์ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีส าคญัในสงัคม พระสงฆจ์ะ
มีหนา้ท่ีสัง่สอนธรรมะใหแ้ก่ประชาชนตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบั
ความประสงคข์องกษตัริย ์ดงันั้นจึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด

http://www.baanjomyut.com/
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และเก้ือกูลกนัเช่นเดียวกบัสังคมลา้นนา นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีใน
การส่งเสริมงานศาสนสถาน พระสงฆใ์นสุโขทยัแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ 
คามวาสี หมายถึงกลุ่มพระสงฆ์ท่ีจ  าพรรษาในเมืองเน้นการศึกษา
พระคมัภีร์ ส่วนอรัญวาสี คือ กลุ่มพระสงฆ์ท่ีจ  าพรรษานอกชุมชน 
เน้นการปฏิบติัธรรม นอกจากนั้นยงัมีการจดัสถาบนัพระสงฆ์ข้ึน 
คือ สังฆราช มหาเถร เถร และปู่ครู (ประวัติศาสตร์สุโขทัย. 
http://www.baanjomyut.com/library_2/development_of_society/0
7.html) 
  สมยัสุโขทยัไพร่ คือ ประชาชนธรรมดาท่ีเป็นคนส่วนใหญ่
ในสังคม เรียกในสมยันั้นว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส” เป็นกลุ่มคนท่ีอาศยั
อยู่ในเขตราชธานีและตามหัวเมืองต่าง ๆ ไพร่มีภาระผูกพัน 
กับรัฐโดยต้องเป็นทหารในยามสงคราม หรือเสียภาษีให้กับรัฐ
บางส่วน แต่ก็เป็นการควบคุมอย่างหลวมๆ มีความยืดหยุ่นตาม
ความเหมาะสมของลักษณะงานไพร่เหล่าน้ีสามารถร้องเรียน
พระมหากษตัริย ์หรือเจา้เมืองใหช่้วยเหลือในยามทุกขร้์อนหรือเม่ือ
มีคดีความได้ ดังท่ีปรากฏในศิลาจารึกว่า เป็นพวก “ไพร่ฟ้า
หน้าปก” นั่นเอง (ประวติัศาสตร์สุโขทยั. http://www.Baanjomyut 
.com/library_2/development_of_ society/07.html) ไพร่มีทั้ งหญิง
และชาย มีทั้งเป็นอิสระชนและขา้ของมูลนาย ดงัศิลาจารึกหลกัท่ี 
15 ท่ีกล่าวถึงการบริจาคไพร่ท่ีช่ืออีแกว้ให้รับใชพ้ระอาราม (บงัอร 
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ปิยพนัธ์ุ. 2538 :80) ไพร่เป็นก าลงัส าคญัท่ีรัฐตอ้งควบคุมให้อยู่ใน
สังกดั ป้องกนัการแย่งตวัหรือลกัพาปิดบงัซ่อนเอามาเป็นของตน
โดยมิชอบ ดงัปรากฏในศิลาจารึกกฎหมายลกัษณะโจร “ถา้ขา้ของ
ใครหนีมาอาศยับา้นใดโดยท่ีเจา้ของไม่รู้ ถา้รู้แลว้ใหรี้บส่งตวัคืนแก่
เจ้าของโดยเร็วท่ี สุดถ้าเก็บตัวไว้จะถูกลงโทษตามกฎหมาย 
กฎหมายบงัคบัทุกคนไม่มีขอ้ยกเวน้และจะเพิ่มโทษตามกาลเวลาท่ี
ละเมิดถา้ละเมิดหลายวนัก็ถูกลงโทษปรับมากข้ึน” (บงัอร ปิยพนัธ์ุ. 
2538 :80) 
  ทาส คือ ประชาชนท่ีไม่มีอิสระในตวัเอง เรียกในสมยักรุง
สุโขทัยว่า “ไพ ร่ฟ้ าข้าไท ” ค าว่าข้า เป็นค าเรียกชนชั้ นทาส              
ซ่ึงปรากฏในดินแดนใกลเ้คียง ขา้และทาส ขา้คือราษฎรท่ีมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจจากการกูห้น้ียืมสิน และยอมขายตวัเป็นคนรับใชค้น
อ่ืน ขา้มีฐานะเป็นเหมือนทรัพยส่ิ์งของตกทอดอยู่ในกลุ่มตระกูล 
เจ้าของมรดกผูเ้ป็นนายจะขายหรือใช้งานอะไรก็ได้ ข้าในสมัย
อาณาจกัรสุโขทยั มีทั้งขา้วดั และขา้ท่ีเป็นของมูลนาย ส่วนทาสใน
สมยัอาณาจกัรสุโขทยั คือ ทาสเชลยจากศึกสงคราม ไม่มีอิสระใน
การก าหนดวถีิชีวติของตนเอง  
  ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 กล่าวถึงผูค้นในสังคมสุโขทยัเล่ือมใส
ในพุทธศาสนานิการเถรวาท แบบลงักาวงศ ์รวมทั้งช่วงรัชกาลของ
พญาลิไท (พระมหาธรรมราชาท่ี 1) ไดท้รงผนวชและส่งสมณะทูต



45 

ไปศึกษา พุทธศาสนาท่ีลงักา ความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาดงักล่าว
นั้ นเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเผยแผ่ศาสนากันกับทางล้านนา      
ท าให้วฒันธรรมบางอย่างได้เข้ามาปรากฏท่ีสุโขทัยด้วยเช่นกัน 
พุทธศาสนาจึงมีบทบาทสูงในการวางรากฐานความคิด ความเขา้ใจ 
และการรับรู้ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอาณาจักร
สุโขทัย ยงัผลให้สังคมอาณาจกัรสุโขทัยเป็นสังคมซ่ึงมีกลุ่มคน
หลายกลุ่มท่ีมีหนา้ท่ีและฐานะต่างกนั แต่มีกรอบความคิดในสังคม
ในแนวทางเดียวกนั  
  สรุปชนชั้นในยุคสุโขทยัจะมีความชัดเจนอยู่ คือ ชนชั้น
ปกครอง ไดแ้ก่ กษตัริย ์พระบรมวงศานุวงศ ์ขนุนาง และขา้ราชการ 
รวมถึงพระสงฆ์ อีกชั้นหน่ึง คือ ชนชั้นถูกปกครอง ไดแ้ก่ สามญั
ชน ไพร่ และทาสเชลย พุทธศาสนามีบทบาทสูงในการวางรากฐาน
ความคิด ความเขา้ใจ และการรับรู้ร่วมกนัระหวา่งคนกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคมสุโขทยั  ยงัผลให้สังคมสุโขทยัเป็นสังคมซ่ึงมีกลุ่มคนหลาย
กลุ่มท่ีมีหน้าท่ีและฐานะต่างกัน แต่มีกรอบความคิดในสังคมใน
แนวทางเดียวกนั 
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สาเหตุกรุงสุโขทยัเส่ือมอ านาจ 
 เม่ือส้ินรัชสมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช ประมาณ พ.ศ. 1841 
อาณาจกัรสุโขทยัก็เร่ิมอ่อนแอซ่ึงสาเหตุหลายประการ จากระบบ
การเมืองการปกครอง  แควน้ต่าง ๆ ท่ีเคยอยู่ในอ านาจตั้งตนเป็น
อิสระ  ส่งผลให้อาณาจกัรหมดอ านาจลงไปในท่ีสุด สาเหตุความ
เส่ือมของกรุงสุโขทยัมาจากสาเหตุหลายประการดงัต่อไปน้ี 
 1. ความเหินห่างระหว่างพระมหากษตัริยก์บัราษฎร เม่ือส้ิน
รัชสมยัพ่อขุนรามค าแหงแลว้ ระบบการปกครองแบบบิดากบับุตร 
ท่ีเรียกว่าระบบปิตุราชา เร่ิมลดความส าคัญลง ทั้ งน้ี  เน่ืองจากมี
ปัญหาความกระด้างกระเด่ืองของเมืองเล็กเมืองน้อยท่ีข้ึนอยู่กับ
อาณาจกัรสุโขทยั จึงเร่ิมใชว้ิธีการปกครองท่ีเป็นแบบแผนมากข้ึน 
น าพระพุทธศาสนาและระบบธรรมราชา มาเป็นเคร่ืองช่วยในการ
ปกครอง ฐานะของกษตัริยเ์ปล่ียนจาก พ่อขุน เป็น พระยา (พญา) 
และต่อมาเป็น พระมหาธรรมราชา  มีความพยายามท่ีจะเพิ่มพูน
พ ระ ร าช อ าน าจ ให้ สู ง ส่ งยิ่ ง ข้ึ น  ค ว าม สั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง
พระมหากษตัริยก์บัราษฎรจึงเหินห่างกนั ความผูกพนัฉันบิดากบั
บุตรท่ีมีอยู่เดิมจึงเส่ือมคลายลง ความร่วมมือท่ีเคยม่ีอย่างใกลชิ้ด 
และความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนัถดถอยลงไปดว้ย 
 2. ความย่อหย่อนทางด้านการทหาร รัชสมัยของพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช เป็นช่วงเวลาสร้างบ้านสร้างเมือง  บรรดา
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ประชาราษฎรจึงผูกพนัใกลชิ้ดกบัพระมหากษตัริย ์ท าให้ไพร่พลมี
ก าลงัเขม้แข็งสามารถขยายอาณาจกัรออกไปไดก้วา้งขวาง ทั้งโดย
การรบ และโดยการสวามิภกัด์ิดว้ยความย  าเกรงแสนยานุภาพ  คร้ัน
เม่ือบ้านเมืองสงบราบคาบเป็นปกติสุข ว่างเวน้จากศึกสงคราม  
ประชาราษฎรก็หันมาสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ให้สุขสบายดี
ยิ่ง ข้ึน โดยเฉพาะด้านการศาสนานั้ นนับว่าเจริญ รุ่งเรืองมาก 
เน่ืองจากพระมหากษตัริยท์รงเล่ือมใสศรัทธา และทรงสนบัสนุนให้
มีการสร้างวดัและศาสนสถานต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เกิดความ
งอกงามทางศิลปวฒันธรรม  มีการแสดงการละเล่นต่าง ๆ ท่ีสร้าง
ความร่ืนรมยใ์ห้แก่ชีวิตมากข้ึน จนเป็นรากฐานวฒันธรรมไทยมา
จนปัจจุบันน้ี  แต่การฝักใฝ่ในพระศาสนาและการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมากมายน้ีได้ท าให้ภาวะย่อหย่อนทาง
การทหารเกิดข้ึน  บรรดาประเทศราชและหัวเมืองต่างๆ จึงถือ
โอกาสแขง็เมืองตั้งตนเป็นอิสระไม่ข้ึนต่อสุโขทยั เช่น ประเทศราช
มอญทางตะวนัตก  หัวเมืองทางภาคใต้ตลอดจนถึงแหลมมลาย ู 
และแควน้ต่าง ๆ ในลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา เช่น แควน้สุพรรณภูมิ ทาง
ฝ่ังตะวนัตก และแควน้อโยธยาทางฝ่ังตะวนัออก เป็นตน้ ภายหลงั 
เม่ือพระเจา้อู่ทองตั้งอาณาจกัรอยุธยาข้ึน สุโขทยัก็เส่ือมลงอย่าง
ชดัเจน จนในท่ีสุดตอ้งตกอยูใ่นอ านาจของอยธุยา (ดนยั ไชยโยธา. 
2552 : 157-160) 
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 3. การถูกตดัเส้นทางเศรษฐกิจ อาณาจกัรสุโขทยัมีท่ีตั้งอยูห่่าง
จากทะเลมาก ท าให้ไม่มีเมืองท่าเป็นของตนเอง และไม่สามารถ
ติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศโดยตรงได้ ตอ้งอาศยัผ่านเมืองมอญ 
และไปทางใต้ทางเมืองเพชรบุรี และนครศรีธรรมราช ขณะท่ี
สุโขทัยรุ่งเรืองในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงนั้ น เศรษฐกิจของ
สุโขทยัไดเ้จริญสูงสุดจนถึงขั้นมีการติดต่อคา้ขายกบัอาณาจกัรจีน
ทางทะเล สร้างความมั่นคั่งให้แก่สุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง  เส้นทาง
ล าเลียงสินคา้ท่ีสุโขทยัใช้นั้นคือเส้นทางแม่น ้ า โดยเฉพาะแม่น ้ า
เจา้พระยา  คร้ันเม่ือแควน้ต่างๆ ในลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตั้งตนเป็น
อิสระ โดยเฉพาะอาณาจกัรอยุธยาปิดกั้น โดยส้ินเชิงด้วยการให้
เมืองเหล่านั้นประกาศเอกราชหรือถูกรวมเขา้กบักรุงศรีอยธุยา ท า
ใหเ้ศรษฐกิจสุโขทยัทรุดโทรม ขาดรายไดท้ั้งการคา้กบัต่างประเทศ 
และการคา้ระหวา่งเมืองต่างๆ เม่ือเศรษฐกิจทรุดโทรมยอ่มน ามาซ่ึง
ความเส่ือมโทรมทางการปกครองดว้ยเส้นทางขนส่งสินคา้จึงถูกตดั
ขาดไปโดยปริยาย การค้าขายของสุโขทยัตอนปลายจึงเป็นเพียง
การคา้โดยอาศยัเส้นทางบก  ซ่ึงท าไดไ้ม่กวา้งขวาง และเมืองท่ีท า
การคา้ดว้ยกเ็ป็นเพียงเมืองเลก็ๆ ท าใหเ้ศรษฐกิจของสุโขทยัเส่ือมลง 
การท ามาหากินของราษฎรเร่ิมฝืดเคือง เม่ือเศรษฐกิจอ่อนแอลง
ความอ่อนแอดา้นอ่ืนๆ กต็ามมา 
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 4. การแตกแยกภายใน อนัเป็นปัญหาสืบเน่ืองจากการขาด
ความสามัคคีภายในอาณาจักรมีการแย่งชิงราชสมบัติ ระหว่าง
เจา้นายภายในราชวงศสุ์โขทยัดว้ยกนัเอง เช่นก่อนท่ีพระมหาธรรม
ราชาท่ี 1 (พญาลิไท) ข้ึนครองราชสมบัติความห่างเหินระหว่าง
ผูป้กครองกบัผูอ้ยู่ใตป้กครองมีมากข้ึน เน่ืองจากการมีประชากร
มากข้ึน ความใกลชิ้ดของกษตัริยต่์อราษฎรไดล้ดลงไป ประกอบกบั
แนวความคิดการปกครองจากพ่อปกครองลูกได้แปรเปล่ียนเป็น
ธรรมราชา เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองนอกจากนั้ น
วฒันธรรมอินเดียไดเ้ขา้มามีอิทธิพล ท าให้เกิดความห่างเหินมีมาก
ยิ่งข้ึน จนกลายเป็นแยกกันอยู่คนละส่วน อ านาจในการตัดสิน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัพระมหากษตัริยเ์พียงผูเ้ดียว (บงัอร ปิยะ
พนัธ์ุ. 2538 : 86 - 89) การแตกแยกภายในจากการแย่งชิงอ านาจ
ระหวา่งเช้ือพระวงศ ์ เป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหสุ้โขทยั
เส่ือมอ านาจลง  ปัญหาแย่งชิงอ านาจกัน เองเกิดข้ึนคร้ังแรก
ประมาณ  พ.ศ. 1890  พระยาลิไทยยกทพัจากเมืองศรีสัชนาลยัมา
ปราบจลาจลท่ีกรุงสุโขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี  แล้ว
ปราบดาภิเษกข้ึนเป็นกษตัริยท์รงพระนามวา่  พระมหาธรรมราชาท่ี 
1  ภาพของพระมหาธรรมราชาท่ี  1 พระองค์มี เป้ าหมายทาง
การเมืองชัดเจนคือพยายามสร้างศูนยอ์  านาจข้ึนมาใหม่เพื่อแทน
ศูนยอ์  านาจเก่า (เมืองพระนครของกมัพูชา) ท่ีก าลงัเผชิญหน้ากบั
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พระเจ้าอู่ทอง เป็นเวลาเดียวกับท่ีพระเจ้าอู่ทองตั้งกรุงศรีอยุธยา           
ได้ส าเร็จ  และต่อมาอยุธยามีอ านาจมากข้ึน  ท าให้สุโขทัยไม่
ปลอดภยั  พระมหาธรรมราชาท่ี 1  (ลิไทย) จึงต้องทรงยา้ยเมือง
หลวงจากสุโขทยัไปท่ีพิษณุโลกเพื่อให้พน้จากการแย่งอ านาจของ
อยุธยา นอกจากน้ีพระองค์ได้เสด็จไปประดิษฐานพระมหาธาตุ
เจดียท่ี์นครชุม (ก าแพงเพชร) ในลุ่มน ้ าปิง อันเป็นนโยบายทาง
การเมืองท่ีรุกไปสร้างความมัน่คงทางฝากตะวนัตกแต่ไม่นานนัก 
ใน พ.ศ.1921 อาณาจกัรสุโขทยั  ซ่ึงมีเมืองหลวงอยูท่ี่พิษณุโลกก็ตก
เป็นประเทศราชของอยุธยาและเป็นประเทศราชอยู่นานถึง  10  ปี  
จึงสามารถเป็นอิสระอีกคร้ังหน่ึงใน พ.ศ. 1931 (เอกวุฒิ วงษม์าลยั. 
2554 : 115) 
 5.  ปัญหาจากการเมืองภายนอก บริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา
ตอนล่างได้มีการก่อตั้ งอาณาจกัรอยุธยาและทางตอนเหนือได้มี
อาณาจักรล้านนาท่ีนับว่ามีแต่ความเก่าแก่  บีบอยู่ ถึ ง 2 ด้าน
โดยเฉพาะอาณาจกัรอยธุยาไดเ้ขา้มารุกรานชายแดนสุโขทยัหลาย
คร้ัง นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 1914 เป็นตน้มา จนถึงสมยัของพระมหาธรรม
ราชาท่ี 2 แห่งอาณาจกัรสุโขทยั ตอ้งออกมาอ่อนน้อมยินยอมเป็น
เมืองประเทศ -ราชของอาณาจักรอยุธยา ในปี พ.ศ.1921 เม่ือ
อาณาจกัรสุโขทัยตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจกัรอยุธยา 
พระมหากษตัริยข์องอาณาจกัรสุโขทยั เสด็จมาประทบัท่ีเมืองสอง
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แคว จนถึงปี พ.ศ. 1962 พระมหาธรรมราชาท่ี 3 เสด็จสวรรคตท่ี
เมืองสองแคว ได้เกิดจลาจลแย่งชิงราชสมบติัระหว่าง พญาบาน
เมืองกับพญารามค าแหง โดยสมเด็จพระนครินทราธิราชแห่ง
อาณาจกัรอยุธยา ได้เสด็จข้ึนมาระงบัเหตุการณ์ ทั้งสองพระองค์
ต้องออกมาถวายบังคม จึงโปรดเกล้าฯ ให้พญาบานเมืองเป็น      
พระมหาธรรมราชาท่ี 4 ครองเมืองสองแคว เม่ือส้ินรัชกาลน้ีแลว้ไม่
ปรากฏผูจ้ะปกครองต่อไป อาณาจกัรสุโขทยัมีเมืองหลวงอยูท่ี่ เมือง
สองแคว จึงรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ. 1981 โดยมี
สมเด็จพระราเมศวร (พระบรมไตรโลกนาถ) ข้ึนมาปกครองดูแล 
อาณาจกัรสุโขทยัจึงนบัวา่ไดส้ิ้นสุดลง 
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สรุป 
 ต านาน สุโขทยัมีฤาษีมาเป็นผูส้ร้างเมือง แต่สร้างเมืองแรกคือ 
ศรีสัชนาลยัหรือสวรรคโลกก่อน ต่อมาจึงเร่ิมขยายออกไปสร้าง
เมืองอ่ืนๆ เช่นสุโขทัย ก าโพชนคร เป็นต้น โดยมีศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก เป็น ศูน ย์กล าง  จาก เอกส ารค าให้ ก ารก รุง เก่ า
ประวติัศาสตร์สุโขทยักล่าววา่ จนัทราชาเป็นโอรสของพระเจา้ สุริย
ราชาเช้ือสายพระเจา้ปทุมวงศค์รองเมืองสุโขทยัเม่ือ พ.ศ. 1651 อยู่
กินกบันางนาคมีโอรสช่ือพระร่วง ไม่ยอมส่งส่วยน ้ าต่อประเจา้กรุง
อนัทปรัษฐ์ สุโขทยัเป็นอิสระจากเขมร เม่ือส้ินรัชกาลของพระเจา้
ชัยวรมันท่ี 7 และได้สถาปนาราชวงศ์ พระร่วง โดยมีพ่อขุนศรี
อินทราทิตย ์เป็นปฐมกษตัริย ์มีพระมเหสีช่ือ นางเสือง มีพระราช
โอรส 3 พระองค ์ราชธิดา 2 พระองค ์ โดยพระราชโอรสองคใ์หญ่
ส้ินพระชนม์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว ์องค์ท่ีสอง ทรงพระนามว่า บาล
เมือง องค์ท่ีสาม คือ พ่อขุนรามค าแหงด้านการเมืองการปกครอง 
พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงสุโขทยัไดป้กครองดูแลประชาชนอย่าง
ใกลชิ้ดเหมือนพ่อปกครองลูกอนัเป็นลกัษณะเด่นของการปกครอง
ในสมยักรุงสุโขทยัตอนตน้ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูป้กครอง 
และผูถู้กปกครองจึงเป็นไปในรูปแบบการใช้ระบบเครือญาติเป็น
พื้นฐานจึงเป็นบ่อเกิดกษตัริยแ์บบ “ปิตุราชา” หรือพ่อปกครองลูก 
(Paternalism) สมัยพญาลิไท ได้ทรงเร่ิมแนวคิดเก่ียวกับ “ธรรม
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ราชา” โดยเปล่ียนบทบาทผูน้ าจากพ่อขุนเป็นกษตัริยผ์ูมี้จริยวตัร
งดงาม  ยึดมั่น ในค าสอนพระพุ ท ธศาสน า โดยหลักแ ห่ ง
ทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัรผูเ้ป็นกษตัริยจึ์งเป็นผูมี้คุณธรรมน่า
เล่ือมใส จนได้รับฉันทานุมัติจากคนทั้ งปวงให้ท าหน้าท่ี ดังนั้ น
อ านาจของกษัตริย์จึงเป็นอ านาจอันชอบธรรมได้มาจากการมี
คุณธรรมเหนือบุคคลทัว่ไป รูปแบบการปกครองของสุโขทยัมีทั้ง
การรวมอ านาจ การมอบอ านาจ และการกระจายอ านาจ โดยจดัแบ่ง
หัวเมืองท่ีอยู่รายรอบราชธานี ออกเป็นหัวเมืองชั้นใน หัวเมือง
ชั้นนอก ประเทศราชสาเหตุความเส่ือมของกรุงสุโขทัยมาจาก
สาเห ตุหลายประการดังต่อไป น้ี  1 .ความ เหิน ห่ างระหว่าง
พระมหากษตัริยก์บัราษฎร 2. ความยอ่หย่อนทางดา้นการทหาร 3. 
การถูกตดัเส้นทางเศรษฐกิจ อาณาจกัรสุโขทัยมีท่ีตั้ งอยู่ห่างจาก
ทะเลมาก 4. การแตกแยกภายในและ 5. ปัญหาจากการเมือง
ภายนอก 
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บทที ่3 
การเมืองและการปกครองสมยักรุงศรีอยุธยา 

 
บทน า 
 ประวัติศาสตร์ช่วงกรุงศรีอยุธยาถูกบันทึกไว้ด้วยความ
เจ็บปวดของคนไทยท่ีตอ้งสูญเสียเอกราชและความเป็นไทไม่ลืม
เลือน ความวุ่นวายในสังคมไทยปัจจุบนัจนเกิดรัฐประหารอีกคร้ัง 
ท าใหห้ลายๆ คน นึกยอ้นไปถึงเหตุการณ์การณ์สงัคมในสมยัอยธุยา 
เพราะมีเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ในยุคปัจจุบนัท่ีเทียบได้กับ
เส้ียวหน่ึงในประวติัศาสตร์ไทยช่วงอยุธยา การเมืองการปกครอง 
ซ่ึงจะไดก้ล่าวรายละเอียดในล าดบัต่อไป 
 
การเมืองสมยัอยุธยาตอนต้น (1893 - 2310) 
 การก่อเกิดของกรุงศรีอยุธยาตอนตน้มีการแย่งชิงอ านาจกนั
อยา่งต่อเน่ือง โดยรัฐละโวก้บัสยามประเทศมีการเก่ียวพนักนัโดย
การสยมุพรทางการเมือง ถือการสมรสระหว่างสองราชวงศ์ส าคญั
คือราชวงศอู่์ทองกบัราชวงศสุ์พรรณภูมิ โดยสมเด็จพระรามาธิบดี
จากทางฝ่ายละโวซ่ึ้งมีเมืองส าคญัอยู่ท่ี  เมืองอโยธยา กบัพระราช
ธิดาของกษตัริยแ์ห่งเมืองสุพรรณภูมิซ่ึงเป็นรัฐส าคญัของสยาม
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ประเทศ จนมีการสร้างอาณาจกัรอยุธยาส าเร็จใน พ.ศ. 1983โดย
พระเจา้อู่ทอง (รามาธิบดีท่ี 1) นามว่า กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจา้อู่ทองทรงตั้งกรุงศรีอยธุยา ณ ชยัภูมิท่ีเอ้ืออ านวยทั้ง
ในดา้นความมัน่คงปลอดภยัจากขา้ศึกและความอยู่ดีกินดีของชาว
อยธุยา คือตั้งอยูบ่นดินดอนสามเหล่ียมท่ีมีแม่น ้าลอ้มรอบ ตวัเมืองมี
ลกัษณะเป็นเกาะ สะดวกในการป้องกนัตวัเมืองจากผูเ้ขา้มารุกราน 
และพื้นท่ีเหมาะแก่การเกษตรกรรม เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ
การคมนาคม อันเน่ืองจากมีแม่น ้ าสามสายคือ แม่น ้ าเจ้าพระยา      
แม่น ้ าป่าสัก และแม่น ้ าลพบุรี ไหลมาบรรจบกนั ควบคุมเส้นทาง
คมนาคมทางน ้ าของบรรดาบา้นเมืองท่ี อยู่เหนือข้ึนไปท่ีจะออกสู่
ทะเล (จิตรสิงห์ ปิยะชาติ. 2554 : 14-15.) 
 สมเด็จพระเจา้อู่ทองทรงน าลกัษณะการปกครองทั้งของไทย
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งของกรุงสุโขทยั และของขอม มาประยกุตใ์ชก้บั
ก รุงศรีอยุธยา ได้จัดการปกครองบรรดาหัว เมืองต่างๆ  ใน
ราชอาณาจกัร ออกเป็น หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัว
เมืองประเทศราชทรงโปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จพระราเมศวร พระราช
โอรส ไปครองเมืองลพบุรี และขุนหลวงพะงัว่ ผูเ้ป็นพี่พระมเหสี 
ไปครองเมืองสุพรรณบุรี  
 เม่ือพระเจ้าอู่ทองสวรรคต พระราเมศร พระราชโอรสได้
ครองราชยสื์บมา แต่ปรากฏว่า สมเด็จพระบรมราชาท่ี 1 (พระงัว่) 
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แห่งสุพรรณภูมิ ซ่ึงเป็นพระเชษฐาของมเหสีของพระเจา้อู่ทองหรือ
เป็นพระปิตุลาของพระราเมศวรไดย้กกองทัพมาประชิดเมืองและ
ทวงบลัลงัก์อยุธยาคืนจนส าเร็จ ท าให้พระราเมศวรพระราชโอรส
ของพระเจา้อู่ทองต้องถวายเมืองให้ แล้วพระองค์เสด็จไปครอง
เมืองละโว ้ยุคน้ีเองท่ีสุโขทยัตกเป็นเมืองข้ึนอยุธยา เม่ือพระบรม
ราชาท่ี 1 สวรรคต พระเจ้าทองลัน่ราชโอรสเสด็จข้ึนครองราชย ์    
แต่ถูกพระราเมศวรท่ีเสด็จกลบัจากเมืองละโวชิ้งบลัลงัก์คืน และ
ส าเร็จโทษพระเจา้ทองลนั แลว้ปราบดาภิเษกตนเองข้ึนเป็นกษตัริย ์
แม้พระองค์จะมีบทเรียนจากการถูกพระปิตุลายกทัพจากเมือง
สุพรรณภูมิ มาชิงบลัลงัก์ของพระองค์ หากแต่เม่ือพระองค์เสด็จ
กลับมาทวงบัลลังก์คืนจากโอรสพระปิตุลา คือพระเจ้าทองลัน 
พระองค์ก็ไม่ได้แตะต้องฐานอ านาจเดิมของอีกราชวงศ์ท่ีเมือง
สุพรรณภูมิแต่อยา่งใด  

การเมืองการปกครอง 
 มีการปกครองแบบ Absolute Monarchy นายปกครองบ่าว
ได้รับ อิท ธิพลจากขอม โดยขอมได้มาจากอิน เดีย ท่ี เช่ือว่า 
พระมหากษตัริยท์รงเป็นเหมือนสมมติเทพ หรือเทวราช (Divine 
King) เป็นภาคหน่ึงของเทพเจา้ (เป็นอวตารหน่ึงของพระนารายณ์) 
ท าให้บทบาทของกษตัริยถู์กยกสูงข้ึนเหนืออาณาประชาราษฎร์ 
กษตัริยจึ์งเป็นเหมือนเจา้ชีวิต เจา้แผ่นดิน และธรรมราชา เจา้ชีวิต 
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หมายถึง มีอ านาจเหนือชีวิตของทุกคนในราชอาณาจกัร เจา้แผน่ดิน 
หมายถึง สิทธิแห่งการถือครองท่ีดินทุกแห่งในราชอาณาจกัร ธรรม
ราชา หมายถึง การปกป้อง อุปถมัภ์ต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจน
การประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรม 
 แม้ว่าพระราชอ านาจจะมีเป็นล้นพน้ในพระราชอาณาจกัร    
แต่ในความเป็นจริงพระราชอ านาจของกษตัริยจ์ะถูกจ ากดัขอบเขต 
ดว้ยหลกัของพุทธศาสนาตามหลกัธรรมราชาท่ีตกทอดมาตั้งแต่ยคุ
กรุงสุโขทยั และถูกจ ากดัดว้ยลกัษณะอ านาจการเมืองการปกครอง
ในขณะนั้ น อยุธยาสมัยนั้ นถือว่า การก้าวข้ึนสู่ราชบัลลังก์เป็น     
การปราบดาภิเษก เพราะผลจากการสร้างสมบุญบารมีอยา่งมากมาย 
กษตัริยอ์งค์ใดถูกแยง่ราชบลัลงัก์ก็เพราะหมดบุญบารมีท่ีไดส้ะสม
ไว ้ดงันั้นผูเ้ป็นกษตัริยจึ์งตอ้งพยายามปกครองราชอาณาจกัรใหเ้กิด
ความสุขราษฎรได้รับการดูแลเอาใจใส่ มิให้เดือดร้อน รวมถึง     
การดูแลกิจการบา้นเมืองอย่างดี เพื่อเป็นการสร้างบารมี มิฉะนั้น 
อาจถูกแยง่ชิงราชสมบติัไดง่้าย 
 
 
 
 
 



60 

การบริหารการปกครองอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893 - 1991) 
ก่อนสมยัพระบรมไตรโลกนาถ 
 ดนัย ไชยโยธา ไดส้รุปการจดัระเบียบการปกครองท่ีใช้และ
ได้พัฒนาอยู่เป็นระยะ ๆ ตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยานั้ น ได้มีการ
เป ล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ทั้ งทางการเมือง                      
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบวฒันธรรมเม่ือเวลา
ล่วงเลยไปนาน เพราะผลปรากฏว่า มีจุดบกพร่องอยู่มาก และ
จุดบกพร่องท่ีสงัเกตเห็นอยา่งเด่นชดัข้ึน อาจสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ระบบการควบคุมการบริหารของศูนย์กลาง   
  อ านาจการควบคุมการบริหารของศูนยก์ลางการปกครอง
เขม้ขน้อยูเ่ฉพาะท่ีเขตราชธานีและหวัเมืองชั้นในท่ีอยูใ่กลร้าชธานี                 
ส่วนหวัเมืองชั้นนอกท่ีห่างไกลออกไปเป็นแหล่งสะสมอิทธิพลของ
ขุนนาง โดยเฉพาะขุนนางในหัวเมืองชั้นเอก เพราะอ านาจการ
ควบคุมการบริหารงานศูนยก์ลางคลายความเขม้ขน้ลง และหากเป็น 
หวัเมืองประเทศราชดว้ยแลว้ ระบบการควบคุมดา้นบริหารภายใน
ท่ี ศูนย์กลางมี ต่อหัวเมืองเหล่านั้ นก็ยิ่งหละหลวมอย่างมาก 
จุดบกพร่องในการควบคุมการบริหารของศูนยก์ลางไดก่้อให้เกิด
ปัญหาทางการเมืองภายในในเร่ืองการแข็งอ านาจของหัวเมือง
ภายในราชอาณาจกัรและหัวเมืองประเทศราชอยู่หลายระยะ ส่วน
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ปัญหาเก่ียวกับการเมืองภายนอกมีการแทรกแซงชนต่างชาติ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวตะวนัตก 

2. ระบบการวางตัวบุคคลและหน้าทีรั่บผดิชอบขาดสมดุล   
  การวางตวับุคคลในหนา้ท่ีรับผดิชอบไม่ไดส้ดัส่วนกนั บาง
ต าแหน่งมีงานอยู่ในความรับผิดชอบมากเกินไป และอีกทั้ งยงัมี
อ  านาจมากเกินไป เช่น ต าแหน่งอคัรมหาเสนาบดีทั้งสมุหกลาโหม
และสมุหนายก ต าแหน่งเจา้เมืองชั้นเอก ต าแหน่งเจา้กรมพระคลงั 
เป็นต้น  จุดบกพร่อง คือ  ท าให้ งานของส่วนราชการต่าง ๆ                    
ท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งรับภาระในเร่ืองส าคญัพร้อมกนัหลาย ๆ เร่ือง
ด าเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเห็น โดยสังเกต
ตวัอย่างท่ีเห็นชัดว่า เจา้กรมพระคลงัรับผิดชอบเร่ืองการเงินของ
แผน่ดิน การจดัเก็บภาษีทุกรูปแบบทั้งภาษีอากรภายในประเทศจาก
การค้าขายและการท ามาหากินในลักษณะอ่ืน ๆ ภาษีอากรจาก
การคา้ระหว่างประเทศ แลว้ยงัตอ้งรับผิดชอบงานส าคญัอยา่งอ่ืนๆ 
เช่น การต่างประเทศ การสกัเลข และการควบคุมหวัเมืองอีกดว้ย 

3. การลดอ านาจทางทหารของสมุหกลาโหม เพ่ือเสถียรภาพ
ของสถาบันกษัตริย์   
  เวลา 417 ปี ของราชอาณาจกัรอยธุยา มีการปรับปรุงภาระ
รับผิดชอบของต าแหน่งบางต าแหน่งอยู่หลายระยะ เช่น สมุหกลา
โหม สมุหนายก กรมท่า แต่การเปล่ียนแปลงบางต าแหน่งเกิดข้ึน
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จากจุดประสงค์อนัส าคญัท่ีจะลดอ านาจทางทหารของสมุหกลา
โหมลง  เพื่อเสถียรภาพของสถาบันพระมหากษัตริยเ์ป็นส าคัญ 
คร้ันเม่ือจุดประสงคห์ลกัของการปรับปรุงเป็นเช่นนั้น ผลท่ีเกิดข้ึน              
จึงไม่ท าให้รูปแบบการปกครองของสมยักรุงศรีอยุธยาดีข้ึน แต่
กลับปรากฏว่า  ความพยายาม เช่นนั้ น มีข้อ เสี ย ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์อง เพราะท าใหอิ้ทธิพลทางการเมืองไปเพิ่มพูนอยู่
ท่ีสมุหนายกเป็นอย่างมาก โดยสังเกตเห็นได้ชัดเจนในรัชสมัย
สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี 

4. ผู้ปกครองละเลยสิทธิขั้นพืน้ฐานของพลเมือง   
  ระบบไพร่ในสมยักรุงศรีอยธุยานั้น กล่าวไดว้่า เป็นระบบ
ท่ีกลุ่มปกครองหรือพวกนายหรือมูลนายอยู่ในฐานะเอารัดเอา
เปรียบพลเมืองอย่างมาก  ระบบการปกครองของกรุงศรีอยุธยา      
จึงน่าจะไม่ส่งเสริมใหค้นในชาติเกิดความรักความผกูพนัมากนกัใน
ประเทศชาติ การรับใช้ประเทศชาติท่ีท าอยู่จึงเป็นไปในลกัษณะ
จ าเป็นจ าใจตอ้งรับใชแ้ละปฏิบติัตามท่ีมูลนายสั่ง  ท าไปดว้ยความ
เกรงกลวัอาญาเป็นส าคญั แต่หากมีช่องทางมีโอกาสมกัจะหลบหนี 
ซ่ึงปรากฏว่ามีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ดงัปรากฏเป็นแบบแผนของทาง
ราชการท่ีก าชับใช้หัวเมืองต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ควบคุมตรวจตราไพร่อย่างเขม้งวดอยู่หลายระยะ มาตรการอย่าง
หน่ึงท่ีทางราชการประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย คือ ไพร่หนีสักไพร่ไม่มี
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มูลนายนั้ นไปขอท านิติกรรมใด ๆ ทั้ งในแง่คดีความหรือจด
ทะเบียนนิติกรรมใดๆ ไม่ได ้ดว้ยเหตุน้ี ไพร่จึงจ าเป็นยอมรับสภาพ
ของตน หากทนไม่ได้ก็อาจหนีหรือไม่ก็ขายตัวเป็นทาส (ดนัย    
ไชยโยธา. 2548 : 126-128.) อาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาไดเ้ร่ิมรุกราน
อาณาจักรสุโขทัยตั้ งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1(อู่ทอง)      
โดยเร่ิมท่ีเมืองหน้าด่านก่อน คือ เมืองก าแพงเพชรใน พ.ศ. 1914 
แลว้ขยายอิทธิพลเร่ือยมาจนสุโขทยัตกเป็นประเทศราชของกรุงศรี
อยุธยาใน พ.ศ. 1921 และเม่ือส้ินเจา้นายราชวงศ์พระร่วงใน  พ.ศ. 
1981 อาณาจกัรสุโขทยัไดร้วมกบัอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยาและเพิ่ม
ความผูกพนัมากข้ึน  เม่ืออาณาจกัรลา้นนาไทยรุกรานแย่งชิงหัว
เมืองเหนือกบักรุงศรีอยธุยาในแผน่ดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
เป็นเหตุใหส้มเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเสด็จไปประทบัท่ีเมือง
พิษณุโลกและสถาปนาพิษณุโลกเป็นราชธานีของอาณาจกัรกรุงศรี
อยุธยาใน พ.ศ. 2006 จากการขยายพระราชอาณาเขตและอ านาจ
อิทธิพลดงักล่าวไดเ้กิดผลทางการปกครองคือ การกวาดตอ้นชนชั้น
ผูน้  า ผูบ้ริหาร และนกัปราชญร์าชบณัฑิตลงมานั้น คนเหล่าน้ีจะเขา้
มารับราชการในราชส านัก โดยปกติวิสัยผูช้นะมกัรับวฒันธรรม     
ผูแ้พสุ้โขทยัก็เช่นกนัเม่ือกรุงศรีอยธุยาไดสุ้โขทยัไวใ้นอ านาจ ก็มุ่ง
ประสานจิตใจชาวเมืองสุโขทยัและชาวอยธุยาโดยรับหลกัการของ
ระบอบการปกครองของกรุงสุโขทัยมาใช้  อีกทั้ งมีนักปราชญ ์    
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ราชบัณฑิต ผู ้บริหารชาวสุโขทัยรับราชการอยู่ด้วย การรับเอา
รูปแบบวฒันธรรมทางการปกครองของสุโขทยัจึงง่ายเขา้อาณาจกัร
ศรีอยธุยา จึงไดว้วิฒันาการปกครองของตนข้ึนมา คือ รับแบบอยา่ง
ปิตุลาธิปไตย แบบไทยแทจ้ากสุโขทยั ซ่ึงยึดถือหลกัของการใชท้ั้ง
พระเดชคืออ านาจสิทธ์ิขาดและพระคุณคือ ปิตุลาธิปไตยปกครอง
ประชาชนดว้ยอ านาจเด็ดขาดและดว้ยเมตตาธรรม แต่ไดเ้สริมสร้าง
อ านาจเด็ดขาดน้ีหรือเอกาธิปไตยดว้ยลทัธิอุดมการณ์ทางการเมือง
ของอินเดียตามคติพราหมณ์และคติพทุธ 
 ระบบการปกครอง  ทรงสร้างระบบการปกครองท่ีมุ่งป้องกนั
ประเทศและรักษาพระราชอ านาจ ท่ีส าคญั คือ การบริหารราชการ
พลเรือนท่ียึด “หลักท้ังส่ี” คือ “จัตุสดมภ์” เวียง ว ัง คลัง นา 
พระมหากษตัริยท์รงใช้อ  านาจสูงสุดในการวินิจฉัยนโยบายตาม
พระราชอธัยาศยัและตามท่ีทรงเห็นเหมาะควรกบัประโยชน์สุขของ
ประชาราษฎร ทรงใช้อ  านาจสูงสุด 3 ทาง คือ  อ  านาจบริหาร 
อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ แต่ผู ้เดียว ทรงอยู่เหนือ
กฎหมาย ทรงเป็นผูเ้ดียวท่ีมีอ านาจในการตรากฎหมาย พระบรม
ราชโองการคือกฎหมาย ทรงปกครองโดยปราศจากสถาบนัหรือชน
ชั้นใดท่ีมีอ านาจในการควบคุมตรวจตราพระราชอ านาจ ทุกสถาบนั
ในสงัคมกรุงศรีอยธุยาลว้นแต่ข้ึนอยูก่บัพระราชอ านาจและอธัยาศยั 
เช่น สถาบันทหารต้องข้ึนต่อพระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นจอมทัพ 
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ศาสนจกัรตอ้งข้ึนต่อพระมหากษตัริยแ์ละทรงตรากฎหมายควบคุม
อ านาจความประพฤติของสงฆด์ว้ย 
 พระมหากษตัริยท์รงมีพระราชอ านาจในการบริหารราชการ
แผ่นดินและทรงเป็นพระเจา้แผ่นดินอย่างสมบูรณ์ ดงัขอ้ความใน
พระไอยการลักษณะเบ็ด เสร็จ ท่ีประก าศใช้เม่ือ  พ.ศ. 1902 
ก าหนดใหแ้ผน่ดินทัว่แวน่แควน้เป็นท่ีท่ีพระมหากษตัริยใ์ห้ราษฎร
อาศยัอยู่ห้ามซ้ือขายแก่กนั ส่วนการควบคุมปกครองดูแลราษฎร
ก าหนดไวใ้นพระไอยการบานแผนก ความวา่ “ให้เจ้าพญาแลพญา 
พระมหาราชครู พระหลวงเมืองเจ้าราชนิกูล ขุนหม่ืน พัน ทนาย 
ฝ่ายทหาร พลเรือน สมใน  สมนอก สังกัดพันท้ังปวงให้ย่ืนเทบียร
หารว่างหมู่ไพร่หลวง แลภักพวกสมก าลัง เลกไท เลกทาส ขึน้ไว้
แก่สัศดีซ้ายขวาจงทุกหมู่กรม” แสดงถึงการบริหารบา้นเมืองแบบ
ก่ิงกระจายอ านาจและแมว้า่กฎหมายต่าง ๆ ดูวา่จะใหอ้  านาจลน้พน้
แก่พระมหากษัตริย์ในการบริหารบ้านเมือง แต่จริง ๆ แล้วมี
ข้อจ ากัดพระราชอ านาจ เช่น ความเป็นธรรมราชา และพระราช
ก าหนดกฎหมายต่างๆ ท่ีโปรดเกลา้ฯ ให้ตราข้ึนไวเ้พื่อทดัทานการ
ใช้พระราชอ านาจของพระมหากษตัริยท่ี์อาจจะมีชอบดว้ยเหตุผล 
การปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 
1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ทรงวางระเบียบโดยแบ่งเมืองเป็นชั้นๆ คือ 
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  และศูนย์กลางการปกครองมีเมือง
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ลูกหลวง เมืองพระยามหานครหรือหัวเมืองชั้นนอก และหัวเมือง
ประเทศราช 
 ส าหรับส่วนกลางหรือราชธานี จดัระเบียบบริหารไดรั้บแบบ
การปกครองในส่วนกลางมาจากเขมร และเขมรรับมาจากอินเดียอีก
ต่อหน่ึง คือ จดัเป็นจตุัสดมภ์ไดแ้ก่ เวียง วงั คลงั นา มีหน้าท่ีดงัน้ี 
การปกครองส่วนกลางมีเมืองหนา้ด่านทั้ง 4 ดา้นดงัน้ี 

ทิศเหนือ ไดแ้ก่ เมืองลพบุรี 
ทิศใต ้ ไดแ้ก่ เมืองพระประแดง 
ทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ เมืองนครนายก 
ทิศตะวนัตก ไดแ้ก่ เมืองสุพรรณบุรี 

 ในเขตราชธานีท่ีกรุงศรีอยธุยามีเสนาบดี 4 ต าแหน่ง ท่ีเรียกวา่ 
จตุสดมภ ์ รับผิดชอบดูแลบริหารราชการแผ่นดินตามพระบรมราช
โองการของพระมหากษัตริย์ การปกครองแบบจตุสดมภ์แยก
ออกเป็น 4 หน่วยงาน (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ. 2514 : 64-67) 
 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง เขตท่ีอยู่นอกเขต
ราชธานี 
  1. ถา้เป็นหัวเมืองขนาดเล็ก และอยูใ่กลร้าชธานี จะจดัส่ง
ขนุนางออกไปดูแลข้ึนตรงต่อราชธานี เช่น นครนายก ปราจีนบุรี 
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  2. เมืองลูกหลวง เป็นหัวเมืองใหญ่ มีความส าคัญ ต่อ
ราชอาณาจกัร จึงส่งเช้ือพระวงศ์หรือเจา้นายชั้นสูงไปดูแล ไดแ้ก่ 
เมืองสุพรรณบุรี ลพบุรี เมืองแพรกศรีราชา หรือเมืองสรรค ์              
เมืองลูกหลวงจะมีเมืองเลก็ๆ รายรอบ การปกครองหวัเมืองประเภท
น้ีค่อนขา้งมีอิสระ เช่น สามารถเกบ็ภาษี ควบคุมก าลงัพล ตดัสินคดี
ความ 
  3. เมืองประเทศราช เป็นหวัเมืองอยูห่่างจากเมืองลูกหลวง 
เช่น สุโขทัย, นครศรีธรรมราช, จนัทบุรี มีกษตัริยป์กครอง เป็น
กษตัริยท่ี์ยอมสวามิภกัด์ิต่อกรุงศรีอยุธยา โดยกรุงศรีอยุธยาจะไม่
เขา้แทรกแซงการบริหารภายใน ปล่อยใหป้กครองอยา่งอิสระ 
 
การจัดระเบยีบการปกครองในสมยัอยุธยาตอนกลางใน 
สมยัพระบรมไตรโลกนาถ (1991 -2031) 
 บงัอร ปิยะพนัธ์ุ ไดก้ล่าวถึงหลกัการส าคญัในการจดัรูปแบบ
การปกครองสมยัน่ีคือเพื่อแกปั้ญหาความไม่มัน่คงทางการเมืองอนั
เกิดจากปัญหาเมืองลูกหลวง  โดยการรวมอ านาจมาสู่ศูนยก์ลาง 
และเน่ืองจากอาณาเขตกรุงศรีอยธุยาแผข่ยายออกไปกวา้งขวางมาก
ภายหลงัการรวมอาณาจกัรสุโขทยัเขา้มา  จึงตอ้งขยายอ านาจการ
ปกครองราชธานีออกไปเพื่อควบคุมดินแดนท่ีอยูห่่างไกลไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ การบริหารราชการแผน่ดินองพระองคจ์  าแนกออกได้
เป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ 
 1. ฝ่ายบริหาร จัดเป็น 3 ส่วน คือ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 
  ก. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถทรงแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการปกครองใหม่ โดย
แบ่งเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายทหาร หวัหนา้ คือ สมุหพระกลาโหม 
และฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นหัวหน้า แบ่งแยกหน้าท่ีกนัโดย
เด็ดขาด เช่น สมุหกลาโหมมีอ านาจหนา้ท่ีบงัคบับญัชาราชการฝ่าย
ทหารทัว่ราชอาณาจกัรส่วนสมุหนายกมีหนา้ท่ีบงัคบับญัชาราชการ
พลเรือนทั่วอาณาจักร การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลส าคัญ คือ ท าให้
อ  านาจของพระมหากษตัริยก์วา้งขวางกว่าเดิม  เพราะมีสมุหพระ
กลาโหมและสมุหนายกข้ึนตรงต่อองคพ์ระมหากษตัริย ์เป็นการเร่ิม
รวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง นอกจากนั้ นยงัได้ยกเลิกฐานะเมือง
ลูกหลวง  ซ่ึงเป็นไปไดว้า่การท่ีเมืองลูกหลวงสามารถทา้ทายอ านาจ
เมืองหลวงได ้เพราะเมืองลูกหลวงมีอ านาจในการควบคุมก าลงัคน
ไดม้ากเม่ือก าลงัคนเป็นท่ีมาแห่งอ านาจ พระองค์จึงตอ้งทรงรักษา
พระราชทานอ านาจไวโ้ดยการให้อ  านาจควบคุมก าลงัคนเป็นท่ีมา
แห่งอ านาจ พระองคจึ์งตอ้งทรงรักษาพระราชอ านาจไวโ้ดยการให้
อ  านาจในการควบคุมก าลงัคนมารวมอยูท่ี่พระองคพ์ระมหากษตัริย ์
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ดังนั้น การเลิกเมืองลูกหลวง การแยกเป็นฝ่ายทหารและฝ่ายพล
เรือนอยา่งชดัเจนก็เพื่อจ  าแนกหน้าท่ีของประชาชนท่ีจะมีต่อรัฐให้
แน่นอนลงไป  และการท่ีให้สมุหพระกลาโหมและสมุหนายกข้ึน
ตรงต่อพระองคพ์ระมหากษตัริยโ์ดยตรงก็นบัเป็นการรวมก าลงัคน
เขา้สู่พระมหากษตัริยโ์ดยแท ้อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายทหารและฝ่าย
พลเรือน จึงมีดงัน้ี 
  ฝ่ายทหาร  มีสมุหพระกลาโหมเป็นหวัหนา้ เป็นประธานท่ี
ประชุมฝ่ายทหาร ปรึกษาขอ้ราชการแลว้น ามติข้ึนกราบบงัคมทูล
พระมหากษัต ริย์  และรับพระบรมราชโองการสั่ งราชการ
พระมหากษตัริยเ์พื่อมีหมายสั่งไปยงักรมทหารทั้งปวง  พร้อมทั้งมี
หน้าท่ีบังคบับญัชาตรวจตราราชการฝ่ายทหารทัว่ราชอาณาจกัร 
หน้าท่ีของฝ่ายทหาร คือ ท าการรบเวลาปกติตอ้งรวบรวมก าลงัคน 
อาวธุ สัตวพ์าหนะ เสบียงอาหารและซอ้มรบ ในฝ่ายทหารต าแหน่ง
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองจากสมุหกลาโหม มี 2 พวก คือ ฝ่ายท าการ
รบ มีพระธรรมไตรโลกสมุทรพระกลาโหม ถือศกัดินา 3,000 เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายจดัก าลงัรบ มีหลวงศรีเสาวราชภกัดีสมุหกลา
โหมเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
  การจดักองทัพจะแยกเป็น 2 กองทัพคือ กองทัพเดโช มี
ออกญาสีหราชเดโชชยั ศกัดินา 10,000 เป็นแม่ทพัฝ่ายขวาเรียกกนั
ทัว่ไปว่าพระยาเดโช และกองทพัทา้ยน ้ ามีออกญาสีหราชเดโชชยั



70 

ทา้ยน ้ าศกัดินา 10,000 เป็นแม่ทพัฝ่ายซ้าย เรียกกนัทัว่ไปวา่ พระยา
ทา้ยน ้า 
  ฝ่ายพลเรือน มีสมุหนายกเป็นหัวหน้า ต าแหน่งเจา้พระยา
จกัรีศรีองครักษ์ถือตราราชสีห์และตราจกัรมีศกัดินา 10,000 ท า
หน้าท่ีบงัคบับญัชาพลเรือนทัว่ราชอาณาจกัรรวมทั้งการรวบรวม
ก าลังคนส าหรับใช้ราชการ สมุหนายกเป็นต าแหน่งอัครมหา
เสนาบดีสูงกวา่เสนาบดีจตุัสดมภแ์ละควบคุมจตุัสดมภ ์จตุัสดมภใ์น
รัชกาลน้ีไดเ้รียกช่ือใหม่คือ  เวียงเหนือเมืองเปล่ียนเป็นนครบาล วงั 
เปล่ียนเป็นธรรมาธิกรณ์ คลงัเปล่ียนเป็นโกษาธิบดีนาเปล่ียนเป็น
เกษตราธิการ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  นครบาล  มีพระยายมราชอินทรบดีเป็นหัวหน้า มีหน้าท่ี
ปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยในราชธานีและแต่งตั้งขุนนางไป
ปกครองหวัเมืองในวงราชธานี 
  ธรรมาธิกรณ์  มีออกยาธรรมาธิบดีเป็นหัวหน้า มีหน้าท่ี
ดูแลความเรียบร้อยของพระราชวงั พระราชสัก พระราชพิธีต่างๆ 
พิพากษาคดีความของราษฎร เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ และแต่งตั้ง
ยกระบตัรไปประจ าหวัเมืองต่างๆ เมืองละหน่ึงคน ส าหรับรายงาน
การรักษาความยติุธรรมในเมืองนั้นๆ เขา้มาเพื่อกราบบงัคมทูล 
  โกษาธิบดี   มีออกญาศรีธรรมราชเดชาชาติอ ามาตยนุ
ชาติพิพัทรัตนราชโกษาธิบดีอภัยพิรียกรมพาหุ เรียกว่า พระยา
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โกษาธิบดี เป็นหัวหน้ามีหน้าท่ีรับจ่าย เก็บพระราชทรัพยท่ี์ได้มา
จากภาษีอากรต่างๆ ต่อมามีหน้าท่ีดูแลสินคา้หลวง การคา้ส าเภา 
การคา้ต่างประเทศซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งการใชใ้นราชการและขายของท่ี
เหลือใชใ้นทอ้งพระคลงั 
  เกษตราธิการ มีออกญาพลเทพราชเสนาบดี เป็นหัวหน้ามี
หน้าท่ีตรวจตราการใช้ท่ีดินส่งเสริมให้ประชาชนใช้ท่ีดินให้เป็น
ประโยชน์ ดูแลการชลประทาน พิพากษาคดีท่ีดิน ววั ควาย เก็บขา้ว
ข้ึนฉางหลวงไวเ้ป็นเสบียงยามสงคราม 
  การจดัการปกครองแบบน้ีเป็นการรวมอ านาจการปกครอง
เขา้สู่ศูนยก์ลางคือราชธานี เพราะทั้งสมุหกลาโหมและสมุหนายกมี
หน้าท่ีควบคุมดูแลตามหน้าท่ีก าหนดโดยตรงต่อพระมหากษตัริย ์ 
อย่างไรก็ตามก าหนดหน้าท่ีฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนจะแบ่งกนั
โดยแทจ้ริงก็เฉพาะเม่ือบา้นเมืองอยู่ในยามสงบเท่านั้น  ถา้เกิดศึก
สงครามข้ึน ทั้งฝ่ายทหารพลเรือนจะรวมก าลงัเป็นอนัหน่ึงอนัดบั
เดียวกนัเพื่อป้องกนัประเทศน าความสงบสุขมาสู่อาณาจกัร 
  ข. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถทรงตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดจากเมืองลูกหลวงท่ี
มักระด้างกระเด่ืองเพราะเจ้านายเช้ือพระวงศ์ จึงทรงปรับปรุง
ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยการขยายเขตราชธานี       
หัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกออกไปให้กวา้งขวางกว่าเดิม  
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เลิกใช้หลกัเกณฑ์ท่ีให้เมืองในวงราชธานีอยู่ห่างจากราชธานีใน
ระยะทาง 2 วนัเสีย  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจึงมีดงัน้ี 
  หัวเมืองช้ันใน  ทรงยกเลิกเมืองลูกหลวง จดัตั้ งหัวเมือง
ชั้นในข้ึนเป็นเมืองท่ีอยู่ในเขตราชธานีเรียกว่าหัวเมืองชั้นจตัวา  
ไดแ้ก่ เมืองราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครชยัศรี 
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชัยนาท นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ปราจีนบุรี และเมืองนครนายก พระมหากษตัริยท์รงอ านวยการ
ปกครองเอง มีเสนบดีท่ีส่งไปปกครองเมืองเรียกวา่  “ผู้ ร้ัง” 
  หัวเมืองช้ันนอก  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมุ่ง
ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการ ส่วนภูมิภาคโดยมีจุดมุ่งหมายให้
อ  านาจของราชธานีขยายไปถึงหัวเมืองต่าง ๆ ไดม้ากกว่าเดิม โดย
ก าหนดให้เป็นเมืองเอก เมืองโท และเมืองตรี ตามขนาดและ
ตามล าดบัความส าคญัของเมือง เช่น เมืองนครศรีธรรมราช เมือง
พิษณุโลกจดัเป็นหวัเมืองชั้นเอก  มีเมืองเลก็เมืองนอ้ยมาข้ึนดว้ย 
  หัวเมืองประเทศราช  มีหลกัปฏิบติัแนวเดียวกบัสมยักรุง
ศรีอยุธยาระยะแรก โดยตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการตามก าหนด    
3 ปีต่อคร้ังและส่งกองทัพมาช่วยกรุงศรีอยุธยาเม่ือมีสงคราม        
หวัเมืองประเทศราช ไดแ้ก่ กมัพชูา ลา้นนา และหวัเมืองมลาย ู
  ค. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จดัแบ่งเป็น
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดข้ึนไปถึงใหญ่สุด คือ หมู่บา้นมีผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงผูว้่า
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ราชการเมืองตั้งใหเ้ป็นผูป้กครองดูแลลูกบา้น หลายหมู่บา้นรวมกนั
เป็นต าบล มีก านันบรรดาศกัด์ิ “พัน”  เป็นผูป้กครองหลายต าบล
รวมกนัเป็นแขวงมีหม่ืนแขวงเป็นผูป้กครอง  หลายแขวงรวมกนั
เป็นเมือง ซ่ึ งเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองระดับภู มิภาคท่ี
เช่ือมโยงกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. ฝ่ายนิติบัญญัติ  ยึดถือแบบเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา
ระยะแรก คือ ใชค้มัภีร์พระมนูธรรมศาสตร์เป็นหลกัในการบญัญติั
กฎหมายโดยเลือกเอาเฉพาะหลกัส าคญัๆ ท่ีเป็นตวักฎหมายแท้ๆ  ท่ี
จะน ามาปรับให้เขา้กบัวิถีชีวิตของคนไทยและหลกัธรรมทางพุทธ
ศาสนาได้เท่านั้ น  และให้พระมหากษัตริย์มีอ  านาจในการออก
กฎหมาย สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกฎหมายประกาศใช ้4 
ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยการเทียบศักดินา ตราเม่ือ พ.ศ. 1998 
กฎหมายลกัษณะอาญาขบถศึก ตราเม่ือ พ.ศ. 2000 กฎมณเฑียรบาล
ตราเม่ือ พ.ศ. 2011 และกฎหมายลกัษณะอาญาหลวง (เพิ่มเติม) ไม่
ปรากฏหลกัฐานว่าตราข้ึนปีใด 1. กฎหมายวา่ดว้ยการเทียบศกัดินา 
(หรือพระราชก าหนดศกัดินา) เป็นกฎหมายว่าดว้ยกรรมสิทธ์ิถือท่ี
นาไดม้ากนอ้ยกวา่กนัตามยศ เช่น พระมหาอุปราชท่ีนาไดห้น่ึงแสน
ไร่เป็นอย่างมาก  เจา้พระยามีไดไ้ม่เกินหน่ึงหม่ืนไร่  แลว้ลดลงมา
ตามยศบุคคลตามล าดับจนถึงไพร่สามัญมีได้ 25 ไร่ พระราช
ก าหนดศกัดินา มิไดเ้ร่ิมมีคร้ังแรกสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
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จากศิลาจารึกและจดหมายของจีนบ่งวา่มีมาแลว้แต่สมยัน่านเจา้และ
สุโขทัยท่ีใช้จ  านวนศกัดินาเป็นหลกัคิดค่าปรับไหม  นอกจากน้ี  
ศกัดินาใชเ้ป็นหลกัในการปรับ (สมยัก่อนเรียกวา่ปรับไหม) ใชเ้ป็น
เคร่ืองก าหนดในการตั้งทนาย  ก าหนดฐานะในสังคม 2. กฎหมาย
ลกัษณะอาญาขบถศึก  ใชล้งโทษแก่ผูก้ระท าผิดเป็นกบฏและท าผิด
ในราชการศึกสงคราม 3. กฎมณเฑียรบาล กฎมณเฑียรบาลในตอน
แรกเป็นต าราราชประเพณี ซ่ึงพวกพราหมณ์น ามาสอนแต่สมยัดึก
ด าบรรพ์  ตามคมัภีร์มนูธรรมศาสตร์ของอินเดีย สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถทรงแกไ้ขปรับปรุงน ามาใชใ้นราชส านกัไทยเป็นคร้ัง
แรกเม่ือปี พ.ศ. 2011 กฎมณเฑียรบาลแบ่งเป็น 3 แผนกคือแผนก
พระต ารา แผนกพระธรรมนูญและแผนกพระราชก าหนด การตรา
กฎมณเฑียรบาลข้ึนใชท้  าให้เห็นระบบเทวราชาชดัเจนยิง่กวา่ยคุใด
และต าแหน่งพระมหากษตัริยเ์ป็นต าแหน่งท่ีมีอ านาจมีอภิสิทธ์ิ 
ยิ่งใหญ่ท่ีใครๆ ก็ตอ้งการ ดงันั้น จึงไม่น่าแปลกใจท่ีในเวลาต่อมา
จะเกิดการชิง ราชบลัลงักก์นับ่อยคร้ังมาก (บงัอร  ปิยะพนัธุ์. 2538 : 
96-104) 
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สาเหตุต้องมกีารปฏิรูปการปกครอง 
1. ขนาดของพื้ น ท่ีอาณาจักรขยายตัว และมีความสลับ 

ซบัซอ้น มากข้ึน ปริมาณงานราชการมีมากข้ึน 
 2. การขยายดินแดนรวมอาณาจกัรสุโขทัย ก่อให้เกิดความ
พยายามในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกนัมิให้มีการ
แยกตวัออกไป 
 3. เป็นการเสริมอ านาจทางการเมือง และเพิ่มอ านาจในการ
ควบคุมก าลงัคน ท าใหก้ารเมืองมีความมัน่คงมากข้ึน 
 4. ปัญหาจากเมืองลูกหลวงท่ีมกัจะก่อปัญหาในการแย่งชิง
ราชสมบัติ จึงมีการรวมศูนยอ์  านาจสู่ส่วนกลาง (Centralization) 
แยกทหาร และพลเรือนออกจากกนั เรียกการจดัขอบเขตอ านาจ 4 
ฝ่ายวา่ จตุสดมภ ์พร้อมการปรับปรุงขอบเขตอ านาจใหม่ เช่น 
  - กรมเวียง = กรมนครบาล มีหน้าท่ี รักษาความสงบ 
ซ่อมแซมสถานท่ีส าคญั ตดัสินคดีอุกฉกรรจ ์
  - กรมวงั = ธรรมาธิกรณ์ รับผิดชอบงานในราชส านกั งาน
ในศาลหลวง 
  - กรมคลงั = โกษาธิบดี รับผิดชอบจ่ายเก็บรักษาพระราช
ทรัพย ์ควบคุมดูแลคนต่างดา้ว การคา้ส าเภาของพระมหากษตัริย ์
ดูแลตอ้นรับคณะทูตจากต่างประเทศ 



76 

  - กรมนา = เกษตราธิบดี รับผิดชอบตรวจตรา เก็บหางขา้ว 
ภาษีท่ีนา ออกโฉนด คือ ครองท่ีดิน ตดัสินคดีความเก่ียวกบัท่ีนา โค 
กระบือ 
 ในส่วนภูมภิาค มีการเปล่ียนแปลง คือ 
  1.  ยกเลิกเมืองหน้าด่านทั้ ง 4 ทิศ ขยายราชธานีออกไป
เรียกวา่ เขตมณฑลราชธานี ส่งขนุนางไปปกครอง รับค าสั่งและข้ึน
ตรงต่อเมืองหลวง 
  2.  เมืองลูกหลวงถูกจัดเป็นเมืองจัตวา อยู่ภายใต้การ
ปกครองของราชธานี ผูป้กครองกษตัริยจ์ะเป็นผูแ้ต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งผูร้ั้งเมือง 
  3.  เมืองประเทศราชในสมยัอยุธยาตอนต้นได้ผนวกเป็น
ส่วนหน่ึงของอยุธยา และก าหนดให้เป็นเมืองพระยามหานคร     
เป็นหัวเมืองชั้นนอก รูปแบบบริหารจะเหมือนกบัราชธานี  โดยมี
เมืองบริวารลอ้มรอบ แบ่งเมืองพระยามหานคร ออกเป็นเมือง เอก 
โท ตรี ตามล าดบัความส าคญั กษตัริยจ์ะแต่งตั้งพระราชวงศ์ หรือ
เจา้นายชั้นสูงไปปกครอง หรือไม่ก็เป็นผูมี้เช้ือสายเจา้เมืองเดิมท่ี
ยอมสวามิภกัด์ิใหป้กครองต่อไป เมืองพระยามหานครจึงมีลกัษณะ
ก่ึงอิสระ แม้ว่าจะอิสระราชธานีก็ย ังส่งข้าราชการต าแหน่ง
ยกกระบตัรไปสอดส่องดูแลการท างานของหวัเมืองชั้นนอก 
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  เมืองส่วนยอ่ย มีการแบ่งดงัน้ี 
   - เมืองในเอกราชธานี มีต าแหน่งผูร้ั้งเมืองดูแลนอกเขต
ราชธานี จะมีเจา้เมืองดูแลการปกครองภายในเมือง แบ่งออกเป็น
แขวง 
   - แขวง หรือ อ าเภอ มีหม่ืนแขวง เป็นหัวหน้าปกครอง
ภายในแขวง แบ่งเป็นต าบลมีก านันปกครอง และหมู่บ้านมี
ผูใ้หญ่บา้นปกครอง 
  4.  การปกครองประเทศราช ยงัคงใช้ระบบสวามิภกัด์ิส่ง
เคร่ืองราชบรรณาการมีดอกไม้เงิน ดอกไมท้องมาด้วยเสมอตาม
ความเช่ือลทัธิไศเลนทร์ 
 ในปี พ.ศ. 1998 มีการออกกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
สังคมสมยัพระบรมไตรโลกนาถ ไดแ้ก่ กฎหมายศกัดินา โดยระบุ
ใหร้ะบบศกัดินาเป็นเคร่ืองก าหนดสิทธิหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีพึง
มีระหวา่งบุคคลต่อบุคคล และบุคคลต่อรัฐ มีการตั้งบรรดาศกัด์ิเป็น
ล าดบั คือ พระยา พระหลวง ขุน หม่ืน พนั ทนาย (เจา้พระยา และ
สมเดจ็เจา้พระยาถูกแต่งตั้งสมยัอยธุยาตอนปลาย) 
 รูปแบบการปกครองสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดใ้ช้
มาถึงสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2  จึงไดป้รับปรุงอีกบา้งเพื่อให้
เหมาะกบัสภาวการณ์ ปัจจยัท่ีท าให้ตอ้งปรับปรุง คือ ประการแรก
ไดแ้นวคิดจากชาวโปรตุเกส ซ่ึงเป็นชาวยุโรปชาติแรกท่ีเขา้มาใน
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กรุงศรีอยุธยาโดยมาเป็นทหารรับจ้างในกองทัพช่วยรบกับพม่า  
พร้อมทั้งแนะน ารูปแบบทางทหารใหก้ารแยกฝ่ายทหารและฝ่ายพล
เรือนจากกนัเป็นกองทพัดว้ย  ประการท่ีสองทรงมีพระราชด าริว่า 
การแยกฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนจากกนัเป็นเพียงทฤษฎี  ในทาง
ปฏิบัติย ังคงรวมกันโดยพลเรือนคือยามสงบก็ฝึกหัดการรบ             
แต่ฝ่ายพลเรือนเวลาเกิดสงครามก็ถูกเกณฑ์ไปเขา้กองทพัในยาม
สงบก็ถูกเกณฑ์แรงงานอีกไม่มีเวลาหยุดพกัผูค้นก็พากนัหลบหนี
ไปซ่อนตามป่าดงบางพวกไปอยู่กับมูลนายอาศยับารมีมูลนายท่ี
เบียดบังผูค้นไวใ้ช้ส่วนตวั  ดังนั้ น จึงต้องหาวิธีปรับปรุงวิธีการ
ระดมนายพลใหรั้ดกมุข้ึน และเพื่อเรียกระดมพลไดม้ากและรวดเร็ว
ประการท่ีสามเกิดสงครามกบัแควน้ขา้งเคียงบ่อยคร้ังโดยเฉพาะ
ทางเหนือ สาเหตุเพราะสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ไดเ้สดจ็มาประทบั
ท่ีกรุงศรีอยุธยาแทนเมืองพิษณุโลก ท าให้หัวเมืองทางเหนือไม่
ปลอดภัย แควน้ล้านนาได้ยกทัพมารบกวนหัวเมืองทางเหนือ
บ่อยคร้ัง  จึงตอ้งปรับปรุงการทหารใหรั้ดกุม เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการระดมไพร่พลเขา้เป็นกองทพั 
 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (2034 - 2072) มีการส ารวจ
ส ามะโนครัวทัว่ราชอาณาจกัรอยธุยา บงัคบัให้ไพร่ชายหญิงมาข้ึน
ทะเบียนเพื่อสังกดักบัมูลนาย ไพร่ชายจะถูกเกณฑ์มาท าราชการ
โยธา ไพร่หญิง ถา้มีการเกณฑก์จ็ะเป็นงานท่ีเบากวา่ไพร่ชาย 
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 จุดประสงค์การข้ึนทะเบียนไพร่หญิงก็เพื่อให้ทราบจ านวน
ไพร่ และทราบสงักดัของลูกท่ีเกิดมา มีการตั้งกรมสุรัสวดี หรือกรม
สัสดีข้ึนตรงต่อพระมหากษตัริย ์ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนในเร่ือง
ไพร่ทัว่ราชอาณาจกัร มีการตราบญัญติัลงโทษไพร่ท่ีขดัขืนเป็นการ
สร้างระบบท่ีเคร่งครัดในการควบคุมไพร่ มีการจดัแบ่งระบบไพร่ 2 
ประเภท 
  1. ไพร่หลวง เป็นไพร่ของกษตัริย ์เป็นสมบติัของหลวง 
ถูกเกณฑ์ท างานโยธายามสงบยามสงครามถูกเกณฑ์เป็นกองก าลงั
ป้องกนัประเทศ และอยูใ่นความควบคุมของขนุนาง 
  2. ไพร่สม เป็นไพร่ส่วนตวัของมูลนายรับใช้มูลนายของ
ตน หากเกิดสงคราม ไพร่สมจะถูกเกณฑ์มาเป็นทหารภายใตก้าร
บงัคบับญัชาของมูลนาย ไพร่สมถือเป็นสมบติัของมูลนาย ถือเป็น
มรดกตกทอดกบัทายาทของมูลนาย 
 เม่ืออยุธยาค้าขายกับต่างประเทศ ท าให้เกิดไพร่ส่วยข้ึนอีก
ประเภทหน่ึง แต่อยูห่่างไกลราชธานี ไพร่ส่วยสามารถเลือกส่ิงของ
ท่ีรัฐตอ้งการ เช่น แร่เงิน, แร่ทอง, ดีบุก, รังนก, มูลคา้งคาว แทน
การใชแ้รงงานได ้

 ระบบศักดนิา 
 เร่ิมพฒันาอยา่งจริงจงัในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ ศกัดินามี
ความหมาย คือ อ านาจเหนือนา เน่ืองจากพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจยุค
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นั้นอยูบ่นวิถีดา้นเกษตรกรรม จึงใชท่ี้ดินเป็นมาตรวดัศกัด์ิ อ  านาจ
เกียรติยศของตนเป็นเคร่ืองมือก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ขอบข่ายความ
รับผิดชอบ ฐานะของชนชั้น ผูมี้ศกัดินาต่างกนัจะมีอ านาจและสิทธิ
ท่ีแตกต่างกนั 
 ถือว่าระบบศกัดินา เป็นผลจากระบบการปกครอง ประเพณี 
ศาสนา ผสมผสานกันจนกลายเป็นการจัดระเบียบทางสังคม            
ท่ีสามารถครอบง าสังคมเป็นระยะเวลานานกว่า 5 ศตวรรษ ระบบ
ศกัดินาเป็นภาพสะทอ้นการเอารัดเอาเปรียบทางสงัคม 
 
สาเหตุ และปัจจัยของจุดส้ินสุดอาณาจักรอยุธยา 
 ศ. ศิลาแลง ได้สรุปสาเหตุความเส่ือมของกรุงศรีอยุธยาได้
ดงัน้ี 
  1. สถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาไม่มั่นคง เป็น
ช่องทางให้เกิดการแยง่ชิงอ านาจและโค่นราชบลัลงัก์บ่อยๆ ตั้งแต่
เม่ือแรกตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นตน้มา พอมาสมยักรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายกลบัมีบ่อยข้ึน กรุงศรีอยธุยาจึงเส่ือมลงเร่ือย ๆ  ความส าคญั
ของสถาบันกษตัริย ์ก่อให้เกิดการแย่งชิงราชบัลลงัก์ ท าให้ไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง 
  2. สถาบนัทางสังคมสมยักรุงศรีอยธุยามีแต่การชิงดีชิงเด่น
ในหมู่ขา้ราชการและเจา้นายชั้นสูง เพื่อท่ีจะเล่ือนฐานะในสังคมให้
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สูงข้ึนไปเร่ือยๆ เจา้นาย, ขุนนาง แตกความสามคัคี แบ่งเป็นกลุ่มๆ 
โดยมีสาเหตุหลายประการ หน่ึงในนั้นคือ การน าชาวต่างชาติเขา้รับ
ราชการเป็นผูช้  านาญการ แมว้่าจะมีผลดีในการถ่วงดุลอ านาจทาง
การเมือง ชนชั้นสูงเหล่าน้ีท าให้สถาบนักษตัริยแ์ละบา้นเมืองเกิด
ความยุ่งยากบ่อยๆ  ท าให้บ้านเมืองเส่ือมโทรมลงเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย ท าใหเ้ป็นขอ้เสียเปรียบจน
ตอ้งพา่ยแพต่้อขา้ศึก 
  3. เสถียรภาพทางการเมืองสมยัอยธุยาตอนปลายไม่มัน่คง 
บา้นเมืองเกิดการจลาจลอยูบ่่อยๆ  มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
การแยง่ชิงอ านาจทางการเมือง การก่อรัฐประหาร โดยเฉพาะกบฏ
กรุงศรีอยุธยา เกิดข้ึนทั้งหมด 24 คร้ัง ตั้งแต่ คร้ังท่ี 1 สมยัสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชท่ี 1 จนถึงคร้ังท่ี 24 เกิดกบฏเจา้สามกรม แต่
กรมหลวงอุทุมพร ปราบปรามส าเร็จ (จิตรสิงห์ ปิยะชาติ, 2554 : 
245-247) ข้ึนครองอ านาจไม่ถูกตอ้งตามกฎมณเฑียรบาล ก่อใหเ้กิด
การสูญเสียชีวิต ร้ีพล เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะการสูญเสียไพร่ท่ี
เป็นก าลังส าคัญในกองทัพ  เม่ือพม่ายกทัพมาตี  กรุงศรีอยุธยา
กองทพัไทยพา่ยแพถ้อยเขา้กรุงทุกคร้ัง (ศ. ศิลาแดง, 2553 : 92) 
  4. ไพร่เป็นก าลงัส าคญัในกองทพัแต่ไพร่ในสมยัอยธุยา จะ
ถูกกดข่ีข่มเหงจากมูลนายโดยไร้ขอบเขต ไพร่หลวงมีภาระหน้าท่ี
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หนกักว่าไพร่อ่ืน มีความพยายามหลีกเล่ียงการเป็นไพร่หลวง โดย
การบวชพระ, การติดสินบนมูลนาย 
  5. ไพร่หลวงถูกเบียดบงัไปใชง้านเป็นไพร่สมโดยมูลนาย, 
ขนุนาง จะน าไปใชง้านทางการคา้กบัต่างประเทศ ท าให้ไพร่หลวง
มีจ านวนลดลง 
  6. การว่างเวน้ศึกสงครามมานานท าให้การตระเตรียมการ
รบยอ่หยอ่นสมรรถภาพ ชาวเมืองมีแต่ความสุขสบายหมกมุ่นอยูก่บั
การเสพความสุขต่างๆ โดยไม่นึกถึงภยัท่ีเขา้มาใกลต้วั เม่ือขา้ศึกยก
มาลอ้มกรุงศรีอยธุยา จึงเกิดความโกลาหลวุน่วาย ไม่มีก าลงัใจรบ มี
แต่ความข้ีกลวั บา้นเมืองถึงล่มสลาย 

 7. พม่ามีความเตรียมพร้อมมากกว่าทางด้านยุทธศาสตร์ 
ช่วงน้ีอ านาจราชวงศ์คองบองรุ่งเรืองถึงขีดสุด เพราะราชวงศ์พม่า
ท าสงครามกบัจีนไดรั้บชยัชนะ ท าใหก้ษตัริยเ์กิดความมัน่ใจในการ
รบกบัอยธุยา ตลอดจนระยะเวลาในการรบยดืเยื้อ  
  8. ยุทธวิธีการรบไทยผิดพลาด โดยไทยใช้ยุทธวิธีการตั้ง
รับ สร้างป้อม ก าแพงเมือง หนา เพื่อป้องกันข้าศึกและอาศัย
ธรรมชาติจากน ้ าท่วมพื้นท่ี แถวอยธุยา เป็นแนวป้องกนัเม่ือพม่ายก
ทพัมาลอ้มกรุงศรีอยธุยา ถอยก็ตั้งรับเม่ือถึงฤดูน ้าหลาก เกิดน ้ าท่วม
ท าให้พ ม่าถอยทัพ  พม่าได้เฝ้าศึกษาวิ ธีการรบของไทยและ
เตรียมพร้อมในการล าเลียงยทุธปัจจยัเสบียงให้พร้อมรบเม่ือถึงฤดู
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น ้ าหลาก พม่าก็ถอยทพัไปตั้งท่ีน ้ าท่วมไม่ถึง และเตรียมเสบียงให้
พร้อม 
  9. การท่ีรัฐบาลอยุธยามีการควบคุมอ านาจท้องถ่ินอย่าง
หละหลวม ท าให้กรุงศรีอยุธยามีอ านาจในการป้องกันตนเองท่ี
จ  ากัด เพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหัวเมือง ท่ีไม่ปฏิบัติตาม
ค าสัง่รัฐบาลกลาง 
 
สรุป 

พระเจา้อู่ทอง (รามาธิบดีท่ี 1) นามว่า กรุงเทพ ทวาราวดีศรี
อยุธยาสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงตั้ งกรุงศรีอยุธยา เพราะชัยภูมิท่ี
เอ้ืออ านวยทั้งในดา้นความมัน่คงปลอดภยัจากขา้ศึก และความอยูดี่
กินดีของชาวอยุธยา คือตั้ งอยู่บนดินดอนสามเหล่ียมท่ีมีแม่น ้ า
ลอ้มรอบเม่ือพระเจา้อู่ทองสวรรคต พระราเมศร พระราชโอรสได้
ครองราชยสื์บมา แต่ปรากฏว่า สมเด็จพระบรมราชาท่ี 1 (พระงัว่) 
แห่งสุพรรณภูมิ ซ่ึงเป็นพระเชษฐาของมเหสีของพระเจา้อู่ทองหรือ
เป็นพระปิตุลาของพระราเมศวรไดย้กกองทพัมาประชิดเมืองและ
ทวงบัลลังก์อยุธยาคืนจนส าเร็จ การปกครองแบบ Absolute 
Monarchy นายปกครองบ่าวไดรั้บอิทธิพลจากขอม โดยขอมไดม้า
จากอินเดีย ท่ีเช่ือว่า พระมหากษตัริยท์รงเป็นเหมือนสมมติเทพ 
หรือเทวราชา (Divine King) การปกครองตลอดสมัยอยุธยา         
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พบจุดบกพร่อง อาจสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี ระบบการควบคุมการ
บริหารของศูนยก์ลางระบบการวางตวับุคคลและหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ขาดสมดุล  การการลดอ านาจทางทหารของสมุหกลาโหม เพื่อ
เสถียรภาพของสถาบนักษตัริย ์ ผูป้กครองละเลยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของพลเมือง ระบบการปกครอง  ทรงสร้างระบบการปกครองท่ีมุ่ง
ป้องกนัประเทศและรักษาพระราชอ านาจ ท่ีส าคญั คือ การบริหาร
ราชการพลเรือนท่ียดึ “หลกัท้ังส่ี” คือ “จัตุสดมภ์” เวียง วงั คลงั นา 
พระมหากษตัริยท์รงใช้อ  านาจสูงสุดในการวินิจฉัยนโยบายตาม
พระราชอธัยาศยัและตามท่ีทรงเห็นเหมาะควรกบัประโยชน์สุขของ
ประชาราษฎร ทรงใช้อ  านาจสูงสุด 3 ทาง คือ  อ  านาจบริหาร 
อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ แต่ผู ้เดียว ทรงอยู่เหนือ
กฎหมาย 
 สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการ
ปกครองใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ ฝ่ายทหาร หวัหนา้คือส
มุหพระกลาโหม และฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นหัวหน้า 
แบ่งแยกหน้าท่ีกนัโดยเด็ดขาด เช่น สมุหกลาโหมมีอ านาจหน้าท่ี
บงัคบับญัชาราชการฝ่ายทหารทัว่ราชอาณาจกัรส่วนสมุหนายกมี
หนา้ท่ีบงัคบับญัชาราชการพลเรือนทัว่  
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บทที ่4 
การเมืองและการปกครองสมยักรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2325) 

  
บทน า 
 การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านความรุ่งเรืองมาจนถึง
คราวล่มสลายเป็นไปตามหลกั วฏัฏสังสาร ความไม่เท่ียง การเสีย
กรุงคร้ังท่ีสอง ส่วนหน่ึง มาจากการก่อการกบฏท าให ้กรุงศรีอยธุยา
ต้องเสียนายทหาร ไพล่พลไปกับศึกภายในยิ่งกว่าศึกภายนอก     
การแยง่ชิงราชบลัลงัก ์การลดความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ รวมถึง
การท่ีรัฐบาลอยธุยามีการควบคุมอ านาจทอ้งถ่ินอยา่งหละหลวม ท า
ให้กรุงศรีอยธุยามีอ านาจในการป้องกนัตนเองท่ีจ  ากดั เพราะไม่ได้
รับการช่วยเหลือจากหัวเมือง ท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งรัฐบาลกลาง 
ย่อมเป็นสาเหตุของการเสียกรุงในบทน้ี จะกล่าวถึงการเมืองและ
การปกครองสมยักรุงธนบุรี 
 
การเมืองการปกครองสมยักรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 - 2325) 
 อาณาจกัรอยธุยาเร่ิมเส่ือมลงตามล าดบัตั้งแต่ตน้ราชวงศบ์า้น
พลูหลวง เกิดการแยง่ชิงราชสมบติักนัข้ึนระหวา่งพระราชวงศแ์ละ
ขุนนาง เจ้านายและขุนนางชั้ นผู ้ใหญ่แตกความสามัคคีแย่งชิง
อ านาจกนัเอง ท าใหก้ าลงัทหารแยกออกเป็นกลุ่มๆ ยิง่บา้นเมืองวา่ง
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ศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านมาเป็น
เวลานาน กองทพัก็ไม่ไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะสู้
รบ พระมหากษตัริยเ์องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระเจา้เอกทศั ซ่ึงเป็นพระมหากษตัริยอ์งค์
สุดทา้ยของกรุงศรีอยธุยา กไ็ม่ทรงพระปรีชา
สามารถในการบริหารราชการแผ่น ดิน 
ในขณะท่ีศตัรูของไทยคือ พม่ามีก าลงัและอ านาจมากข้ึนภายใต้
พระมหากษตัริยใ์นราชวงศอ์ลองพญา  ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2310 ไดเ้กิด
มีการกบฏข้ึนในหวัเมืองมอญ พม่าไดย้กกองทพัเขา้ตีหวัเมืองมอญ
ท่ีเมืองมะริดและตะนาวศรี แลว้เคล่ือนทพัเข้ามาในดินแดนไทย
ทางด่านสิงขรโดยปราศจาการต่อตา้นจากฝ่ายไทย จนสามารถเขา้
ลอ้มกรุงศรีอยุธยาได ้ถา้จะวิเคราะห์สงครามคร้ังน้ีแลว้ จะเห็นได้
ว่าวตัถุประสงค์ของพม่าแต่เดิมนั้น เพียงเพื่อตอ้งการปราบปราม
พวกกบฏชาวมอญ ซ่ึงหนีมาอยูท่ี่เมืองมะริดและตะนาวศรีเท่านั้น 
ยงัมิได้ตั้ งใจจะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา แต่เม่ือพม่าสามารถตีเมือง
มะริดและตะนาวศรีได้อย่างง่ายดาย โดยฝ่ายไทยมิได้เตรียมการ
ต่อสู้แต่อย่างใดแสดงถึงความอ่อนแอของไทย พม่าจึงตีหัว
เมืองไทยต่อเข้ามาเร่ือยๆ จนถึงราชธานี ในการรับศึกพม่าคร้ังน้ี 
พระเจา้เอกทศัมิไดท้รงแสดงความสามารถในดา้นการบญัชาการ
รบเลย ส่วนแม่ทพันายกองของไทยก็อ่อนแอไม่สามารถตา้นทาน

ทีม่า : www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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ทพัพม่าได ้แม่ทพันายกองท่ีมีความสามารถมีความรักชาติบา้นเมือง 
ก็ ไ ม่ ได้ รับ ความสะดวกในการสู้ รบ จึง เกิ ดความท้อถอย 
(ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ก รุ ง ธ น บุ รี .http://www.bp-smakom.org/ 
BP_School/Social/kung-ten-buri.htm) 
 เม่ือกองทพัพม่าลอ้มกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2308  พระยา
ตากได้เข้ามาช่วยป้องกันเมืองต่อสู้กับกองทัพพม่า จนถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2310 พระยาตาก และทหารประมาณ 1,000 คน ไดตี้
ฝ่าวงล้อมของพม่าออกเดินทางไปยงัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และไป
เมืองจนัทบูรณ์ และได้ปราบปรามคนไทยท่ีคอยซุ่มโจมตีไวเ้ป็น
พวกมากมาย (มาตยา  อิงคนารถ ทวี ทองสว่างและวฒันา รอด
ส าอาง. 2546 : 95) เหตุการณ์ประวติัศาสตร์การเดินทพัของพระเจา้
ตากสินไปยงัเมืองจนัทบุรีโดยผ่านเมืองระยองมีเหตุการณ์ส าคญั
ทางประวัติศาสตร์ ก่อนท่ีพระองค์จะยึด เมืองจันทบุ รีได้ มี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีพระยาตากไดน้ าทพัผา่นบา้นโพสามหาร บา้น
บางดง ซ่ึงมีแต่ทหารพม่า ผ่าน หนองไมท้รง เมืองนครนายก เมือง
ปราจีนบุรี ลงใต้ผ่านพทัยา สัตหีบ ตลอดทางมีคนอ้อมน้อมเป็น
พรรคพวกจ านวนมาก พระยาตากน าทพัเลียบชายฝ่ัง จนมาถึงเขต
เมืองระยอง ผูร้ั้งเมืองระยองเห็นว่า ทัพพระยาตากเป็นทัพใหญ่     
จึงพากรมการเมืองไปตอ้นรับนอบน้อม และท่ีเมืองระยองน้ีเอง      
ท่ีพระยาตากไดต้ั้งตนเป็นเจา้ดว้ยความเห็นชอบของบรรดาขุนนาง 
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และ กลุ่มชน แต่ต่อมา นายบุญรอด แขนอ่อน นายบุญมาซ่ึงเป็น
น้องภริยาของพระยาจนัทบุรี ท่ีได้เข้ามาถวายตัวเข้ารับราชการ     
ไดก้ราบทูลความรับให้ทรงทราบว่าขุนรามหม่ืนส้อง นายทองอยู ่
นกเล็ก และ พรรคพวกการเมืองระยองคิดร้าย เจ้าตากจึงทรง
วางแผนซ้อนตีต้อนพวกคิดร้ายแตกพ่ายไป เม่ือเจ้าตากได้เมือง
ระยองแลว้ ทรงส่งคนไปเกล้ียกล่อมพระยาจนัทบุรี แลว้ออกตาม
จบัขุนรามหม่ืนส้อง กับ นายทองอยู่ นกเล็ก ต่อไป และในท่ีสุด 
นายทองอยู่ นกเล็ก ก็ไดม้าอ่อนน้อม พระยาตากจึงทรงแต่งตั้งให ้
นายทองอยู่ นกเล็ก เป็น พระยาอนุราชบุรีศรีมหาสมุทร ปกครอง
เมืองชลบุ รีต่อไป (เหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุ รี. http://www. 
gotoknow.org/posts/132548) เจ้าตากทรงพิจารณาเห็นว่า เมือง
จนัทบุรีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และยงัอุดมสมบูรณ์ บา้นเรือนเป็นปกติสุข
อยู ่เจา้ตากจึงทรงเกล้ียกล่อมเมืองจนัทบุรีให้มาช่วยกูเ้อกราช พระ
ยาจนัทบุรีรับค าไมตรีในช่วงแรก แต่แลว้พระยาจนัทบุรีกลบัไป
ร่วมมือกบัขุนรามหม่ืนส้อง วางแผนลวงให้เจา้ตากยกกองทพัเขา้
ไปตีเมืองจนัทบุรี แลว้ค่อยก าจดัเสียในภายหลงั แต่พระยาตากทรง
รู้ทนั จึงทรงหยดุย ั้งอยูห่น้าเมือง ในขณะนั้นหลวงนายศกัด์ิ (หมุด) 
ถูกเจา้เมืองจนัทบุรีคุมขงัอยู ่ไดห้นีออกมาสมทบเจา้ตาก เพราะรู้จกั
คุน้เคยกนัมาก่อน หลวงนายศกัด์ิไดม้อบจีนพรรคพวกให้ 500 คน 
กบัเงินส่วยสาอากร 300 ชัง่ท่ีเก็บจากเจา้เมืองจนัทบุรี เม่ือเจา้ตาก
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ทรงพิจารณาเห็นวา่พระยาจนัทบุรีหลงเช่ือค าของขนุรามหม่ืนส้อง 
ไม่ยอมอ่อนน้อมให้แลว้ จึงตรัสให้ทหารทั้งปวง เทอาหารท้ิง ทุบ
หมอ้ทุบต่อยหมอ้แกงจนแหลกหมด แลว้จึงตรัสว่า วนัน้ีเราจะเอา
เมืองจนัทบุรีให้ได ้ให้ไปหาขา้วของกินกนัในเมือง หากไม่ไดก้็จง
ตายเสียให้ส้ินดว้ยกนัเถิด คร้ันตกดึกประมาณ 3 นาฬิกา เจา้ตากก็
สามารถบุกเข้าเมืองได้ ตรงกับว ัน ท่ี  14 มิ ถุนายน พ.ศ.2310 
(เห ตุ ก า ร ณ์ ใ น ส มั ย ก รุ ง ธ น บุ รี .http://www.gotoknow.org/ 
posts/132548)  เม่ือรวมผูค้นท่ีอยู่ในบริเวณน้ีตั้งเป็นชุมนุมโดยยึด
เมืองจนัทบุรีเป็นฐานทพัให้ต่อเรือเตรียมไว ้ จนกระทัง่เม่ือส้ินฤดู
มรสุมและ ในวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยธุยาก็เสียแก่พม่า 
สมเด็จพระเจา้ตาก (สิน) จึงเขา้โจมตีค่ายพม่าท่ีธนบุรีและค่ายโพธ์ิ
สามต้นท่ีอยุธยา และสามารถยึดค่ายน้ีได้ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2310 การท่ีสมเด็จพระเจา้ตากสินสามารถยึดธนบุรี และกรุง
ศรีอยุธยา คืนจากพม่าได ้ท าให้พระองค์มีความชอบธรรมในการ
สถาปนาพระองคเ์องเป็นพระมหากษตัริย ์จึงไดท้รงสถาปนาธนบุรี
ข้ึนเป็นราชธานีในปีเดียวกนั  
 ขณะนั้น พระเจา้เอกทศัน์ส้ินพระชนมแ์ลว้ ช่วงปี พ.ศ. 2311 - 
2313 พระยาตากต้องใช้เวลาปราบชุมนุมคนไทย 4 กลุ่มการ
ปราบปรามชุมนุม ต่าง ๆ  พระเจ้าตากสินทรงวางแผนการ
ปราบปรามชุมนุมต่างๆ ใน พ.ศ. 2311 ดว้ยการยกทพัเรือจากธนบุรี 

http://www.gotoknow.org/%20posts/132548
http://www.gotoknow.org/%20posts/132548
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เพื่อปราบปรามชุมนุมพิษณุโลก แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะ
ไดรั้บการต่อตา้นจนกระทัง่พระเจา้ตากทรงบาดเจบ็ตอ้งยกทพักลบั 
ส่วนทางพระยาพิษณุโลกเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตั้งตวัเป็นกษตัริย ์
พอราชาภิเษกได้ 7 วนั ก็ประชวรและถึงแก่พิราลยัในท่ีสุด พระ
อินทร์อากรน้องชายได้ข้ึนครองเมืองแทน เมืองพิษณุโลกก็เร่ิม
อ่อนแอทรุดโทรมลงตามล าดับ ด้วยเหตุน้ีเจ้าพระฝางเห็นเป็น
โอกาสเหมาะ จึงยกทพัลงมาตีเมืองพิษณุโลกเอาไวไ้ดใ้นท่ีสุด ทาง
ฝ่ายสมเด็จพระเจา้ตาก เม่ือทราบข่าวพระยาพิษณุโลกถึงแก่พิราลยั
และเมืองพิษณุโลกเกิดรบพุ่งกบัเจา้พระฝางเมืองสวางคบุรี ก็เห็น
เป็นโอกาสเหมาะจึงยกทพัไปตีชุมนุมเจา้พิมาย และตีไดเ้ป็นชุมนุม
แรก 

ใน ปี พ.ศ.2312 โปรดให้ยกทัพไปตีชุมนุมพระปลัดเมือง
นครศรีธรรมราช และสามารถตีเมืองนครศรีธรรมราชได ้มีผลท า
ให้อ  านาจของกรุงธนบุรีขยายไปถึงสงขลา พัทลุงและเทพา 
ต่อจากนั้น พ.ศ.2313 ไดย้กทพัไปปราบเจา้พระฝางไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
ซ่ึงขณะเดียวกนักย็ดึเมืองพิษณุโลกไดด้ว้ย  

เม่ือพระยาตากถวายพระเพลิง พระบรมศพสมเด็จพระเจา้เอก
ทัศน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีความประสงค์ท่ีจะปฏิสังขรณ์
พระนครศรีอยุธยา แต่เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดแก่พระราชวงั
ปราสาท ราชมณเฑียร วดั และบา้นเรือนราษฎร ถูกพม่าเผาท าลาย
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เสียเป็นอนัมาก ในขณะเดียวกนัพระยาตากเพิ่งจะรวบรวมก าลงัร้ี
พลข้ึนมาใหม่ จึงไม่มีก าลงัและทุนท่ีจะใชซ่้อมแซมบา้นเมืองท่ีถูก
ท าลายอย่างย่อยยบัให้กลบัคืนดีไดโ้ดยง่ายจึงไดย้า้ยเมืองหลวงมา
ตั้งอยูท่ี่กรุงธนบุรีหลงัจากการตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีพระเจา้ตาก
ทรงชกัชวนใหผู้ค้นท่ีหลบหนี 
 สงครามกระจดักระจายไปอยู่
ตาม ท่ี ต่ างๆ  ให้กลับมาตั้ ง
บ้านเรือนใหม่ พระราชวงศ ์
ข้าราชการกรุงเก่าให้อพยพ
มายงักรุงธนบุรี ยกเมืองกรุงธนบุรีข้ึนเป็น กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร  
เป็นราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2311 โปรดให้สร้างพระราชวงัข้ึนท่ีปาก
คลอง บางกอกใหญ่  เสด็จปราบดาภิเษกครองกรุงธนบุรี เม่ือ 28 
ธนัวาคม พ.ศ. 2310 ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ยงัคง
ใช้ระบบการปกครองแบบเก่าท่ีมีโครงสร้างท่ีมีมาแต่สมยักรุงศรี
อยธุยา (มลัลิกา มสัอู. 2540 : 375) 

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชสามารถกูเ้อกราชและรวบรวม
คนไทยท่ีกระจัดกระจายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ตั้ ง เป็น
อาณาจกัรไทยใหเ้ป็นปึกแผน่ไดอี้กคร้ัง (ประวติัศาสตร์ กรุงธนบุรี. 
http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/kungtenburi. html) 
1.พระปรีชาสามารถในการรบของพระองค์ 2.พระปรีชาสามารถใน

ทีม่า : www.google.co.th 

http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/kungtenburi.%20htm
http://www.google.co.th/
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การผูกมดัน ้ าใจคน จูงใจผูอ่ื้น ทรงมีความสุขุมรอบคอบ และเด็ด
เด่ียว 3.ทหารของพระองคมี์ความสามารถ มีระเบียบวินยั กลา้หาญ 
มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันในอันท่ีจะสร้างความมั่นคง และ
ความปลอดภยัให้และประเทศโดยอุทิศตวัเพื่อประเทศชาติอย่าง
แทจ้ริง 

เม่ือตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี อาณาจกัรของสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช มีอาณาเขตเพียงกรุงธนบุรี หวัเมืองรายรอบและหวั
เมืองชายทะเลตะวนัออกเท่านั้ น คร้ังเม่ือพระองค์ ปราบปราม
ชุมนุมต่างๆเป็นผลส าเร็จแลว้ อาณาจกัรของพระองค์ก็กวา้งขวาง
ข้ึน การรวบรวมอาณาเขตภายในราชอาณาจกัรของพระองคใ์ชเ้วลา
เพียง 3 ปีเท่านั้น บา้นเมืองก็กลบัสู่สภาพปกติอีกคร้ัง ตลอดรัชสมยั
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ การรักษาเอกราชของ
ประเทศให้มัน่คงปลอดภยั หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
ทรงรบชนะพม่าท่ีค่ายโพธ์ิสามตน้ และทรงกอบกูเ้อกราชไดส้ าเร็จ 
ไดต้อ้งท าการรบกบัพม่าอีกหลายคร้ังซ่ึงส่วนใหญ่ไทยเป็นฝ่ายชนะ 
การท าสงครามกบัพม่าคร้ังส าคญั เช่น 
  1. การรบกับพม่าท่ีบางกุ้ง สมุทรสงคราม พ.ศ. 2311 ผล
ปรากฏว่าพม่าแพเ้สียอาวุธและเสบียงอาหาร และเรือเป็นจ านวน
มาก 
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  2. พม่าตีเมืองสวรรคโลก พ.ศ. 2313 ผลปรากฏว่าพม่าไม่
สามารถตีไทยได ้
  3. ไทยตีเมืองเชียงใหม่คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2313 สงครามคร้ังน้ี
ต่อเน่ืองจากสงครามคร้ังท่ี 2 เม่ือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชยก
ทพัข้ึนไปช่วยรักษาเมืองสวรรคโลก ทรงเห็นเป็นโอกาสดีท่ีจะยึด
เมืองเชียงใหม่มาจากพม่า แต่ไม่ส าเร็จ 
  4. พม่าตีเมืองพิชัยคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2315 แต่ไม่ส าเร็จ ถูกตี
แตกพา่ยไป 
  5. พม่าตีเมืองพิชยัคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2316 ผลปรากฏวา่พม่าพา่ย
แพไ้ปท าใหเ้กิดวรีกรรมพระยาพิชยัดาบหกัข้ึน 
  6. ไทยตีเมืองเชียงใหม่คร้ังท่ี  2 พ.ศ.2317 สามารถยึด
เชียงใหม่เป็นเมืองข้ึนได ้
  7. การรบกบัพม่าท่ีบางแกว้ ราชบุรี พ.ศ. 2317 ผลปรากฏ
วา่พม่าแพเ้สียชีวติและถูกจบัเป็นเชลยเป็นจ านวนมาก 
  8. อะแซหวุ่นก้ีตีหัวเมืองเหนือ โดยเฉพาะพิษณุโลก พ.ศ. 
2318-2319 สงครามคร้ังน้ีนบัวา่เป็นสงครามคร้ังใหญ่ในสมยัธนบุรี 
ผลปรากฏวา่พม่าแพถู้กจบัเป็นเชลยหลายหม่ืนคน 
  9 .พม่าตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2319 พม่าไม่สามารถตีเมือง
เชียงใหม่ไดต้อ้งแตกพ่ายไป แต่หลงัจากท่ีพม่าแตกทพักลบัไปแลว้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นว่าเชียงใหม่มีผู ้คนไม่มาก



95 

พอท่ีจะรักษาเมือง จึงอพยพผูค้นออกจากเมืองและประกาศให้เป็น
เมืองร้างตั้งแต่นั้นมา จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬ าโลก  จึงได้ตั้ ง ข้ึนมาให ม่  (ป ระวัติ ศ าสต ร์  ก รุงธน บุ รี .
http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/kungtenburi.html) 
  หลงัจากท่ีเหตุการณ์ภายในกรุงธนบุรีสงบเรียบร้อยแล้ว 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเร่ิมขยายอาณาเขตออกไปยงั
ประเทศใกลเ้คียง ไดแ้ก่ เขมรและลาว 
  1. การขยายอ านาจไปยงัเขมร ขณะนั้นดินแดนเขมรเกิด
การแก่งแย่งอ านาจกนัระหว่างพระรามราชา (นักองนน)กับพระ
นารายณ์ราชา(นกัองตน) พระนารายณ์ราชาไปขอความช่วยเหลือ
จากญวน พระรามราชาสู้ไม่ได้หนีมาขอความช่วยเหลือจากไทย 
คร้ังแรกสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชส่งพระราชสาสน์ไปยงัพระ
นารายณ์ราชาให้มาสวามิภกัด์ิต่อไทย แต่พระนารายณ์ราชาไม่ยอม 
ดงันั้นจึงทรงโปรดฯให้พระยาอภยัรณฤทธ์ิ (ทองดว้ง) และพระยา
อนุชิตราชา (บุญมา) น าทพัไปตีเขมรใน พ.ศ. 2312 ขณะท่ีทพัไทยตี
ได้เมืองเสียมราฐ พระตะบอง โพธิสัตว ์กบัจะตีเมืองพุทไธเพชร 
(บันทายเพชร) เขมรปล่อยข่าวว่าสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช
สวรรคต พระยาอภยัรณฤทธ์ิและพระยาอนุชิตราชาจึงยกทพักลบั
พ.ศ.2314 เม่ือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราบชุมนุมต่างๆ 
เรียบร้อยแลว้ จึงเสด็จยกทพัไปตีเขมรอีกคร้ังและสามารถตีเขมรได้

http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/kungtenburi.htm
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ส าเร็จ ได้สถาปนาพระรามาชาข้ึนครองเขมร ส่วนพระนารายณ์
ราชาหนีไปพึ่งญวน ต่อมาไดม้าสวามิภกัด์ิต่อไทย สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราชจึงโปรดให้เป็นพระมหาอุปโยราช (วงัหน้า) 
(ต าแหน่งพระมหาอุปโยราช คือ ต าแหน่งรัชทายาทของกษตัริย์
เขมร ซ่ึงเทียบเท่าต าแหน่งพระมหาอุปราชของไทย) เหตุการณ์ใน
เขมรจึงสงบลง 
   ต่อมาใน พ.ศ. 2323 เกิดการกบฏในเขมร พวกกบฏจบั
พระรามราชาและพระนารายณ์ราชาปลงพระชนม์ทั้งสองพระองค ์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษตัริยศึ์กและเจา้พระยาสุรสีห์ไปปราบการจลาจลไดส้ าเร็จ และ
โปรดเกลา้ฯ ใหน้กัองเองซ่ึงเป็นโอรสของพระนารายณ์ราชาไดข้ึ้น
ครองราชสมบติัแทน แต่เน่ืองจากยงัทรงพระเยาว ์จึงมีฟ้าทะละหะ 
(มู) เป็นผูส้ าเร็จราชการแทน เขมรจึงหันไปพึงญวนอีกคร้ังหน่ึง 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษตัริยศึ์กไปปราบเขมร ขณะท่ีกองทพัไทยจะรบกบัเขมรอยูน่ั้น ก็
มีข่าววา่ทางกรุงธนบุรีเกิดจลาจลวุน่วาย ดว้ยสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราชทรงเสียพระสติ สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กจึงตอ้งรีบ
ยกทพักลบั 
  2. การขยายอ านาจไปลาว ในสมยักรุงธนบุรีไทยไดท้ าศึก
ขยายอ านาจไปยงัลาว 2 คร้ัง คือ 
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   2.1 การตีเมืองจ าปาศกัด์ิ  เพราะเจา้เมืองนางรองเกิดขดั
ใจกบัเจา้เมืองนครราชสีมา จึงคิดกบฏต่อไทยไปขอข้ึนกบัเจา้โอ 
(หรือเจา้โอ)้ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจึงโปรดให้เจา้พระยา
จกัรีไปปราบ จบัเจา้เมืองนางรองประหารชีวิต ท าใหเ้มืองจ าปาศกัด์ิ
และดินแดนลาวตอนล่างอยู่ภายใตอ้  านาจของไทย ใน พ.ศ.2319 
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจึงทรงแต่งตั้งเจา้พระยาจกัรี เป็น 
“สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศึ์กพิลึกมหิมา ทุกนัคราระอาเดช 
นเรศราชสุริยวงศ์” นบัว่าเป็นการพระราชทานยศให้แก่ขุนนางสูง
ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีปรากฏมาในสมยันั้น 
   2.2 การตีเวียงจนัทน์ มีสาเหตุมาจากพระวอเสนาบดี
ของเจา้สิริบุญสารเกิดวิวาทกับเจา้ครองนครเวียงจนัทน์ พระวอ      
จึงหนีเข้ามาอยู่ท่ีต  าบลดอนมดแดง (ในจังหวดัอุบลราชธานี)        
ขอสวามิภกัด์ิต่อสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช เจา้สิริบุญสารไดส่้ง
กองทพัมาปราบและจบัพระวอฆ่าเสีย ใน พ.ศ.2321 สมเด็จพระเจา้
ตากสินมาหาราชจึงโปรดให้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก และ
เจา้พระยาสุรสีห์ยกกองทพัไปปราบ ขณะท่ีไทยยกทพัไป เจา้ร่ม
ขาวเจา้ผูค้รองเมืองหลวงพระบางมาขอสวามิภักด์ิต่อไทยและส่ง
กองทัพมาช่วยตีเมืองเวียงจันทน์ด้วย เจ้าสิ ริบุญสารสู้ไม่ได ้           
จึงหลบหนีไป เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงได้อัญเชิญพระแก้ว
มรกตพร้อมทั้งพระบางมาไวท่ี้ไทยดว้ย  
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  การปกครองส่วนกลางราชธานี 
  ภายในราชธานี มีขุนนางส าคญั คือ สมุหนายก สมุหกลา
โหม มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพลเรือน มีสมุ
หนายก เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบติังานของจตุสดมภ์ และดูแล
หัวเมืองฝ่ายเหนือ ฝ่ายทหาร มีสมุหกลาโหม เป็นหัวหน้าควบคุม
ดา้นการป้องกนัประเทศ และดูแลหวัเมืองฝ่ายใตเ้สนาบดี จตุสดมภ ์
ปฏิบติัหน้าท่ีเหมือนสมยัอยุธยา แต่กรมวงัตอ้งรับผิดชอบดูแลหัว
เมืองแถบชายทะเลเพิ่มข้ึน 
  พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขสูงสุดเปรียบเสมือนสมมุติเทพ 
มีเจา้ฟ้าอินทรพิทกัษด์ ารงต าแหน่งพระมหาอุปราช มีต าแหน่งอคัร
มหาเสนาบดีฝ่ายทหารหรือสมุหพระกลาโหม มียศเป็นเจา้พระยา
มหาเสนา และอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือนหรือสมุหนายก 
(มหาดไทย) มียศเป็นเจ้าพระยาจักรี เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา
เสนาบดีจตุสดมภ ์4 กรมไดแ้ก่ 
   1. ก รม เมื อ ง  (น ค รบ าล )  มี พ ระ ย ายม ร าช เป็ น
ผูบ้งัคบับญัชา ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการปกครองภายในเขตราชธานี 
การบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขของราษฎรและการปราบโจรผูร้้าย 
   2. ก รม วัง  (ธ รรม าธิ ก รณ์ ) มี พ ระยาธ รรม าเป็ น
ผู ้บังคับบัญชาท าหน้าท่ี เก่ียวกับกิจการภายในราชส านักและ
พิพากษาอรรถคดี 
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   3. กรมพระคลงั (โกษาธิบดี) มีพระยาโกษาธิบดีเป็น
ผูบ้ ังคบับญัชาท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินของแผ่นดิน และ
ติดต่อ ท าการคา้กบัต่างประเทศ    
   4. กรมนา (เกษตราธิการ) มีพ ระยาพล เทพ เป็ น
ผูบ้งัคบับญัชาท าหน้าท่ีเก่ียวกบัเรือกสวนไร่นาและเสบียงอาหาร
ตลอดจน ดูแลท่ีนาหลวง เก็บภาษีค่านา เก็บขา้วข้ึนฉางหลวงและ
พิจารณาคดีความเก่ียวกบัเร่ืองโค กระบือ และท่ีนา 

  การปกครองส่วนภูมภิาค 
  แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่  
   1. การปกครองหวัเมือง พระยามหานคร แบ่งออกเป็น 2 
ระดับ คือ หัวเมืองชั้นใน ได้แก่ หัวเมืองเล็กชั้ นจัตวาท่ีอยู่รอบ    
พระนคร ของกรุงธนบุรีมีผูร้ั้งเป็นผูค้รองเมือง ข้ึนอยู่ในความ
รับผดิชอบของสมุหนายก เช่น เมืองพระประแดง เมืองสามโคก หวั
เมืองชั้ นนอกอยู่ไกลจากเมืองหลวง แบ่งออกตามขนาด และ
ความส าคญัของเมืองเป็นหัวเมืองชั้นเอก, โท, ตรี, จตัวา มีเจา้เมือง
ปกครองทรงแต่งตั้ งนายทหารคนสนิท หรือผู ้ทีจงรักภักดีต่อ
พระองคใ์หเ้ป็นเจา้เมือง มีอ านาจสิทธ์ิขาดแทนพระองคทุ์กประการ 
หวัเมืองพระยามหานคร นิยมแต่งตั้งให้ขนุนางขา้ราชการท่ีมีความ
ดีความชอบเป็นเจา้เมืองปกครอง เช่นเจา้พระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช 
เป็นผูร้ั้งเมืองพิษณุโลก เจา้พระยาพิชัยราชา เป็นเจา้เมืองสวรรค
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โลก พระยาสีหราชเดโชเป็นผูร้ั้งเมืองพิชยั (ดนยั ไชยโยธา. 2548 : 
159)  
   หวัเมืองชั้นเอก ไดแ้ก่ พิษณุโลก จนัทบูรณ์ 
   หวัเมืองชั้นโท ไดแ้ก่ สวรรคโลก เพชรบูรณ์ ระยอง 
   หวัเมืองชั้นตรี ไดแ้ก่ นครสวรรค ์พิจิตร 
   หวัเมืองชั้นจตัวา ไดแ้ก่ พระประแดง นนทบุรี สามโคก 
เมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ห่างไกลกรุงธนบุรี จะให้เมืองใหญ่ดูแลแทน เช่น 
เมืองนครราชสีมา ดูแลหัว เมืองฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ, 
นครศรีธรรมราช ดูแลหวัเมืองฝ่ายใต,้ เมืองพิษณุโลก ดูแลหวัเมือง
ฝ่ายเหนือ, เมืองจนัทบุรี ดูแลหวัเมืองทางชายทะเลตะวนัออก 
  2. การปกครองหวัเมืองประเทศราชจะให้สิทธ์ิต่อประเทศ
ราชในการปกครองตนเองอย่างเต็มท่ี โดยมียศเป็นผูค้รองนคร ทั้ง
ยงัมีอ  านาจปกครองหัวเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง มีหน้าท่ี ส่ง
บรรณาการ และตน้ไมเ้งิน ตน้ไมท้อง เขา้ถวายท่ีเมืองหลวง 3 ปีต่อ
คร้ัง รวมไปถึงการเกณฑท์หาร และส่งเสบียงตามสมควรเม่ือเวลามี
ศึกสงครามหวัเมืองประเทศราช ในสมยักรุงธนบุรี ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 
(ลา้นนาไทย) ลาว (หลวงพระบาง, เวียงจนัทน์, จ าปาศกัด์ิ) กมัพูชา 
(เขมร) และนครศรีธรรมราช 
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  การปกครองท้องถิ่น 
  การปกครองท้องถ่ินในสมยักรุงธนบุรี ยงัคงใช้พระราช
ก าหนดเดิมแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยา คือ 

1. บา้น มีผูใ้หญ่บา้นเป็นหวัหนา้ 
2. ต าบล มีก านนัเป็นหวัหนา้ 
3. แขวง มีหม่ีนแขวงเป็นหวัหนา้ 
4. เมือง มีเจา้เมืองหรือผูร้ั้งเป็นหวัหนา้ (มาตยา  

อิงคนารถ ทว ีทองสวา่งและวฒันา รอดส าอาง. 2546 :  107) 

 การปกครองไพร่ 
  เม่ือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ระบบไพร่ได้สลายไป มูล
นายต่างๆ ถือโอกาสน าไพร่หลวงมาเป็นสมบติัส่วนตวั ท าให้รัฐ
ขาดประโยชน์ในเร่ืองแรงงาน และภาษีเป็นจ านวนมาก พระเจา้
ตากสินจึงทรงฟ้ืนฟูระบบไพร่ข้ึนใหม่ โดยใหมี้การสักขอ้มือหมาย
หมู่ไพร่หลวงและไพร่สมเป็นคร้ังแรก และตอ้งกระท าทุกกรมกอง 
ก าหนดโทษการปลอมแปลงเหล็กสักด้วยโทษประหารชีวิตทั้ ง
โคตร การสักกว่าการ “สัก เลก” เห ตุผลท่ีต้องท าเช่น น้ี เพื่ อ
ประโยชน์ในการเกณฑ์แรงงาน ทั้งในยามสงบ และสงคราม การ
ป้องกนัการสูญของไพร่หลวง เน่ืองจากการก่อสร้างราชธานีใหม่ 
และการสงครามรัฐตอ้งการแรงงานจ านวนมาก การด าเนินการน้ี
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กระท าตาม พระราชก าหนด พ.ศ. 2317 (มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรร
มาธิราช. 2546 : 362) ในปี พ.ศ. 2325 ไทยยกทพัไปปราบเขมร แม่
ทพั คือ สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก ขณะท่ีก าลงัรบอยู่ท่ีเขมร
นั้น ท่ีกรุงธนบุรีเกิดการจลาจล โดยมีขนุนางช่ือ พระยาสรรค ์ไดก่้อ
กบฏจบัพระเจา้ตากไวแ้ลว้ให้ทรงผนวช เม่ือสมเด็จเจา้พระยามหา
กษัตริย์ศึกทราบข่าวการจลาจลจึงจ าเป็นต้องยกทัพกลับ ตาม
ปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ กล่าวว่า ตอนปลายรัชกาล
พระเจา้ตากสิน พระองค์สติฟ่ันเฟือน และลงพระอาญาแก่คนเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งพระภิกษุสงฆช์ั้นผูใ้หญ่ โดยไม่ชอบดว้ยเหตุผล 
ขนุนางทั้งหลายจึงอญัเชิญสมเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กข้ึนครอง
แผ่นดิน และได้ส าเร็จโทษพระเจ้าตากสินด้วยพระชนม์ได้ 48 
พรรษา นอกจากน้ี มีเช้ือพระวงศ์ท่ี ถูกส าเร็จโทษ คือ กรมขุน
อินทรพิทกัษ ์(เจา้ฟ้าอุย้) โอรสพระเจา้ตาก พระเจา้หลานเธอกรม
ขุนรามภูเบศร์นอกจากน้ี ยงัมีขุนนางจ านวนหน่ึงท่ีไม่ประสงค์จะ
รับราชการเป็น “ขา้สองเจา้บ่าวสองนาย”  ถูกประหารอีกจ านวน
หน่ึง รวมไปถึง พระยาพิชยั หรือพระยาพิชยัดาบหกั 
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สาเหตุทีไ่ม่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
 1. ร้ีพลของพระเจา้ตาก มีจ  านวนไม่เพียงพอต่อการรักษาเมือง
ได ้
 2. ขา้ศึกมาถึงกรุงศรีอยธุยาไดท้ั้งทางบก และทางน ้ า ยากท่ีจะ
ป้องกนัเมืองไดถ้า้มีก าลงั ไม่พอ 
 3. กรุงศ รีอยุธยาท รุดโทรมมาก  จึงเป็น เร่ืองยาก ท่ี จะ
ปฏิสังขรณ์ในชัว่ระยะเวลาอนัสั้น ระยะนั้นยงัขาดแคลนก าลงัคน 
และก าลงัทรัพย ์
 4. พม่ารู้เส้นทาง และช านาญภูมิประเทศ และจุดอ่อนทาง
ยทุธศาสตร์จึงเสียเปรียบในการป้องกนั 
 5. เส้นทางส่งก าลงับ ารุงทางบกไม่ปลอดภยัจากขา้ศึก 
 6. กรุงศรีอยุธยาตั้ งอยู่ไกลจากปากแม่น ้ ามากเกินไป ไม่
สะดวกแก่การติดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติซ่ึงนบัวนัจะทวเีพิ่มข้ึน 
 
สาเหตุทีส่ถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี 

1. กรุงธนบุรีอยูใ่กลพ้ระนครศรีอยุธยา ท าให้สะดวกในการ
คุม้กนัมิใหชุ้มชนอ่ืนใดมามีอิทธิพลเหนือกรุงศรีอยธุยา 
 2. กรุงธนบุรีอยูใ่กลท้ะเล หากขา้ศึกยกทพัมาโจมตี และตา้น
ไม่ไดจ้ะสามารถน าทพัไป   ตั้งมัน่ ยงัเมืองอ่ืน เช่น จนัทบุรีไดง่้าย 
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 3. กรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็ก เหมาะต่อการรักษาเมือง 
เน่ืองจากก าลงัและร้ีพลมีจ านวนจ ากดั 
 4. กรุงธนบุรีมีป้อมปราการ คือ ป้อมวิไชยประสิทธ์ิ และป้อม
วิไชยเยนทร์ อยูส่องฟากแม่น ้ าจึงเป็นชยัภูมิท่ีจะป้องกนัเมืองได ้ถา้
ข้าศึกยกก าลังมาทางเรือ ประกอบกับตัวป้อมเหล่าน้ีจะเป็นท่ี
ประทบัไดท้นัที ไม่ตอ้งเสียเวลาซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ 
 5. กรุงธนบุรีอยู่ใกล้ทะเล จึงมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
เพราะสะดวกแก่การคา้ขาย และติดต่อกบัต่างประเทศ และบริเวณ
โดยรอบเป็นท่ีราบ เป็นเลน และโคลนตม มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 
สรุป 
 วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พม่า และ
สมเด็จพระเจา้ตากสิน เขา้โจมตีค่ายพม่าท่ีธนบุรีและค่ายโพธ์ิสาม
ตน้ท่ีอยุธยา และสามารถยึดค่ายน้ีได้ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2310 พระองค์มีความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์เองเป็น
พระมหากษัตริย์ พระเจ้าตากสินมหาราช ยงัคงใช้ระบบการ
ปกครองแบบเก่าทีมีโครงสร้างท่ีมีมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยาภายใน             
ราชธานี มีขุนนางส าคญั คือ สมุหนายก สมุหกลาโหม มีการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพลเรือน มีสมุหนายก เป็น
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หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานของจตุสดมภ์ และดูแลหัวเมือง             
ฝ่ายเหนือ ฝ่ายทหาร  มีสมุหกลาโหม เป็นหัวหน้าควบคุมดา้นการ
ป้องกนัประเทศ และดูแลหวัเมืองฝ่ายใตเ้สนาบดี จตุสดมภ ์ปฏิบติั
หน้าท่ีเหมือนสมยัอยุธยา แต่กรมวงัตอ้งรับผิดชอบดูแลหัวเมือง
แถบชายทะเลเพิ่มข้ึน 
 การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่  1. การ
ปกครองหัวเมือง พระยามหานคร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ หัว
เมืองชั้ น ใน  ได้แก่  หัว เมืองเล็กชั้ นจัตวาท่ีอยู่รอบพระนคร                     
2. การปกครองหัวเมืองประเทศราชจะให้สิทธ์ิต่อประเทศราชใน
การปกครองตนเองอยา่งเตม็ท่ี  โดยมียศเป็นผูค้รองนคร 
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บทที ่5 
การเมืองในช่วงรัชกาลที ่1 ถึงรัชกาลที่ 4 

 
บทน า 
 ส้ิ น สุ ดก รุงธน บุ รี  เป็ น ราชธานี ท่ี แสนสั้ น เพี ยง  15  ปี 
ประวติัศาสตร์ประเทศไทยเร่ิมก้าวเข้าสู่ยุค ท่ีชาติตะวนัตก แพร่
ลทัธิล่าอาณานิคมเขา้มาในเอเชีย  เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กทรงได้
ยา้ยเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร การปกครอง
ของไทยในช่วงรัชสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 นับว่าน่าศึกษา
อยา่งยิ่ง พม่าท่ีเคยรุ่งเรือง กลบัเร่ิมถูกชาวต่างชาติรุกราน  ยคุสมยั
ของการล่าเมืองข้ึนไดเ้ร่ิมข้ึน เงินถุงแดงของรัชกาลท่ี 3 ท่ีพระองค์
ทรงรับสั่งเอาไว ้ไถ่แผน่ดินสยามประเทศ จะไดใ้ชใ้นรัชกาลใด  ใน
บทน้ีจะขอกล่าวการเมืองไทยตั้งแต่สมยัรัชกาล ท่ี 1 จนถึงรัชกาลท่ี 
4 ตามล าดบั  
 
การเมืองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
 เม่ือสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดป้ราบดาภิเษกข้ึนเป็น
กษตัริย ์ทรงพระนามว่า สมเด็จ   พระบรมราชาธิราชรามาธิบดีท่ี 1 
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พระองค์ได้ทรงสถาปนาราชวงศ์จัก รี  เม่ื อว ัน ท่ี  6 เมษายน                
พ.ศ. 2325 และไดท้รงยา้ยราชธานีจากกรุงธนบุรีทางฝ่ังตะวนัตก 
มาอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจ้าพระยา การ
จดัสร้างกรุงรัตนโกสินทร์มีเจตนารมณ์ท่ีจะสร้างใหมี้ความยิง่ใหญ่
โดยได้สร้างตามพระราชประสงค์ของรัชกาลท่ี 1 ได้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลา 3 ปี มีพระบรมมหาราชวงัราชวงัท่ีประทบัของ
พระมหากษตัริยแ์ละเป็นท่ีบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการขุด
คูเมืองรอบกรุงเพื่อป้องกันรักษากรุง มั่นคงเช่นเดียวกับกรุงศรี
อยุธยา เพราะฉะนั้ นแบบแผนการปกครอง การบริหาร จึงเป็น
รูปแบบเดียวกนักบัท่ีเคยใชใ้นกรุงศรีอยธุยา เพราะความรุ่งเรืองใน
สมยัอยธุยาท่ีมีพร้อมทั้งสถาบนั ลทัธิความเช่ือ ระบบราชการ การ
จดัระเบียบสังคม ระบบเศรษฐกิจ จารีต ประเพณี กล่าวไดว้า่ ในยคุ
นั้นกรุงศรีอยุธยาเปรียบเสมือนเป็นรูปแบบ และราชอาณาจกัรใน
อุดมคติ 
 สภาพทางการเมือง ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยงัคง
รูปแบบของระบอบราชาธิปไตยอนัเป็นระบบการปกครองท่ีสืบ
ทอดมาช้านาน การเปล่ียนแปลงภายในตัวระบบอยู่ท่ีการปรับ
บทบาทของสถาบันกษัตริย์ ซ่ึงเป็นสถาบันสูงสุดท่ีท าหน้าท่ี
ปกครองประเทศ รูปแบบของสถาบนักษตัริย ์ในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ คลายความเป็นเทวราชาลงเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกนัก็
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กลบัเน้นคติและรูปแบบของธรรมราชาข้ึนแทนท่ี อย่างไรก็ตาม
อ านาจอนัลน้พน้ของพระมหากษตัริยก์็มีอยูแ่ต่ในทางทฤษฎี เพราะ
ในทางปฏิบติั พระราชอ านาจของพระองคก์ลบัถูกจ ากดัลงดว้ยคติ
ธรรมในการปกครอง ซ่ึงอิงหลักธรรมของพุทธศาสนา คือ 
ทศพิธราชธรรม กบัอีกประการหน่ึงคือ การถูกแบ่งพระราชอ านาจ
ตามการจัดระ เบี ยบควบ คุมคนในระบบไพ ร่ ซ่ึ ง ถือกันว่า 
พระมหากษตัริยคื์อมูลนายสูงสุดท่ีอยู่เหนือ  มูลนายทั้ งปวง แต่
ในทางปฏิบติัพระองค์ก็มิอาจจะควบคุมดูแลไพร่พลเป็นจ านวน
มากได้ทั่วถึง จึงต้องแบ่งพระราชอ านาจในการบังคับบัญชา
ก าลงัคนให้กับมูลนายในระดับรองๆ  ลงมา ในลกัษณะเช่นนั้ น   
มูลนายท่ีไดรั้บมอบหมายให้ก ากบัไพร่และบริหารราชการแผ่นดิน
ต่างพระเนตรพระกรรณ จึงเป็นกลุ่มอ านาจอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงกลุ่มใด
จะมีอ านาจเหนือกลุ่มใดก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมของสังคมใน
ขณะนั้นเป็นส าคญั 
 ในสมยัรัตนโกสินทร์ มูลนายกลุ่มท่ีมีอ านาจทางการเมืองและ
บทบาทในการบริหารประเทศ  เป็นอย่างมาก คือกลุ่มขุนนาง
ต าแหน่งส าคญัๆ ในการบริหาร นบัแต่เสนาบดีจนถึงเจา้กรมต่างๆ 
อยู่ภายใต้การควบคุมของขุนนางแทบทั้ งส้ิน ท่ี เป็นเช่นน้ี สืบ
เน่ืองมาจากสภาพการณ์ของประเทศในขณะนั้นอยูใ่นช่วงของการ
ตั้งพระราชวงศ์ใหม่ การสถาปนาพระญาติข้ึนเป็นพระราชวงศ์ท า
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ได้ไม่มากนัก เพราะ พระญาติขององค์ปฐมราชวงศ์ขา้งฝ่ายพระ
บิดาและพระมารดามีนอ้ยมาก ท าใหส้ังคมไทยในยคุรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ จึงตอ้งประสบปัญหาการขาดแคลนขุนนางเพราะขุนนาง
ไดส้ิ้นชีวิตในคราวเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ีสอง ดงันั้น รัชกาล ท่ี 1 
จึงทรงแกปั้ญหาโดยการยกเลิกกฎเกณฑเ์ร่ืองคุณสมบติัของขนุนาง
เม่ือคร้ังสมยักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงระบุให้ต าแหน่งขุนนางเป็นการสืบ
เช้ือสายจากอคัรมหาเสนาบดี และเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 
จึงทรงเปิดโอกาสใหส้ามญัชนท่ีมีความรู้ดีและประพฤติท่ีเหมาะสม
ถวายตวัเป็นขนุนางได ้

อย่างไรก็ตาม การท่ีขุนนางข้ึนมามีอ านาจทางการเมืองตาม
ความจ าเป็นของสภาวะแวดลอ้ม เม่ือแรกตอนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์
นั้ น เท่ากับเป็นก้าวแรกท่ีท าให้กลุ่มขุนนางสั่งสมและสืบทอด
อ านาจจนกลายเป็นกลุ่มพลังทางการเมืองท่ีมีความส าคัญต่อ
เสถียรภาพของสถาบนักษตัริยใ์นเวลาต่อมา บทบาทโดยเฉพาะ
เสนาบดีตระกูลบุนนาค ตน้ตระกูลบุนนาคคือ เฉกอะหมดั มาจาก
ประเทศอิหร่านเขา้มาคา้ขายปลายสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ และ
เขา้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตตั้งแต่สมยั สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม
โดยได้เป็น พระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าขวา        
ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญของกรมท่าสมัยนั้ นเป็นทั้ งกระทรวง
ต่างประเทศและกรมศุลกากรดว้ย เป็นต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับ
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ผูช้  านาญการคา้ของขุนนางทวีความส าคญัข้ึนตามล าดบัจนถึงขั้น
เขา้มามีบทบาทในการตั้งพระเจา้แผ่นดิน กล่าวคือ นบัแต่รัชกาลท่ี 
2 เป็นตน้มา เม่ือพระองคป์ระชวรใกลจ้ะสวรรคตนั้นมิไดต้รัสมอบ
ราชสมบัติแก่ผูใ้ด  จนเสด็จสวรรคตในวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2367 ตามประเพณีการสืบสันตติวงศ์ผู ้สมควรได้รับ ราชสมบัติ     
คงให้อยู่ในดุลยพิ นิจของเสนาบดีและขุนนางท่ีจะพิจารณา             
พระราชวงศพ์ระองคใ์ดท่ีเหมาะสมข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์ซ่ึงใน
ท่ีสุดท่ีประชุมก็ตัดสินใจเลือกกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ข้ึนเป็น
พระมหากษตัริย ์รัชกาลท่ี 3 ในท านองเดียวกนัเม่ือรัชกาลท่ี 3 และ
รัชกาลท่ี 4 สวรรคต พระองค์ก็มิได้ทรงแต่งตั้ งพระรัชทายาท          
คงปล่อยให้ เป็นไปตามความเห็นชอบของขุนนางทั้ งหลาย 
เพราะฉะนั้น ขุนนางจึงกลายเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทและพลงัทางการ
เมืองสูงสุดตลอดสมยัรัตนโกสินทร์ แมว้่าในช่วงปลายรัชกาลท่ี 1 
ภายหลงัการสวรรคตของกรมพระราชวงับวรสุรสิงหนาท พระองค์
เจา้ล  าดวน และพระองค์เจา้อินทปัต พระโอรส ร่วมกบัขา้ราชการ
บางคนมีความผิดฐานคิดกบฏก็ได้ถูกลงโทษประหารชีวิต (วิชิต
วงศ ์ณ ป้อมเพชร. 2554 : 15) 
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1. การปกครองสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  ในส่วนของการปกครองและการ
บริหารประเทศ ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นนั้ น กล่าวได้ว่ารูปแบบของการ
ปกครองทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ยงัคงยึดแบบฉบับท่ีสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ทรงวางระเบี ยบไว้ จะมีการ
เปล่ียนแปลงก็เพียงเล็กน้อย เช่น ในสมัย

รัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้า ให้คืนเขตการปกครองในหัวเมืองภาคใต้
กลบัให้สมุหกลาโหมตามเดิม ส่วนสมุหนายกให้ปกครองหวัเมือง
ทางเหนือ ส่วนพระคลงัดูแลหัวเมืองชายทะเล ในดา้นระบบการ
บริหารก็ยงัคงมีอัครมหาเสนาบดี 2 ฝ่าย คือ    สมุหนายกเป็น
หวัหนา้ฝ่ายพลเรือน ดูแลบงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายเหนือ และสมุหก
ลาโหมเป็นหวัหนา้ราชการฝ่ายทหาร ดูแลบงัคบับัญชาหวัเมืองฝ่าย
ใต ้ต าแหน่งรองลงมาคือเสนาบดีจตุสดมภ ์แบ่งตาม ช่ือกรมท่ีมีอยู่
คือ เวียง วงั คลงั และนา ในบรรดาเสนาบดีทั้ง 4 กรมน้ี เสนาบดี
คลงัจะมีบทบาทและภาระหน้าท่ีมากท่ีสุด คือนอกจากจะบริหาร
การคลังของประเทศแล้ว ยงัมีหน้าท่ีดูแลบังคับบัญชาหัวเมือง
ชายทะเลฝ่ังตะวนัออก 
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 การบริหารในระดับต ่าลงมานั้ น อาศัยรูปแบบของการ
ปกครองในระบบไพร่ คือ แบ่งฝ่ายงานออกเป็นกรมกองต่างๆ แต่
ละกรมกอง มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการควบคุมก าลงัคนในสังกดั
ของตน โครงสร้างของแต่ละกรม ประกอบดว้ยขุนนางขา้ราชการ
อย่างน้อย 3 ต าแหน่ง คือ เจา้กรม ปลดักรม และสมุห์บญัชี กรมมี
ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กรมใหญ่มกัเป็นกรมส าคญั เจา้กรมมี
บรรดาศักด์ิถึงขนาดเจ้าพระยาหรือพระยา กรมของเจ้านายท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กรมของพระมหาอุปราช ซ่ึงเรียกกนัวา่  
กรมพระราชวงับวรสถานมงคล กรมของพระองค์มีไพร่พลข้ึน
สงักดัมาก กรมของเจา้นายมิไดท้  าหนา้ท่ีบริหารราชการโดยตรง ถือ
เป็นกรมท่ีควบคุมก าลังคนเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้ นการแต่งตั้ ง
เจ้านายข้ึนทรงกรมจึงเป็นการให้ทั้ งความส าคัญ เกียรติยศ และ
ความมัน่คง เพราะไพร่พลในครอบครองเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึง
อ านาจและความมัน่คงของมูลนายผูเ้ป็นเจา้ของการบริหารราชการ
ส่วนกลาง มีพระมหากษตัริยเ์ป็นมูลนายระดบัสูงสุด เจา้นายกบัขุน
นาง ขา้ราชการผูบ้งัคบับญัชากรมต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
ฐานเป็นมูลนายในระดบัสูง ช่วยบริหารราชการ โดยมีนายหมวด 
นายกอง เป็นมูลนายระดับล่างอยู่ใต้บังคบับัญชา และท าหน้าท่ี
ควบคุมไพร่อีกต่อหน่ึง การสั่งราชการจะผา่นตามล าดบัชั้นของมูล
นายลงมาจนถึงไพร่ 



114 

 ส าหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคหรือการปกครองหัว
เมืองนั้น ข้ึนอยูก่บัอคัรมหาเสนาบดี 2 ท่าน และเสนาบดีคลงัดงัได้
กล่าวไวข้า้งตน้ หวัเมืองแบ่งออกเป็นสองชั้นใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ หวัเมือง
ชั้นใน และหัวเมืองชั้นนอก การแบ่งหัวเมืองยงัมีอีกวิธีหน่ึง โดย
แบ่งหัวเมืองออกเป็น 4 ขั้น คือ เอก โท ตรี จตัวา ตามความส าคญั
ทางยทุธศาสตร์และราษฎร 
 หัวเมืองชั้นใน เป็นหน่วยปกครองท่ีอยู่ใกล้เมืองหลวง       
มีเจา้เมืองหรือผูร้ั้ง ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ปกครองดูแล ส่วนหวัเมือง
ชั้นนอก มีทั้ งหัวเมืองใหญ่ หัวเมืองรอง และหัวเมืองชายแดน        
หวัเมืองเหล่าน้ีอยูใ่ตก้ารปกครองของเมืองหลวง ตอ้งรายงานมายงั
เสนาบดีเจา้สังกดัการด าเนินงานภายในอยูภ่ายใต ้ การควบคุมดูแล
ของเจา้เมืองและขา้ราชการในเมืองนั้นๆ 
 นโยบายท่ีใชใ้นการปกครองหวัเมืองในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ มีการเปล่ียนแปลงเพื่อความกระชบัยิง่ข้ึน กล่าวคือ รัชกาล
ท่ี 1 ได้ทรงออกพระราชก าหนดตัดทอนอ านาจเจ้าเมืองในการ
แต่งตั้งขา้ราชการท่ีส าคญัๆ ทุกต าแหน่ง โดยโอนอ านาจการแต่งตั้ง
ให้เป็นของเสนาบดี หรือเจ้ากรมท่ีเก่ียวข้องในกรุงเทพฯ แม้แต้
ข้าราชการแขวงก็ได้รับการแต่งตั้ งจากกรมเมืองในเมืองหลวง 
นับเป็นการขยายอ านาจของส่วนกลาง โดยอาศยัการสร้างความ
จงรักภักดีให้เกิดข้ึนกับเจ้านายทั้ งสองฝ่าย คือ ทั้ งเจ้าเมืองและ
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ข้าราชการท่ีแต่งตั้ งตนในส่วนกลาง ต าแหน่งต่างๆ เหล่าน้ีต้อง
รายงานตัวต่อผูต้ ั้ งทุกปี ทั้ งน้ีเพื่อผลในการควบคุมไพร่พลและ
เกณฑ์ไพร่มาใช้ เพราะฉะนั้น มูลนายในเมืองหลวงจึงไดค้วบคุม
สสัดีต่างจงัหวดัอยา่งใกลชิ้ด 
 ส่วนการปกครองในประเทศราช เช่น ลาว เขมร มลาย ูนั้น 
ไทยใชว้ิธีการปกครองโดยทางออ้ม ส่วนใหญ่แลว้จะปลูกฝังความ
นิยมไทยลงในความรู้สึกของเจา้นายเมืองข้ึน โดยการน าเจา้นายจาก
ประเทศราชมาอบรมเล้ียงดูในฐานะพระราชบุตรบุญธรรมของ
พระมหากษตัริยใ์นราชส านกัไทย หรือสนบัสนุนให้มีการแต่งงาน
กนัระหวา่งเจา้นายทั้งสองฝ่าย และภายหลงักส่็งเจา้นายพระองคน์ั้น
ไปปกครองเมืองประเทศราช ด้วยวิธีนั้ นจึงท าให้เกิดความรู้สึก
ผกูพนักนัข้ึนระหวา่งกษตัริยไ์ทยกบัเจา้นายเมืองข้ึน 
 การปกครองหรือการขยายอ านาจอิทธิพลในอาณาจกัร
ต่างๆ เหล่าน้ี ฝ่ายไทยและประเทศราช  ไม่มีการท าสัญญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร แต่ข้ึนอยูก่บัอ  านาจความมัน่คงของราชอาณาจกัรไทย 
เพราะฉะนั้น ในช่วงใดท่ีประเทศอ่อนแอ เมืองข้ึนก็อาจแข็งเมือง
หรือหันไปหาแหล่งอ านาจใหม่ เพราะฉะนั้ น เม่ือมหาอ านาจ
ตะวนัตกแผอิ่ทธิพลเขา้มาในดินแดนแถบเอเชียอาคเนย ์ปัญหาเร่ือง
สิทธิในเขตแดนต่างๆ จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีตอ้งให้เวลาท าความ
ตกลงกนั 
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 2. รัชกาลที ่2 พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ประสูติเม่ือ พ.ศ. 
2310 มีพระนามเดิมวา่ ฉิม ไดรั้บการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจา้ลูก
ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร เม่ือปี พ.ศ.2325 และได้รับ
สถาปนาเป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล ปี พ.ศ. 2349 เม่ือ
เดือนสิบ พ.ศ. 2352 จึงไดข้ึ้นครองราชยส์มบติั ในช่วงท่ีทรงรับราช
สมบัติใหม่ๆ นั้ น สมเด็จเจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต     
พระราชโอรส ในสมเด็จพระเจา้ตากสินกบัพวก ไดแ้ก่ เจา้พระยา
พลเทพ (บุนนาค) โอรสทั้ง 6 พระองค์ ของ กรมขุนกษตัรานุชิต
รวมทั้ งพระราชโอรสและพระราชธิดา
อีกหลายพระองค์ในสมเด็จพระเจ้า     
ต า ก สิ น  คิ ด ก บ ฏ ชิ ง ร า ช ส ม บั ติ 
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั
จึงโปรดเกลา้ฯ ให้ท าการสอบสวน เม่ือ
ผลปรากฏว่ามีความผิดจริงจึงมีรับสั่งให้
ประหารชีวติเสียทั้งหมด 

2.1 การบริหารปกครองประเทศ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมอบ
อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่บรรดาเจ้านายเพื่อ
ช่วยกนัก ากบัดูแลราชการกรมต่างๆ เท่ากบัเป็นการใหเ้สนาบดีไดมี้
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การปรึกษาข้อราชการก่อนท่ีจะน าความข้ึนกราบบังคมทูล 
นอกจากน้ียงัทรงรวบรวมไพร่พลใหเ้ป็นปึกแผน่ มีหน่วยราชการท่ี
สังกดัแน่นอน โดยได้พระราชทานโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เลือกหน่วยราชการท่ีจะสังกดัได ้ทั้งยงัโปรดเกลา้ฯ ให้ผอ่นผนัการ
เข้ารับราชการของพลเมืองชายเหลือเพียงปีละ 3 เดือน (เข้ารับ
ราชการ  1  เดือน  แล้วกลับไปพักประกอบอาชีพส่วนตัวอีก 3 
เดือน สลบักนัไป)  
 ทรงให้ตรา “พระราชก าหนดสักเลข” เพื่อสักเลขไพร่
พลหมายหมู่ใหม่ เขา้สังกดัมูลนายทัว่ราชอาณาจกัร ให้ส าเร็จใน
คร้ังนั้ น  และทรงให้ตรา “พระราชก าหนดห้ามมิให้ สูบและ              
ซ้ือขายฝ่ิน” ดว้ยเหตุผลวา่ ท่ียากจนขดัสนทรัพยห์าอนัจะซ้ือฝ่ินกิน
มิได้ ใจเกิดก าเริบเป็นพาล คบหาพากันกระท าโจรกรรมสะกด
สดมภ์ตัดช่องย่องเบาล้วงลกัตีชิงวิ่งราวเอาทรัพยส่ิ์งของ เคร่ือง     
อญัมณีมาขายจ าน าเอาเงินซ้ือฝ่ิน พอจะไดกิ้นไดสู้บรักษาชีวิตไว ้ท่ี
มีทรัพยสิ์นอยู่แลว้ก็ไดซ้ื้อฝ่ินกินสูบอยู่เป็นนิจ คิดทะนงหลงโลภ
มักใหญ่ฝ่ายสูงนึกมั่งมีในใจ เห็นแต่จะเกิดสุขโสมนัสขณะเมา  
ในต้นรัชกาลท่ี 2 ปี พ.ศ. 2352 สมเด็จเจ้าฟ้าสุพนัธุวงศ์ กรมขุน
กษตัรานุชิต พระราชโอรสของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ซ่ึงพระ
มารดาทรงเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
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จุฬาโลก ก็มีความผดิฐานเตรียมการกบฏ จึงถูกลงโทษประหารชีวิต 
(วชิิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร. 2554 : 15) 

2.2  การเมืองสมยัรัชกาลที ่2 
 บทบาททางการเมืองของขุนนางได้แก่บทบาททาง
การเมืองของตระกูลบุนนาคเห็นได้จากการมีส่วนมีเสียงใน
พิจารณาผูสื้บราชบลัลงัก ์เม่ือปลายรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
เลิศหล้านภาลัยประชวรรับสั่งมิได้จนเสด็จสวรรคตในวนัท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2367 ตามประเพณีการสืบสันตติวงศ์ผูส้มควร
ไดรั้บราชสมบติัต่อจากพระมหากษตัริยอ์งคก่์อน ควรเป็นพระราช
กุมารประสูติแต่พระอคัรมเหสี ซ่ึงขณะนั้นเจา้ ฟ้ามุงกุฎซ่ึงประสูติ
แต่สมเด็จพระสุริเยนทรามบรมราชินี แต่บุคคลท่ีรอบรู้ราชการ
แผน่ดินขณะนั้นคือกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ซ่ึงพระชนัษากวา่เจา้ฟ้า
มงกุฎถึง 17 พรรษา ทรงวา่ราชการกรมพระคลงัมหาสมบติั กรมท่า
ต ารวจและรับหน้าท่ีพิพากษาคดีแทนพระองค์เสมอ ไดว้่าราชการ
แทนพระองคค์ร้ังดว้ย กล่าวไดว้่าทรงมีอ านาจสิทธ์ิขาดในแผน่ดิน
มากพอควรตั้งแต่สมเด็จพระบรมนาถยงัด ารงพระชนมอ์ยู ่ ดว้ยเหตุ
น้ีจึงทรงเช่ียวชาญการปกครองบา้นเมืองทุกแขนง ทูลละอองพระ
บาทท่ีจงรักภกัดีกมี็อยูม่าก ดงันั้นท่ีประชุมพระบรมวงศานุวงศแ์ละ
ขา้ทูลละอองพระบาทชั้นผูใ้หญ่ซ่ึงมีอ านาจในราชการแผ่นดินโดย
มีเจา้พระยาพระคลงับุนนาค เป็นประธาน มีความเห็นพอ้งกนัว่า 
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กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ทรงเหมาะสมในความสามารถส่วน
พระองค์ มีข้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจ านวนมากท่ีจงรักภกัดี 
ดังนั้น กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์จึงข้ึนครองราชยเ์ป็นกษตัริยท่ี์ 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (บงัอร ปิยะพนัธุ์. 2538 : 222)   
 
 3. รัชกาลที ่3 พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เสด็ จ ข้ึนครองราชย์เม่ื อ 
พ.ศ. 2367 เป็นพระโอรสองค์ใหญ่
ของรัชกาลท่ี 2 คือ กรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร์ ประสูติจากเจา้จอมมารดา
เรียม หรือสมเด็จพระศรีสุราลยั และ
เน่ื อ งจ ากพ ระ ร าช ม ารด าข อ ง
พระองคเ์ป็นคนสามญัจึงมิไดเ้ป็นเจา้ฟ้า รัชกาลท่ี 2 มีพระราชโอรส 
2 พระองค ์เกิดจากพระมเหสี ไดแ้ก่ เจา้ฟ้ามงกฎุ และเจา้ฟ้าจุฑามณี 
เม่ือส้ินรัชกาลท่ี 2 เจา้ฟ้ามงกุฎ มีพระชนมาย ุ20 พรรษา และเพิ่งจะ
ทรงผนวชอยูท่ี่วดับวรนิเวศน์วหิารไดเ้พียง 7 วนัเท่านั้น 
 เน่ืองจากรัชกาลท่ี 2 ส้ินพระชนม์นั้ นมิได้ตรัสมอบราช
สมบติัให้แก่ผูใ้ด และไม่มีมหาอุปราชก่อน หรือวงัหนา้ เพราะมหา
อุปราชส้ินพระชนมไ์ปก่อนแลว้ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ พระราช
โอรสองค์ใหญ่ มีพระชนมายุมากกว่า คือ  37 พรรษา และมี

ที่มา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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ประสบการณ์ในการบริหารบา้นเมืองมากกวา่จึงมีความเหมาะสมท่ี
จะข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์และในช่วงเวลานั้นประเทศไทยยงัมี
พม่าเขา้มาท าศึกสงครามอยูเ่สมอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์ส่วนเจา้ฟ้ามงกุฎ แมว้า่จะมี
ความชอบธรรมในการเป็นพระมห ากษัต ริย์ แ ต่ เน่ื องจาก
พระชนมายุยงัน้อยกว่าพี่  และขาดประสบการณ์ในการบริหาร
บา้นเมือง พระองคจึ์งเลือกไม่ทรงลาผนวช ดว้ยเหตุน้ีความขดัแยง้
ทางการเมืองในการแยง่ชิงราชสมบติัจึงไม่เกิดข้ึน 
 รัชกาลท่ี 3 ทรงแต่งตั้งให้กรมหม่ืนศกัด์ิพลเสพ พระราช
โอรสองคห์น่ึงของรัชกาลท่ี 1 เป็นพระมหาอุปราชา ทรงพระนาม
วา่ กรมพระราชวงับวรศกัด์ิพลเสพ โดยมีสาเหตุดงัน้ี 
 ประการแรก รัชกาลท่ี 3 ไม่มีพระอนุชาร่วมพระราชมารดา 
 ประการท่ี 2 กรมหม่ืนศักด์ิพลเสพ เคยออกรบร่วมกับ
รัชกาลท่ี 3 เม่ือคร้ังยงัเป็นกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ จึงไดท้รงวาง
พระราชหฤทยั 
 กรมหม่ืนพระราชวงับวรศกัด์ิพลเสพเป็นพระมหาอุปราช
อยู ่8 ปี ก็ทรงประชวร และส้ินพระชนม ์รัชกาลท่ี 3 ไม่ทรงแต่งตั้ง
ผูใ้ดเป็นพระมหาอุปราช หรือวงัหนา้ ตลอดรัชกาล 
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 3.1 ความขดัแย้งทางการเมือง 
 เม่ือปี พ.ศ. 2391 ไดท้รงสั่งประหารพระราชโอรสองค์
หน่ึงของรัชกาลท่ี 2 คือ กรมหลวงรักษร์ณเรศร ในขอ้หาเป็นกบฏ
ต่อรัชกาลท่ี 3 เพราะได้กระท าตวัมกัใหญ่ใฝ่สูงเท่าเทียมกษตัริย ์
ซ่องสุมก าลงัคน ขนุนางไวเ้ป็นท่ีผดิสังเกต ยกัยอกเงินเบ้ียหวดั และ
เงินค่าบูชาพระบาท เป็นสมบติัส่วนตวัเป็นจ านวนมากซ่ึงเหตุการณ์ 
การประหารกรมหลวงรักษ์รณเรศ หรือ "พระองค์เจา้ชายไกรสร" 
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
รัชกาลท่ี  1 กับเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ธิดาพระยาจักรีเมือง
นครศรีธรรมราช ต่อมาโปรดเกลา้ฯ ให้เป็น กรมหลวงรักษร์ณเรศ 
ส าหรับสถานะ "เพื่อนยาก" นั้น ได้เม่ือคร้ังท่ีรัชกาลท่ี 3 ยงัทรง   
พระยศเป็นสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอฯ พระองค์ กรมหม่ืนสุรินทร
รักษ ์และหม่อมไกรสร ถูก "ใบปลิวกล่าวหา" ดว้ยกนั ส่วนท่ีเรียก
กนัวา่ "หม่อม" นั้นเป็นเพราะถูกลดบรรดาศกัด์ิจาก "กรมหลวง" ลง
เป็นหม่อมก่อนจะส าเร็จโทษดว้ยท่อนจนัทน์ หากสาเหตุการถึงแก่
กรรมของหม่อมไกรสรนั้น (ปรามินทร์ เครือทอง.2553 : 88) ใน
บทความเร่ือง "ถอดรหัสคดี "หม่อมไกรสร" โกง เกย์ ห รือ 
การเมือง?" โดยสาเหตุการประหารหม่อมไกรสรนั้น วิเคราะห์ได้
น่าสนใจวา่ "ความผิดในฐานก าเริบคิดเป็นใหญ่จนกระทัง่เป็นกบฏ 
เป็นความผดิฉกรรจโ์ทษประหารสถานเดียว การกระท าการหลายๆ 
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เร่ืองของหม่อมไกรสรช้ีเจตนาวา่ "คิดจะเป็นใหญ่" จริง แต่ความคิด
เช่นน้ียอ่มมีเหตุปัจจยัและมีท่ีมาท่ีไป ไม่ไดเ้กิดแต่นิสัย "มกัใหญ่ใฝ่
สูง" เพียงอย่างเดียว อยู่ท่ีว่าเหตุปัจจยัของหม่อมไกรสรจะฟังข้ึน
หรือไม่เท่านั้นเอง ค าพิพากษาระบุวา่หม่อมไกรสรประพฤติก าเริบ 
ท าตนเทียมเจา้ในงานลอยกระทง เกล้ียกล่อมเจา้นาย ขุนนางและ
ซ่องสุมกองทหารรามญัไวเ้ป็นพวกพอ้ง เม่ือถูกสอบสวนวา่ซ่องสุม
ผูค้นไวม้ากคิดจะเป็นกบฏหรืออยา่งไร (ปรามินทร์ เครือทอง.2553 
: 88-104.) 

หม่อมไกรสรตอบปฏิเสธน ้ าขุ่นๆ ว่า "ไม่ได้คิดกบฏ" 
แต่เม่ือถามว่า หากเปล่ียนแผ่นดินเม่ือไหร่ก็จะไม่ยอมเป็นขา้ใคร 
ซ่ึงก็คือเตรียมการกบฏนั่นเอง ทั้งยงัตอบชดัเจนกว่านั้นอีกคือการ
คิดจะเอากรมขนุพิพิธโภคภูเบนทร์เป็นวงัหนา้ ก็ยอ่มหมายความวา่
ตวัเองจะเป็นเจา้แผน่ดินนัน่เอง “หลงัจากส้ินหม่อมไกรสรแลว้ อีก
เพียง 2 ปีกวา่ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัก็เสด็จสวรรคต 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2394 ก่อนส้ินรัชกาลท่ี 3 กรมขุนพิพิธภูเยนทร์ 
(พระองค์เจา้ชายพนมวนั โอรสองค์หน่ึงในรัชกาลท่ี 2) ไดท้  าการ
ซ่องสุมผูค้นเป็นจ านวนมาก โดยอา้งวา่เกรงจะมีอนัตรายเพราะกรม
หลวงรักษรณเรศไดเ้คยอา้งช่ือจะให้เป็นวงัหน้า ถา้กรมหลวงรัก
ษรณเรศไดเ้ป็นกษตัริย ์เป็นเหตุให้พระยาศรีสุริยวงศ ์(ภายหลงั คือ 
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) ตอ้งน าก าลงัทหารจ านวน
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หน่ึงจากสมุทร ปราการบรรทุกเรือขนาดใหญ่ลงมากรุงเทพฯ ตรง
ไปยงัวดัโพธ์ิ ซ่ึงเป็นแหล่งซ่องสุมผูค้น บังคับให้กรมขุนพิพิธ        
ภูเยนทร์ขบัไล่ผูค้นท่ีชุมนุมใหก้ลบัไปเป็นผลส าเร็จ 
 3.2 การขึน้สู่อ านาจของตระกูลบุนนาค 
 ตระกลูขนุนางท่ีมีบทบาทต่อการเมืองไทยมี 4 ตระกลู มี
เช้ือสายมาจากเปอร์เซีย อินเดีย จีน และมอญ 
 ตระกูลเช้ือสายเปอร์เซีย เร่ิมข้ึนท่ี เฉก อาหมดั เขา้มามี
บทบาททางการเมืองตั้งแต่สมยัอยธุยา โดยมีรัชทายาทรับราชการ
ในต าแหน่งเจา้พระยาหลายคน ตระกลูน้ีจะมีบทบาทอีกคร้ังในสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยใชส้กลุ “บุนนาค” 
 ตระกูลเช้ือสายอินเดีย หรือเช้ือสายพราหมณ์ เขา้มามี
บทบาทรับราชการจนไดรั้บต าแหน่งเจา้พระยา เช่น ตระกูล “สิงห
เสนีย์” “จันทโรจน์วงศ์” “บูรณ ศิริ” “รังสิพรหมณกุล” และ            
“ศิริวฒันกุล” 
 ตระกูลเช้ือสายจีน เร่ิมเขา้มาตั้งรกรากในสมยัพระเจา้
ท้ายสระ (พ.ศ. 2252 - 2276) ทายาทตระกูลน้ี รับราชการใน
ต าแหน่งเจา้พระยาหลายคน โดยเฉพาะในกรมพระคลงั ได้ด ารง
ต าแหน่งพระยาพระคลงั 



124 

 ตระกูลเช้ือสายมอญ เข้ามามีบทบาททางการเมืองใน
สมยัสมเด็จพระนารายณ์ และพระเพทราชา ทายาทตระกูลเช้ือสาย
มอญเป็นผูส้ถาปนาราชวงศจ์กัรี 
 ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ขนุนางตระกลู “บุนนาค” 
มีบทบาททางการเมืองมากท่ีสุด มีเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา 
(บุนนาค) เป็นปฐมตระกลู “บุนนาค” 
 เทิดพงศ์ คงจันทร์ ได้กล่าวถึงสกุลบุนนาค โดยนาย
บุนนาค ซ่ึงเป็นขา้หลวงเดิม พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าฯ ทรง
แต่งตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธรรม แต่ดว้ยความเป็นพระสหายสนิท
กนัมาตั้งแต่กรุงศรีอยธุยา จนถึงสมยักรุงธนบุรี อีกทั้งความสามารถ
ในราชการสงคราม ส่งผลให้นายบุนนาคได้เล่ือนต าแหน่งอย่าง
ต่อเน่ือง จากพระยาอุไทยธรรม เป็นเจา้พระยายมราช เสนาบดีกรม
พระนครบาล ในปี พ.ศ.2428 และเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนา 
สมุหพระกลาโหม ในปี พ.ศ. 2348 นอกจากนั้นนายบุนนาคยงัมี
ฐานะเป็นคู่เขยกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯอีกด้วย
เน่ืองจากคุณนวล ภรรยาของนายบุนนาคนั้นเป็นนอ้งสาวของท่าน
ผูห้ญิงนาค ภรรยาของเจา้พระยาจกัรี(พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้ าฯ ) น อกจากนั้ น ย ังถวาย ธิด าของตน เข้ า เป็ นสนมของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯถึง 7 คน จึงมีศกัด์ิเป็นพ่อตาของ
พระเจา้แผน่ดินอีกดว้ย (เทิดพงศ ์คงจนัทร์, 2547 : 30) 
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 เจา้พระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) มีบุตรกบัท่านนวล 
ช่ือ “ดิศ” ต่อมาได้ด ารงต าแหน่งเป็น สมเด็จเจา้พระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เร่ิมรับราชการในสมยัรัชกาลท่ี 1 และ
ภายหลงัส้ินรัชกาลท่ี 2 ดิศ บุนนาค เป็นผูมี้บทบาทอยา่งมากในการ
ก าหนดตัวผู ้เป็นพระมหากษัตริย์ เพราะถ้าถือตามเกณฑ์และ
ประเพณีอย่างเคร่งครัดแลว้ ราชบลัลงัก์ ควรจะไดแ้ก่ เจา้ฟ้ามงกุฎ 
ซ่ึงคาดหมายวา่คงจะไดสื้บราชสมบติัต่อจากพระราชบิดา เน่ืองจาก
ทรงสกลุยศสูงกวา่ (เป็นถึงเจา้ฟ้าผูเ้ป็นราชโอรสของพระมเหสี) แต่
เน่ืองจากปัจจยั 2 ประการ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ อนัไดแ้ก่ ฐานอ านาจ
เปล่ียนแปลงไปและอิทธิพลของ ดิศ บุนนาค ผู ้ก  าลงัเรืองอ านาจ 
ราชบลัลงัก ์จึงกลบัตกเป็นของกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ ผูท้รงสกุล
ยศพระองคเ์จา้ (เกิดแต่พระสนม) ดงันั้น เจา้ฟ้ามงกฎุผูท้รงลาผนวช
เพื่อสนองพระคุณพระราชบิดา จึงทรงตดัสินพระทยัผนวชต่อไป
จาก ปี พ.ศ. 2367 ถึง พ.ศ. 2394 รวม 27 ปี แน่นอนวา่ พระองคท์รง
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ อย่างไรก็ตาม ร่มพระกาสาว
พสัตร์ก็เป็นท่ีพ  านักอนัสงบเหมาะสมด้วย เพราะคงเป็นเร่ืองไม่
เหมาะสมทางการเมืองถา้หากเจา้ฟ้ารัชทายาทด ารงพระองค์เป็น
ฆราวาส 
 ถา้หากจะมีใครคอยถ่วงดุลอ านาจ ดิศ บุนนาค อยูบ่า้งก็
เห็นจะไดแ้ก่ขุนนางผูห้น่ึงซ่ึงมีอ านาจข้ึนมาเพราะเก่งกลา้สามารถ
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ในการศึก ขนุนางผูมี้ประวติัการรบดีเด่นผูน้ี้ คือ เจา้พระยาบดินทร์
เดชาแห่ งตระกูล สิ งห เส นีย์ ซ่ึ ง มีต้นตระกูล เป็นพราหมณ์               
แต่หลังจากเจ้าพระยาบดินทร์เดชาถึงอสัญกรรม ดิศ บุนนาค          
ก็กลายเป็นขุนนางผูท้รงอ านาจแต่ผูเ้ดียวในราชอาณาจกัร ในท่ีสุด   
ก็ท  าให้การเมืองการบริหารของไทยถูกครอบง าโดยตระกูลเดียว
ต่อมา 
 เม่ือรัชกาลท่ี 3 สวรรคตในปี พ.ศ. 2394 เจา้ฟ้ามงกุฎ    
ซ่ึงยงัผนวชอยูไ่ดรั้บการอญัเชิญให้ข้ึนครองราชย ์ไม่ตอ้งสงสัยเลย
ว่าส่ิงน้ีไม่มีทางจะเกิดข้ึนถ้าหากตระกูลบุนนาคไม่สนับสนุน 
ตระกูลบุนนาคเก่ียวดองกับรัชกาลท่ี 5 ด้วย โดยถวายหญิงใน
ตระกูลนางหน่ึงให้แก่พระองค์ สมเด็จเจา้พระยามหาศรีสุริยวงศ ์  
ไดใ้ชอ้  านาจผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินควบคุมพระมหากษตัริย ์แต่ท่ี
จริงแล้วสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ผู ้น้ี มีอ  านาจมากเสีย
จนกระทั่งในช่วงหน่ึงเขากลายเป็นพระเจา้แผ่นดินในทุกๆ ด้าน 
ยกเวน้แต่ในนามเท่านั้น มีเร่ืองเล่ากนัวา่ คร้ังหน่ึงหลานสาวไดถ้าม
วา่ท าไมไม่ข้ึนเป็นกษตัริยเ์สียเอง และไดต้อบในท านองวา่ “จะเป็น
กษตัริยไ์ปท าไม? ในเม่ือมีทุกอยา่งท่ีมนุษยต์อ้งการอยูแ่ลว้” 
 รัชกาลท่ี 3 ทรงครองราชย์ 27 ปี ทรงพระประชวร
ส้ินพระชนมเ์ม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2394 ขณะทรงประชวรไดมี้
พระราชด ารัสเก่ียวกบัผูท่ี้จะมาเป็นพระเจา้แผ่นดินต่อจากพระองค์
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ว่า ขอให้ เช้ือพระวงศ์และขุนนางช่วยกัน เลือกพระราชวงศ ์
พระองค์ใด “มีวยัวุฒิปรีชารอบรู้ราชานุวตัร” ข้ึนเป็นพระเจ้า
แผน่ดินต่อไป (เกริกฤทธ์ิ ไทคูณธนภพ. 2553 : 266) 
 
รัชกาลที ่4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรงครองราชย์ระหว่าง       
พ.ศ. 2394 - 2411) 

เม่ือรัชกาลท่ี 3 สมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จสวรรคต
แลว้ ไดมี้การประชุมของพระราชาคณะ พระราชวงศ์ และขุนนาง
ชั้นผูใ้หญ่ ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์หทู้ลเชิญเจา้ฟ้ามงกฎุ ซ่ึงทรงผนวช
มาแล้ว 27 พรรษา ข้ึนครองราชยเ์ป็นพระเจา้แผ่นดินรัชกาลท่ี 4   
เม่ือรัชกาลท่ี 4 ข้ึนครองราชยแ์ลว้ พระองค์ไดส้ถาปนาพระอนุชา 
คือ เจ้าฟ้าจุฑามณีข้ึนเป็นพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเกียรติเสมอ     
พระเจา้แผน่ดินองคท่ี์ 2 สูงกวา่มหาอุปราช 

เจา้ฟ้าจุฑามณีเป็นพระอนุชาร่วมพระราชมารดากบัรัชกาลท่ี 
4 เม่ือคร้ังรัชกาลท่ี 4 ทรงผนวช เจา้ฟ้าจุฑามณีไดรั้บราชการด ารง
พระอิศริยยศเป็น เจา้ฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค ์ทรงเคยไปราชการ
ส งค รามท าง เรือ  เม่ื อ มี ก ารรบท าง เรือ กับญ วน  ท รง เป็ น
ผูบ้งัคบับญัชากรมทหารแม่นปืน และมีความสนใจในการต่อเรือ
สมยัใหม่โดยอาศยัแบบอย่างจากเรือของต่างชาติ พระองค์ทรงลง
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ไปส ารวจเรือของต่างชาติ  และน าความ รู้ ท่ี ได้มาป รับป รุง
กองทพัเรือไทยใหเ้ป็นแบบสมยัใหม่ 
 พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระประชวรดว้ย
โรควณัโรคจนถึง พ.ศ. 2409 จึงส้ินพระชนม ์
 
 4.1 ความสัมพนัธ์กบัประเทศตะวนัตก 
 เม่ือรัชกาลท่ี 4 ข้ึนครองราชยน์ั้น 
เป็นช่วงเวลาท่ีฝ่ายมหาอ านาจตะวนัตก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองักฤษไม่พอใจกบัผล
ของสัญญาเบอร์นีย์ ซ่ึงรวมทั้ งสหรัฐ 
อเมริกาด้วยทั้ งเซอร์ เจมส์ บรูค แห่ง     
ซาราวคั ทูตผู ้มีอ  านาจเต็มของอังกฤษ
มาถึงกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2393 รัชกาลท่ี 3 และบลัเลสเตียร์ทูตอเมริกนั
ต่างก็ได้รับความผิดหวงัในความพยายามเจรจาท าสัญญาใหม่ให้
เกิดผลต่อประเทศทั้งสอง ความพยายามขององักฤษ และอเมริกาใน
การทบทวนแก้ไขสนธิสัญญากับประเทศสยามก็ถึงขีดสุดเม่ือ      
นายแชร์ริส ทูตอเมริกันผูเ้ข้ามาเจรจาก่อน เซอร์จอห์น บาวร่ิง               
มีความเห็นวา่ 
 “วธีิการอนัเหมาะสมในการเจรจากบัชาวสยามก็คือ การส่ง
เรือรบท่ีกินน ้ าลึกไม่เกิน 16 ฟุต สัก 2-3 ล า ให้แล่นข้ึนไปยงั

ทีม่า : www.google.co.th 
(ภาพ เซอร์ จอหน ์บาวร่ิง) 

http://www.google.co.th/
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กรุงเทพฯ แลว้ยงัปืนใหญ่สลุตทนัที กรณีแบบนั้นควรใช้เวลาท า
สนธิสัญญาเพียงจ านวนวนั และไม่มากไปกว่าจ  านวนสัปดาห์ท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้ป็นแน่” 
 เม่ือรัชกาลท่ี 4 ข้ึนครองราชยเ์ป็นพระมหากษตัริยอ์งคใ์หม่
ในปี พ.ศ. 2394 จึงถือเป็นความโชคดีของประเทศสยามท่ีมี
พระมหากษตัริยท่ี์เคยผนวชอยูถึ่ง 27 ปี ในช่วงเวลาน้ีพระองคไ์ดใ้ช้
เวลาศึกษา  อารยธรรมตะวนัตกอยา่งกวา้งขวาง พระองคท์รงพบปะ
กับครูสอนสอนศาสนาชาวตะวนัตกบ่อยคร้ัง ทรงเรียนรู้โลก
ตะวนัตกผ่านคนเหล่านั้น พระองค์ทรงศึกษาภาษาองักฤษ ภาษา
ละติน ดาราศาสตร์ คริสต์ศาสนา และปรัชญา โดยอาศยัความรู้
เหล่าน้ี 
 พระโลกทัศน์ของพระองค์จึงเปิดกวา้ง ทรงทราบเร่ือง    
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองระหวา่งประเทศในภูมิภาคแถบน้ี เช่น 
พม่า ตกเป็นเมืองข้ึนขององักฤษ จีนพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน ระหวา่ง 
พ.ศ. 2382 - 2385 เป็นเหตุให้พระองค์ทรงตระหนักว่าประเทศ
สยามต้องปรับตัวเข้ากับระเบียบการเมืองใหม่ หากจะท าให้
ประเทศสยามอยู่รอด และเป็นรัฐเอกราชต่อไป ฉะนั้นพระองค ์    
จึงทรงด าเนินนโยบาย “เปิดประเทศ” ปี พ.ศ. 2398 พระองค์ทรง
ตอ้นรับคณะทูตองักฤษ มีเซอร์จอห์น บาวร่ิง เป็นหวัหนา้ ดว้ยพระ
ราชอชัฌาสัยไมตรีอนัดี มีการลงนามในสนธิสัญญาความสัมพนัธ์
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ทางการทูตและการคา้ เป็นสนธิสัญญาท่ีประเทศสยามเสียเปรียบ
ประเทศองักฤษ เช่น ในเร่ืองสิทธิภาพนอกอาณาเขต และพิกดัอตัรา
ภาษีตายตวั 
 สนธิสัญญาบาวร่ิงประสบความส าเร็จ เน่ืองจากปัจจัย
ส าคญั 2 ประการ คือ 
 1. การเปิดประเทศสยาม แมจ้ะเสียเปรียบอยู่บา้ง แต่ก็ถือ
ว่าเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย การเจรจาตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เขา้ใจและความปรารถนาดีต่อกนั 
 2. การท่ีพระราชินีวิกตอเรียแห่งประเทศองักฤษ ทรงส่ง
พระราชสาส์นตราตั้งให้  เซอร์ จอห์น  บาวร่ิง เป็นทูตน ามาถวาย
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตรงเป็นท่ีประทับใจ และพึง
พอใจอยา่งท่ีสุด ถือไดว้า่องักฤษใหค้วามส าคญักบัประเทศสยาม 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ประเทศไทยได้เห็นส่ิงแปลกใหม่ ถือ
เป็นความทนัสมยัหลายประการเช่น การสร้างถนนแบบฝร่ังข้ึน
ภายในกรุงเทพ ไดแ้ก่ถนนเจริญกรุง ถนนบ ารุงเมือง ถนนพระราม4 
ซ่ึงเกิดจากการเรียกร้องของชาวตะวนัตก การขุดคลองทั้งภายใน
กรุงเทพฯและในพื้นท่ีรอบนอกเพื่ออ านวยความสะดวกขนส่ง เช่น 
คลองผดุงกรุงเกษม คลองมหาสวสัด์ิ คลองภาษีเจริญ และคลอง
ด าเนินสะดวก รวมถึงการต่อเรือกลไฟ เช่นเรือ อรรถราวรเดชและ
เรือ สยามวรสุมพล ซ่ึงเป็นเรือพระท่ีนั่ง การเร่ิมต้นของบริการ
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ไปรษณียโ์ทรเลขและโทรเลขซ่ึงมีการวางสายโทรเลขผ่านไทยไป
ยงัสิงคโปร์ การถ่ายรูปเร่ิมเป็นท่ียอมรับในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระจอม
เกลา้เป็นกษตัริยพ์ระองค์แรกท่ีฉายพระรูปให้เป็นท่ีปรากฏ มีการ
ตั้งโรงกษาปณ์ผลิตเหรียญบาทแทนเงินพดดว้ง ค่าแลกเปล่ียนกบั
เหรียญ เม็กซิกนั ท่ีใชก้นัแถบเอเชีย การประปา มีการตั้งเคร่ืองสูบ
น ้ าด้วยเค ร่ืองจักรและสร้างถังเก็บน ้ าท่ี สูบ ข้ึนไปจากแม่น ้ า          
การสร้างตึกแถวริมถนนและสะพานเหล็กข้ามคลองในกรุงเทพ 
(วชิิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร. 2554 : 52-54.) 
 แม้ว่าสนธิสัญญาจะถูกเอารัดเอาเปรียบแต่เพื่อรักษา       
เอกราชของชาติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จึงทรงใช้
วิธีทางการทูตท่ีโอนอ่อนผ่อนตาม และประนีประนอม ไม่ทรงใช้
วิธีการทางทหาร เพื่อต่อต้านประเทศทางมหาอ านาจตะวนัตก 
เช่นเดียวกับ จีน พม่า และอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้ประเทศเหล่านั้ นต้อง
ประสบกบัภาวะสงคราม กบัประเทศมหาอ านาจตะวนัตก น าความ
เสียหาย และหายนะ  อย่างใหญ่หลวงมาสู่ประเทศของตน และ
ประเทศเหล่านั้นตอ้งสูญเสียเอกราช ตกเป็นเมืองข้ึนในท่ีสุด 
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สรุป 
พระบรมราชาธิราชรามาธิบดีท่ี 1 พระองค์ได้ทรงสถาปนา 

ราชวงศ์จกัรี เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325ไดส้ร้างกรุงเทพ เสร็จ
ส้ินภายในระยะเวลา 3 ปีสภาพทางการเมือง ในช่วงรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ ยงัคงรูปแบบของระบอบราชาธิปไตย และคลายความเป็น
เทวราชาลงเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกนัก็กลบัเน้นคติและรูปแบบ
ของธรรมราชาข้ึนแทนท่ี พระราชอ านาจของพระองคก์ลบัถูกจ ากดั
ลงดว้ยคติธรรมในการปกครอง ซ่ึงอิงหลกัธรรมของพุทธศาสนา 
คือ ทศพิธราชธรรม กบัอีกประการหน่ึงคือ  
 สมยัรัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรง
มอบอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่บรรดาเจ้านาย    
เพื่อช่วยกนัก ากบัดูแลราชการกรมต่างๆ เท่ากบัเป็นการให้เสนาบดี
ไดมี้การปรึกษาขอ้ราชการก่อนท่ีจะน าความข้ึนกราบบงัคมทูล ทรง
ให้ตรา “พระราชก าหนดสักเลข” เพื่อสักเลขไพร่พลหมายหมู่ใหม่ 
เขา้สังกดัมูลนายทัว่ราชอาณาจกัร ให้ส าเร็จในคร้ังนั้น และทรงให้
ตรา “พระราชก าหนดห้ามมิให้สูบและซ้ือขายฝ่ิน” ด้วย บทบาท
ทางการเมืองของขุนนางได้แก่บทบาททางการเมืองของตระกูล
บุนนาคเห็นได้จากการมีส่วนมีเสียงในพิจารณาผูสื้บราชบลัลงัก ์
เน่ืองจากรัชกาลท่ี 2 ส้ินพระชนมน์ั้นมิไดต้รัสมอบราชสมบติัใหแ้ก่
ผูใ้ด และไม่มีมหาอุปราชก่อน หรือวงัหน้า เพราะมหาอุปราช
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ส้ินพระชนม์ไปก่อนแลว้ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์พระราชโอรส
องคใ์หญ่มีพระชนมายมุากกว่า คือ 37 พรรษา และมีประสบการณ์
ในการบริหารบ้านเมืองมากกว่าจึงมีความเหมาะสมท่ีจะข้ึนเป็น
พระมหากษตัริยแ์มว้่า เจา้ฟ้ามงกุฎ แมว้่าจะมีความชอบธรรมใน
การเป็นพระมหากษตัริย ์แต่เน่ืองจากพระชนมายยุงันอ้ยกวา่พี่ และ
ขาดประสบการณ์ในการบริหารบา้นเมือง พระองคจึ์งเลือกไม่ทรง
ลาผนวช ท าให้ไม่ความขดัแยง้ทางการเมือง เม่ือรัชกาลท่ี 3 สมเด็จ
พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวได้เสด็จสวรรคตแล้ว ได้มีการประชุมของ
พระราชาคณะ พระราชวงศ ์และขุนนางชั้นผูใ้หญ่ ไดมี้มติเป็นเอก
ฉันท์ให้ทูลเชิญเจา้ฟ้ามงกุฎ ซ่ึงทรงผนวชมาแลว้ 27 พรรษา ข้ึน
ครองราชยเ์ป็นพระเจา้แผน่ดินรัชกาลท่ี 4 
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บทที ่6 
การเมืองและการปกครองสู่ความทันสมัยช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 
 
บทน า 
 ประวติัการเมืองการปกครองของไทยในช่วงรัชกาลท่ี 5 ถึง
รัชกาลท่ี 6 เป็นส่ิงท่ีคนไทยควรให้ความสนใจเพราะเป็นช่วง
เปล่ียนแปลงบ้านเมืองท่ีส่งผลกระทบถึงปัจจุบัน ในช่วงสมัย
รัชกาลท่ี 5 เป็นช่วงท่ีกระแสทางการเมืองทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศได้เป ล่ียนแปลงไปจากท่ี เคยเป็นมา ในช่วงต้นสมัย
รัตนโกสินทร์คือในช่วงรัชกาลท่ี  1 - 4 เป็นอย่างมาก ความ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีเป็นเง่ือนไขทางการเมืองท่ีส าคญั ในการท่ี
จะเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 
ต้องทรงตัดสินพระทัยเลือกวิถีทางการเมือง การปกครองและ
การทหาร ท่ีทรงเช่ือมัน่ว่าเหมาะสมแก่กาลสมยัท่ีสุด อย่างน้อยก็
สามารถพยงุความเป็นเอกราชของชาติไวไ้ด ้ซึงจะไดก้ล่าวในล าดบั
ถดัไป 
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การสถาปนาสถาบนัทางการเมืองของพระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ 2411 - 2453) 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ประสูติวนัท่ี 20 
กนัยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ ทรงพระนามว่า 
เจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์ เม่ือรัชกาลท่ี 4 สวรรคต เน่ืองมาจากการเสด็จไป
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาท่ีต าบลหวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และไดติ้ดไขม้าลาเรีย เม่ือทรงประชวรหนกั รัชกาลท่ี 4 ไม่ไดต้รัส
มอบราชสมบติัให้แก่ผูใ้ด แต่กลบัมีพระราชด ารัสกบัเจา้นายและ
ขุนนางชั้นผูใ้หญ่ให้ปรึกษากนัว่าจะเห็นผูใ้ดมีความเหมาะสมก็ให้
ยกข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์รัชกาลท่ี 4 ทรงสวรรคต เวลา 21.00น. 
วนัท่ี 18 ตุลาคม 2411 ได้มีการประชุมของพระบรมวงศานุวงศ ์
พระราชาคณะ ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ผูเ้ป็นประธานในการประชุม 
คือ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหม ท่ี
ประชุมประกอบด้วย พระราชาคณะ 25 รูป พระราชวงศ์ 16 
พระองค์ และขุนนางชั้นผูใ้หญ่ 20 คน มีพระราชาคณะท่ีเป็นพระ
ราชวงศ ์1 องค ์คือ กรมหม่ืนบวรรังสีสุริยพนัธ์ 
 กรมหลวงเทเวศร์วชัรินทร์ พระเจา้น้องยาเธอในรัชกาลท่ี 4 
เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อรัชกาลท่ี 4 
สมควรให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถข้ึนเป็น
กษตัริย ์เจา้พระยาศรีสุริยวงศ์ จึงขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมออกเสียง     
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ผูอ้อกเสียงทั้ งหมดเห็นชอบกับข้อเสนอของกรมหลวงเทเวศร์
วชัรินทร์ และเห็นชอบใหเ้จา้พระยาศรีสุริยวงศ ์เป็นผูส้ าเร็จราชการ
แผ่นดินจนกว่ารัชกาลท่ี 5 จะมีพระชนมายุพอท่ีจะทรงปกครอง
แผน่ดิน (บงัอร  ปิยะพนัธุ์. 2538 : 204) 
 การครองราชย์ของรัชกาลท่ี 5 นั้ นเป็นช่วงเวลาส าคัญใน
ประวติัศาสตร์การเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกของการ
ครองราชย ์เพราะอ านาจการจดัการปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักิจการ
บา้นเมืองลว้นตกอยู่ในมือของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ทั้งส้ิน นกัประวติัศาสตร์ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ในช่วงปี พ.ศ. 2411 
- 2416 นั้น เป็นจุดสูงสุดของตระกลูบุนนาค ซ่ึงไดสื้บทอดต าแหน่ง
เสนาบดีท่ีส าคญั คือ สมุหกลาโหมและเสนาบดีกรมคลงั มาตั้งแต่
รัชกาลท่ี 1แต่การท่ีเจา้พระยาศรีสุริยวงศ ์ซ่ึงมีอ านาจประหน่ึงเป็น
พระมหากษตัริยก์ลบัมิไดคิ้ดท าการยึดอ านาจเป็นของตนเอง กลบั
รักษาแผ่นดินไวใ้ห้รัชกาลท่ี 5 จึงเห็นว่าเป็นผูท้  าคุณประโยชน์
ให้แก่แผ่นดิน เป็นตวัอย่างของข้าราชการท่ีมีความซ่ือตรง และ
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็
ตาม การท่ีรัชกาลท่ี 5 จะดึงอ านาจในการปกครองจากสมเดจ็พระยา
บรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ กลับคืนสู่พระองค์ได้นั้ น  จะต้องอาศัย
เคร่ืองมือท่ีจะท าให้พระองค์กลบัมามีอ านาจในการปกครองอย่าง
เต็มท่ี เคร่ืองมือนั้นไดแ้ก่ บรรดาขา้ราชการในพระองค์ เพราะใน
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บรรดาขา้ราชการในขณะนั้นยงัขาดความรู้ และเทคนิควิทยาการ
ใหม่ๆ อยูเ่ป็นอนัมาก 
 
 1. การเมืองและการทหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เ ม่ื อ พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จเถลิงถวลัยร์าช
สมบัติ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2411 นั้ น 
ฤท ธ์ิ เด ชและก าร ล่ าอ าณ านิ คมของ
มหาอ านาจตะวนัตกก าลงัเป็นท่ีหวาดหวัน่
พร่ันพรึงแก่บรรดาประเทศต่างๆ ในทวีป
เอเชียทุกประเทศ ประเทศพม่าเสียดินแดน

ท่ีจรดทะเลจนหมดส้ิน ภายหลงัท่ีท าสงครามแพอ้งักฤษถึงสองคร้ัง 
ประเทศญวนก็ต้องยอมยกดินแดนภาคใตท้ั้ งหมดให้แก่ฝร่ังเศส   
เม่ือ พ.ศ. 2405 ประเทศจีนซ่ึงคนไทยเคยนับถือยกย่องว่าเป็น
ประเทศมหาอ านาจชั้นท่ีหน่ึงกพ็า่ยแพแ้ก่มหาอ านาจตะวนัตกหลาย
คร้ัง จนรัฐบาลจีนตอ้งยอมเลิกผกูขาดการคา้ ยอมเปิดเมืองท่าหลาย
เมืองและยอมเก็บภาษีสินคา้เขา้ สินคา้ออกเพียงร้อยละ 5 ซ่ึงก็ยงั
ดีกว่าไทยท่ีสามารถเก็บภาษีสินคา้เขา้สินคา้ออกไดเ้พียงร้อยละ 3 
เท่านั้น  

ทีม่า : www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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 พระองค์เร่ิมงานตั้ งแต่ยงัมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรี          
สุริยวงศ์เป็นผูส้ าเร็จราชการ โดยเร่ิมตั้งกรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองคข้ึ์นก่อนใน พ.ศ. 2413 นบัเป็นการเร่ิมตน้จากส่วนท่ีใกลชิ้ด
พระองคม์ากท่ีสุด นอกจากนั้นพระองคไ์ดท้รงสถาปนาสถาบนัทาง
การเมืองต่างๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นฐานอ านาจในการต่อรองและคาน
อ านาจของผูไ้ม่ปรารถนาดีต่อพระองค์ เช่น สภาท่ีปรึกษาราชการ
ในพระองค์ (Privy Council) และสภาท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน 
(Council of State) ข้ึนเป็นคณะท่ีปรึกษาราชการส่วนพระองค์และ
ส่วนท่ีเป็นราชการแผ่นดินตามล าดบัใน พ.ศ. 2417 ทั้งน้ีเป็นการ
เพิ่มก าลงัทางการเมืองของพระองคอี์กชั้นหน่ึง 
 สภ าท่ี ป รึกษ าราชก ารในพ ระอ งค์  (Privy Council)           
ตามพระราชบัญญัติป รีวี  เคาน์ ซิล คือ ท่ีป รึกษาในพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเลือกสมาชิกสภาน้ีจาก        
พระบรมวงศานุวงศ์ และ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผูใ้หญ่ผูน้้อย
ตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จ ากดัจ านวนตามแต่พระราชประสงค ์
มีหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ 
ในคณะแรกมีสมาชิกทั้งหมด 49 นาย เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ 13 
พระองค์  ขุนนางชั้ น เจ้าพระยาทั้ ง ส้ิน  ทั้ ง น้ีพระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกลา้ฯ ไดท้รงเชิญสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์
(ช่วง บุนนาค) อดีตผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินเม่ือช่วงตน้รัชกาล และ
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เจา้พระยาสุรวงศ์ไวยวฒัน์ (วอน บุนนาค) เขา้ร่วมเป็นสมาชิกใน
สภาท่ีปรึกษาราชการในพระองค์น้ีด้วย แต่ทั้ งสองปฏิเสธโดย
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์อา้งว่า ไม่อาจถือน ้ าพิพฒัน์  
สตัยาเป็นคร้ังท่ี 2 และไม่อาจรับค าสาบานเหมือนคนอ่ืนๆ ได ้ส่วน
เจา้พระยาสุรวงศ์ไวยวฒัน์ อา้งติดราชการอ่ืนมากเกรงจะรับใชไ้ด้
ไม่เตม็ท่ี แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาของกลุ่มขุนนางท่ีเคยมีอ านาจมา
แต่ก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 สภาท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) ตาม
พระราชบญัญติัเคาน์ซิลออฟ  เสตด คือท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเลือกสมาชิกสภาน้ีจาก              
ราชตระกูลและข้าราชการซ่ึงมีตระกูล ตลอดจนผู ้มีสติปัญญา
วอ่งไวเฉียบแหลมรอบรู้ในกิจการต่างๆ โดยก าหนดจ านวนสมาชิก
ตั้ งแต่ 10 คนข้ึนไป แต่ต้องไม่เกิน 20 คน ซ่ึงคณะแรกได้แก่ 
ขา้ราชการขุนนางรุ่นหนุ่มจ านวน 12 นาย และลว้นเป็นขา้ราชการ
ซ่ึ งสนับส นุนการรวมอ านาจมาไว้ท่ี พ ระบาทสม เด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ ทั้ งส้ิน สภาท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินน้ีท าหน้าท่ี
ส าคญัๆ หลายอยา่ง เช่น พิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ ตามท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ช าระ ตวัอย่าง เช่น  ตดัสินคดีพระยาอาหาร
บริรักษ์ เสนาบดีกรมนา ซ่ึงเป็นหลานสมเด็จพระยาบรมมหาศรี     
สุริยวงศท่ี์ขดัขืนไม่ยอมส่งรายไดเ้ขา้หอรัษฎากรพิพฒัน์ นอกจากน้ี
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ย ังด าเนินการเก่ียวกับการประชุมปรึกษาเร่ืองการเลิกทาส            
การจดัเกบ็ภาษีอากร เป็นตน้ 
 สภาทั้งสองน้ี นอกจากจะท าหน้าท่ีอนัเป็นประโยชน์ต่อ
บา้นเมืองดงักล่าวแลว้ ยงัเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีตั้งข้ึนเพื่อโยง
อ านาจจากกลุ่มขุนนางเก่า กลับมาย ังพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้ฯ ทีละน้อย ๆ อีกดว้ย และเม่ือทรงไดพ้ระราชอ านาจ
เด็ดขาดแลว้ ก็โปรดเกลา้ฯ ให้ยกเลิกพระราชบญัญติั เคาน์ซิลออฟ
เสตด จ.ศ. 1236 (พ.ศ. 2417) ลงใน พ.ศ. 2437 ส่วนสภาท่ีปรึกษา
ราชการในพระองค์นั้นแม้ภายหลงัจะมีบทบาทน้อยลง แต่ยงัคง
ด าเนินต่อไปเร่ือยๆ เพราะมีการตรวจช าระความฎีกากนัอยู่เสมอ 
นอกจากน้ี  ได้มีสมาชิกเพิ่ ม ข้ึน เร่ือยๆ ซ่ึ งเม่ือ ถึงต้น รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั มีจ  านวนท่ีปรึกษาราชการใน
พระองคถึ์ง 227 คนดว้ยกนั 
 สถาบนัทางการเมืองดงักล่าวขา้งตน้ไดก้ระท าหน้าท่ีเพื่อ
สนองพระเดชพระคุณให้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่ง ในแง่ของการตดั
ก าลังและการถอดถอนเข้ียวเล็บของตระกูลบุนนาคออกไปจาก
วงการบริหารระดบัสูง สถาบนัทั้งสองน้ีมีส่วนส าคญัในการน าเอา
อ านาจการปกครองบงัคบับญัชาท่ีแทจ้ริงกลบัคืนมาสู่เบ้ืองพระยคุล
บาทไดที้ละเลก็ทีละนอ้ยและทั้งหมดในท่ีสุด 
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 2. การป รับป รุงเปลี่ ยนแปลงการปกครองใน รัชสมั ย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ก่อนมีการปฏิรูปการปกครอง รูปแบบการปกครอง
ส่วนกลางเหมือนกบัสมยัอยธุยา ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีต่อมาจนถึงสมยั
รัชกาลท่ี  5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ มีอัครมหาเสนาบดี 2 
ต าแหน่ง ไดแ้ก่ สมุหนายกและสมุหกลาโหม และมีจตุสดมภท์ั้ง 4 
ไดแ้ก่ เวยีง วงั คลงั นา 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ความเจริญของบา้นเมืองเพิ่มข้ึน งาน
บริหารในรูปเดิมยอ่มไม่เหมาะกบักาลสมยั จึงเกิดความจ าเป็นตอ้ง
มีการปรับปรุงการบริหารประเทศข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นการตอบสนอง
ขอ้เรียกร้องของเจา้นายและขา้ราชการท่ีไดก้ราบบงัคมทูลใหท้รงมี
การปรับปรุงระบบการบริหารแผ่นดินเสียใหม่ อย่างไรก็ดี แมว้่า
องค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจะทรงไว  ้ซ่ึงสิทธ์ิขาดในการ
ปกครองบงัคบับญัชาแต่เพียงพระองคเ์ดียวกต็าม แต่การบริหารงาน
บ้านเมืองนั้นถือเป็นเร่ืองใหญ่ อนัจะกระท าเพียงล าพงัพระองค์
เดียวนั้นล าบาก เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการก าหนดและ
แต่งตั้ งข้าราชการข้ึนมาเป็นผูช่้วยบริหารราชการต่างพระเนตร    
พระกรรณ 
 เจา้นายและขา้ราชการผูใ้หญ่ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ให้จดัราชการแทนพระองคน้ี์ เรียกวา่ เสนาบดีของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว และศาลท่ีว่าราชการของท่านเสนาบดีทั้ งปวงน้ี
เรียกวา่ กระทรวง เสนาบดีเป็นผูรั้บผิดชอบตรงต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวในราชการทั้งปวงของกระทรวง ซ่ึงจะให้ด าเนินไป
โดยเรียบร้อย 
 
 3. การปฏิรูปทางด้านการเมืองการปกครอง 
 ใน พ.ศ. 2435 รัชกาลท่ี 5 ทรงเร่ิมปรับปรุงการปกครอง
บา้นเมืองขนานใหญ่ เพื่อขจดัส่ิงต่าง ๆ ท่ีลา้สมยัออกไปใหห้มดส้ิน 
เน่ืองจากภยัของจกัรวรรดินิยมก าลงัใกลเ้ขา้มาทุกที ทรงทราบดีว่า
ชาติมหาอ านาจในยุโรปไม่ต ่ากว่าสองชาติไดบุ้กรุกเอาดินแดนใน
ทวีปเอเชีย ซ่ึงอยู่ใกลชิ้ดกบัดินแดนไทยไปเป็นเมืองข้ึนหมดแลว้ 
(ไทยนอ้ย. 2554 : 64) พระองคไ์ดท้รงเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
แบบเดิมเป็นระบบกระทรวงโดยมีกระทรวงทั้งส้ิน 12 กระทรวง 
ไดแ้ก่ 
 1. กรมมหาดไทย บงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายเหนือและเมือง
ลาวประเทศราช 
 2. กรมพระกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ ฝ่าย
ตะวนัตก ตะวนัออก และเมืองมลายปูระเทศราช 
 3. กรมท่า เป็นกรมท่าการต่างประเทศอยา่งเดียวไม่ตอ้งว่า
หวัเมือง 
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 4. กรมวงั ว่าการในพระราชวงั และกรมซ่ึงใกลเ้คียง รับ
ราชการในพระองค ์พระเจา้แผน่ดิน 
 5. กรมเมือง ว่าการโปลิสและการบญัชีคน และรักษาคน
โทษ 
 6. กรมนา วา่การเพาะปลูก ป่าไม ้บ่อแร่ 
 7. กรมพระคลัง ว่าการภาษีอากรและเงินท่ี รับจ่ายใน
แผน่ดิน 
 8. กรมยุติธรรม บังคับศาลท่ีช าระความรวมกันทั้ งแพ่ง 
อาญา นครบาล อุทธรณ์ทั้งแผน่ดิน 
 9. กรมยทุธนาธิการ เป็นพนกังานส าหรับท่ีจะไดต้รวจตรา
จดัการในกรมทหารบก ทหารเรือ 
 10. กรมธรรมการ บงัคบับญัชาเก่ียวกบัพระสงฆ ์โรงเรียน
และโรงพยาบาลทัว่ราชอาณาจกัร 
 11. กรมโยธาธิการ ตรวจตราการก่อสร้าง ท าถนน ขุด
คลอง การช่างทัว่ไป ตลอดจนการไปรษณียโ์ทรเลข 
 12. กรมมุรธาธิการ รักษาพระราชสัญจร รักษาพระราช
ก าหนดกฎหมายและหนงัสือราชการ 
 ในปี พ.ศ. 2437 โปรดเกลา้ฯ ให้กระทรวงมหาดไทยดูแล
หวัเมืองทั้งหมด ยกเวน้กรุงเทพฯ กระทรวงกลาโหมดูแลการทหาร 
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4. การปกครองแบบเทศาภิบาล 
 การปกครองส่วนภูมิภาค รัฐบาลตอ้งการรวมอ านาจการ
ปกครองเขา้ไวย้งัจุดเดียว จึงจดัใหมี้การปกครองแบบเทศาภิบาลข้ึน 
โด ย เ ร่ิ ม เ ม่ื อ ปี  พ .ศ .2 4 3 7  ซ่ึ ง มี ก าร แ บ่ งห น้ า ท่ี ร ะห ว่ า ง
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย การปกครองโดยระบบ
เทศาภิบาล เป็นระบบท่ีมีหน่วยบริหารราชการท่ีประกอบด้วย
ขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของกษตัริยไ์ปท าหน้าท่ีแทน
รัฐบาลกลางในส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 
 มณฑล มีขา้หลวงเทศาภิบาลเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 เมือง มีผูว้า่ราชการเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 อ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 ต าบล มีก านนัเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 หมู่บา้น มีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคประสบผลส าเร็จเป็น
อย่างดีจนเป็นรากฐานของการปกครองส่วนภูมิภาคท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั ส่วนการปกครองทอ้งถ่ินไดโ้ปรดฯ ให้มีการประกาศตั้ง
สุขาภิบาลข้ึน  เม่ือปี พ.ศ. 2446 เป็นการช่วยส่งเสริมการบริหารงาน
เพื่อประโยชน์สุขของมวลชนให้มีประสิทธิภาพข้ึน ทั้ งยงัเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ    
ซ่ึงเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การปกครองระบบประชาธิปไตย 
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 แมว้า่จะมีการปฏิรูปทางดา้นการเมืองการปกครอง แต่ส่ิงท่ี
ยงัไม่ยอมรับกนัในยคุน้ีคือ การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนทาง
การเมือง เน่ืองจากทรงเห็นวา่ การเมือง แบบรัฐสภายงัไม่เหมาะกบั
ยคุน้ี เพราะคนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจการปกครองดีพอ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ          
ราโชบายในการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน หลงัจากท่ีทรงจดักรม
กองเป็นกระทรวงเรียบร้อยแลว้โดยมีขา้หลวงไปประจ ารักษาเป็น
ภาคๆ ดงัน้ี 
 ภาคลาวกาว ไดร้วบรวมหัวเมืองตะวนัออกไวไ้ดแ้ก่เมือง 
อุบล จ าปาศกัด์ิ เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง เมืองสีทนัดร เมือง
อัตบือ เมืองสาลวนั เมืองทองค าใหญ่ เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ 
เมืองขขุนัธ์ เมืองเดชอุดม เมืองศรีสะเกษ เมืองยโสธร เมืองเขมราฐ 
เมืองกมลาศยั เมืองกาฬสินธุ์ เมืองภูแล่นชา้ง เมืองสุวรรณภูมิ เมือง
ร้อยเอ็ด เมืองมหาสารคาม รวมเมืองใหญ่ 21 เมือง เมืองเล็กอีก43 
เมือง โดยมีกรมหลวงพิชิตปรีชากร เป็นขา้หลวงใหญ่  
 ภาคลาวพวน รวบรวมหัวเมืองทางตะวนัออกอีกดา้นหน่ึง
เขา้ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ เมืองหนองคาย เมืองเชียงขวาง เมืองบริคณห
นิคม เมืองโพนพิสัย เมืองนครพนม เมืองท่าอุเทน เมืองไชยบุรี 
เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร เมืองขอนแก่น เมืองหล่มศกัด์ิ รวม
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เมืองใหญ่ 11 เมือง เมืองข้ึนอีก 36 เมือง เรียกรวมกันว่าภาคลาว
พวน มีกรมหม่ืนประจกัษศิ์ลปาคมเป็นขา้หลวงใหญ่ 
 ภาคลาวเฉียง รวบรวมหัวเมืองทางตอนเหนือของประเทศ
ไวด้ว้ยกนัไดแ้ก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองล าปาง เมองล าพูน เมืองน่าน 
เมืองแพร่ เมืองเถิน เมืองเชียงรายและเมืองข้ึนของหวัเมืองเหล่านั้น
รวมกันเป็นภาคเรียกว่าภาคลาวเฉียง โดยมีพระยาไกรโกษา        
เป็นขา้หลวงใหญ่ 
 ภาคลาวพุงขาว  รวบรวมหวัเมืองทางเหนือ บริเวณฝ่ังซ้าย
ของแม่น ้ าโขงเขา้ไวด้ว้ยกนั อนัไดแ้ก่หลวงพระบาง สิบสองปันนา 
สิ บ ส อ ง จุ ไท  หั วพัน ทั้ งห้ าทั้ งห ก ซ่ึ ง เป็ น หั ว เมื อ ง ข้ึ น ใน                
พระราชอาณาเขต เรียกรวมกนัวา่ลาวพุงขาว โดยมีกรมหม่ืนสรรพ
สิทธิประสงค์เป็นขา้หลวงใหญ่ และไดใ้ห้พระยาฤทธิรงค์รณเฉท 
รักษาการแทน ส าหรับหวัเมืองในแควน้สิบสองจุไทและหัวพนัทั้ง
หา้ทั้งหก ยามท่ีไทยวุน่วายดว้ยงานบา้นเมืองและสงคราม และญวน
มีก าลงัเขม้แขง็ข้ึนหัวเมืองดงักล่าวจะเขา้ไปฝักใฝ่กบัญวน แต่สวน
มากจะข้ึนกบัฝ่ายไทย จึงเรียกดินแดนทั้งสองน้ีว่า “เมืองสองฝ่าย
ฟ้า” ส่วนเมืองท่ีอยูใ่กลก้บัจีนก็จ  าตอ้งข้ึนกบัจีนดว้ยเรียกว่า “เมือง
สามฝ่ายฟ้า” (เกริกฤทธ์ิ  ไทคูณธน. 2555 : 59-61) 
 นับตั้ งแต่ พ.ศ.2437 เป็นต้นมา ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ให้จดัหวัเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาล และแกร้ะเบียบมณฑล
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อย่างท่ีจดัเดิมมาเป็นอย่างมณฑล เทศาภิบาลดว้ยปีละ 2-3 มณฑล 
จนถึง พ.ศ. 2449 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระ
ราชอาณาจกัรสยามออกเป็น 18 มณฑล โดยมณฑลสุดท้าย คือ
มณฑลจนัทบรีเพราะฝร่ังเศสยึดครองอยูเ่ม่ือเป็นอิสระ จึงไดจ้ดัตั้ง
ข้ึน รวมทั้ งกรุงเทพมหานครด้วย มณฑลเหล่าน้ีต่อมาได้มีการ
เปล่ียนแปลงนามบ้าง ยุบรวมกันเสียบ้าง มีข้าหลวงเทศาภิบาล
ออกไปประจ ามณฑลละคณะ คณะหน่ึงๆ มีข้าหลวงมหาดไทย 
ข้าหลวงคลัง แพทย์ และเลขานุการ เป็นข้าหลวงผูช่้วยประจ า
แผนการ ส่วนการปกครองจงัหวดันั้นมีผูว้่าราชการเมืองพร้อมดว้ย
กรรมการผูใ้หญ่ผูน้้อยซ่ึงล้วนแล้วแต่เดิมเป็นผูป้กครอง แต่ให้
บงัคบับญัชาขา้หลวงเทศาภิบาล ประจ ามณฑลของตนมิใหก้า้วก่าย
กนั ในกาลต่อมาไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้แบ่งงานในส่วน
จังหวัดออกเป็น 3 แผนกใหญ่ๆ คือ แผนกมหาดไทย แผนก
ยุติธรรม และแผนกคลงั เฉพาะแผนกคลงัน้ีมีส่วนท่ีควรกล่าวคือ 
ได้จัดให้ มีอัตราเงิน เดือนประจ าต าแหน่งอย่างแน่นอน เงิน
ผลประโยชน์ท่ีเก็บไดจ้ากราษฎรนั้นให้ส่งเขา้มายงักระทรวงพระ
คลงัมหาสมบติั เป็นเหตุให้การเงินของประเทศมัน่คงข้ึนกว่าแต่
ก่อนเป็นอนัมาก (บงัอร  ปิยะพนัธุ์, 2538 : 258) 
 ส าหรับการปกครองในชั้ นอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน       
ไดท้รงพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัลกัษณะ
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การปกครองทอ้งท่ี ร.ศ. 116 ข้ึนใช ้พระราชบญัญติัฉบบัน้ีนอกจาก
ส่วนส าคัญอ่ืนๆ ยงับัญญัติให้ราษฎรเลือกกันข้ึนเองเป็นก านัน 
ผูใ้หญ่บา้นตามความนิยม คร้ังแรกไดป้ระกาศใหใ้ชพ้ระราชบญัญติั
ฉบบัน้ีในหัวเมืองทัว่ทุกมณฑลเทศาภิบาล แต่ในปีเดียวกนันั้นเอง
ไดป้ระกาศให้ใช้ในเขต แขวงกรุงเทพฯ ด้วย ต่อมาได้มีประกาศ
เพิ่มเติมคร้ังหน่ึงใน พ.ศ. 2441 และแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง แต่โดยเฉพาะ
มณฑลพายพันั้ น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ข้อบังคับ
ปกครองมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ (คือมณฑลพายพั) ร.ศ.119 
เพิ่มเติมเป็นพิเศษไปกว่าพระราชบัญญัติฉบับเก่าท่ีกล่าวมาแล้ว 
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีก าหนดอ านาจ และหนา้ท่ีของเจา้พนกังานกรมการ
แตกต่างกนัออกไป กบัให้เปล่ียนถอ้ยค าเรียกต าแหน่งกรมการตาม
พื้นเมือง เช่น ใหเ้รียกผูว้า่ราชการจงัหวดัวา่ เคา้สนามหลวง เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนัน้ี ลกัษณะการปกครองของประเทศสยามได้
เปล่ียนแปลงไปมากแลว้ ส่วนระเบียบการปกครองหวัเมืองยงัคงใช้
หลักซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงวางไว้เม่ือ
ประมาณ 100 ปีมาแลว้ทั้งส้ิน 
 
 5. ผลของการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
 หลังจากการปรับปรุงการปกครองนั้ น พระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพยายามเป็นไปแบบบิดาปกครองบุตร       
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ซ่ึงเล็งถึงว่าผูป้กครองจะต้องให้ความคุ้มครองและความรักแก่
ราษฎรเยี่ยงพ่อ กบัลูก ขอ้น้ีเป็นความจริง ดงัจะเห็นไดว้่าเม่ือคราว
เสด็จประพาสเมืองตราดใน พ.ศ. 2450 ไดท้รง  พระราชด ารัสตอบ
ราษฎรท่ีมีเฝ้าอยู่ลน้หลามว่า “เราจะเป็นเหมือนบิดาของเจา้เสมอ
ตลอดไป ยอ่มยินดีดว้ยในเวลาสุขและช่วยปลดเปล้ืองอนัตรายใน
เวลามีภยัไดทุ้กข.์.. 
 การเปล่ียนแปลงการปกครองหัวเมืองหลงัจาก พ.ศ.2435 
ไม่ได้ด าเนินไปโดยรวดเร็วด้วยเหตุผลหลายประการ เหตุผลข้อ
หน่ึงเห็นได้ชัดเจนจากพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรง
ขอให้ “ประหยดัเงินช่วยกระทรวงพระคลังฯ บ้าง เป็นต้นว่า
ต าแหน่งขา้ราชการท่ีรับเงินเดือน ขอให้ตั้งข้ึนแต่น้อยก่อน อตัรา
เงินเดือนก็ขอให้ก าหนดเป็นอย่างต ่า แต่พอควรสมคัรท าการได ้   
อีกประการหน่ึง อยา่เพิ่งคิดสร้างอะไรใหส้ิ้นเปลืองมากนกั สถานท่ี
ท าการหรือท่ีพกัอนัจ าเป็นตอ้งมี ถา้ไม่มีของเดิมขอใหท้ าอยา่งถูกๆ 
หรือเช่าเขาแต่ขอใชช้ัว่คราวก่อน (ไทยนอ้ย. 2554 : 65-70.) 
 การเปล่ียนแปลงจากแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ค่อยๆ ซึมเขา้
ไปในทุกซอกทุกมุมของการปกครอง หาใช่เป็นการเปล่ียนแปลง
โดยกะทนัหันไม่ ทั้งน้ีก็เน่ืองจากปัจจยัทางการเงิน การเมืองและ
อุปสรรคอ่ืนๆ อนัไม่อาจจ ากดัให้หมดส้ินไปไดใ้นระยะเวลาสั้นๆ 



151 

เม่ือสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพกราบบงัคมทูลลาออกจาก
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เม่ือ พ.ศ. 2458 การปกครอง
หวัเมืองของประเทศไดเ้ขา้สู่สมยัปัจจุบนัแลว้ รัฐบาลกลางไดเ้อ้ือม
มือเขา้จดัการการปกครองพร้อมกบัรับผิดชอบในสวสัดิภาพของ  
หวัเมืองทุกแห่งทัว่ประเทศ ในขณะเดียวกนัขา้ราชการตามหวัเมือง
ก็ไดเ้ปล่ียนจากลกัษณะการเป็น เจา้ขุนมูลนายมาเป็นตวัแทนของ
รัฐบาลมีสิทธิหน้าท่ีรับผิดชอบเช่นเดียวกบัขา้ราชการอ่ืนๆ และถา้
มองยอ้นกลบัไปจะเห็นไดว้่าผลของการเปล่ียนแปลงแบบ “พลิก
แผ่นดิน” ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2435 และซ่ึงได้ค่อยๆ ขยายตวัแบบ
วิว ัฒนาการอยู่ เป็น เวลาหลายปี  ย ังปรากฏอย่างเด่นชัดจวบ
จนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
 
การเมืองสมยัรัชกาลที ่6 (ครองราชย ์พ.ศ.2453 - 2463) 

 การท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงตั้งรัชกาลท่ี 6 เป็น
สยามมงกุฎราชกุมารท าให้การข้ึนครองราชย์
ของรัชกาลท่ี 6 เป็นไปโดย ไม่มีอุปสรรคใดๆ 
และเป็นช่วงเวลาท่ีสถาบันกษัตริย์มีความ
มัน่คง ไม่มีเหตุการณ์แยง่ชิงราชบลัลงัก์ หรือ
เหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองแต่ประการใด 
บ้าน เมืองได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทีม่า : www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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เพื่อให้ประเทศมีความเจริญทดัเทียมกนันานาอารยประเทศ ตั้งแต่
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา มีการ
ติดต่อกับต่างชาติมากข้ึน รวมทั้ งการส่งนักเรียนไทยไปเรียนยงั
ต่ า งป ระ เท ศ ต่ างๆ  ใน ท วี ป ยุ โ รป  รั ช ก าล ท่ี  6  ท ร ง เป็ น
พระมหากษตัริยพ์ระองค์แรกท่ีได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ 
และทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าในวนัท่ีจะสร้างสยาม
ประเทศให้เป็นประเทศท่ีมีความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศ 
โดยพยายามปลดเปล้ืองพนัธะจากสนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมกับ
ประเทศมหาอ านาจทั้งหลาย  

1. การปกครอง 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับการปกครองท่ี
ส าคญั วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2458 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้จดัระเบียบ
ราชการกระทรวงมหาดไทยเสียใหม่ โดยโปรดเกลา้ฯ ให้รวมหัว
เมืองมณฑลท่ีใกล้เคียงกันจดัเป็นภาค และทรงแยกหัวเมืองใน
มณฑลพายพัออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลพายพั มีเขตปกครอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย กบัมณฑลมหา
ราษฎร์ มีเขตปกครอง คือจงัหวดัล าปาง แพร่ และน่าน แลว้โปรด
ให้รวมมณฑลพายพั และมณฑล มหาราษฎร์เป็น มณฑลพายพั 
นอกจากน้ีก็รวมมณฑลนครไชยศรีและมณฑลราชบุรี จัดเป็น
มณฑลภาคตะวนัตก รวมมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลสุราษฎร์ 
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และมณฑลปัตตานี จดัเป็นมณฑลปักษ์ใต้ และรวมมณฑลอุดร 
มณฑลร้อยเอ็ด และมณฑลอุบล เป็นภาคอีสาน” (วรชาติ  มีชูบท. 
2552 : 189) 
 พระองค์ยงัวางรากฐานประชาธิปไตย ด้วยทรงศึกษาท่ี
ประเทศองักฤษ ทรงศึกษารูปแบบและระบอบการปกครองท่ีใชก้นั
อยู่ในนานาประเทศในเวลานั้ น “...การท่ีต้องรับภาระในการ
ปกครองอยูค่นเดียวเปนภาะหนกักวา่พระเจา้แผน่ดินท่ีมีปาร์ลีเมนต์
เปนท่ีปรึกษานั้นเปนอนัมาก, เพราะถา้ท าอะไรพลาดพลั้งไปใครๆ 
ก็ตอ้งซดัฉันคนเดียวทั้งนั้น, และฉันจะซัดใครต่อไปอีกก็ไม่ไดเ้ลย
...” (พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั. 2545 : 55) 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเร่ิมโครงการ
ทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเม่ือคร้ังด ารงต าแหน่ง
สยามมกุฎราชกุมารคือประมาณกลางปี พ.ศ. 2446 โดยทรงสร้าง 
“เมืองมงั” ข้ึน ณ พระต าหนักอมัพวาเป็นเมืองขนาดเล็กเรียกว่า
เมืองตุ๊กตาก็ได ้ มีแบบแผนและระเบียบในการจดัแต่ผูเ้ขา้รวมไม่มี
สิทธ์ิและหนา้ท่ีส่วนตนแต่อยา่งใด  เพียงแต่คอยปฏิบติัตามพระราช
ประสงคเ์ม่ือทรงผนวช พ.ศ. 2447 กิจการเมืองมงักย็ติุลง 
 พ.ศ. 2450  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จ
ประพาสยโุรป คร้ังท่ี 2 ทรงแต่งตั้งพระโอรส (รัชกาลท่ี 6) เป็นผูว้า่
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ราชการแทนพระองค ์จึงไดท้ดลองวิธีการปกครองบา้นเมืองสืบต่อ
จากเมืองมัง  โดยสร้างเป็นตึกแถวข้ึนตลอดแนวก าแพงท่ีกั้ น
ระหว่างพระต าหนักจิตรลดากับวงัปารุสกวนัเก่า มีลักษณะการ
บริหารแบบ “นคราภิบาล”    
 เม่ือข้ึนครองราชยส์มบติัแลว้ พ.ศ.2461 ไดท้รงสร้างเมือง
ดุสิตธานีในบริเวณพื้นท่ีสองไร่ คร่ึงในบริเวณพระราชวงัดุสิต      
ไดป้ระกาศธรรมนูญลกัษณะการปกครองคณะนคราภิบาลข้ึนใน
วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 ตวัอาคารในดุสิตธานีเป็นอาคารหลงั
เล็กๆ มีพลเมือง 200 คนเรียกวา่ทวยนาคร การปกครองมีธรรมนูญ
ลกัษณะนคราภิบาล มีนคราภิบาลเป็นผูป้กครองมีกรรมการเรียกว่า
“เชษฐบุรุษ” เป็นราษฎร์ในหมู่บา้นนั้นมี “เชษฐบุรุษกิตติมศักด์ิ” 
อยูใ่นต าแหน่งตลอดชีวติ 
 เชษฐบุรุษซ่ึงเป็นตวัแทนของทอ้งถ่ินอาจมีหลายคนหาก
ท้องท่ีนั้น และเป็นตัวแทนของประชาชนท่ีจะเป็นผูไ้ปเลือกตั้ ง  
“นคราภิบาล”  การเลือกตั้งมี 2 พรรคคือ พรรคโบวแ์ดงและพรรค
โบวน์ ้ าเงิน ผูแ้ทนพรรคใดท่ีเลือกเขา้มาเป็นเชษฐบุรุษพรรคนั้นมี
โอกาสไปเลือกนคราภิบาล ฝ่ายท่ีไม่ไดรั้บเลือกกเ็ป็นพรรคฝ่ายคา้น                 
 ในดุสิตธานีมีหนังสือพิมพ์ช่ือว่าดุสิตสมยัและดุสิตคอต
เตอร์ ส่วนหนงัสือพิมพท่ี์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว
ทรงออกเองคือดุสิตสมิต มีการเก็บเงินบ ารุงดุสิตธานี เรียกวา่ “ธานี
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โยปกร”  เป็นภาษีท่ีดิน ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็น
ว่าดุสิตธานีมีลักษณะเป็นแบบการปกครองประชาธิปไตยอย่าง
ปัจจุบนั แต่การทดลองประชาธิปไตยได้ประโยชน์น้อยเพราะมี
กลุ่มคนเพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียวเท่านั้นท่ีไดรั้บความรู้ในเร่ืองน้ี 
แมว้่าต่อมาจะยา้ยดุสิตธานีไปอยู่บริเวณพระราชวงัไท โดยสร้าง
เป็นเมืองจ าลองข้ึน เช่นกัน แต่อาณาเขตกวา้งขวางออกไป ก็ยงั
นับว่าเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้ นแทบจะไม่มีผลต่อประเทศชาติ
ส่ วน รวม  แ ต่อย่ างใด   บ รรดาส่ื อมวลชน เร่ิม เค ล่ื อน ไหว
วพิากษว์จิารณ์มากข้ึน 
 
สรุป 

กรมหลวงเทเวศร์วชัรินทร์ พระเจา้น้องยาเธอในรัชกาลท่ี 4 
เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุมให้เจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชา
นาถข้ึนเป็นกษตัริย ์เจา้พระยาศรีสุริยวงศ ์จึงขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ออกเสียง ผูอ้อกเสียงทั้งหมดเห็นชอบกบัขอ้เสนอของกรมหลวง
เทเวศร์วชัรินทร์ และเห็นชอบใหเ้จา้พระยาศรีสุริยวงศ ์เป็นผูส้ าเร็จ
ราชการแผ่นดินจนกว่ารัชกาลท่ี 5 จะมีพระชนมายุพอท่ีจะทรง
ปกครองแผ่นดิน การท่ีเจา้พระยาศรีสุริยวงศ์ ซ่ึงมีอ านาจประหน่ึง
เป็นพระมหากษตัริยก์ลบัมิไดคิ้ดท าการยึดอ านาจเป็นของตนเอง 
กลบัรักษาแผน่ดินไวใ้หรั้ชกาลท่ี 5 จึงเห็นวา่เป็นผูท้  าคุณประโยชน์
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ให้แก่แผ่นดิน เป็นตวัอย่างของข้าราชการท่ีมีความซ่ือตรง และ
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นอยา่งยิง่ 

รัชกาลท่ี 5 ไดท้รงสถาปนาสถาบนัทางการเมืองต่าง ๆ ข้ึนมา 
เพื่ อ เป็นฐานอ านาจ ในการต่อรองและคานอ านาจของผู ้ไม่
ปรารถนาดี ต่อพระองค์ เช่น สภาท่ีปรึกษาราชการในพระองค ์
(Privy Council) และสภาท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of 
State) ข้ึนเป็นคณะท่ีปรึกษาราชการส่วนพระองค์และส่วนท่ีเป็น
ร าช ก ารแผ่ น ดิ น ต าม ล าดับ  ใน ส มั ย รั ช ก าล ท่ี  5  ไ ด้ ต ร า
พระราชบญัญติัส าหรับหอรัษฎากรพิพฒัน์ เกิดวิกฤตการณ์วงัหน้า 
และวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ปัญหาพรมแดนไทยกบัพม่า
ขององักฤษ ไทยเสียมลายใูหอ้งักฤษ ใน พ.ศ. 2452 การปราบอั้งยี ่

รัชกาลท่ี 5 ทรงเร่ิมปรับปรุงการปกครองบา้นเมืองขนานใหญ่  
ทรงเปล่ียนแปลงการปกครองจากแบบเดิมเป็นระบบกระทรวงโดย
มีกระทรวงทั้งส้ิน 12 กระทรวง  การปกครองส่วนภูมิภาค รัฐบาล
ตอ้งการรวมอ านาจการปกครองเขา้ไวย้งัจุดเดียว  จึงจดัให้มีการ
ปกครองแบบเทศาภิบาลข้ึน โดยเร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2437 ซ่ึงมีการแบ่ง
หน้าท่ีระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย การ
ปกครองโดยระบบเทศาภิบาลการเปล่ียนแปลงการปกครองหัว
เมืองหลงัจาก พ.ศ.2435 ไม่ได้ด าเนินไปโดยรวดเร็วด้วยเหตุผล
หลายประการ ส่ิงส าคญัพระองคต์อ้งการให ้ประหยดัเงินแผน่ดิน 
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 รัชกาลท่ี 6  เป็นไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ และเป็นช่วงเวลาท่ี
สถาบนักษตัริยมี์ความมัน่คง ไม่มีเหตุการณ์แยง่ชิงราชบลัลงัก ์หรือ
เหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองสมยัรัชกาลท่ี 6 มีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั
การปกครองท่ีส าคญั วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2458 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ 
ให้จดัระเบียบราชการกระทรวงมหาดไทยเสียใหม่ โดยโปรดเกลา้ 
ฯ ใหร้วมหวัเมืองมณฑลท่ีใกลเ้คียงกนัจดัเป็นภาค พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเร่ิมโครงการทดลองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเม่ือคร้ังด ารงต าแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร    
คือประมาณกลางปี พ.ศ. 2446 โดยทรงสร้าง “เมืองมัง” ข้ึน ณ    
พระต าหนกัอมัพวาเป็นเมืองขนาดเลก็เรียกวา่เมืองตุ๊กตา 
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บทที ่7 
การเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตย 

 
บทน า 
 การเปล่ียนแปลงในรัชสมยัพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ก็เป็นอีก
บทเรียนหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อการปกครองบ้านเมืองในยุค
ปัจจุบนั ประชาธิปไตยและความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมือง
ในสังคมไทยในช่วงเวลานั้ นได้ถูกบันทึกในประวติัศาสตร์ท่ี
สะทอ้นภาพให้เห็น ถึงความเหมือนและความต่างของเหตุการณ์
ประเทศไทยในปัจจุบนั ในบทน้ีจะอธิบายรายละเอียดตามล าดบั
เหตุการณ์ 
 
รัชกาลที ่7 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ข้ึนครองราชย์ พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 
2467 ก่อนท่ีรัชกาลท่ี 6 จะสวรรคต ได้
ทรงโปรดใหอ้อก กฎมณเฑียรบาล วา่ดว้ย
การสืบสันตติวงศ์ กล่าวคือ ถา้รัชกาลท่ี 6 
ไม่มีพระราชโอรส การสืบราชสมบติัจะ
เป็นของพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ ท่ีมา : www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ เน่ืองมาจากกฎมณเฑียร
บาล มาตรา 13 ระบุไวว้า่ “หา้มมิใหเ้อาราชนารีพระองคใ์ดๆ เขา้ไว้
ในล าดบัสืบราชสันตติวงศ์ เป็นอนัขาด” และรัชกาลท่ี 6 ทรงมีแต่
พระราชธิดา คือ สมเด็จเจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา (ล าจุล ฮวบเจริญ. 
2552 : 501.) 
 รัชกาลท่ี 7 ทรงประสูติเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 เม่ือ
เสด็จข้ึนครองราชย ์พระองคมี์พระชนมาย ุ32 พรรษา พระองคท์รง
ศึกษาชั้นมธัยมท่ีวิทยาลยัอีตนั ประเทศองักฤษ เป็นโรงเรียนมธัยม  
ท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ เม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาแลว้ พระองคไ์ดท้รง
ศึกษาวิชาการทหารท่ีโรงเรียนนายร้อย ณ เมืองวูลลิช และทรงรับ
ราชการทหารองักฤษตามระเบียบของประเทศองักฤษ จากนั้นได้
เสดจ็กลบัประเทศไทยโดยรับราชการอยูท่ี่กระทรวงกลาโหม 

รัชกาลท่ี 7 จึงไดข้ึ้นครองราชยโ์ดยความชอบธรรมในทุกดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นเช้ือพระวงศช์ั้นผูใ้หญ่และเสนาบดี ถือวา่พระองค์
มีพระราชอ านาจท่ีมัน่คง แต่ในขณะนั้นกระแสความคิดท่ีจะยกเลิก
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ร่ิมข้ึนในกลุ่มขา้ราชการ
ระดับกลางและระดับล่าง กระแสความคิดน้ีมาจากประเทศ
ตะวนัตก โดยผา่นทางนกัเรียนไทย หรือขา้ราชการท่ีไดมี้โอกาสไป
ศึกษาต่อในประเทศตะวนัตก เม่ือกลบัมารับราชการจึงเร่ิมปลุก
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กระแสความคิดเร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมาจาก
ประเทศตะวนัตก 
 การท่ี รัชกาลท่ี  7 ได้ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษเป็น
เวลานานท าให้ภาษาองักฤษของพระองค์ทรงแตกฉาน และเขา้ใจ
ถึงการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีใช้อยู่ในประเทศ
องักฤษ จึงท าใหพ้ระองคท์รงตระหนกัดีวา่วนัหน่ึงประเทศไทยกค็ง
ตอ้งมีการน าเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ พระองค์ทรงเตรียม
พระองค์เพื่อท าให้ประชาชนมีความเขา้ใจ และมีความส านึกทาง
การเมืองโดยให้ประชาชนตระหนกัถึงผลประโยชน์อนัแทจ้ริงของ
การปกครองระบอบรัฐสภา ประชาชนจะตอ้งไม่ถูกชกัจูงไปในทาง
ท่ีผิดจากนักปลุกระดม และนกัเพอ้ฝันถึงสังคมท่ีพร้อมวิจารณ์ทุก
อยา่ง ประชาชนจะตอ้งรู้จกัการเลือกตั้ง และรู้จกัเลือกผูแ้ทนท่ีตั้งใจ
ท างาน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ด้วยเจตนารมณ์ดงักล่าว 
รัชกาลท่ี 7 ไดท้รงน าแนวทางประชาธิปไตยมาใช ้2 แนวทาง คือ 
  1. ทรงด าริท่ีจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถ่ินสุขาภิบาลและเทศบาล การพัฒนาทางการเมืองให้เป็น
ประชาธิปไตยโดยการกระจายอ านาจจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่างใน
สมยัรัชกาลท่ี 7 เป็นการสานต่อกิจการสุขาภิบาล ซ่ึงเร่ิมมาแต่คร้ัง
สมัยรัชกาลท่ี 5 พระองค์มีพระราชประสงค์จะปรับปรุงกิจการ
สุขาภิบาลให้เป็นรูปแบบของการบริหารส่วนทอ้งถ่ินแบบเทศบาล 
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(Municipality) หรือท่ีเรียกกันขณะนั้ นว่า ประชาภิบาล  ทรงตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนเพื่อศึกษาเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ หลงัจากศึกษาแลว้
คณะกรรมการชุดน้ีไดเ้สนอว่าโครงการประชาภิบาลหรือเทศบาล           
ยงัไม่สมควรปล่อยใหร้าษฎรด าเนินงานเทศบาลตามล าพงั เพราะยงั
ไม่มีความรู้ทางด้านน้ีเพียงพอ อย่างไรก็ตามควรมีการทดลอง
เลือกตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นขา้ราชการประจ าเขา้ร่วมด าเนินการดว้ย 
นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัไดเ้สนอว่าการวางแนวทางในการจดั
เทศบาลควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ยงัมิทนัประกาศใชก้็เกิดการ
ปฏิวติั 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ข้ึนเสียก่อน (สถาบนัพระปกเกลา้. 
2549 : 2-3) 
  2. ทรงใช้ชาวต่างประเทศท่ีท างานให้รัฐบาลไทย ร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระยากัลยา ณ ไมตรี (Dr. Francis B. Sayre) 
นักกฎหมายชาวเบลเยี่ยม และนายเรยม์อนด์ สตีเวนส์ (Raymond              
B. Stevens) ท่ีปรึกษากระทรวงต่างประเทศ 
 ร่างของพระยากลัยา ณ ไมตรี มี 12 มาตรา อ านาจสูงสุดยงั
เป็นของพระเจ้าแผ่นดิน ท่ีส าคัญ คือพระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้ ง
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้ง
รัฐมนตรีมาช่วยในการบริหาร พระยากลัยา ณ ไมตรี ทูลเกลา้ถวาย
ร่างน้ี เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ี
ไม่ได้กล่าวถึง รัฐสภาซ่ึงสมาชิกมาจากการเลือกตั้ ง ผูร่้างได้ให้
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ความเห็นวา่ รัฐสภาท่ีมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งนั้นจะดี ถา้ใชก้บั
ประชาชนท่ีมีการศึกษา ถ้าประชาชนไม่มีการศึกษา รัฐสภาจะ
ค่อยๆ เส่ือมลง เป็นองคก์รท่ีคดโกง และเป็นทรราชได ้จึงเห็นวา่ยงั
ไม่เหมาะกบัประเทศไทย ซ่ึงในขณะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ยงัมี
การ ศึกษ าน้ อยและไม่ มี ความ รู้ในด้านการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย พระยากัลยา ณ  ไมตรี เสนอให้ มีสภาสูงสุด 
(Supreme Council) ป ระกอบไปด้วยคณ ะ บุคคล  5  คน  โดย
พระมหากษัตริยแ์ต่งตั้ งข้ึน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภา
สูงสุดโดยต าแหน่ง แต่รัฐมนตรีคนอ่ืนๆ จะเป็นไม่ได ้สภาสูงสุดมี
หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่พระมหากษตัริยเ์ก่ียวกบันโยบายทัว่ๆ ไป 
 ร่างรัฐธรรมนูญของนายเรมอนด์ สตีเวน ท่ีปรึกษากระทรวง
การต่างประเทศแล้วเสร็จได้ถวายรัชกาลท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 12 เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2474 มีรายละเอียดมากข้ึน และก าหนดให้มีรัฐสภา
ด้วย ก าหนดให้พระมหากษตัริยแ์ต่งตั้ งนายกรัฐมนตรี 1 คน ให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู ้แต่งตั้ งรัฐมนตรีเอง ให้มีสภานิติบัญญัติ 
(Legislative council) ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 50 - 75 คน                     
ในระยะแรกคร่ึงหน่ึงมาจากการเลือกตั้งทางออ้มของประชาชน 
 สงัคมสยามไดมี้การแบ่งโครงสร้างทางสงัคมเป็นช่วงชั้นกลุ่ม
สงัคมท่ีส าคญั ๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มเจา้นาย กลุ่มขา้ราชการ 
กลุ่มคนชั้นกลางนอกระบบราชการ กลุ่มราษฎรสามญัชน และกลุ่ม



165 

ปัญญาชน ซ่ึงเป็นผูน้ าความคิดของยุคสมยั ในแต่ละกลุ่มท่ีมีการ
เคล่ือนไหวมีส่วนส าคัญในการผลักดันทางประวติัศาสตร์การ
เป ล่ี ยนแปลงการ เมื อ งการปกครอง ซ่ึ งแ ต่ ละก ลุ่ม ย่อม มี             
แบบแผนในแง่วฒันธรรม ความคิด การจดัองค์กร การควบคุม
สงัคมการเมือง (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. 2553 : 20) 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงครองราชยไ์ด้เพียง 7 ปี 
เกิดการปฏิวติัโดยคณะราษฎร เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เป็น
ผลให้ระบบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยส้ิ์นสุดลง 
คณะราษฎรได้อัญ เชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าข้ึน เป็น
พระมหากษัตริย ์ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีการประกาศให้
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว                  
พ.ศ. 2475 ในวนัท่ี 27 มิถุนายน ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัถาวร
ฉบบัแรก เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475 วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 
2476 รัชกาลท่ี 7 ไดเ้สด็จไปรับการรักษาดวงพระเนตรยงัประเทศ
องักฤษ และวนัท่ี 2 มีนาคม  พ.ศ.2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
ฯ ทรงประกาศสละราชสมบัติ และทรงสละสิทธ์ิท่ีจะแต่งตั้ ง           
ผูค้รองราชยส์มบติัสืบต่อจากพระองค ์
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 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
(ช่วงปี พ.ศ. 2475 - 2489) 
 การปฏิวติัเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศไทย เม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 บา้งว่าเป็นการเปล่ียนแปลงแบบพลิก
แผน่ดินสาเหตุเพราะพระราชอ านาจอนัเดด็ขาดของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ตกอยู่ในมือของพระราชวงศ์ชั้นสูงส่วนขุน
นางไดด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ เพียง 3-4 กระทรวง  ความรู้สึกว่าขุน
นางซ่ึงก็คือราษฎรไม่มีอ านาจและสิทธิเท่าพระราชวงศ์ชั้นสูงเป็น
ปัจจยัประการแรก  ประการต่อไปน้ีคือ รัฐบาลปกปิดบางเร่ือง เช่น 
การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและการเสด็จไปตรวจราชการยงั
ต่างประเทศของพระเจา้พี่ยาเธอ กรมกระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ซ่ึง
พากนัคิดวา่มีเง่ือนง าแถมยงัไม่สนใจต่อการแสดงความคิดเห็นของ
หนังสือพิมพ์และมติมหาชนท าให้ราษฎรเร่ิมคลอ้ยตามและขาด
ความเช่ือในรัฐบาล  จึงมีการพูดจาและลือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นผลดี
แก่รัฐบาลหนาหูข้ึน  รวมทั้งการตดัทอนขา้ราชการ การเก็บภาษี
ใหม่  ๆ ท่ี ดูว่าไม่ยุติธรรม จึงท าให้ราษฎรคล้อยตามกับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน แต่บางท่านมีความเห็นว่า การ
ปฏิวติั 2475 เป็นเพียงการปฏิรูปทางการปกครอง ไม่ใช่การปฏิวติั
ทางอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ สังคม อะไร ทั้ งส้ิน
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากแต่ท่ีท าการส าเร็จเพราะคณะราษฎร
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เป็นชนกลุ่มใหม่ท่ีคุมก าลงัทหารและพลเรือนอยู ่(บงัอร ปิยะพนัธุ์. 
2538 : 293-294) 
 การเปล่ียนแปลงการปกครองในสมัยรัชการท่ี 7 เกิดจาก
ปัญหาทางการเมืองการปกครอง อาทิ ความไม่พอใจในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ปัญหาการผูกขาดอ านาจของอภิรัฐมนตรี
สภา ปัญหาความขดัแยง้ในกองทพัและปัญหาความขดัแยง้ระหวา่ง
ผู ้น าสามัญชนกับความคิดท่ีจะให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจะเห็นไดว้า่มีการปูพื้นฐานมาแลว้ตั้งแต่สมยั
รัชกาลท่ี 4 ดังกล่าวแล้ว แต่มูลเหตุท่ีมีการก่อการข้ึนในวนัท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นช่วงท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หัวเสด็จประทบัท่ีวงัไกลกงัวล เวลานั้นจะเหลือขา้ราชการ
เพียงไม่ก่ีคนท่ีอยู่ในกรุงเทพ ท าให้สามารถหลีกเล่ียงการปะทะ
รุนแรงไดท่ี้เสียเลือดเสียเน้ือได ้(ธรรมนิตย.์ 2553 : 62) มูลเหตุของ
การปฏิวติั  มีดงัน้ี 
  1. การปฏิรูปการศึกษา ท าให้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของโลกตะวนัตก โดยนกัเรียนไทยในยโุรปไดรั้บแนวคิดน้ีมา และ
เห็นวา่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นอุปสรรคต่อความกา้วหนา้
ของประเทศสภาพภายในราชส านักและการบริหารประเทศจาก
ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 
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  2. ความขดัแยง้ระหว่างสามญัชนกบัเช้ือพระวงศ์ สามญั
ชนมีการศึกษาสูงข้ึน สามญัชนท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศกลบั
เข้ามารับราชการมีมาก กลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่เกิดความหวัง
เช่นเดียวกับท่ีเคยหวงัไว้สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ว่าพระองค์จะต้องพระราชทานรัฐธรรมนูญให้อย่าง
แน่นอน   แต่แล้วแนวพระราชด าริของพรองค์ได้ ถูกย ับย ั้ ง                  
โดยพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางระดบัสูง  ซ่ึงพระองค์ทรงรับ
ฟังในเหตุผลเหล่านั้นดว้ยดี  ท าให้พระองค์ถูกมองว่าทรงอ่อนแอ 
ไม่กล้าใช้อ  านาจสิทธ์ิขาดลงไปในเร่ืองน้ี  ความไม่พอใจของ              
กลุ่มราษฎร จึงมีมากข้ึนบวกกบัท่ีมองเห็นว่าต าแหน่งราชการใน
ระดบัสูงของกองทพัมีแต่เป็นของเช้ือพระวงศ์ทั้งส้ิน  พระองค์คง
จะตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของพระบรมวงศานุวงศ์อยา่งส้ินเชิง ความคิด
ดังกล่าวท าให้แบ่งกลุ่มคนเป็น 2 ฝ่าย ในขณะนั้นคือ ฝ่ายหน่ึงมี
กลุ่มทหารกบักลุ่มพลเรือนกบัอีกฝ่ายคือกลุ่มเจา้นายเช้ือพระวงศท่ี์
มีทั้งระดบัชั้นผูใ้หญ่และกลุ่มเช้ือพระวงศท่ี์เป็นทหาร 
 ประเด็นความขดัแยง้ประการต่อไปคือ  เอกอคัรราชทูตไทย
ประจ าประเทศฝร่ังเศสกับกลุ่มนักเรียนไทยในประเทศฝร่ังเศส      
ซ่ึงอยู่ในสมาคมนักเรียนไทยในฝร่ังเศสมีนายปรีดี พนมยงค ์       
เป็นนายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยอีกหลายคนท่ีต่อมาจะไดเ้ขา้
ร่วมขบวนการกบัคณะราษฎร มีเร่ืองขดัแยง้กบัเอกอคัรราชทูตไทย
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ประจ าประเทศฝร่ังเศส  จนถึงท่านทูตกล่าวหาว่ากลุ่มนกัเรียนไทย
เป็นพวกท่ีจะรวมกลุ่มกนัเป็นบอลเชวกิ กลุ่มนกัเรียนไทยกฟ้็องร้อง
กล่าวโทษในเร่ืองความประพฤติส่วนตวัของท่านทูต  มากราบทูล
ใหท้รงวินิจฉัยค าฟ้องวา่ราชทูตโกงเงินหลวงส าหรับจ่ายเป็นค่าเล่า
เรียนของนกัเรียนและมีความประพฤติเสียหายทางชูส้าวจนถูกศาล
ฝร่ังเศสติดสินปรับ 1 แสนฟรังค์และในท่ีประชุมสหชาติได้ท า
ความเสียหายให้แก่รัฐบาลไทยอีกด้วย  เหตุการณ์น้ีท าให้กลุ่ม
นกัเรียนไทยในฝร่ังเศสน าโดยนายปรีดี  พนมยงค ์มองวา่ผูใ้หญ่เอา
แต่ใจและรังแกดว้ย  จนถึงขั้นคิดว่าไม่พอใจระบอบกษตัริย ์อีกทั้ง
ไดเ้ห็นรูปแบบการปกครองแบบต่าง ๆ ของชาวตะวนัตก  จึงท าให้
เกิดความไม่พอใจยิง่ข้ึน จนกลายเป็นลกัษณะวา่การเขา้ร่วมก่อการ
ปฏิวติัของนายปรีดี  พนมยงค์ มีสาเหตุมาจากปัญหาความรู้สึก
ส่วนตวัพวัพนักบัอุดมการณ์  ดังจะเห็นได้ว่าเม่ือมีการปฏิวติัยึด
อ านาจแลว้ไดอ้อกแถลงการณ์กล่าวพระราชวงศจ์กัรีอย่างเสียหาย
และรุนแรง (บงัอร ปิยะพนัธ์ุ. 2538 : 297) นอกจากน้ีความตอ้งการ
ให้ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมอารยประเทศ ข้าราชการส่วน
หน่ึงท่ีรักชาติและหยิง่ในศกัด์ิศรีของชาติอา้งวา่ เม่ือน าประเทศไทย
ไปเปรียบกับนานาอารยประเทศแล้วรู้สึกหมดหวังท่ีจะเห็น
ประเทศชาติรุ่งเรืองได้ในสภาพระบอบการปกครองท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น ต่างเห็นร่วมกนัโดยบริสุทธ์ิใจวา่จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
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การปกครอง เพื่อสร้างชาติพฒันาชาติไปในแนวทางสากลนิยม 
(ดนยั ไชยโยธา. 2548 : 300) 
 การบริหารงานราชการของรัฐบาลชุดพระยาพหลฯ มีความ
ขดัแยง้กบัรัชกาลท่ี 7 ในหลายกรณี ประกอบทั้งรัชกาลท่ี 7 ทรงมี
ความจ าเป็นท่ีต้องเสด็จไปรักษาพระเนตรท่ีประเทศอังกฤษ                    
จึงออกเดินทางจากประเทศไทยไปเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2476 
ระหว่างท่ีรัชกาลท่ี 7 ทรงพ านกัอยูท่ี่ประเทศองักฤษ พระองค์ก็ได้
เตรียมท่ีจะสละราชสมบติั โดยมีสาเหตุมาจากการยึดอ านาจของ
คณะราษฎร หลงัจากไดท้  าการปกครองแลว้นั้น พระองคไ์ดเ้ห็นถึง
การใชอ้  านาจของคณะราษฎรในลกัษณะรวมอ านาจการปกครองท่ี
เคยเป็นของกษัตริย์ไว ้กับ ฝ่ายคณะราษฎรแต่ เพี ยงฝ่ายเดียว                       
มิได้แสดงให้เห็นว่าคณะราษฎรไดผ้่านอ านาจการปกครองไปยงั
ราษฎรเหมือนกบัท่ีไดมี้เจตนารมณ์ไวแ้ต่แรกของการยดึอ านาจการ
ปกครอง เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลงัจากการสละราช
สมบัติแล้ว สภาผูแ้ทนราษฎรได้ประชุมและลงมติเห็นชอบให้
สถาปนาพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาล ท่ี  8 เม่ือว ัน ท่ี  2  มีนาคม พ .ศ . 2477 เป็นค ร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์ชาติไทยท่ีผูแ้ทนราษฎรไดมี้โอกาสแสดงความคิด
เห็ นชอบในการสถาปน าองค์พ ระมห ากษัต ริย์ เน่ื อ งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระชนมาย ุ10 พรรษา รัฐบาล
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จึงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ ได้แก่ กรมหม่ืนอนุวตัร
จาตุรนต์ (เป็นประธาน) พระองค์ เจ้าอาทิตย์  ทิพอาภา และ
เจา้พระยายมราช (ป้ัน สุขมุ) 

 
 เหตุการณ์กบฏนายสิบ 
 เกิดข้ึนเม่ือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2478 มีบุคคลคณะหน่ึง ไดแ้ก่ 
นายสิบทหารบกในกองพนัต่างๆ ไดร่้วมมือกนัจะท าการยดึอ านาจ
การปกครองโดยมีก าหนดจะลงมือกระท าการตอนใกลรุ่้ง วนัท่ี 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2478 โดยมีแผนการจะสังหารบุคคลส าคญัของคณะ
รัฐบาล แต่ในท่ีสุดฝ่ายรัฐบาลไดล่้วงรู้ความลบั จึงไดท้  าการจบักุม
นายสิบท่ีท าการคบคิดไดท้ั้งหมด เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2478 
รัฐบาลไดจ้ดัตั้งศาลคดีพิเศษข้ึนพิจารณาคดี ศาลไดต้ดัสินลงโทษ
จ าคุกนายสิบ จ านวน 12 คน ในจ านวนน้ี 8 คน จ าคุกตลอดชีวิต, 3 
คน จ าคุก 20 ปี, 1 คน จ าคุก 16 ปี และลงโทษประหารชีวิต 1 คน 
ส่วนสิบเอกสวสัด์ิ มหะหมัด ซ่ึงปฏิเสธตลอดข้อหานับแต่ขั้น
สอบสวน ถูกสั่งประหารชีวิตดว้ยการยงิเป้าในตอนเชา้ตรู่ของวนัท่ี 
13 กุมภาพนัธ์ 2479 ณ หลกัประหารป้อม พระจุลจอมเกลา้ ปากน ้ า 
สมุทรปราการ (อริน.2553 : 13) ในขณะท่ีพระยาพหลฯ เป็น
นายกรัฐมนตรีอยูน่ั้น หลวงพิบูลสงคราม เป็นผูมี้อ  านาจทางทหาร 
ค ้าอ  านาจรัฐบาลของพระยาพหลฯ และในการปราบปรามกบฏบวร
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เดช หลวงพิบูล ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ญัชาการ หลวงพิบูลเคยถูกลอบ
สังหาร 3 คร้ัง คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2477 ถูกนาย
พุ่ม  ทบัสายทอง ใช้ปืนยิง  บริเวณสนามหลวง คร้ังท่ี 2 ถูกนายลี 
บุญตา ยิงท่ีบ้านพัก เม่ือว ันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 คร้ังท่ี 3      
ถูกลอบวางยาพิษ คร้ังท่ีภรรยาของหลวงพิบูลก็ถูกลอบวางยาพิษ
ดว้ย (ณรงค ์สินสวสัด์ิ. 2539 :16) ดงันั้นเม่ือไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี 
หลวงพิบูลสงครามได้ท าการกวาดล้างผูอ้ยู่เบ้ืองหลังการลอบ
สังหาร รวมทั้ งผูท่ี้ต้องสงสัยว่าจะกระท าการยึดอ านาจ โดยเร่ิม
ปฏิบติัการ เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2481 (จุลจกัรพงษ.์ 2494: 57) 

 
 การเมืองสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม หลังการรัฐประหาร 
พ.ศ. 2490 
 เม่ือจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี    
คร้ังท่ี 2 จอมพล ป. พิบูลสงครามมีอายุ 51 ปี การบริหารประเทศ
มกัจะถูกต่อตา้นจากฝ่ายตรงขา้มอยูเ่สมอ เช่น 
  1.  เหตุการณ์กบฏเสนาธิการ มีผูก่้อการวางแผนสงัหารผูน้ า
ของรัฐบาล โดยวางแผนจะท าการสังหารในวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.
2491 เป็นวนัเล้ียงฉลองในงานมงคลสมรสของพลตรี สฤษด์ิ           
ธนะรัตน์ กบั นางสาววิจิตรา ชลทรัพย ์ฝ่ายรัฐบาลสืบทราบไดก่้อน 
จึงมีการกวาดล้างผู ้ก่อการได้ก่อน กล่าวกันว่าผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลัง
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ผู ้ก่อการคือ นายปรีดี พนมยงค์ เน่ืองจากผู ้ถูกจับกุมเคยเป็น
รัฐมนตรีร่วมรัฐบาล นายปรีดี   พนมยงค์ และรัฐบาลของหลวง
ธ ารงนาวาสวสัด์ิ และต่างมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันายปรีดี พนม
ยงค ์
  2. เหตุการณ์กบฏวังหลวง โดยการน าของนายปรีดี      
พนมยงค์ ได้น าคณะผู ้ก่อการเค ล่ือนก าลังจากมหาวิทยาลัย 
ธ รรม ศ าส ต ร์และก าร เมื อ ง  ท าก ารยึ ด ว ังห ลวง ท่ี ตั้ ง ข อ ง
กระทรวงการคลงัเป็นกองบญัชาการ ผูก่้อการประกาศให้รัฐบาล 
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ลาออกทั้งคณะ แลว้จดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ 
มอบให้นายดิเรก ชยันาม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ความพยายามยึด
อ านาจในคร้ังน้ีก็ ถูกปราบปรามโดยง่าย รัฐบาลมอบให้พล
ตรีสฤษด์ิ ธนะรัตน์ เป็นผูท้  าการปราบปรามอย่างเด็ดขาดและ
รุนแรง มีทหารเสียชีวิต 7 คน บาดเจ็บ 22 คน ประชาชนตาย 3 คน 
บาดเจบ็ 14 คน มีต ารวจบาดเจบ็ 1 คน  
  นายปรีดี พนมยงค์ ต้องล้ีภยัไปต่างประเทศอีกคร้ังหน่ึง 
และคร้ังน้ีเป็นการล้ีภยัจากประเทศไทยไปตลอดกาล และเสียชีวิต
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 รวมอาย ุ83 ปี 
  ผลกระทบจากกบฏคร้ังน้ี ไดมี้การกวาดลา้งจบักุมผูร่้วมก่อ
การ และผูต้อ้งสงสัยเป็นจ านวนมาก บางคนถูกจบักุม รวมไปถึง
อดีตรัฐมนตรี จ  านวน 4 คน ถูกฆ่าตายระหว่างถูกจบักุม และอยู่
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ระหวา่งการน าผูต้อ้งหาไปฝากขงัท่ีสถานีต ารวจบางเขน โดยอา้งวา่
มีโจรกราดกระสุนปืนใส่รถยนต์ท่ีบรรทุกบุคคลทั้ ง 4 จนถึงแก่
ความตาย 
  3. เหตุการณ์กบฏแมนฮตัตนัมาจากกลุ่มทหารเรือกู้ชาติ 
เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นเวลา 2 ปี 
หลงัจากกบฏวงัหลวง เม่ือนาวาตรีมนสั จารุภา (ร.น.) ผูบ้งัคบัการ
เรือรบหลวงสุโขทยั และทหารเรือกลุ่มหน่ึงได้ท าการยึดอ านาจ 
โดยเร่ิมก่อการในพิธีรับมอบเรือขุนสันดอน ช่ือ “แมนฮตัตนั” จาก
สหรัฐอเมริกา จากนั้นไดน้ าตวั จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไปกกัขงั
ไวท่ี้เรือหลวงศรีอยธุยา พร้อมทั้งท าการยดึสถานท่ีส าคญัท่ีอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้ าเจา้พระยา รวมทั้งโรงไฟฟ้า วดัเลียบ ฝ่ายกบฏกล่าวหาคณะ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 ว่า มีผูร่้วมรัฐบาล หลายคนคอรัปชัน่ และ
ประกาศปลดบุคคลส าคญัของฝ่ายรัฐบาล เช่น พลเอกผนิ ชุณหะวณั 
พลต ารวจโทเผา่ ศรียานนท ์
  ฝ่ายรัฐบาลไดน้ าก าลงัทหารบก ทหารอากาศ และต ารวจ 
ท าการปราบปรามอย่างรุนแรง กองทพัอากาศได้ส่งเคร่ืองบินท้ิง
ระเบิดใส่เรือรบหลวงศรีอยุธยา จนจมลง ทั้ งๆ ท่ี รู้ว่าจอมพล                  
ป.พิบูลสงครามอยูใ่นเรือ ช่วงก่อนท่ีเรือจะจมทหารเรือท่ีคุมตวัจอม
พล ป.พิบูลสงครามพาจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระโดดลงน ้ าวา่ย
ข้ึน ฝ่ัง โดยมีนายทหารเรือ 2 นายว่ายขนาบข้างเพื่ อกัน มิให ้             
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จอมพล ป.พิบูลสงครามจมน ้าตาย ฝ่ายกบฏถูกปราบปรามอยา่งราบ
คาบโดยพลตรีสฤษด์ิ ธนะรัตน์ ขณะนั้นเป็นแม่ทพัภาคท่ี 1 เป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในการปราบปรามกบฏในคร้ังน้ี 
  การบริหารประเทศของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หลงัการ
รัฐประหารก็ยงัคงมีกระแสต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของจอมพล      
ป. พิบูลสงคราม อยู่ตลอดเวลามีการเคล่ือนไหวทางการเมืองจาก
บุคคลต่างๆ เช่น อาจารย ์นักศึกษา ปัญญาชน ส่ือมวลชนมากข้ึน 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใ้ชค้วามพยายามเพื่อยติุการเคล่ือนไหว
ท างก าร เมื อ งค ร้ั ง น้ี ด้ วยก าร เข้ าด ารงต าแห น่ งอ ธิก ารบ ดี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง ไดเ้ปล่ียนช่ือมหาวิทยาลยั
เป็น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  หลงัจากการตั้งขบวนการเสรีไทย พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยเร่ิมก่อตวัเป็นรูปร่างตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2485 
ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติอย่างจริงจัง อันเน่ืองมาจาก
อุดมการณ์ชาตินิยมและทหารนิยม ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ี
เป็นปฏิปักษ์ ต่อคนจีน เพราะเห็นว่าคนจีนเป็นก าลังส าคัญใน
การคา้ขาย ท าให้จีนคุมอ านาจทางเศรษฐกิจมายาวนานเป็นปัญหา
ต่อเศรษฐกิจของชาติ หลวงวิจิตวาทการ ชกัชวนให้ต่อตา้นคนจีน 
สมยันั้นเองเร่ิมมีโรงเรียนจีน สอนลทัธิคอมมิวนิสตท์ าใหเ้กิดความ
เกลียดชังรัฐบาล จนกระทรวงศึกษาต้องปิดไปหลายโรงเรียน 
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รวมถึงควบคุมการพิมพห์นังสือพิมพจี์น จ ากดัถ่ินท่ีอยู่ของคนจีน
ในหลายจงัหวดั จึงเป็น ในปี พ.ศ. 2495 ฝ่ายรัฐบาลไดอ้อกกฎหมาย
พระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้รัฐบาลมีอ านาจมากข้ึน 
รัฐบาลไดอ้อกท าการจบักมุฝ่ายตรงขา้ม เรียกวา่ กบฏสนัติภาพ และ
ขบวนการกู้ชาติ มีผู ้ถูกจับกุมประมาณ 200 คน มีทั้ งอาจารย ์
นัก ศึกษา และปัญญาชน  รวมทั้ งนัก เขี ยน ท่ี มี ช่ือ เสี ยง เช่น                   
นายอุทธรรม ์ พลกุล นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นายอคันี พลจนัทร์ 
(นายผี) นายเปล้ือง วรรณศรี (นายสาง) นายนเรศ นโรปกรณ์ นายสุ
ภทัร สุคนธาภิรมย ์และนายสุพจน์ ด่านตระกูล (พีระพงษ์ สิทธิ
อมร. 2549 : 111)   
  หลงัจากการกวาดลา้งฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลอยา่งราบคาบแลว้ 
สถานะความมัน่คงของรัฐบาล มีมากข้ึน จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ได้ถือโอกาสน้ีออกเดินทางไปต่างประเทศ เป็นการเดินทางรอบ
โลก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเมืองการปกครองใน
ต่างๆ ประเทศ และอาจน ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทางการเมืองมา
ใชใ้นประเทศไทย เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม เดินทางกลบัจึงได้
น าการวิพากษว์ิจารณ์อยา่งเปิดเผยและเสรีจากประเทศองักฤษมาใช้
ในประเทศไทย (ไฮด์ปาร์ค) การไฮด์ปาร์ค ของอังกฤษห้ามใช้
เคร่ืองขยายเสียง ผูพู้ดมกัใช้ลงัสบู่เต้ีย ๆ เป็นท่ียืนพูด แต่ไฮปาร์ค 
ในประเทศไทย ให้ตั้งเวทีและใช้เคร่ืองขยายเสียงได้  โดยมี นาย
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ทองอยู่ พุฒพัฒน์  อดีต ส.ส. ธนบุรี ข้ึนเวทีเป็นคนแรกท่ีท้อง
สนามหลวงจดัให้มีการพบปะกันระหว่างผูน้  าทางการเมืองกับ
ผูแ้ทนหนงัสือพิมพ ์(โรม บุญนาค. 2553 : 154) 
  ปี พ.ศ. 2498 รัฐบาลไดป้ระกาศใหมี้การใชพ้ระราชบญัญติั
พรรคการเมือง มีพรรคการเมืองมา ขอจดทะเบียน 23 พรรค เพื่อ
เต รียมพ ร้อมในการเลือกตั้ งใน เดือนกุมภาพันธ์  พ .ศ . 2500 
ฝ่ายรัฐบาลไดจ้ดัตั้งพรรคการเมืองช่ือ “พรรคเสรีมนงัคศิลา” มีจอม
พล ป. พิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าพรรค จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน์
รองหวัหนา้พรรค  และ พลต ารวจเอกเผา่ ศรียานนท ์เป็นเลขาธิการ
พรรค วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้ง
ทัว่ไป จอมพล ป. พิบูลสงคราม ลงสมคัรในพระนคร โดยมีพรรค
ประชาธิปัตย ์คือ นายควง อภยัวงศ์ หัวหน้าพรรค นายใหญ่ ศวิต
ชาติ เลขาธิการพรรค ลงสมคัรเลือกตั้งดว้ย การเลือกตั้งคร้ังน้ีพรรค
การเมืองท่ีสมัครรับเลือกตั้ง มีการกล่างโจมตีให้ประชาชนเห็น
ความไม่บริสุทธ์ิของการบริหารประเทศ มีหลกัฐานปรากฏวา่มีการ
โกงการเลือกตั้ ง โดยฝ่ายรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ
สมาชิกพรรคเสรีมนังคศิลาอีก 6 ท่าน ได้รับเลือก ส่วนพรรค
ประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกเพียง 2 คน คือ นายควง อภัยวงศ ์
หวัหนา้พรรค และสมาชิกอีกหน่ึงท่าน 
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  การเลือกตั้งคร้ังน้ีส่งผลให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้
เป็นรัฐบาลอีกคร้ังหน่ึง โดยพรรคเสรีมนงัคศิลาไดรั้บเลือกจ านวน 
83 คน จากสมาชิกสภา 160 คน พรรค ประชาธิปัตยไ์ดท่ี้นัง่ 26  คน 
พรรคธรรมาธิปไตยได้ 9 คน พรรคเศรษฐกรได้ 9 คน พรรค
ชาตินิยมได ้1 คน พรรคขบวนการไฮด์ปาร์คและพรรคอิสระ 2 คน 
ไม่สังกดัพรรค 8 คนและพรรคเสรีประชาธิปไตยไดท่ี้นั่งเพียง 11 
คน การเลือกตั้งคร้ังน้ี หลายพรรคประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจกบั
การเลือกตั้ งคร้ังน้ี ต่างกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้ งแบบสกปรก 
และอยุติธรรม โดยเฉพาะพรรคเสรีมนงัคศิลา มีการระดมหาเสียง
อยา่งมาก และใชว้ิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งในการใหไ้ดม้าซ่ึงคะแนนเสียง 
เช่น การข่มขู่ การซ้ือเสียง การใชพ้ลุ และเวียนเทียน ดงันั้นเม่ือการ
เลือกตั้งส้ินสุดลง จึงมีกระแสต่อตา้นทัว่ไป หนงัสือพิมพเ์กือบทุก
ฉบบักล่าวโจมตีรัฐบาล ของจอมพล ป. พิบูลสงครามกบั พล.ต.อ. 
เผ่า ศรียานนท์ ผู ้รับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ให้รับผิดชอบและลาออก (พีระพงษ ์ สิทธิอมร. 2549 : 
127) รวมถึงการชุมนุมประทว้ง ในท่ีสุดผูท่ี้ออกมาสลายการชุมนุม
ในคร้ังน้ีก็คือ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เน่ืองจากการเจรจานั้น จอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดย้อมรับวา่ การเลือกตั้งคร้ังน้ีมีวธีิการเลือกตั้ง
ท่ีสกปรกแฝงอยู่ด้วย และได้สัญญาท่ีจะท าการสอบสวนเพื่อให้
ประชาชนหายขดัขอ้งใจ และยงัให้การสนบัสนุนการยกเลิกภาวะ
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ฉุกเฉินดว้ย เป็นผลให้กลุ่มผูป้ระทว้งมีความพอใจ และสลายการ
ชุมนุมไปในท่ีสุด และท่ามกลางความพอใจของผูป้ระท้วงได้มี
ค  าพูดท่ีประทบัใจต่อประชาชนท่ีร่วมในเหตุการณ์ก่อนการสลาย
ชุมนุม คือค าวา่ “พบกนัเม่ือชาติตอ้งการ” กลายเป็นค าพูดยอดนิยม
ในยคุนั้น และท าให้จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์กลายเป็นขวญัใจของ
ประชาชนข้ึนมา ในส่วนของจอมพล ป.พิ บูลสงคราม หลัง
เหตุการณ์ประทว้งไดส้งบลงแลว้ก็สามารถจดัตั้งรัฐบาลและด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากพรรคเสรีมนังคศิลามีเสียงข้าง
มากในสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียง
ต าแหน่งเดียงเท่านั้ น มิได้ควบต าแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม หรือ
รัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนคร้ังก่อน (พีระพงษ์ สิทธิอมร. 2549 : 
128) 
  สภาวะทางการเมืองหลงัการบริหาร
ประเทศของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เร่ิมส่อ
เค้าของความขัดแยง้ของผู ้น าทางการเมือง
ขณะนั้ น โดยเฉพาะความขัดแย ้งระหว่าง     
จอมพล ป. พิบูลสงครามกับ จอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต ์เร่ืองผลประโยชน์ในกองสลากกินแบ่ง จอมพล ป. พิบูล
สงครามไดแ้ต่งตั้งให้ พ.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ เขา้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู ้อ  านวยการกองสลากแทน คนของ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์      

(จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน์) 
ท่ีมา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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แบ่งรัฐบาล ป่าไม้ การสร้างเข่ือนภูมิพล ไปจนถึงการก่อตั้ ง
พรรคสหภูมิกล่าวกนัวา่ ผูส้นบัสนุนพรรคสหภูมิ คือ จอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต์ และพรรคสหภูมิก็เป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกับพรรค
ประชาธิปัตย ์กรณีความขดัแยง้ระหว่าง จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับพลเอกเผ่า ศรียานนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีการชิงไหวชิงพริบท่ีจะโค่น
ลม้กนัตลอดมา 
  วันท่ี  16 กันยายน พ.ศ.2500 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์           
ไดก่้อการรัฐประหารเป็นผลให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตอ้งล้ีภยั
ทางการเมืองไปประเทศญ่ีปุ่น ส่วนพลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท ์              
ล้ีภยัไปอยู่ท่ีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์
ไดท้  าการรัฐประหารและยึดอ านาจเรียบร้อยแลว้  ไดมี้ค าสั่งยกเลิก
รัฐธรรมนูญฉบับท่ีใช้อยู่  และประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ      
พ .ศ . 2475 แก้ไข เพิ่ ม เติม  พ .ศ . 2495 กลับมาใช้ อีกค ร้ังห น่ึ ง         
คณะรัฐประหารไดอ้าศยัขอ้ก าหนดในรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2475 
แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 มีอ  านาจแต่งตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ประเภทท่ี 2 จ  านวน 121 คน ท าหน้าท่ีด้านนิติบัญญัติในรัฐสภา 
จนกวา่จะมีการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร ประเภทท่ี 1 โดยก าหนดวา่จะ
มีการเลือกตั้งภายใน 90 วนั จากนั้นรัฐสภามีมติเป็นเอกฉนัทใ์หน้าย
พจน์ สารสิน เป็นผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผูน้ าของคณะ
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รัฐบาลรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร เม่ือมีการ
เลือกตั้ง วนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรคสหภูมิซ่ึงเป็นพรรค
สนบัสนุน จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดค้ะแนนเสียงขา้งมากจึงมีการ
เสนอช่ือ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่จอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดป้ฏิเสธอา้งวา่สุขภาพไม่ดี สภาจึงมีมติใหพ้ล
โทถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกนัเพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับรัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้ท าการ
รวบรวมผูแ้ทนราษฎรจากพรรคต่างๆ รวมทั้งผูแ้ทนราษฎรท่ีไม่ได้
สั งกัดพรรคท าการตั้ งพ รรค ช่ือ  “พรรคชาติสั งคม ” โดยมี             
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าพรรค การจดัตั้งพรรคชาติ
สังคมมีเป้าหมายเพื่อเป็นฐานเสียงให้กับรัฐบาล เพื่อการสร้าง
เสถียรภาพและความมัน่คงให้กับรัฐบาลในการบริหารประเทศ
ต่อไปอยา่ง 
  
สรุป 
 รัชกาล ท่ี  7  ทรงเข้าใจ ถึ งการเมื องการปกครองแ บบ
ประชาธิปไตย ท่ี ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษทรงน าแนวทาง
ประชาธิปไตยมาใช ้2 แนวทาง คือ 1. ทรงด าริท่ีจะให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินสุขาภิบาลและเทศบาล เป็นการ
สานต่อกิจการสุขาภิบาล ซ่ึงเร่ิมมาแต่คร้ังสมยัรัชกาลท่ี 5 และ 2. 
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ทรงใช้ชาวต่างประเทศท่ีท างานให้รัฐบาลไทย ร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้แก่ พระยากัลยา ณ ไมตรี (Dr. Francis B. Sayre) นักกฎหมาย
ชาวเบลเยี่ยม และนายเรยม์อนด์ สตีเวนส์ (Raymond B. Stevens)    
ท่ีปรึกษากระทรวงต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรง
ครองราชยไ์ดเ้พียง 7 ปี เกิดการปฏิวติัโดยคณะราษฎร เม่ือวนัท่ี 24 
มิ ถุนายน  พ .ศ. 2475 เป็นผลให้ระบบการปกครองระบอบ
สมบู รณ าญ าสิท ธิราชย์ส้ิ น สุ ดลง คณ ะราษฎรได้อัญ เชิญ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าข้ึนเป็นพระมหากษัตริย์ ภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีการประกาศให้พระราชบญัญติัธรรมนูญ
การปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 การเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในสมยัรัชการท่ี 7 เกิดจากปัญหาทางการเมืองการปกครอง 
อาทิ ความไม่พอใจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ปัญหาการ
ผูกขาดอ านาจของอภิรัฐมนตรีสภา ปัญหาความขดัแยง้ในกองทพั
และปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูน้  าสามญัชนกบัราชวงศ ์ 

การท่ีหลวงพิบูลสงครามข้ึนครองต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือ
ว ันท่ี  16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 โดยมี ดร.ปรีดี พนมยงค์ ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ไดมี้การเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัใน
ประเทศไทยหลายประการ เช่น นโยบายรัฐนิยม คือเป็นนโยบาย
ชาตินิยมท่ีมุ่งสร้างชาติไทยให้เป็นชาติจักรวรรดิด้วยการสร้าง
เอกลกัษณ์ของชาติ หลงัการส้ินอ านาจของจอมพล ป พิบูลสงคราม    
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ดร. ปรีดี พนมยงค์ได้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและวันท่ี   9  
มิถุนายน พ.ศ. 2487 เวลา 09.00 น. ไดเ้กิดเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน
ในประเทศไทย เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล
ตอ้งพระแสงปืน สวรรคตในพระบรรทมโดยไม่ทราบสาเหตุ  

เหตุการณ์การเมืองท่ีส าคญั พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทยเร่ิมก่อตวัเป็นรูปร่างตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.2485 ไดรั้บการ
สนับสนุนจากต่างชาติอย่างจริงจัง อันเน่ืองมาจากอุดมการณ์
ชาตินิยมและทหารนิยม ของจอมพล ป. พิ บูลสงคราม ท่ี เป็น
ปฏิปักษ์ ต่อคนจีน ในท่ีสุดจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ได้ก่อการ
รัฐประหาร ไดมี้ค าสั่งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชอ้ยู ่และประกาศ
ใหใ้ชรั้ฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 กลบัมา
ใชอี้กคร้ังหน่ึง 
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บทที ่8 
การเมืองการปกครองหลงัจากเร่ิมใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 1 
 

บทน า 
 ประวติัศาสตร์ช่วงหน่ึงของการปกครองของไทยท่ีตอ้งต่อสู้
ช่วงชิง ปฏิวติั รัฐประหารในสังคมไทย ท่ีส่งผลต่อการเมืองไทยใน
ปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2557-2558 ประเทศไทยยงัไม่ส้ินรัฐประหาร 
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเมืองการปกครองสมยั จอมพล สฤษด์ิ 
ธนะรัชต์ เป็นการเมืองการปกครองท่ีเป็น ทุนนิยม เด่นชดั มีการ
แยกกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่นกลุ่มราชครู ประกอบดว้ยจอมพล ผิณ 
ชุนหวณั และ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ กลุ่มของของจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต ์เรียกวา่กลุ่มส่ีเสาเทเวศร์ ความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจท าให้
สองกลุ่มเปิดเผยขอ้มูล โจมตีแต่ละฝ่ายไม่วา่พล.ต.อ. เผา่ ศรียานนท์
เปิดเผยเร่ือง จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ทุจริตในกองสลากทาง
การเมือง ส่วนจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เปิดเผยขอ้มูลเร่ือง พล.ต.อ. 
เผา่ ศรียานนท ์คา้ทองค าเถ่ือน 
 
 



187 

การขึน้สู่อ านาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
 ประวติัยอ่ ของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดเ้ป็นนายพลเม่ืออายุ
ได ้42 ปี มีบทบาทเป็นผูส้นับสนุนการรัฐประหารในปี พ.ศ.2490 
และมีบทบาทส าคญัในการปราบกบฏ “แมนฮตัตนั” เม่ือวนัท่ี 29 
มิถุนายน 2494 หลงัการรัฐประหาร 2494 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์  
ก็ไดก้ลายเป็นรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของ
จอมพล ป. ในปี 2497 กไ็ดต้  าแหน่งแทนจอมพลผนิ ชุณหะวณั ผูซ่ึ้ง
เป็นพ่อตาของพลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์โดยเป็นผูบ้ ัญชาการ
ทหารบก เม่ือเดือนมีนาคม 2498 และ ด ารงต าแหน่งเป็นพลเรือเอก
แห่งกองทพัเรือ และเป็นพลอากาศเอกแห่งกองทพัอากาศอีกดว้ย 
ในปี พ.ศ.2499 สฤษด์ิก็ได้เป็นจอมพล ซ่ึง การเมืองสมยัจอมพล  
สฤษด์ิ ธนะรัตช์ ได้สร้างรูปแบบใหม่ทางการเมืองและสังคม 
(ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เก ล้ า .http://www.baanjomyut.com/library 
/2552/thai_ politics/index.html.2552) จากผลของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลนั้นจะสืบทอดมาสู่ จอมพล ถนอม 
กิตติขจร ท่ีจะไดก้ล่าวในล าดบัถดัไป  
 ใน วัน ท่ี  20 ตุ ล าค ม  พ .ศ .2501 พ ล โท ถ น อ ม  ไ ด้ น า
คณะรัฐมนตรี กราบบงัคมทูลลาออกจากการเป็นรัฐบาล ในช่วง
เวลากลางวนัและในคืนวนัเดียวกนัน้ี จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ก็ท า
การยึดอ านาจ ประกาศยุบสภา และยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2475 

http://www.baanjomyut.com/library%20/2552/thai_%20politics/index.html
http://www.baanjomyut.com/library%20/2552/thai_%20politics/index.html
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แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 ยกเลิกพรรคการเมือง ยกเลิกสหภาพและ
สหพนัธ์แรงงาน หา้มมีการชุมนุมทางการเมือง สัง่ควบคุมการเสนอ
ร่างของหนังสือพิ มพ์อย่างเข้มงวด  มีนโยบายปราบปราม
คอมมิวนิสตแ์ละอนัธพาลอยา่งเฉียบขาด มีการวางแผนจบักมุผูต้อ้ง
สงสัยท่ีมีพฤติกรรมเป็นคอมมิวนิสต ์เช่น จบักุมบุคคลรวม 16 คน                 
เช่น นายเทพ โชตินุชิต หวัหนา้พรรคเศรษฐกร และประธานพรรค
แนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย นายแคลว้ นรปติ เลขาธิการ
พรรคเศรษฐกร นายประเสริฐ ทรัพยสุ์นทร สมาชิกระดบัแกนน า
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นายสังข์ พัฒโนทัย 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสถียรภาพ นายจิตร ภูมิศักด์ิ นิสิต
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในขอ้หากระท าการอนัเป็น
คอมมิวนิสต ์
 การยึดอ านาจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ ในคร้ังน้ีได้
ประกาศน าเอารูปแบบการปกครองแบบใหม่ โดยอ้างว่าแบบ
ประชาธิปไตยตะวนัตกนั้ นไม่เหมาะสมกับประเทศไทย การ
ปกครอง แบบใหม่มีลกัษณะดงัน้ี 
  1.  การเมืองตอ้งอาศยัหลกัและอุดมการณ์ของไทย สร้าง
ประชาธิปไตยแบบไทย 
  2.  รัฐเป็นผู ้มีอ  านาจสูงสุด ท าหน้าท่ีก าหนดความเป็น
ระเบียบและแนวทางของชาติ 
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  3.  เป็นการปกครองประเทศแบบพอ่ปกครองลูก 
 ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะผู ้ยึดอ านาจได้เข้าสู่
ระบบการปกครองแบบเผด็จการอ านาจนิยม (Authoritarianism)     
มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญการปกครองชัว่คราว ฉบบั พ.ศ. 2502 
มีบทบญัญติั 20 มาตรา ให้อ  านาจแก่นายกรัฐมนตรีอย่างเต็มท่ีใน
มาตรา 17 รวมอ านาจนิ ติบัญญั ติบ ริหาร และตุลาการไว้ท่ี
นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว 
 มาตรา  17 ใน ระหว่ าง ท่ี ใช้ รั ฐธรรม นูญ น้ี  ใน กรณี ท่ี
นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่ อประโยชน์ในการระงับ หรือ
ปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจกัร เพื่อราชบลัลงัก์ หรือการกระท าอนัเป็นบ่อนท าลาย
ก่อกวน หรือคุกคามความสงบท่ีเกิดข้ึนภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจกัรให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจ
สั่งการหรือกระท าการใดๆ และถือว่าให้ค  าสั่งหรือการกระท า
เช่นนั้นเป็นค าสัง่ หรือการกระท าท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
 มาตรา 17 จึงเป็นมาตราท่ีรวมอ านาจอธิปไตยทั้ ง 3 ไวก้ับ
บุคคลเพียงคนเดียวในธรรมนูญการปกครองฉบบัน้ี ก าหนดให้มี
สภาร่างรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร และท าหนา้ท่ีเป็นรัฐสภา สมาชิกมา
จากการแต่งตั้งจ  านวน 240 คน และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 สภาร่างได้มีมติสนับสนุนให ้
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จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และเป็น              
ผูบ้ ัญชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ัญชาการทหารบก และอธิบดีกรม
ต ารวจ 
 
นโยบายของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
 1. ในทางบริหารประเทศของรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์
เป็นการบริหารแบบรวมอ านาจทั้งหมดท่ีนายกรัฐมนตรี จึงสามารถ
สร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลได้โดยง่าย จ  ากัดเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชนท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบั
การเมืองน้อยมาก มีการปราบปรามผูมี้ความคิด หรือพฤติกรรม
บ่อนท าลายชาติด้วยความรุนแรง ประกาศใช้กฎอัยการศึกใช ้ 
มาตรา 17 ออกค าสั่งประหารชีวิตบุคคล มีการตราพระราชบญัญติั
จดัระเบียบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 ดว้ยการโอน
หน่วยงานราชการท่ีจะรักษาอ านาจและเอ้ือประโยชน์ รวมทั้งการ
จดัต าแหน่งท่ีส าคญัในรัฐวิสาหกิจให้แก่สมคัรพรรคพวกเพื่อรักษา
อ านาจ และสุดท้ายหัวหน้ารัฐบาลต่อมาคือจอมพล ถนอม ได้ใช้
มาตรา 17 ยดึทรัพย ์จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ตกเป็นของแผน่ดิน  
 2. ในการจดัการปัญหาสังคม มีการแกไ้ขปัญหาสงัคม และท า
การพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง เช่น การปราบปรามอนัธพาลอยา่ง
จริงจงั มีการจบักุมเยาวชนท่ีชอบเท่ียวเตร่ตามสถานเริงรมยต่์างๆ 
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ในตอนกลางคืน ห้ามเล่นดนตรีแบบร็อกแอนด์โรล ห้ามเต้นร า
แบบทวิสต์ รวมไปถึงการแต่งตวัของเยาวชน ห้ามการไวผ้มยาว 
กางเกงรัดรูป และเส้ือผา้สีฉูดฉาด มีการออกกฎหมายห้ามโสเภณี 
เพราะโสเภณีเป็นตวัส่งเสริมอาชญากรรม และสั่งให้ยกเลิกสามลอ้
ในพระนคร โดยมีนโยบายผลกัดนัแรงงานอพยพจากต่างจงัหวดัท่ี
เขา้มาประกอบอาชีพถีบจกัรยานสามลอ้ในเขตพระนครและธนบุรี 
นโยบายปราบปรามและห้ามสูบฝ่ิน ปิดโรงฝ่ิน อย่างถาวรจดัตั้ ง
กรรมการปราบปรามยาเสพติด สร้างความเป็นระเบียบของ
บา้นเมือง จบักุมผูท้ิ้งขยะ  และส่ิงปฏิกูล ขจดัขอทาน และสุนขัจร
จดั จดัสร้างน ้ าพุตามถนนหลวง จบักุมผูล้อบวางเพลิงเพื่อหวงั  เงิน
ประกนัอยา่งเด็ดขาดดว้ยโทษประหารชีวิต มีการฟ้ืนฟูและส่งเสริม
พระราชพิธีต่างๆ ตามโบราณราชประเพณี เช่น พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระราชพิธีพืชมงคล พระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนิน   
ทอดผา้พระกฐินทางชลมารค พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลั
แรกนาขวญั การฟ้ืนฟู  พระราชพิธีต่างๆ น้ี เป็นการแสดงถึงพระ
เกียรติยศของพระมหากษัตริย์เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน               
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์จึงไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนมาก
ข้ึน (จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร. 2549 : 225) 
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ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 
 ประเทศไทยไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารโลก (World Bank) เป็น
คร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ.2493 เพื่อใช้ในการบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) รวมไปถึงธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อบูรณะและ
ก า ร พั ฒ น า  ( The International Bank of Reconstruction and 
development: IBRD) ธนาคารเหล่าน้ีได้เข้ามามีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจ และไดเ้สนอแผนในการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2504 - 2509) 
โดยเนน้โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economic Infrastructure) 
เช่น การก่อสร้างถนน สร้างเข่ือน เพื่อผลิตไฟฟ้า และการจดัสรรน ้ า
เพื่อการเกษตรกรรม จัดท าน ้ าประปา เพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยรัฐบาลให้สิทธิพิเศษต่างๆ ในการดึงดูด ให้ทุน
จากต่างชาติเขา้สู่ประเทศเพื่อใหอุ้ตสาหกรรมต่างๆ เติบโตข้ึนอยา่ง
รว ด เร็ ว  มี ก ารส ร้ างม ห าวิ ท ย าลั ย  ใน ส่ วน ภู มิ ภ าค  เช่ น
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัขอนแก่นมหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร์ และ ริเร่ิมก่อสร้างสถาบันพฒันาบัณฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) ข้ึนเพื่อพฒันาวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกา 
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 ในระดบัทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัตั้งหน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ีต่อมาให้
กลายเป็นโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ .ช.) โดยได้รับ
เงินกองทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
 กล่าวกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต ์เป็นการพฒันาแบบกา้วกระโดด รัฐบาลมีเงินเพิ่มข้ึนอยา่ง
มหาศาล เช่นในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลมีรายได้ 41,000 ล้านบาท      
แ ต่ ใ น ปี  พ .ศ .2505 รั ฐ บ า ล มี ร า ย ไ ด้  53,000 ล้ า น บ า ท                       
ในขณะเดียวกันผลจากการพฒันาก็ท าให้ประเทศไทยกลายเป็น
ลูกหน้ีของธนาคารโลก และธนาคารระหวา่งประเทศเพื่อการบูรณะ
และพฒันา เป็นจ านวนเงินมหาศาลเช่นกนั 
 
ด้านการต่างประเทศและนโยบายต่อต้านคอมมวินิสต์ 
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญา
ป้องกันร่วมกันในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ SEATO (South 
East Asia Treaty Organization) มีจุดประสงคร่์วมกนัในการต่อตา้น
ลทัธิคอมมิวนิสต์ ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในการต่อตา้น
ลทัธิคอมมิวนิสตเ์ป็นอยา่งดี จึงไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า      
ทั้ งด้านอาวุธและด้านการเงิน ในปี พ.ศ. 2506 ประเทศไทยได้
อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้ งฐานทัพในประเทศไทย คือ
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จงัหวดัอุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา     
อู่ตะเภา และตาคลี เป็นช่วงเวลาท่ีสหรัฐอเมริกาเขา้มาท าสงคราม
เวียดนามอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทย 
กบัประเทศกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ส่ือมทรามลง ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมในการต่อสู้ในสงครามน้ีอย่างเปิดเผย จนในไม่ช้า
สงครามไดข้ยายตวัออกไปจนส่งผลกระทบถึงประเทศไทยโดยตรง
ในท่ีสุด 
 
นโยบายทางการเมือง 
 การมีอ านาจเด็ดขาดของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ท่ีใช้การ
ปกครองระบบการเมืองยุคพ่อขุน มีผลกระทบต่อการพฒันาทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบ
ตะวนัตก โดยเห็นว่าระบบการเมืองท่ีผ่านมานั้น เป็นตวัขดัขวาง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  แต่ระบบการเมืองไทยในแบบ
ของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ นั้ นสามารถพฒันาเศรษฐกิจ และ
สร้างความเจริญได้รวดเร็วกว่าการพฒันาทางการเมืองยุค จอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์จึงหยดุน่ิงอยูก่บัท่ีใคร บุคคลใด ท่ีแสดงใหเ้ห็น
ว่ามิ เห็นด้วยกับนโยบายรัฐ ก็จะถูกจับกุม คุมขังในข้อหามี
พฤติกรรมอนัชวนสงสัยว่ามีการกระท าเป็นคอมมิวนิสต์มีผูถู้ก
จบักุมจ านวนหลายพนัคน เช่น อดีตนักการเมือง ผูน้ ากรรมการ 
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นกัศึกษา นกัหนงัสือพิมพ ์ทนายความ ขา้ราชการ นกัธุรกิจ ชาวนา 
เป็นตน้ 
 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเม่ือว ันท่ี  8 
ธัน วาคม  พ .ศ .2506 รวมอ ายุ  55 ปี  ใน ขณ ะด ารงต าแห น่ ง
นายกรัฐมนตรี 
 
การเมืองสมยัจอมพลถนอม กติติขจร 
 พลเอกถนอม กิตติขจร ไดเ้ขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506  หลังการถึงแก่อสัญกรรมของจอม

พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ในวนัท่ี 8 
ธนัวาคม พ.ศ. 2506 จากโรคตบั
แข็ง และในวนัท่ี 10 มกราคม 
พ .ศ.2507 ได้มี  พระบรมราช
โองการโปรดเกลา้ฯ ให้พลเอก

ถนอม กิตติขจร ในต าแหน่งผู ้บัญชาการทหารสูงสุด และ                
ผูบ้ ัญชาการทหารบก มียศเป็นจอมพล  สามเหล่าทัพ คือ ทัพบก 
ทพัเรือ และทพัอากาศ และด าเนินรอยตาม จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์
ในการปกครองประเทศ โดยใช้ รัฐธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2502 สานต่อนโยบายของจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เช่น การให้ความร่วมมือในการต่อต้านลทัธิ

ท่ีมา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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คอมมิวนิสต์กบัประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ใชป้ระเทศไทย
เป็นฐานทัพท้ิงระเบิดถล่มเวียดนามเหนือ การตั้ งฐานทัพของ
สหรัฐอเมริกาในประเทศไทยตามจงัหวดัต่างๆ นั้น ก่อให้เกิดการ
ขยายตวัอยา่งมากของธุรกิจ แหล่งบนัเทิง แหล่งอบายมุข ธุรกิจผิด
กฎหมาย เช่น ยาเสพติด โสเภณี เมียเช่า อาวุธสงคราม และความ
เส่ือมโทรมทางด้านศีลธรรม จากการท่ีประเทศไทยไดก้ลายเป็น
แหล่งหาความส าราญของบรรดาทหารอเมริกันท่ีเข้ามาพกัผ่อน
หลังจากการรบในสงครามเวียดนาม แม้ว่าจะส่งผลดีทางด้าน
เศรษฐกิจแต่ก็มีผลเสียติดตามมาดงักล่าวแลว้ (จกัษ์ พนัธ์ชูเพชร. 
2549 : 228) 
 นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์ถูกน ามาใชเ้ช่นเดิม และใน
วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2508 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยได้
ประกาศให้เป็นวนัเสียงปืนแตก เป็นวนัท่ีฝ่ายคอมมิวนิสต์น าโดย
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยน าก าลงัปะทะกบักองก าลงัของ
ฝ่ายรัฐบาลเป็นคร้ังแรกท่ีอ าเภอนาแก จังหวดันครพนม และ
ประกาศใชยุ้ทธวิธีต่อสู้กบัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยใช้
ก าลงัแทนการใช้อุดมการณ์เหมือนแต่ก่อน ฝ่ายรัฐบาลได้ท าการ
ตอบโตอ้ยา่งรุนแรงในการปราบปรามโดยใชก้ าลงัทั้งทหาร ต ารวจ 
และพลเรือนมีผลให้มีการขยายตวัของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์มาก
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ข้ึน การปะทะกันมีเพิ่มข้ึนทั้ งทางภาคเหนือ อีสาน และภาคใต ้        
มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็และสูญเสียชีวติเป็นจ านวนมาก 
 วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัถาวรไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีเน้ือหาสาระท่ี
ไม่ไดเ้ป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใด เพราะมีการให้อ  านาจสมาชิก
วุฒิสภาเทียบเท่าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และท่ีส าคญัคือ รัฐบาล
สามารถบริหารประเทศ  โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบ
แนวนโยบายของรัฐบาลจากรัฐสภา ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ไดมี้การ
จัดให้ มีการเลือกตั้ งทั่วไป มีการจัดตั้ งพรรคสหประชาไทย          
โดยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค เม่ือการเลือกตั้ ง
ส้ินสุดลง พรรคสหประชาไทยได้รับเลือกตั้ งเข้ามามากท่ีสุด                 
76 ค น  ท าให้ จอมพ ลถน อม  กิ ต ติ ข จร  ได้ด าร งต าแห น่ ง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่วนพลเอก
ประภาส จารุเสถียร ไดเ้ป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย 
 พ รรคป ระช า ธิ ปั ต ย์ไ ด้ รั บ เลื อ ก  57 ค น  พ รรค แน ว
ประชาธิปไตย 7 คน  พรรคแนวร่วมเศรษฐกร 4 คน พรรค
ประชาชน 2 คน พรรคเสรีประชาธิปไตย 1 คน พรรคชาวไร่ชาวนา 
1 คน  และผู ้สมัครอิสระ 71 คน มี เสียงสนับสนุนจากพรรค
สหประชาไทย และผูส้มัครอิสระรวม 147 เสียง พรรคท่ีเหลือ       
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จึงเป็นพรรคฝ่ายคา้น การบริหารงานช่วงหลงัการเลือกตั้งเป็นไป
ดว้ยความยากล าบากมากข้ึน เม่ือประเทศเร่ิมขาดดุลการคา้มากข้ึน 
ปี พ.ศ. 2513 ขาดดุลการค้าถึง 12,237 ล้านบาท และขาดดุลกับ
ประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด รวมไปถึงการถอนทหารอเมริกันจาก
ประเทศไทย ท าให้รายไดจ้ากการใช้จ่ายของทหารอเมริกนัลดลง    
ก็ยิ่งท าให้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2515 ต้องขาดดุลมากข้ึน   
ความไม่พอใจของ ส.ส. ในเร่ืองการจดังบประมาณพฒันาจงัหวดั 
พรรคฝ่ายคา้นโดยการน าของพรรคประชาธิปัตยไ์ดอ้ภิปรายโจมตี
อย่างหนัก รวมถึงพนัเอกณรงค์ กิตติขจร บุกเข้าพงัป้อมต ารวจ     
ส่ิงเหล่าน้ีท าให้สถานการณ์ของรัฐบาลเร่ิมมีปัญหาดา้นเสถียรภาพ
รัฐบาลถูกวพิากษว์ิจารณ์จากส่ือมวลชน และประชาชนเร่ิมไม่พอใจ
มากข้ึน รัฐบาลถูกกดดนัอยา่งหนกั 
 ดว้ยเหตุน้ี ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 จอมพลถนอม 
กิตติขจร ในฐานะผูบ้ญัชาการสูงสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก ได้ท า
การยึดอ าน าจจาก รัฐบาล ท่ี มีจอมพลถนอม กิต ติขจร เป็น
นายกรัฐมนตรี เป็นการรัฐประหารตนเอง เพื่อท าใหมี้อ านาจในการ
ปกครองมีความมั่นคงมากข้ึน โดยให้เหตุผลในการ  ยึดอ านาจ    
คร้ังน้ีว่า “คณะปฏิวติัได้พิจารณาถึงสถานการณ์ของโลก และ              
ภยัคุกคามประเทศไทยละเอียดแลว้ เห็นวา่มีผลกระทบกระเทือนถึง
ความมัน่คงของประเทศ และราชบลัลงัก ์และก าลงัทวีความรุนแรง
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ยิ่งข้ึนเป็นล าดบั ส าหรับเหตุการณ์ภายในประเทศ ปรากฏว่าได้มี
บุคคลบางกลุ่ม อาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญยุยงบ่อนท าลายใช้
อิทธิพลทั้ งภายใน และภายนอก สภานิติบัญญัติก่อกวนการ
บริหารงานราชการให้ด าเนินไปดว้ยความยากล าบากและล่าชา้ ไม่
ทนัต่อเหตุการณ์ทั้งกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัแทนท่ีทุกฝ่ายจะ
ร่วมสามคัคีกนัเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกนัอนัตรายแต่
บุคคลบางกลุ่มบางคณะกลบัฉวยโอกาสท าการก่อกวนขดัขวางมิให้
รัฐบาลด าเนินการแก้ไขโดยสะดวก เช่น ยุยงให้ประชาชน และ
สถาบันต่างๆ เป็นปฏิปักษ์ และกระด้างกระเด่ืองต่อรัฐบาล ให้
นกัศึกษาเดินขบวนให้กรรมกรนัดหยุดงาน พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็น
เหตุตอ้งการบริหารราชการทั้งๆ ท่ีรัฐบาลไดพ้ยายามทุกวถีิทางท่ีจะ
ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  ทั้งในดา้นนิติบญัญติั และฝ่ายบริหาร
ตลอดเวลา การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าจะด าเนินการตาม
วิถีทางรัฐธรรมนูญย่อมจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์ จึงจ าเป็นตอ้งใชว้ิธี
ยึดอ านาจการปกครอง เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดย
เฉียบขาด และฉบัพลนั” 
 คณะปฏิวติัได้ประกาศยกเลิก สภานิติบัญญัติยกเลิกพรรค
การเมือง ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2511 และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร 
พุทธศกัราช 2515 เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2515 โดยธรรมนูญ
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การปกครองฉบับน้ีมีลักษณะส าคัญใกล้เคียงกับธรรมนูญการ
ปกครอง พุทธศกัราช 2502 ท่ีเคยใชใ้นสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์
โดยเฉพาะอ านาจนายกรัฐมนตรี ในฐานะหวัหนา้ฝ่ายบริหารในการ
ใชอ้  านาจเด็ดขาดมาตรา 17 ไดมี้การตั้งสภานิติบญัญติัแห่งชาติข้ึน
จากบุคคลหลายอาชีพ จ านวน 299 คน ก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี ซ่ึงสมาชิกสภานิติบัญญัติได้มีสิทธิตั้ งกระทู้ตาม
รัฐบาลเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินได ้แต่ไม่มีสิทธิท่ีจะเปิด
อภิปรายหรือลงมติไม่ไวว้างใจได ้
 ในท่ามกลางความไม่สมดุลในการพฒันาประเทศท่ีเน้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสังคมมากกว่าการพฒันาดา้นการเมืองท่ีสงบ
น่ิงมาตั้งแต่การยึดอ านาจของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นตน้มา 
การยึดอ านาจตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร ในคร้ังน้ีเท่ากบั
เป็นการตอกย  ้าความไม่สมดุลดงักล่าว  ให้ระเบิดออกมากลายเป็น
ปัญหาการเมืองไปในท่ีสุดยิ่งปัญหาความขัดแยง้ในกลุ่มอ านาจ
ต่างๆ มีมากข้ึน ความขดัแยง้ภายในคณะรัฐบาลก็เกิดข้ึนมาอีกคร้ัง
หน่ึง เม่ือพลต ารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมต ารวจไม่ได้
รับการต่ออายุราชการ แต่จอมพลประภาส จารุเสถียร กลบัไดต่้อ
อายรุาชการอีก 1 ปี ส่วนจอมพลถนอม กิตติขจรก็ไดรั้บการต่ออายุ
ราชการมาก่อนหนา้นั้นเช่นกนั การข้ึนมามีอ านาจของพนัเอกณรงค ์
กิตติขจร บุตรชายของจอมพลถนอม กิตติขจร และบุตรเขยของพล
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เอกประภาส จารุเสถียร เป็นอีกสาเหตุหน่ึงของปัญหาท่ีท าให้
อ  านาจทางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร ตอ้งประสบปัญหา 
เช่น พนัเอกณรงค์ กิตติขจร ไดก้า้วกระโดดขา้มนายทหารอาวุโส
เพื่อข้ึนกุมอ านาจ  ท าให้ทหารในกองทัพไม่พอใจ นอกจากน้ี       
การกระท าของพันเอกณรงค์ กิตติขจร ในฐานะรองเลขาธิการ
คณะกรรมการตรวจและติดตามผลปฏิบติัราชการ (ก.ต.ป.) ยงัท า
สถานการณ์ต่างๆ ใหเ้ลวร้ายลงไปอีก เพราะพนัเอกณรงค ์กิตติขจร 
ได้ใช้อ  านาจของตนในการบัน่ทอนอ านาจของกลุ่มอิทธิพลอ่ืนๆ 
อย่างไม่ไว้หน้า เช่นการจับนักธุรกิจท่ีค้าของหนีภาษีและสั่ง
สอบสวนขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึงขา้ราชการ ชั้นผูใ้หญ่ ส่วน
ภาคประชาชนมีความพยายามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็น
การลดกระแสในการเรียกร้อง รัฐบาลจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2516 โดยมิไดก้ าหนดเวลา
ว่าจะแลว้เสร็จเม่ือใด เป็นเหตุให้ประชาชนไม่พอใจมากข้ึน ไดมี้
การจดัตั้ งศูนยก์ลางนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ศนท. 
(The National Student Center of Thailand) เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2513 และมีผลงานในการต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่น การประท้วง
กรณีการลบช่ือนักศึกษารามค าแหงท่ีไปร่วมประท้วง กรณี
นกัการเมืองน าเฮลิคอปเตอร์ของทหารราชการไปส่องสัตวท่ี์ป่าทุ่ง
ใหญ่ ประทว้งกรณีการต่ออายุราชการแก่จอมพลถนอม กิตติขจร 
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และจอมพลประภาส จารุเสถียร และขยายผลไปถึงการเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญจนกลายเป็นเหตุการณ์วนัมหาวิปโยค 14 ตุลาคม        
พ.ศ.2516 (จกัษ ์ พนัธ์ชูเพชร. 2549 : 232) 
 
การเมืองช่วงวนั 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
 กลุ่มการเมืองท่ีส าคญักลุ่มหน่ึงซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
เม่ือ  14  ตุลาคม 2516 และผูนิ้ยมระบบการปกครองแบบจารีต
ประเพณีทั้งหลาย  ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นตน้มา กลุ่มจารีต
นิยมอยู่ในสภาพตกต ่าทั้ งน้ีเพราะกลุ่มผูก่้อการ 2475 ได้ข้ึนเถลิง
และผกูขาดอ านาจ กลุ่มผูก่้อการ 2475 เป็นกลุ่มท่ีต่อตา้นกลุ่มจารีต
นิยม  ดังนั้ นเม่ือจอมพล ป.พิ บูลสงคราม หมดจากอ านาจไป 
สถานะของกลุ่มจารีตนิยมก็กระเต้ืองต้น แต่ก็ยงัติดขดัอยู่ท่ีการ
ผูกขาดอ านาจของกลุ่มทหาร  และผูกขาดดูเสมือนว่าจะสืบต่อไป
อีกจาการพยายามสืบทอดอ านาจของพนัเอกณรงค ์ ดงันั้นถา้มีการ
ขจัดกลุ่มถนอม-ประภาส-ณรงค์  กิตติขจร น่าจะได้รับความ
สนบัสนุนจากกลุ่มน้ีอยา่งนอ้ยกใ็นทางออ้ม จะไดก้ล่าวโดยละเอียด
ในบทต่อไป 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ก่อนเกิดเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 จะมีสภาพดงัต่อไปน้ี 
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 สภาพทางเศรษฐกจิ 
 แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในระยะท่ีผา่นมา
นั้น จะเน้นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม เพื่อส่ง
เป็นสินค้าออกซ่ึงการก าหนดราคาพืชไร่ไม่แน่นอน เกษตรกรมี
รายได้ไม่แน่นอน ธุรกิจการส่งออกมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
อ านาจทางการเมือง เพราะผูท้  าธุรกิจส่งออกมีผลประโยชน์กบักลุ่ม
ผูมี้อ  านาจทางการเมือง ปัญหาการว่างงานอนัเป็นผลจากนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากน้ีจากแผนพฒันาเศรษฐกิจท่ีส่งเสริมใน
ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลไดใ้หสิ้ทธิพิเศษกบันายทุนต่างชาติ เขา้มา
ลงทุนดว้ยการยกเวน้ภาษี การอนุญาตให้นายทุนถือครองท่ีดินได ้ 
ประเทศไทยจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากข้ึนเร่ือยๆ 
ส่งผลให้มีแรงงานจากชนบทหลัง่ไหลเขา้มาท างานในเมืองมากข้ึน 
และเม่ือแรงงานเหล่าน้ีสามารถรวมตวัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ได้
แลว้จึงส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และสังคม ในช่วง
เวลาต่อมา 

 สภาพทางสังคม 
 ช่วงเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2505 - 2513 ประเทศไทยมีอตัราการ
เกิดของประชากรสูงมากประมาณร้อยละ 38.4 หรือปีละประมาณ 1 
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ลา้นคนซ่ึงส่งผลกระทบหลายประการ เช่น การอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา
อาศยัอยู่ในเมืองมากข้ึน มีชนชั้นแรงงานเพิ่มข้ึน เกิดกลุ่มอาชีพ 
และเกิดชนชั้นกลางทางเศรษฐกิจมากข้ึน และจากการท่ีรัฐพฒันา
ด้านการศึกษามากข้ึน จึงมีผูจ้บการศึกษาจ านวนมาก รัฐบาลไม่
สามารถหาแหล่งงานไดพ้อ ก่อใหเ้กิดภาวการณ์วา่งงานในชนชั้นท่ี
มีการศึกษา แม้ว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม ข้ึน แต่ก็ เป็น
โรงงานท่ีต้องการแรงงานในระดับต ่ า ผลจากการพัฒนาด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ  ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2531 : 742.) 
  1. กลุ่มนักธุรกิจในภาคธนาคาร สถาบันการเงิน และ
อุตสาหกรรมบริการ เป็นผลมาจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ มีการ
ไหลเขา้ของเงินทุน และเงินกูจ้ากต่างประเทศ ประกอบทั้งการใช้
จ่ายเงินของทหารอเมริกาท่ีเขา้มาตั้งฐานทพัในประเทศไทยในช่วง
สงครามเวียดนาม ก่อใหเ้กิดการท าธุรกิจท่ีไดผ้ลก าไรอยา่งมหาศาล
เป็นบ่อเกิดของชนชั้ นกลาง และเศรษฐีใหม่เกิดข้ึนอย่างมาก           
มีความใกล้ชิดระหว่าง ผูมี้อ  านาจทางการเมือง กับนักธุรกิจใน
ฐานะผูส้นับสนุนทางการเมืองเป็นการผสมผสานระหว่างอ านาจ
ทางธุรกิจ และอ านาจทางการเมือง 
  2. กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในภาคอุตสาหกรรม และบริการ เป็น
กลุ่มท่ีหลั่งไหลจากชนบทเข้าสู่ เมืองในช่วงการด าเนินตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกลุ่มท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารมากกว่า                  
กลุ่มเกษตรกรจึงมีวิสัยทศัน์ และประสบการณ์มากกว่า ถึงแมจ้ะมี
จ านวนน้อยกว่าภาคเกษตรกรรม แต่ก็มีอิทธิพลมากพอต่อการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง 
  3. กลุ่มนกัศึกษา เป็นกลุ่มท่ีเพิ่มข้ึนมากตามนโยบายขยาย
การศึกษาซ่ึงเป็นผลมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
มี ผู ้จบ การศึกษ าเป็ น จ าน วนมาก  ทั้ งจ ากการศึกษ าระดับ
มหาวิทยาลัย และอาชีวะศึกษา แต่ไม่มีโอกาสได้ท างาน จึงมีผู ้
ว่างงานเป็นจ านวนมาก จึงเกิดเป็นกระแสของความไม่พอใจการ
บริหารงานของรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร 
  4. กลุ่มผูสู้ญเสียอ านาจทางการเมือง เช่น กลุ่มของพล
ต ารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ ์ท่ีรอโอกาสจะโค่นลม้อ านาจของกลุ่ม 
จอมพลถนอม ณรงค ์ประภาส 

 สภาพทางการเมือง 
 ระบบพ่อขนุเผด็จการของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ซ่ึงในสมยั
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้ใช้อย่างได้ผล เพราะมีการใช้อย่าง
รุนแรงและเฉียบขาดแต่กลบัใช้ไม่ไดใ้นสมยัจอมพลถนอม กิตติ
ขจร เพราะจอมพลถนอม กิตติขจร มีบุคลิกภาพท่ีไม่นิยมความ
รุนแรงแต่มุ่งไปสู่การประนีประนอมมากกว่าซ่ึงจะได้ผลใน
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ระยะเวลาหน่ึง แต่ในช่วงต่อไปกจ็ะทวมีากข้ึนจนไม่อาจควบคุมได ้                      
(จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร. 2549 : 238) 
 
สรุป 

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ มีบทบาทเป็นผู ้สนับสนุนการ
รัฐประหารในปี พ.ศ.2490 และมีบทบาทส าคญัในการปราบกบฏ 
“แมนฮตัตนั” หลงัจากยึดอ านาจ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ประกาศ
ยบุสภา และยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 
ยกเลิกพรรคการเมือง   ยกเลิกสหภาพและสหพนัธ์แรงงาน ห้ามมี
การชุมนุมทางการเมือง สั่งควบคุมการเสนอร่างของหนังสือพิมพ์
อยา่งเขม้งวด มีนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสตแ์ละอนัธพาลอยา่ง
เ ฉี ย บ ข าด มี ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ เผ ด็ จ ก า ร อ า น า จ นิ ย ม 
(Authoritarianism) มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครอง
ชั่วคราว ฉบับ พ.ศ. 2502 มีบทบัญญัติ 20 มาตรา ให้อ  านาจแก่
นายกรัฐมนตรีอย่างเต็มท่ีในมาตรา 17 รวมอ านาจนิติบัญญัติ
บริหาร และตุลาการไว้ท่ีนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว  รัฐบาล                
ไดจ้  ากดัเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการเมืองน้อยมาก มีการปราบปรามผู ้มี
ความคิด หรือพฤติกรรมบ่อนท าลายชาติดว้ยความรุนแรง ประเทศ
ไทยไดเ้ร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัแรก 
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 การมีอ านาจเด็ดขาดของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ท่ีใช้การ
ปกครองระบบการเมืองยุคพ่อขุน มีผลกระทบต่อการพฒันาทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดถึ้งแก่
อสัญกรรม ในขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้ น       
พลเอกถนอม กิตติขจร ไดเ้ขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สานต่อ
นโยบายของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เช่น การให้ความร่วมมือใน
การต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตก์บัประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานทพั ท้ิงระเบิดถล่มเวียดนามเหนือ การตั้ง
ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆ 
หลงัจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายในประเทศ เพราะเน้ือหาสาระของ
รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย ท าใหจ้อมพลถนอม กิตติขจร ใน
ฐานะผูบ้ญัชาการสูงสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก ไดท้  าการยึดอ านาจ
จากรัฐบาลท่ีมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี การด ารง
ต าแหน่งของจอมพลถนอม ท าให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ       
ไดเ้กิดเหตุการณ์วนัมหาวปิโยค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
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บทที ่9 
การเมืองการปกครอง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

 
บทน า 
 ต านานเลือดทางการเมืองในประวติัศาสตร์ชาติไทย ไดเ้กิดข้ึน
ในยคุท่ีนกัเรียนนกัศึกษาตอ้งการเรียกร้องหาเสรีภาพ การเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในการปกครอง ช่วง 16 ตุลาคมของรัฐบาลเผด็จการ 
ท่ีเหล่าวีรชน นิสิตนกัศึกษา ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ให้กบั
สังคมไทย ท่ีแผ่นดินไทยตอ้งเป้ือนดว้ยเลือด น ้ าตา ความสูญเสีย 
และความพลัดพราก จากการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย
ให้กบัสังคมไทย  อุดมการณ์ทางการเมือง การต่อสู้ทางการเมือง
ระหว่างก ลุ่ม  ขวาจัด  และก ลุ่มก้าวหน้ ามิ ใช่การเรียก ร้อง              
คร้ังสุดทา้ยของของสงัคมไทย 
 
การเมืองการปกครองช่วงเหตุการณ์ 16 ตุลาคม 
 การท างานของขบวนการนักศึกษาโดยศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทยได้สร้างผลงานเป็นท่ียอมรับจาก
ประชาชนมากข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่การรณรงคต่์อตา้นการซ้ือสินคา้จาก
ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 จนถึงการ
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รณรงคค์ดัคา้นต่อค าประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 299  ท่ีมีสาระ
ให้อ  านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจควบคุม             
ผูพ้ิพากษาไดม้ากข้ึน เป็นกฎหมายท่ีถูกเรียกว่า “กฎหมายโบวด์ า” 
การคดัคา้นในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จเม่ือสภานิติบญัญติัไดล้งมติ
ยกเลิกค าสั่งคณะปฏิวติั หลงัจากนั้นก็ไดมี้กรณีทุ่งใหญ่นเรศวร ใน
วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2516 เฮลิคอปเตอร์ทหารหมายเลข ทบ.6102 
เกิดอุบัติเหตุตกท่ี อ.บางเลน จ.นครปฐม มีดาราหญิงช่ือดังใน
ขณะนั้นคือ เมตตา รุ่งรัตน์ โดยสารไปด้วย มีผูเ้สียชีวิตทั้ งหมด        
6 คน บริเวณท่ีเคร่ืองตกปรากฏมีซากสัตวป่์ากระจดักระจายไปทัว่ 
ส่วนใหญ่เป็นซากกระทิง ท่ีทางผูท่ี้ใช้ล่ามาจากทุ่งใหญ่นเรศวร    
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าสงวน และทราบมาวา่เป็นการกระท าของนายทหาร 
และนายต ารวจผูใ้หญ่จ านวนหน่ึง โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของทาง
ราชการเป็นพาหนะในการล่าสัตว์ วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2516   
จอมพลถนอมได้ไปรดน ้ าศพนายทหารและต ารวจท่ีเสียชีวิต    
เพราะเฮลิคอปเตอร์ตก ปรากฏว่าหีบศพของผูเ้สียชีวิตทุกคนคลุม
ดว้ยธงชาติ ซ่ึงเป็นภาพท่ีคา้นความรู้สึกของประชาชน รวมถึงไดมี้
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงจ านวน 9 คน ไดอ้อกหนังสือใน
นามชมรมคนรุ่นใหม่ ช่ือว่า “มหาวิทยาลยัท่ียงัไม่มีค  าตอบ” มีบท
กวีช่ือ “บันทึกทุ่งใหญ่” ได้เขียนว่า “สภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่ 9        
มีมติให้ต่ออายุสัตว์ป่าอีก 1 ปี เน่ืองจากสถานการณ์ภายในและ
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ภายนอกเป็นท่ีไม่น่าไวว้างใจ” อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง
ขณะนั้น คือ ดร.ศกัด์ิ  ผาสุกนิรันดร์ ไดมี้ค าสั่งลบช่ือนกัศึกษาทั้ง 9 
คน ออกจากมหาวิทยาลยัด้วยมีเหตุผลว่า มีการจดัตั้ งชมรมโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากมหาวิทยาลยั ในช่วงนั้นเป็นเวลาเดียวกบัสภา
กลาโหม มีมติให้ ต่ออายุราชการแก่จอมพลถนอม กิตติขจร           
ในต าแหน่งผู ้บัญชาการทหารสูงสุด  และจอมพลประภาส            
จารุเสถียร ในต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบกต่อไปอีก 1 ปี จึงเป็นท่ี
เขา้ใจโดยทัว่ไปว่า  ค  าว่าสัตวป่์า ในบทกวีนั้นหมายถึงใคร (เพลิง   
ภูผา. 2553 : 312) 
 วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2516 ไดมี้การรวมตวัระหวา่งนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงกับนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
ท าการประท้วงโดยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย             
แต่ไม่ได้ รับค าตอบ จึงเดินทางไปประท้วงต่อ ท่ีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย โดยมีนิสิตจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มาสมทบ
อีกประมาณ 4,000 คน ดว้ยการเดินเทา้เขา้มา เพราะทางรัฐบาลหา้ม
รถโดยสารประจ าทางรับนกัศึกษาท่ีจะเขา้มาชุมนุมประทว้ง กลุ่ม   
ผูชุ้มนุมประทว้งไดท้ าการเรียกร้องรัฐบาล 3 ประการ คือ 
  1. ให้มหาวิทยาลยัรามค าแหงรับนักศึกษาทั้ง 9 คน กลบั
เขา้มาศึกษาตามเดิม 
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  2. ให้ ดร.ศักด์ิ ผาสุกนิรันดร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ลาออก 
  3. ใหรั้ฐบาลประกาศใหรั้ฐธรรมนูญภายใน 6 เดือน 
 ขอ้เรียกร้องขอ้ 1. และขอ้ 2. ไดรั้บการตอบสนอง แต่ในขอ้ท่ี 
3. ไม่ไดรั้บการตอบสนอง และในวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้มี
กลุ่มนักศึกษา และอาจารยม์หาวิทยาลยั จ  านวนหน่ึงได้ร่วมกัน
ก่อตั้ง กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญข้ึน และไดเ้รียกร้องต่อรัฐบาล 3 
ประการ คือ 1. ให้รัฐบาลประกาศรัฐธรรมนูญโดยเร็วท่ีสุด โดย
สนัติวธีิ 2. ใหมี้การจดัการศึกษาทางการเมืองเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญท่ี
เป็นประชาธิปไตย และ 3. กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความส านึก 
และหวงแหนประชาธิปไตยของตน 
 ในวนัท่ี 10 ตุลาคม ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาฯ ไดมี้มติเขา้ร่วม
การชุมนุมประทว้งรัฐบาลท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ต่อมาอีกสอง
วัน  น ายสมบั ติ  ธ าร งธัญ ญ วงศ์  เล ข าธิ ก าร ศูน ย์ฯ  พ ร้อม
คณะกรรมการศูนยฯ์ ได้เขา้พบรัฐบาลขอให้ปล่อยตวัผูถู้กจบักุม
ทั้งหมดภายในเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 13 ตุลาคม ซ่ึงรัฐบาลก็มีมติ
ในค ่าวนันั้นให้ปล่อยตวัผูถู้กจบักุม แต่จะตอ้งหาบุคคลมาประกนั
ตัว ซ่ึงกลุ่มนักศึกษารวมทั้ งผู ้ถูกจับกุมไม่ยอมรับในเง่ือนไข
ดงักล่าว ในท่ีสุดเม่ือครบก าหนดเวลาตามท่ีฝ่าย ผูป้ระทว้งยื่นค า
ขาด กลุ่มผูก้ระท าการประทว้งจึงตดัสินใจเคล่ือนขบวนออกจาก
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไปชุมนุมต่อท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
ซ่ึงในขณะนั้นมีผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมประมาณ 500,000 คน โดยมีนาย
เสกสรร ประเสริฐกุล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ เป็นแกนน าในการเคล่ือนขบวน กลุ่มผูป้ระท้วงได้
เคล่ือนตัวต่อไปยงัลานพระบรมรูปทรงม้าตามถนนหน้าสวน
จิตรลดา ในท่ีสุดรัฐบาลก็ยอมปล่อยตวันกัศึกษาและนกัการเมืองท่ี
ถูกจบักุมทั้งหมดอยา่งไม่มีเง่ือนไขในวนัท่ี 13 ตุลาคม หลงัเท่ียงคืน 
และให้ค  ารับรองว่าจะประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฯ ภายใน 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีประกาศส่งผลให้ผูน้  าศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาฯ ประกาศให้
กลุ่มผูป้ระทว้งสลายตวัในเชา้มืดของวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แต่
การปะทะกนัระหว่างผูชุ้มนุมประทว้งกบัฝ่ายกองก าลงัทหารผสม
ปราบจลาจลของรัฐบาลท่ีมีพลต ารวจโทมนตช์ยั พนัธุ์คงช่ืน ผูช่้วย
อธิบดีกรมต ารวจเป็นผูค้วบคุมก็เกิดข้ึนในเช้าตรู่ของ วนัท่ี 14 
ตุลาคม ท่ีบริเวณข้างพระราชวังสวนจิตรลดา จนกลายเป็น
เหตุการณ์นองเลือดจนมี นักศึกษาเสียชีวิตประมาณ 76 คน 
ประชาชนบุกเผากองบญัชาการต ารวจนครบาล กองสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และกรมประชาสัมพนัธ์ แมรั้ฐบาลจะพยายามใช้ก าลงัเขา้
ปราบปรามผู ้ก่อการอย่างเด็ดขาดแต่ก็ไ ม่สามารถประสบ
ความส าเร็จ สาเหตุหน่ึงเพราะพลเอกกฤษณ์ สีวะรา ผูบ้ญัชาการ
ทหารบกไม่ยอมสั่งเคล่ือนกองก าลงัออกมาปราบปรามตามค าสั่ง
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ของรัฐบาล ในท่ีสุดเหตุการณ์มหาวิปโยคส้ินสุดลงเม่ือ 18.54 นาที 
ของวนัท่ี 15 ตุลาคม 2516 เม่ือสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยไดป้ระกาศว่า จอมพลถนอม กิตติขจร ไดล้าออกจากต าแหน่ง
และเดินทางออกนอกประเทศ เช่นเดียวกับจอมพลประภาส         
จารุเสถียร และพนัเอกณรงค ์กิตติขจร การชุมนุมประทว้งจึงจบลง
ดว้ยชยัชนะของฝ่ายประทว้งอีกคร้ังหน่ึง (เพลิง  ภูผา. 2553 : 316) 
 เหตุการณ์การชุมนุมเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จบลงดว้ย
ชยัชนะของนิสิตนกัศึกษา และประชาชน รัฐบาลเผด็จการทหารท่ี
เคยครองอ านาจตอ้งยติุบทบาทพร้อมกบัเดินทางออกนอกประเทศ 
ของ จอมพลถนอม กิตติขจร, จอมพลประภาส จารุเสถียร และพนั
เอกณรงค ์กิตติขจร จากนั้นไดมี้  พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ให้นายสัญญา ธรรมศักด์ิ เป็นนายกรัฐมนตรี บรรยากาศทาง
การเมืองในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม เป็นบรรยากาศแห่ง
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การชุมนุมประทว้งของ
ประชาชนเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง องค์กรอิสระ และกลุ่มผลประโยชน์ 
รวมทั้งพรรคการเมืองเกิดข้ึนมากมาย (โรม บุนนาค. 2549 : 168) 
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การเมืองสมยัรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ 
 ในสมยัของรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศกัด์ิ ตอ้งเผชิญกบัมรสุม
การเมืองอย่างหนัก มีความขัดแยง้ต่างท่ีมีอยู่ก่อนเหตุการณ์ 14 
ตุลาคมไดท้วีข้ึนเป็นล าดบั รัฐบาลตอ้งประกาศข้ึนราคาน ้ ามนัเป็น
คร้ังแรก ซ่ึงมีผลให้สินคา้ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการครองชีพปรับราคา
ตามไปดว้ย รวมถึงกรณีการเผาหมู่บา้นนาทรายท่ีท าใหน้ายธีรยทุธ 
บุญมี ผูน้  าศึกษาในยคุ 14 ตุลาคม น าประชาชนออกมาประทว้งการ
กระท าของเจา้หน้าท่ีท่ีออกปราบปรามคอมมิวนิสต์ แต่กลบัเผา
ห มู่บ้านประชาชน  ในวัน ท่ี  17 ตุลาคม พ .ศ.  2517 ได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงเป็น รัฐธรรมนูญ ท่ี มีความเป็น
ประชาธิปไตยมากฉบับห น่ึ ง ก าหนดให้ มี  2  สภา คือสภา
ผู ้แทนราษฎร  และวุ ฒิ สภ า เน้ื อห าหลักของรัฐธรรม นูญ 
คณะรัฐมนตรีตอ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี
อ่ืน ๆ อยา่งน้อยคร่ึงหน่ึงตอ้งเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยรัฐมนตรีตอ้ง
ไม่เป็นขา้ราชการประจ า หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจและจะท าการคา้
ไม่ได ้(เพลิง ภูผา. 2553 : 320) 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดถู้กจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 
26 มกราคม พ.ศ. 2518 และพรรคประชาธิปัตย์ได้ท่ีนั่งในสภา
ผู ้แทนราษฎร มากท่ีสุด ท าให้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในฐานะ
หวัหน้าพรรคไดรั้บการสนบัสนุนให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
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แต่การแถลงนโยบายของรัฐไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ เป็น
เหตุให้รัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช ต้องลาออกหลงัจากได้
บริหารประเทศมาแลว้ในช่วงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ ถึง 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2518 ซ่ึงเป็นระยะเวลาสั้นๆ 
 หลงัจากรัฐบาลลาออก ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช หวัหนา้พรรค
กิจสังคม ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ีได้ท่ีนั่งในสภาฯ จดัตั้ งรัฐบาล
ผสมท่ีประกอบด้วย 8 พรรคการเมืองได้ส าเร็จและข้ึนด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่การบริหารประเทศตอ้งเผชิญกบัปัญหา
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภยัจากผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ท่ีทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึน ประเทศเพื่อนบ้านอันประกอบด้วย ลาว เขมร 
เวียดนาม ก็เปล่ียนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต ์การเดินขบวนเรียกร้องจากกลุ่มต่างๆ ทัว่ประเทศมีอยู่
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลถึงการขัดแยง้ทางอุดมการณ์ทางการเมือง      
อีกทั้ งยงัมีข่าวอยู่ตลอดว่าทหารจะท าการปฏิวติั ในท่ีสุด ม.ร.ว.      
คึกฤทธ์ิ ปราโมช ก็ยุบสภาผู ้แทนราษฎร ในวนัท่ี 12 มกราคม      
พ.ศ.2516 และจดัใหมี้การเลือกตั้งในวนัท่ี 4 เมษายน ปีเดียวกนั 
 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตยมี์สมาชิกไดรั้บ
การเลือกตั้งเขา้มามากท่ีสุด สภาฯ มีมติสนับสนุนให้ ม.ร.ว.เสนีย ์
ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ์เป็นนายกรัฐมนตรี พรรค
ประชาธิปัตย์จึงเป็นแกนน าในการจัดตั้ งรัฐบาลผสมท่ีมีเสียง
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สนับสนุนมากถึง 215 เสียง จากจ านวนสมาชิกในสภาฯ ทั้งหมด 
279 เสียง แต่การเป็นรัฐบาลคร้ังน้ีตอ้งประสบปัญหาหลายประการ
ไม่แตกต่างไปจากรัฐบาลชุดก่อน  เช่น  ภัยจากผู ้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ท่ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน การเดินขบวนเรียกร้อง          
ซ่ึงเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจนดูเหมือนประเทศมีแต่ความวุน่วาย แต่ปัญหา
ท่ีส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากท่ีสุดก็คือ การไม่
สามารถควบคุมสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลให้อยู่ในวินัยและมี
แนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้ จนในท่ีสุดรัฐบาลก็
ตดัสินใจลาออกในวนัท่ี 23 กันยายน แต่สภาฯ ก็มีมติให้ ม.ร.ว. 
เสนีย ์ปราโมช ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป ท าให้การจดัตั้ง
รัฐบาลของ ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช เกิดข้ึนอีกคร้ังในวนัท่ี 5 ตุลาคม 
ปีเดียวกนั 
 การประท้วงการเดินทางเข้า
ประเทศของจอมพลถนอมเร่ิม
ข ย าย ตั ว จ าก ก ารอ ด อ าห าร ท่ี
ส น าม ห ล ว งไป สู่ ก าร ก่ อ ก าร
ป ร ะ ท้ ว ง ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ธรรมศาสตร์ ในขณะท่ีวิทยกุระจายเสียงในเครือข่ายของทหารก็เร่ง
เร้าปลุกระดมใหค้นเกิดความรู้สึกต่อตา้นการกระท าของขบวนการ
นิสิตนักศึกษามากยิ่งข้ึน และในท่ีสุดเหตุการณ์ท่ีเป็นเสมือนรอย

ท่ีมา :  www.google.co.th 
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ด่างแห่งประวติัศาสตร์การเมืองไทยก็เกิดข้ึนในเช้าตรู่ของวนัท่ี 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลพลเรือนของหม่อมราชวงศ์ เสนีย ์
ปราโมช นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ไวไ้ด ้
คณะนายทหาร 3 เหล่าทพัและอธิบดีกรมต ารวจน าโดย พลเรือเอก 
สงดั ชลออยู ่ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด จึงจ าเป็นตอ้งยดึการปกครอง
ไว ้โดยใช้ช่ือ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน โดยคณะทหารได้
เชิญ ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช ไปปรึกษาหารือท่ีสนามเสือป่า จนกระ
ทั้งรุ่งเชา้ของวนัท่ี 7 ตุลาคม จึงปล่อยตวั ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมชกลบั 
มีหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัถูกหา้มตีพิมพ์และจดัจ าหน่าย เพราะเหตุ
ปัจจยัรุนแรงมีบ่อเกิดจากการตีพิมพ์ภาพอนัเกิดจากการสร้างข่าว
จาบจว้งสถาบนัเบ้ืองสูงภาพหน่ึง (ธรรมนิตย.์ 2553 : 194) 
 ภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถือว่าเป็นยุคแห่ง
เสรีภาพของการเมืองไทย มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมี
ได้อย่างเสรี นอกจากขบวนการนิสิตนักศึกษาแล้ว ยงัมีสหพนัธ์
ชาวนาชาวไร่และสหภาพแรงงาน ตวัแทนของกลุ่มคนท่ีถูกกดข่ี 
เพิ่งจะมีโอกาสเงยหน้าข้ึนเรียกร้องหาความยุติธรรม กรรมกรนัด
หยุดงานกนัมากข้ึน มีกรรมกรนัดหยุดงานเพิ่มมากข้ึนใน ปี พ.ศ. 
2518 เกิดการสไตรคเ์กือบ 800 คร้ัง จนสามารถเรียกร้องให้รัฐบาล
สัญญา ธรรมศกัด์ิ ประกาศอตัราค่าแรงขั้นต ่าได ้ชาวนาชาวไร่ก็มา
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ชุมนุมกนัท่ีทอ้งสนามหลวง เรียกร้องให้รัฐบาลแกปั้ญหาหน้ีสิน
และการครอบครองท่ีดิน จนเป็นเหตุใหก้ลุ่มพลงัของนิสิตนกัศึกษา
เกิดการแตกแยกทางความคิดและแนวปฏิบติั เกิดสหพนัธ์นกัศึกษา
เสรีแห่งประเทศไทยและกลุ่มประชาธิปไตยเพื่ อประชาชน 
(ปช.ปช.) ซ่ึงเป็นกลุ่มนิสิตนกัศึกษาท่ีแยกตวัออกมาจากศูนยก์ลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ท าให้พลังของนิสิต
นักศึกษาขาดเอกภาพและ มีบทบาทดอ้ยลงไป เปิดโอกาสให้ฝ่าย
ตรงข้ามใช้วิ ถีทางทั้ งในและนอกสภาฯ ปลุกเร้าประชาชน            
ใหเ้กิดความรู้สึกเส่ือมศรัทธา และลดความเช่ือมัน่ในพลงัของนิสิต
นักศึกษาวิธีการหน่ึงก็คือ การโฆษณาชวนเช่ือและโจมตีว่ากลุ่ม
นิสิตนกัศึกษาเป็นพวกคอมมิวนิสต ์(โรม บุนนาค. 2549 : 172) ใน
วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่า มีผูใ้ช้ช่ือใน
หนงัสือเดินทางวา่ พี. จารุเสถียร เดินทางมาจากไตห้วนักบัสายการ
บินไชน่าแอร์ไลน์ และมีรถเข้าไปรับถึงเคร่ืองบินโดยไม่ผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ซ่ึงมาทราบภายหลังว่าจอมพล
ประภาส จารุเสถียรได้อ้างว่ามารักษาตาและจะขอพิ สูจน์ข้อ
กล่าวหาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นเหตุให้ศูนยก์ลาง
นิสิตนกัศึกษาฯ ก่อการประทว้งและเกิดการปะทะกบักลุ่มสหพนัธ์
นกัศึกษาและกลุ่มนกัเรียนอาชีวศึกษา จนในท่ีสุดรัฐบาลก็ไดเ้จรจา
ขอร้องให้จอมพลประภาสเดินทางกลับออกไป  ในวัน ท่ี  22 
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สิงหาคม ปีเดียวกัน วนัท่ี 19 กันยายน ปีเดียวกัน จอมพลถนอม 
กิตติขจร ได้พยายามจะเข้ามาในเมืองไทยโดยการบรรพชาเป็น
สามเณรมาจากวดัไทยในสิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นขอ้อา้งว่าจะเขา้มา
อุปสมบทท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงนายสุธรรม แสงประทุม เป็นเลขาธิการ
ศูนยฯ์ได้เรียกประชุมกลุ่มพลงัต่าง ๆ ถึง 156 กลุ่มท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ “กลุ่มแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” 
รณรงคต่์อตา้นการกลบัเขา้มาในประเทศ 
 เชา้วนัท่ี 21 กนัยายน ไดเ้กิดคดีฆ่าแขวนคอ
ชาย 2 คน ท่ีจงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติและเป็นอดีต
นกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคภาคอีสาน มาท างานเป็น
ช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีนครปฐม ขณะออกไปติดโปสเตอร์ขบัไล่
จอมพลถนอม และถูกต ารวจสายตรวจจบั น าไปซอ้มท่ีโรงพกั ก่อน
ตายถูกน ามาแขวนคอ ท าให้กลุ่มนิสิตนกัศึกษาเรียกร้องให้รัฐบาล
สืบหาผูก้ระท าผิดมาลงโทษ และเรียกร้องให้มีการขบัไล่จอมพล
ถนอมออกจากประเทศ โดยศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาฯ ไดป้ระกาศ
จะร่วมกบักลุ่มต่างๆ จดัชุมนุมใหญ่ในวนัท่ี 29 กนัยายน 
 กระแสต่อตา้นการกลบัมาของจอมพลถนอมไดแ้พร่ขยายไป
อย่างรวดเร็ว ทั้ งในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค 
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ในขณะท่ีกลุ่มพลงัฝ่ายขวาก็เร่ิมมีปฏิกิริยาต่อตา้นการเคล่ือนไหว
ของนิสิตนกัศึกษาเช่นกนั 
 การกลบัมาของพระถนอม และกรณีฆาตกรรมพนักงานการ
ไฟฟ้าท่ีจงัหวดันครปฐม โดยเฉพาะประเดน็หลงัไดก้ลายเป็นชนวน
แห่งการขัดแยง้ท่ีรุนแรง เม่ือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และ
หนงัสือพิมพด์าวสยาม ไดตี้พิมพภ์าพของละครลอ้เลียนการแขวน
คอพนักงานการไฟฟ้านครปฐมผิดเพี้ ยนไปจากความจริง และ
พยายามช้ีน าใหเ้ห็นวา่ การแต่งตวัและใบหนา้ของนกัศึกษาผูแ้สดง
ละครมีความละมา้ยคลา้ยคลึงกบัพระบรมโอรสาธิราชฯ อนัถือเป็น
การหม่ินพระบรมเดชานุภาพและเรียกร้องให้พลงัฝ่ายขวาและผูท่ี้
รักสถาบนัพระมหากษตัริย ์มารวมตวักนัท่ีลาน พระบรมรูปทรงมา้ 
ในขณะท่ีสถานีวิทยยุานเกราะในสังกดัของทหารก็ไดก้ระจายเสียง
เพื่อปลุกเร้าและช้ีให้เห็นว่าการกระท าของนิสิตนักศึกษาเป็นการ
กระท าท่ีอุกอาจและควรต่อตา้นศูนยนิ์สิตนกัศึกษาถึงขั้นเรียกร้อง
ให้ รัฐบาลฆ่าประชาชนสัก 30,000 คนเพื่อ 43 ล้านคน (จักษ ์       
พนัธ์ชูเพชร. 2549 : 251-252) 
 การปะทะเกิดข้ึนในเชา้วนัท่ี 6 ตุลาคม เม่ือกลุ่มพลงัท่ีต่อตา้น
นิสิตนกัศึกษาไดพ้ยายามบุกเขา้ไปในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึง
ในวนัเดียวกันเจ้าหน้าท่ีต ารวจและทหารก็ได้เร่ิมระดมยิงนิสิต
นกัศึกษา ท่ีก่อการชุมนุมประทว้ง เป็นเหตุให้ผูชุ้มนุมบาดเจ็บและ
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เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และมีการกระท าท่ีเป็นการทารุณต่อนิสิต
นักศึกษามากมาย เช่น การรุมประชาทัณฑ์นิสิตนักศึกษาท่ีวิ่ง
ออกมาอย่างทารุณโหดร้าย การน าศพนักศึกษาไปเผาโดยใช้ยาง
รถยนต์เป็นเช้ือเพลิง การน าศพไปแขวนคอแลว้รุมท าร้ายและการ
น าศพมดัคอแลว้ลากประจาน เป็นตน้ เหตุการณ์สงบลง เม่ือ “คณะ
ปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน” น าโดย พลเรือเอกสงดั ชลออยู ่ท  าการ
รัฐประหารในค ่าวนัท่ี 6 ตุลาคม อาจกล่าวไดว้่าเหตุการณ์ทั้งหมด  
มีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมืองระหวา่งกลุ่ม
ท่ีมีความคิดแบบหวักา้วหน้ากบักลุ่มท่ีมีความคิดแบบอนุรักษนิ์ยม 
(ฝ่ายขวา) 
 บ่ายของวนัท่ี 6 ตุลาคม คณะทหารท่ีเรียกตัวเองว่า “คณะ
ปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน” ภายใตก้ารน าของ พลเรือเอกสงดั ชลอ
อยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็เข้ายึดอ านาจรัฐบาล
ประกาศยุบสภาผูแ้ทนราษฎร ยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ และใช้กฎ
อยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร มีการกวาดลา้งแกนน านิสิตนักศึกษา
อย่างหนัก ส่งผลให้นักวิชาการ อาจารย ์นักการเมือง นิสิต และ
นักศึกษาถูกกดดันจนต้องหลบหนี เข้าป่ าไป ร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือไม่ก็ต้องเดินทางออกนอก
ประเทศ และให้ใช้ค  าสั่งคณะปฏิรูปฯ เป็นกฎหมายปกครอง
ประเทศ แมต่้อมาจะมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2519 ซ่ึง
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เป็นรัฐธรรมนูญท่ีท าให้อ  านาจแก่นายกรัฐมนตรีมาก โดยเฉพาะ
มาตรา 21 ท่ีรัฐบาลคณะนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ด าเนินนโยบาย
ขวาตกขอบ มีการจบักุมและท ารายผูท่ี้สงสัยว่าอาจกระท าการเป็น
คอมมิวนิสตอ์ยา่งรุนแรง (ธรรมนิตย.์ 2553 : 195) 
 
รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวเิชียร 
 เหมือนกบัรัฐธรรมนูญฯ ฉบบั พ.ศ.2502 หลงัจากนั้นคณะ
ปฏิรูปฯ ได้แต่งตั้ งให้นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี โดยมีสภาท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีซ่ึงสมาชิก              
มาจากคณะปฏิรูปฯ ท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล 
รัฐบาลของนายธานินทร์  กรัยวิเชียร จึงเปรียบเสมือนเป็นเน้ือหอย
ท่ีมีทหารเป็นเปลือกหอยคอยใหค้วามคุม้ครอง 
 นโยบายท่ีโดดเด่นของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียรก็คือ 
การต่อตา้นคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง และการวางแผนการปฏิรูป
การเมืองไว ้12 ปี การต่อตา้นคอมมิวนิสตอ์ยา่งรุนแรงท าใหรั้ฐบาล
ถูกขนานนามว่าเป็นรัฐบาลขวาจัด หรือขวาตกขอบ จากการท่ี
รัฐบาลของนายธานินทร์ไม่มีฐานอ านาจของตนเองเหมือนรัฐบาล
ทหาร จึงมีข่าวการรัฐประหารออกมาอย่างต่อเน่ือง และข่าวลือก็
ปรากฏเป็นความจริงเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2520 พลเอกฉลาด 
หิรัญศิริ อดีตผูบ้ ัญชาการทหารบกท่ีคณะปฏิรูปฯ ปลดออกจาก
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ราชการ ไดน้ าก าลงัเขา้ยึดอ านาจรัฐบาล แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
เป็นผลใหพ้ลเอกฉลาด ถูกประหารชีวติ 
 การพยายามยดึอ านาจรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิดข้ึน
อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ซ่ึงคณะบุคคลซ่ึงส่วนใหญ่    
ก็คือ คณะปฏิรูปฯ ท่ีท าการยดึอ านาจเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
โดยมีพลเรือเอกสงดั ชลออยู ่เป็นหวัหนา้คณะปฏิวติัอีกคร้ัง ขอ้อา้ง
ในการท าการยดึอ านาจก็คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความแตกแยก
ของอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายการพฒันาประชาธิปไตย
ของรัฐบาลท่ีตอ้งใช้เวลาถึง 12 ปี ซ่ึงยาวนานเกินไป ภายหลงัการ
ยึดอ านาจ คณะปฏิวติัไดมี้ค าสั่งยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ ท่ีใชอ้ยู่ และ
ประกาศใชธ้รรมนูญฯ ฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2520 อนัมีลกัษณะเน้ือหา
ท่ีไม่แตกต่างกนันกั นัน่คือสนบัสนุนการปกครองระบอบเผด็จการ 
และให้พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นก็
แต่งตั้ งสมาชิกสภานิติบญัญัติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรต่อไป พลเอกเกรียงศกัด์ิ มีนโยบายใหผู้ท่ี้หนีเขา้ป่ากลบัเขา้มา
ช่วยพัฒนาชาติ มีการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่
ผูต้อ้งหาคดี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 รัฐธรรมนูญถูกร่างเสร็จและประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2521 อยา่งไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดรั้บขนานนามวา่เป็น
รัฐธรรมนูญ “ระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ” เพราะก าหนดให้
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วุฒิสมาชิกและนายกรัฐมนตรีไม่ตอ้งมาจากการเลือกตั้ง และมีบท
เฉพาะกาลอนุญาตใช้ขา้ราชการประจ าสามารถด ารงต าแหน่งเป็น
ข้าราชการเมืองได้ รัฐบาลจดัให้มีการเลือกตั้ งในวนัท่ี 22 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2522 (เพลิง ภูผา. 2553 : 359) 
 ปรากฏว่าพรรคกิจสังคมไดท่ี้นัง่ในสภาฯ มากท่ีสุด แต่เม่ือมี
การเสนอช่ือผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี มติจากทั้งสภาฯ เสนอ 
พลเอกเกรียงศกัด์ิ เป็นนายกรัฐมนตรีอีก แต่การเป็นนายกรัฐมนตรี
ในคร้ังน้ีตอ้งประสบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นราคาน ้ ามนัโลกท่ี
ปรับตัวสูงข้ึน  จนท าให้ รัฐบาลต้องประกาศข้ึนราคาน ้ ามัน
ภายในประเทศ การเดินขบวนและชุมนุมประทว้งของประชาชน    
ก็ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคญัคือ การท่ีคณะนายทหารใน
กองทพัมีการเคล่ือนไหวกดดนัจนรัฐบาลของพลเอกเกรียงศกัด์ิตอ้ง
ลาออกในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2523 ท าให้การอภิปรายตอ้ง
ยกเลิกไป (อมร รักษาสัตย.์ 2544 : 81) 
 
รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
 ภายหลงัจากการลาออกของรัฐบาล สภาฯ ไดมี้มติสนบัสนุน 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ    
ผู ้บัญชาการทหารบกในขณะนั้ น เป็นนายกรัฐมนตรี ส่วน
คณะรัฐมนตรีประกอบดว้ย พรรคกิจสังคม ชาติไทย ประชาธิปัตย ์
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ชาติประชาชน และสยามประชาธิปไตย การท่ีพลเอกเปรม ไดรั้บ
การสนับสนุนจากหลายฝ่าย อาจเป็นเพราะเป็นผูท่ี้มีภาพพจน์    
แห่งความซ่ือสัตยแ์ละมีความเป็นกลาง รัฐบาลของพลเอกเปรมมี
นโยบายท่ีโดดเด่นประการหน่ึงก็คือ “การเมืองน าการทหาร”      
เพื่อใชต่้อตา้นการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสตซ่ึ์งไดผ้ลเป็นอยา่ง
มาก ประกอบกับประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์แถบอินโดจีนเกิดความแตกแยกกัน ท าให้ภัยจาก
ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ต่อมาได้มีการ
ปรับคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีพรรค   กิจสงัคมและชาติประชาชนร่วม
อยูด่ว้ย 
 ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกเปรม ได้เกิดการ
พยายามก่อรัฐประหารข้ึนในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ภายใตก้าร
น าของ พลเอกสัณห์ จิตปฏิมา รองผูบ้ญัชาการทหารบก และทหาร
กลุ่ม จปร. 7 ไดพ้ยายามยึดอ านาจรัฐบาลแต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
19 มีนาคม พ .ศ. 2526 พลเอกเปรม ประกาศยุบสภาฯ ทั้ ง ท่ี
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจะครบวาระในวันท่ี 22 เมษายน ปี
เดียวกัน คืออีกประมาณหน่ึงเดือนเท่านั้ น แต่ด้วยกระแสความ
ขดัแยง้ในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญฯ เพื่อยึด บทเฉพาะกาลท่ีก าลงัจะ
ถึ งวาระให้ ค งไว้เพื่ อ วุ ฒิ ส ม าชิ กจะได้ มี อ  าน าจใกล้ เคี ย ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนฯ แมว้า่การยืน่ญตัติขอแกไ้ขรัฐธรรมนูญฯ จะตก
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ไป แต่พลเอกเปรมได้ตดัสินใจยุบสภาฯ และจดัให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ หลงัการเลือกตั้งพรรคกิจสงัคมยงัครองท่ีนัง่ในสภาฯ มากเป็น
อนัดบัหน่ึง แต่พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย ์พรรคประชากร
ไทย และพรรคชาติประชาธิปไตย ก็สนบัสนุนให้พลเอกเปรมเป็น
นายกรัฐมนตรี ส่วนพรรคชาติไทยไม่ได้เขา้ร่วมรัฐบาลทั้งท่ีเคย
บริหารประเทศร่วมกนัมาตั้งแต่ตน้ ทั้งน้ีอาจเพราะพลตรีประมาณ 
อดิเรกสาร หัวหน้าพรรคแสดงท่าทีว่าพรรคชาติไทยควรเป็นแกน
น าในการจดัตั้งรัฐบาล เพราะมีท่ีนั่งในสภาฯ มากเป็นอนัดบัสอง
รองจากพรรค กิจสั งคม ท่ีหัวหน้ าพรรคไม่พ ร้อม ท่ี จะ เป็น
นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างฐานอ านาจแก่รัฐบาล พลเอกเปรม
จึงนั่งควบในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก
ต าแหน่งหน่ึง ส่วนกองทพัก็แต่งตั้งให้พลเอกอาทิตยด์ ารงต าแหน่ง 
ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดควบอีกต าแหน่งหน่ึงดว้ยเช่นกนั 
 แต่เม่ือรัฐบาลด าเนินนโยบายลดค่าเงินบาทเป็นคร้ังท่ีสอง   
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 กระแสความขัดแยง้ระหว่าง
รัฐบาลกับผู ้น ากองทัพก็ เกิด ข้ึน เม่ือพลเอกอาทิตย์ได้แสดง            
ความคิดเห็นท่ีคดัคา้นและโจมตีการลดค่าเงินบาทของรัฐบาล 
 การพยายามก่อรัฐประหารได้เกิดข้ึนอีกคร้ัง เม่ือนายทหาร
นอกประจ าการ คือ พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ พลเอกเสริม ณ 
นคร พลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และพนัเอกมนูญ รูปขจร 



228 

พยายามยึดอ านาจรัฐบาลอีกค ร้ังห น่ึ งเม่ือว ัน ท่ี  9  กันยายน            
พ.ศ.2528 แต่ก็ต้องล้มเหลว เพราะทหารกลุ่ม จปร. 5 ท่ีคุมก าลงั
ส่วนใหญ่ของกองทัพไม่ให้ความร่วมมือ ต่อมา พลเอกอาทิตย ์       
ก็ถูกปลดจากต าแหน่งผูบ้ ัญชาการทหารบก แล้วแต่งตั้ง พลเอก
ชวลิต ยงใจยทุธ เสนาธิการทหารบกข้ึนด ารงต าแหน่งแทน เพื่อเป็น
การสกัดกั้นบทบาทและอ านาจทางการเมืองของพลเอกอาทิตย ์             
แลว้จดัให้มีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกนั จากผลการ
เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตยไ์ดท่ี้นัง่ในสภาฯ มากเป็นอนัดบัหน่ึง แต่
ถึงอย่างไรสภาฯ ก็มีมติสนับสนุนพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี 
โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลคือ พรรคประชาธิปัตย ์พรรคชาติไทย พรรค
กิจสังคม และพรรคราษฎร แต่รัฐบาลก็บริหารประเทศอยู่ได้ไม่
น าน  โดยส าเห ตุส าคัญ ม าจากความขัดแย ้งภ ายในพรรค
ประชาธิปัตย ์เม่ือนายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าพรรคให้การส่งเสริม 
นายพิ จิตร รัตตกุล บุตรชายข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
เป็ นอย่างม าก  จนกลาย เป็น ปัญหาในการพิ จารณ ารับ ร่าง
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิท่ีสมาชิกพรรค ซ่ึงเป็นฝ่ายรัฐบาลกลบัออก
เสียงไม่รับร่าง จนเป็นเหตุให้นายพิชยั แสดงความรับผิดชอบโดย
การลาออกจากหัวหน้าพรรค ประกอบกบักระแสคดัคา้นการเป็น
นายกรัฐมนตรีของ พลเอกเปรม ท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง ในท่ีสุด 
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พลเอกเปรมก็ประกาศยุบสภาฯ และจดัให้มีการเลือกตั้งในเดือน
กรกฎาคมปีเดียวกนั 
 การเลือกตั้งคร้ังน้ี มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหลายประการ 
กล่าวคือ พรรคชาติไทย ได้ท่ีนั่งในสภาฯ มากท่ีสุด และมีพรรค
การเมืองใหม่เกิดข้ึนคือ พรรคพลงัธรรม ของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง 
ท่ีกวาดท่ีนั่งในกรุงเทพมหานครฯ ไปไดม้ากจนกลายเป็นคู่แข่งท่ี
ส าคัญของพรรคประชาธิปัตยใ์นเขตของกรุงเทพฯ กระแสการ
ต่อต้านการกลบัมารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกเปรม       
มี ม าก ข้ึน  ตั้ งแ ต่ ก่ อนการ เลื อกตั้ ง  และ มี ก าร เรี ยก ร้อ งให้
นายกรัฐมนตรีตอ้งมาจากการเลือกตั้ง ประกอบกบัทหารก็ไม่ได้
สนบัสนุนพลเอกเปรมหนกัแน่นเหมือนเดิม ท าให้พรรคการเมือง
อนัประกอบดว้ย พรรคชาติไทย พรรคกิจสงัคม พรรคประชาธิปัตย ์
พรรคราษฎร พรรคมวลชน และพรรคสหประชาธิปไตย สนบัสนุน 
พลตรีชาติชาย ชุณหะวณั หวัหนา้พรรคชาติไทยเป็นนายกรัฐมนตรี 
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รัฐบาลพลตรีชาติชาย ชุณหะวณั 
 พ ล ต รี ช า ติ ช า ย เป็ น น าย ก รั ฐ ม น ต รี ค ว บ ต า แ ห น่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และต่อมามีการขอเล่ือนยศเป็น
พลเอก ผลงานของรัฐบาลพลเอกชาติชายท่ีส าคัญคือ นโยบาย                 
ดา้นการต่างประเทศ และการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมีความกา้วหนา้
อย่างมาก มีการด าเนินนโยบายเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้
ตามนโยบาย “เศรษฐกิจน าการทหาร” มุ่งสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ (New Industrial Country: NIC) แต่ปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลก็มีอยูต่ลอดเวลา ในดา้นกองทพัก็มีรอยร้าว
มาตั้งแต่ความขดัแยง้ระหว่างพลเอกสุจินดา คราประยรู กบั จ่าสิบ
เอกทรงธรรม ปัญญาดี สมาชิกสภาฯ พรรคชาติไทย และเม่ือ        
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากราชการมาร่วมรัฐบาลเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กองทัพจึงมีพลเอกสุนทร                                 
คงสมพงษ์ เป็นผูบ้ ัญชาการทหารสูงสุด และพลเอกสุจินดา ครา
ประยรู เป็นผูบ้ญัชาการทหารบก  ท าให้ทหารกลุ่ม จปร. 5 ข้ึนมามี
อ านาจในกองทพัอย่างมาก ความขดัแยง้ระหว่างทหารกบัรัฐบาล 
ท าใหท้หารมีการพบปะรับประทานอาหารเชา้ในวนัพุธเป็นประจ า
ระหวา่งนายทหารชั้นผูใ้หญ่และนายกรัฐมนตรีเร่ิมขาดตอน รัฐบาล
ของพลเอกชาติชายก็ตอ้งยุติบทบาทลงในเช้าวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2534 เม่ือ “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช.” 
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ไดเ้ขา้ยึดอ านาจเป็นผลส าเร็จโดยการจ้ีตวั นายกรัฐมนตรีขณะอยู่
บนเคร่ืองบิน C-130 ของกองทพัอากาศ เพื่อน าพลเอกอาทิตย ์ก าลงั
เอก ไปเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณในการเข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
 
รัฐบาลช่วงคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
 รสช. อา้งเหตุผลการท ารัฐประหารว่า รัฐบาลมีการฉ้อราษฎร์
บงัหลวง และใชอ้  านาจกดข่ีข่มเหงขา้ราชการประจ าผูซ่ื้อสัตยสุ์จริต 
เป็นเผด็จการรัฐสภา ท าลายสถาบนัทางทหาร และบิดเบือนคดีลม้
ลา้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์แลว้ให้ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ 
ขา้ราชการ และผูมี้ประสบการณ์สูงมากกว่าท่ีจะเป็นรักการเมือง
หรือทหาร จนหลายคนเรียกรัฐบาลชุดน้ีว่าเป็น “รัฐบาลเทคโน
แครต” นอกจากน้ียงัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นของ
นกัการเมืองท่ีร ่ ารวยผิดปกติ จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ปรากฏว่ามีนักการเมืองท่ีร ่ ารวยผิดปกติรวม 24 คน และถูกสั่งยึด
ทรัพย ์10 คน (จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร. 2549 : 261-262) 
 ความเป็นอิสระของรัฐบาลนายอานนัท ์ปันยารชุน ซ่ึงไม่ยอม
อยู่ใตอ้าณัติทหารและบริหารบา้นเมืองด้วยความสะอาด บริสุทธ์ิ 
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ตามหลกัวิชาการ จนเกิดความรู้สึกว่ามีความขดัแยง้กนัข้ึนระหว่าง 
รสช. และรัฐบาล นอกเหนือจากนั้ นประเด็นการแปรญัตติ
รัฐธรรมนูญฉบับท่ีร่าง โดยคณะกรรมการชุดแรก 20 คน โดย
คณะกรรมาธิการวิสามญั 25 คน ไดน้ าไปสู่ความขดัแยง้อยา่งหนกั 
โดยเฉพาะบทเฉพาะกาลท่ีเปิดทางให้ข้าราชการประจ าด ารง
ต าแหน่งขา้ราชการการเมืองได ้อ านาจของวุฒิสมาชิกในการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ และตวันายกรัฐมนตรีท่ีไม่จ าเป็นตอ้งผา่นการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ ต่อมาไดมี้การจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรในท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ผลการ
เลือกตั้งปรากฏว่า พรรคสามคัคีธรรม ซ่ึงเป็นพรรคเฉพาะกิจของ 
รสช. ไดค้ะแนนเสียงในสภาฯ มากท่ีสุด จึงไดเ้ป็นแกนน าในการ
จดัตั้งรัฐบาลร่วมกบัพรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากร
ไทย และพรรคราษฎร ทนัทีท่ีเลือกตั้งเสร็จ ก็มีการประชุมพรรคหา้
พรรคท่ีบา้นพกักองบญัชาการทหารอากาศ ประกาศแต่งตั้งรัฐบาล 
โดยต่อมาก็ไดเ้สนอช่ือนายณรงค์ วงศว์รรณ หวัหนา้พรรคสามคัคี
ธรรม เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกนัก็มีกระแสตา้นการเอาคน
นอกมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตามมารยาททางการเมือง นายณรงค ์
วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมสมควรด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี แต่ก็เกิดปัญหาเพราะมีส่วนพวัพนักบัยาเสพติดจน
สหรัฐอเมริกาไม่ออกวซ่ีาเขา้ประเทศให ้
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 แกนน าของทั้ง 5 พรรคร่วมรัฐบาลจึงเสนอช่ือ พลเอกสุจินดา 
คราประยรู ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 7 เมษายน ทั้งท่ีพลเอกสุ
จินดาเคยให้ค  ามัน่ว่าจะไม่ขอรับต าแหน่งทางการเมืองใดๆ ทั้งส้ิน 
โดยพลเอกสุจินดาอธิบายว่าเป็น “การเสียสัตย์เพื่อชาติ”  ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจึงเป็นเคร่ืองตอกย  ้าถึงความพยายามสืบทอดอ านาจทาง
การเมืองของ รสช. จากกลไกทางรัฐธรรมนูญท่ีเปิดช่องให้โดยไม่
ต้องผ่านวิถีทางประชาธิปไตยและไม่ต้องลาออกจากการเป็น
ข้าราชการประจ าของกองทัพ กระแสการคัดค้านการข้ึนด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร ส่งผล
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนมีคนลม้ตายและ
สูญหายไปจ านวนมาก ในท่ีสุดพลเอก สุจินดาก็ตอ้งกราบบงัคมทูล
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือว ัน ท่ี  20 พฤษภาคม         
พ.ศ. 2535 
 
สรุป 
 บทบาทของขบวนการนกัศึกษาโดยศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษา
แห่งประเทศไทยได้สร้างผลงานเป็นท่ียอมรับจากประชาชนเช่น 
ตั้งแต่การรณรงคต่์อตา้นการซ้ือสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่นการรณรงค์
คดัคา้นต่อค าประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 299 รวมถึงการเขียน
บทกวีช่ือ “บันทึก ทุ่งใหญ่” การรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษา      
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เพื่อประทว้งรัฐบาลมี ชุมนุมท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ไดเ้กิดการ
ปะทะกันระหว่างผูชุ้มนุมประท้วงกับฝ่ายกองก าลังทหารผสม
ปราบจลาจลของรัฐบาลท่ีมีพลต ารวจโทมนตช์ยั พนัธุ์คงช่ืน ผูช่้วย
อธิบดีกรมต ารวจเป็นผู ้ควบคุมก็เกิดข้ึนในเช้าตรู่ของวนัท่ี 14 
ตุลาคม ท่ีบริเวณข้างพระราชวังสวนจิตรลดา จนกลายเป็น
เหตุการณ์นองเลือดจนมี นักศึกษาเสียชีวิตประมาณ 76 คน 
ประชาชนบุกเผากองบญัชาการต ารวจนครบาล กองสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ผลของการประท้วงจบลงด้วยชัยชนะของนิสิตนักศึกษา 
และประชาชน รัฐบาลเผด็จการทหารท่ีเคยครองอ านาจต้องยุติ
บทบาทพร้อมกับเดินทางออกนอกประเทศ ของ จอมพลถนอม 
กิตติขจร, จอมพลประภาส จารุเสถียร และพนัเอกณรงค์ กิตติขจร 
จากนั้นไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้นายสัญญา ธรรม
ศกัด์ิ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ตอ้งเผชิญกบัมรสุมการเมืองอยา่งหนกั 
มีความขดัแยง้ต่างท่ีมีอยู่ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคมได้ทวีข้ึนเป็น
ล าดบั รัฐบาลตอ้งประกาศข้ึนราคาน ้ ามนัเป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีผลให้
สินค้าต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการครองชีพปรับราคาตามไปด้วย ผูน้  า
ศึกษาในยคุ 14 ตุลาคม ไดน้ าประชาชนออกมาประทว้งการกระท า
ของเจา้หน้าท่ี  ท่ีออกปราบปรามคอมมิวนิสต์ แต่กลบัเผาหมู่บา้น
ประชาชน การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ผลพรรค
ประชาธิปัตย์ได้ท่ีนั่งในสภาฯ มากท่ีสุด ท าให้  ม .ร.ว. เสนีย ์
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ปราโมช ในฐานะหัวหน้าพรรคได้รับการสนับสนุนให้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่การแถลงนโยบายของรัฐไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นเหตุให้รัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย ์
ปราโมช ตอ้งลาออกหลงัจากไดบ้ริหารประเทศมาแลว้ในช่วงวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 ซ่ึงเป็นระยะเวลาสั้นๆ 
 หลงัจากรัฐบาลลาออก ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช หวัหนา้พรรค
กิจสังคม ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ีได้ท่ีนั่งในสภาฯ จดัตั้ งรัฐบาล
ผสมท่ีประกอบด้วย 8 พรรคการเมืองได้ส าเร็จและข้ึนด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่การบริหารประเทศตอ้งเผชิญกบัปัญหา
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภยัจากผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ท่ีทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึน ประเทศเพื่อนบ้านอันประกอบด้วย ลาว เขมร 
เวียดนาม ก็เปล่ียนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต ์การเดินขบวนเรียกร้องจากกลุ่มต่างๆ ทัว่ 
 ความวุ่นวายในสังคมเร่ิมก่อเคา้เม่ือจอมพลถนอมเดินทางเขา้
มาในประเทศเม่ือ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2519 หลงัจากบวชเป็น
เณรท่ีวดัไทย การกลับมาของพระถนอม และกรณีฆาตกรรม
พนักงานการไฟฟ้าท่ีจงัหวดันครปฐม โดยเฉพาะประเด็นหลงัได้
กลายเป็นชนวนแห่งการขดัแยง้ท่ีรุนแรง การปะทะเกิดข้ึนในเช้า
วนัท่ี 6 ตุลาคม เม่ือกลุ่มพลงัท่ีต่อตา้นนิสิตนกัศึกษาไดพ้ยายามบุก
เข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงในวนัเดียวกันเจ้าหน้าท่ี
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ต ารวจและทหารก็ได้เร่ิมระดมยิงนิสิตนักศึกษา ท่ีก่อการชุมนุม
ประทว้ง เป็นเหตุให้ผูชุ้มนุมบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
เหตุการณ์สงบลงเม่ือ “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” น าโดย 
พลเรือเอกสงดั ชลออยู ่ท  าการรัฐประหาร หลงัจากนั้นพลเอกเกรียง
ศกัด์ิ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ ก็ประสบปัญหาน ้ ามนัโลก
ข้ึนราคา ท าให้ข้ึนราคาน ้ ามนัภายในประเทศท าให้พลเอกเกรียง
ศกัด์ิ ตอ้งลาออกพลเอกเปรม เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงการปกครอง
พลเอกเปรมเกิดการพยายามก่อรัฐประหารข้ึนในวนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2524 ภายใตก้ารน าของ พลเอกสณัห์ จิตปฏิมา นอกจากน้ีไดมี้
การพยายามก่อรัฐประหารได้เกิดข้ึนอีกคร้ัง เม่ือนายทหารนอก
ประจ าการ คือ พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ พลเอกเสริม ณ นคร 
พลเอกยศ เทพหัสดิน ณ อยธุยา และพนัเอกมนูญ รูปขจร พยายาม
ยดึอ านาจรัฐบาลอีกคร้ังหน่ึง  
 หลงัจากพลเอกเปรมไม่รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวณั ก็เป็นนายกรัฐมนตรีหลงัจากนั้นรัฐบาลของพล
เอกชาติชายก็ต้องยุติบทบาทลงใน เช้าว ัน ท่ี  23 กุมภาพันธ์           
พ.ศ. 2534 เม่ือ “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช.” 
ไดเ้ขา้ยึดอ านาจเป็นผลส าเร็จโดยการจ้ีตวั นายกรัฐมนตรีขณะอยู่
บนเคร่ืองบิน C-130 ของกองทพัอากาศ รสช. ได้ให้นายอานันท ์
ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาได้มีการจัดการเลือกตั้ ง
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สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรในท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ผลการ
เลือกตั้งปรากฏว่า พรรคสามคัคีธรรม ซ่ึงเป็นพรรคเฉพาะกิจของ 
รสช. ได้คะแนนเสียงในสภาฯ มากท่ีสุดเสนอช่ือนายณรงค์ วงศ์
วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็เกิด
ปัญหาเพราะมีส่วนพวัพนักบัยาเสพติดจนสหรัฐอเมริกาไม่ออกวซ่ีา
เข้าประเทศให้เร่ิมมี กระแสการคัดค้านการข้ึนด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา ส่งผลก่อให้เกิดเหตุการณ์ 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 จนมีคนลม้ตายและสูญหายไปจ านวนมาก 
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บทที ่10 
การเมืองการปกครองช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 

 
บทน า 
 กงลอ้ประวติัศาสตร์ไดห้มุนซ ้ ารอยเดิมเสมอ ประวติัศาสตร์
ไทยตอ้งจารึกความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมือง ไดเ้ร่ิมปริแตก
เพิ่มมากข้ึนจากเหตุการณ์ ตุลามหาวปิโยคท่ีผา่นมา บทเรียนในอดีต 
ไม่ไดถู้กน ามาถ่ายทอดประสบการณ์ความเจ็บปวดกบัสังคมไทย 
ความขัดแยง้ทางความคิดทางการเมือง และต่างฝ่ายก็เรียกร้อง
ความชอบธรรมทางการเมือง การสืบทอดต าแหน่งทางการเมือง 
เสียสัตยเ์พื่อชาติ รักษาผลประโยชน์ใหก้บักลุ่ม พวกพอ้ง ไดบ้นัทึก
ความสูญเสียชีวิตของผูค้นในสังคมและก็ด าเนินต่อไปท่ามกลาง
กระแสดการเปล่ียนแปลงของโลก 
 
เหตุการณ์ 17 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
 เป็ น เห ตุ ก าร ณ์ สื บ เน่ื อ งม าจ าก ก าร เข้ า รั บ ต าแห น่ ง
นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยรู แกนน าคนส าคญัของ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ท่ียอมเสียสัตย ์            
เพื่อชาติข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรี (เพลิง ภูผา. 2553 : 320) กระแส
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ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนท่ีมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง 
พรรคการเมืองฝ่ายคา้นไดก้ล่าวปราศยับริเวณลานพระบรมรูปทรง
มา้  มีประชาชนสนใจฟังอภิปรายประมาณ 100,000 คนไดเ้พิ่มข้ึนมี
การชุมนุมคัดค้านเร่ิมจากสององค์กรหลักเป็นแกนน า นั่นคือ 
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และสหพันธ์             
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ท่ีจดัให้มีการชุมนุมใน
วนัท่ี  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ท่ีท้องสนามหลวง และวนัท่ี  6 
พฤษภาคม ท่ีหน้ารัฐสภา ประกอบกบัการอดอาหาร ประทว้งของ
ร้อยตรีฉลาด วรฉัตร ท่ีได้เร่ิมอดข้าวประท้วง อย่างอสิงหาหน้า
รัฐสภา ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2535 โดยมีป้ายด าแขวนขอ้ความ
วา่ “ข้อขอพลีชีพ เพ่ือประชาธิปไตย นายกรัฐมาตรีต้องมาจากการ
เลือกตั้ง” และนางประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ ท่ีไดด้ าเนินมาก่อน
แลว้ระยะหน่ึง ซ่ึงได้รับความสนใจและ  ให้การร่วมมือจากนิสิต
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ต่อมา พลตรีจ าลอง        
ศรีเมือง ก็ได้โดยประกาศบนเวทีท่ีสนามหลวง ว่าเข้าร่วมการ
ประทว้งดว้ยการอดอาหารในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการ
เรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันคัดค้านแสดงพลังคัดค้านรัฐบาล       
สุ จินดา คราประยูร  ซ่ึ ง เป็น  วัน ท่ี มีการนัด ชุม นุมค ร้ังใหญ่  
(พีระพงษ ์สิทธิอมร. 2549 : 271) 
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(เหตุการณ์ปี พ.ศ. 2535) 
ท่ีมา :  www.google.co.th 

 การประกาศอดอาหารของพลตรีจ าลองส่งผลให้เกิดการ
ต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัสูงจนมีผูเ้ขา้ร่วมการ
ประท้วงมาก ข้ึน เป็น จ าน วนกว่าห้ าแสนคน  มี การติด ต่อ
ประสานงานกนัดว้ยโทรศพัทมื์อถือเรียกกนัวา่ “มอ็บมือถือ” การท่ี
พลตรีจ าลองประกาศอดอาหารส่งผลให้สององค์กรแรกถูกลด
บทบาทลงไปอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากในวนัท่ี 7 พฤษภาคม             
เม่ือพลตรีจ าลองไดเ้คล่ือนยา้ยกลุ่มผูชุ้มนุมจากหน้ารัฐสภาไปยงั
สนามหลวง ทั้งท่ีองคเ์ร่ิมการชุมนุม คือ ครป. และ สนนท. รวมทั้ง
องคก์รอ่ืนๆ ยงัไม่มีมติในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด จนกลายเป็นขอ้ขดัแยง้
ภายใน แต่ถึงอย่างไรกลุ่มผูท้  าการคดัค้านโดยการน าของพลตรี
จ าลองก็ต้องเค ล่ือนย้ายไป ชุมนุมประท้วงต่อ ท่ี อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยในวนัท่ี 8 พฤษภาคม เพราะทางราชการอ้างว่า

http://www.google.co.th/
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ตอ้งการใช้พื้นท่ีสนามหลวงทั้งหมดเพื่อจดังานเน่ืองในวนัวิสาข  
บูชา (โรม บุณนาค. 2549 : 235) 
 จากประเดน็ความขดัแยง้ของกลุ่มผูชุ้มนุมไดก้ลายเป็นโอกาส
แก่รัฐบาลในการท่ีจะขยายภาพแห่งความขัดแยง้ โดยการฉวย
โอกาสออกแถลงการณ์ฉบบัท่ี 1 วา่ ครป. และ สนนท. ไดส้ลายการ
ชุมนุมแลว้เพื่อให้เกิดความสับสนในกลุ่มผูชุ้มนุม ซ่ึงทาง สนนท. 
ได้แก้ปัญหาโดยการเคล่ือนยา้ยชุมนุมท่ียงัคงเหลือในบริเวณ
สนามหลวงไปยงัอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ตามกลุ่มของ พลตรี
จ าลองท่ีท าการเคล่ือนยา้ยไปก่อนแล้ว ท าให้รัฐบาลต้องออก
แถลงการณ์ฉบบัท่ี 2 โดยกล่าวหาว่า นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
แกนน าของ สนนท. ไดฝ่้าฝืนมติของ สนนท.ท่ีพาผูชุ้มนุมประทว้ง
เคล่ือนยา้ยไปยงัอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยหวงัสร้างความ
สบัสนภายในกลุ่มผูค้ดัคา้น แต่ความสบัสนในประเดน็ความขดัแยง้
ภายใน แกนน าผูชุ้มนุมไดย้ติุลงเม่ือมีการปรากฏตวัของ นายโคทม 
อารียา ท่ีถนนราชด าเนิน และประกาศว่า ครป. และ สนนท. ยงัคง
ใหก้ารสนบัสนุนการชุมนุมต่อไป 
 ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม พลตรี
จ าลอง ได้ประกาศยกเลิกการอด
อ าห า ร โ ด ย ก า ร ข อ ม ติ จ า ก
ประชาชนท่ีเข้าร่วมการชุมนุมท่ี ท่ีมา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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บริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเพื่อจะไดเ้ป็นแกนน าในการต่อสู้
คดัคา้นรัฐบาลต่อไป ซ่ึงภายหลงัการยติุการอดอาหาร พลตรีจ าลอง
ก็ประกาศลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลงัธรรมเพื่อแสดง
เจตนาว่าการมาประท้วงคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เรียกร้องให้พลเอก            
สุจินดาลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่ได้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคพลงัธรรมท่ีตนเองเป็นหวัหนา้
พรรคแต่อยา่งใด การชุมนุมประทว้งไดย้ติุลงในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
โดยมีการนัดหมายการกลับมาชุมนุมกันใหม่อีกคร้ังในวนัท่ี 17 
พฤษภาคม ซ่ึงในระหวา่งยติุการชุมนุม แกนน าของกลุ่มผูชุ้มนุมได้
มีการจดัตั้ง “สมาพนัธ์ประชาธิปไตย” ข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
อันประกอบด้วยกรรมการ 7 คน เพื่ อ เป็นองค์กรน าในการ
เคล่ือนไหวเรียกร้อง (จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร. 2549 : 238) 
 การชุมนุมในช่วงท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม ตามท่ี
ไดมี้การนดัไว ้ผูท่ี้เขา้ร่วมการชุมนุมส่วนใหญ่ยงัคงเป็นคนชั้นกลาง
เห มือนในช่วงแรกของการชุมนุม  อัน เป็นภาพสะท้อน ถึง           
การมาชุมนุมประทว้งท่ีปราศจากการจดัตั้ง จนเม่ือเวลาประมาณ 
21.00 น. กลุ่มผูชุ้มนุมจึงไดมี้การเคล่ือนยา้ยจากสนามหลวงไปยงั
ท าเนียบรัฐบาล เม่ือขบวนผูชุ้มนุมมาถึงบริเวณสะพานผา่นฟ้า ก็ไม่
สามารถเดินทางต่อไปได ้เพราะเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดน้ าร้ัวลวดหนาม
มากั้นและใชร้ถดบัเพลิงฉีดน ้ าใส่กลุ่มผูชุ้มนุมจนกลายเป็นสาเหตุ
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ให้เกิดการปะทะกนั ประกอบกบัทางรัฐบาลไดมี้ค าสั่งให้ใชก้ าลงั
เขา้ปราบปราม จนเป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 40 คน และหาย
สาบสูญอีกจ านวนมาก เหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงโดยมีพระบารมี
ปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคืนวันท่ี   20 
พฤษภาคม ภายหลงัการโปรดเกลา้ฯ ให้พลเอกสุจินดา และพลตรี
จ าลอง เขา้เฝ้า สุดทา้ย พลเอกสุจินดาก็ไดก้ราบบงัคมทูลฯ ลาออก
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ประธาน
รัฐสภาไดเ้สนอช่ือ นายอานนัท์ ปันยารชุน ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี
อีกวาระห น่ึ ง  และ รัฐบาลของนายอานันท์ ได้ มี ก ารแก้ไข
รัฐธรรมนูญในบางมาตราให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน 
โ ด ย เฉ พ าะ ก าร ก าห น ด ให้ น าย ก รั ฐ ม น ต รี ต้ อ งม าจ าก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และจดัให้มีการเลือกตั้งข้ึนในวนัท่ี 13 
กนัยายน พ.ศ. 2536 จากเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 17-20 พฤษภาคม 2535 
ท่ี เรียกว่า “พฤษภาทมิฬ” นั้ น มองได้ว่าเป็นการช่วงชิงอ านาจ
ระหวา่งทหารกบัชนชั้นกลาง 
 การเลือกตั้งคร้ังน้ีพรรคสามคัคีธรรมก็สลายตวัไป โดยนาย
ณรงค์  วงศ์วรรณ  ผู ้ เคย เป็นหั วหน้ าพรรคได้ย ้ายไปสั งกัด
พรรคชาติไทย ส่วนในพรรคชาติไทยเองก็มีการเปล่ียนแปลง                     
โดยพลเอกชาติชาย หัวหน้าพรรคลาออกไปตั้ งพรรคใหม่ช่ือ 
พรรคชาติพฒันา ผลการเลือกตั้งในคร้ังน้ี พรรคประชาธิปัตยไ์ดท่ี้
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นั่งในสภาฯ สูงสุด ส่งผลให้ นายชวน 
หลีกภยั หัวหน้าพรรคข้ึนด ารงต าแหน่ง
น าย ก รั ฐ ม น ต รี  ซ่ึ ง ค ณ ะ รั ฐ บ าล
ประกอบดว้ย พรรคประชาธิปัตย ์พรรค
กิจสังคม  พรรคความหวงัใหม่ พรรค
เอกภาพ  และพรรคพลังธรรม  การ

บริหารประเทศของรัฐบาลนายชวนเร่ิมแสดงถึงความขดัแยง้ เม่ือ
พรรคกิจสังคมได้ลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาล นายชวนจึงเลือก
พรรคเสรีธรรมเข้าร่วมรัฐบาล แต่ปลายปี 2537 พรรคความหวงั
ใหม่ก็ลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซ่ึงก่อนหน้านั้นพรรค
ฝ่ายค้านได้ตกลงกันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย ์
เพราะฉะนั้นการลาออกของพรรคความหวงัใหม่ยอ่มตอ้งส่งผลให้
รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนไม่ถึงก่ึงหน่ึง ซ่ึงรัฐบาลจะต้องลาออก
หรือไม่กต็อ้งยบุสภา 
 แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้ น เม่ือพรรคชาติพัฒนาฝืน
ข้อตกลงของพรรคฝ่ายค้านไปเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาล แล้วความ
ขดัแยง้ทั้ งภายในพรรคและระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก็ทวีความ
รุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ในท่ีสุดเม่ือฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจ
รัฐบาลโดยพุ่งเป้าไปท่ีเร่ืองการออกเอกสารสิทธ์ิการครอบครอง
ท่ีดิน (ส.ป.ก. 4 - 01) ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องประสบปัญหายิ่งข้ึนเม่ือ

ท่ีมา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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พรรคพลงัธรรมซ่ึงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีมติงดออก เสียง อนัเป็น
สัญญาณบอกแก่รัฐบาลว่าเสียงสนบัสนุนรัฐบาลจะหายไปกว่า 47 
เสียง นายชวนเลือกท่ีจะยุบสภาฯ และก าหนดให้มีการเลือกตั้งข้ึน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538  
 ส่ิงท่ีรัฐบาลนายชวน หลีกภยั เม่ือ พ.ศ. 2537 ตอ้งการแก้ไข
สถานการณ์การอดอาหารประทว้งของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร โดยให้
นายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภามีค าสั่งสภาผูแ้ทนราษฎรแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาประชาธิปไตย (คพป.) ข้ึน โดยมีนายแพทย์
ประเวศ วะสี ท าหน้าท่ี เป็นประธานโดยด าเนินการน าเสนอ
แนวทางรัฐธรรมนูญนิยมการแกไ้ขปัญหาการเมืองไทย คพป.ได้
น าเสนอปัญหาของระบบการเมืองไทยและความจ าเป็นของการ
ปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะการช้ีจุดอ่อนของระบบการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมไทย ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของระบบ
การเมืองและองคก์รทางการเมือง โดยสรุป คือ  
 รัฐธรรมนูญถูกเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ังท าให้ขาดความต่อเน่ือง 
ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญมีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง องคก์ร กลไก และกระบวนการท่ีเป็น
นัยส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองอย่างแท้จริง 
รัฐธรรม นูญ เองก็ข าดระบบการตรวจสอบ ท่ี อิสระและ มี
ประสิทธิภาพท าให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ
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ประจ าระดับสูงท าการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่าย ผู ้ท่ีอยากด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองแข่งกนัเขา้สู่ต าแหน่งเพื่อให้ได้อ  านาจและ
ทรัพยสิ์นโดยไม่ค านึงถึงความถูกตอ้ง ดงันั้นจึงน าไปสู่การทุจริต
ในการเลือกตั้งดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
 พรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ก็มีลกัษณะเป็นพรรคนายทุน 
ไ ม่ ใช่พ รรคมวลชน ท่ี มี โครงส ร้างและการบ ริห าร ท่ี เป็ น
ประชาธิปไตย อ านาจทางการเมืองจึงตกอยู่ท่ีผู ้น าพรรคหรือ      
กลุ่มผูน้ าพรรคเพียงไม่ก่ีคน ดงันั้นการปกครองระบบรัฐสภาจึงขาด
ประสิทธิภาพ การตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่าย
บริหารจึงขาดผลในทางปฏิบติั ในรัฐบาลเอง นายกรัฐมนตรีแมจ้ะมี
อ านาจมากกว่าผูใ้ด แต่ก็ไม่กล้าใช้อ  านาจ เพราะถูกควบคุมโดย
พรรคร่วมรัฐบาล ระบบรัฐบาลผสมน าไปสู่ระบบ “เจา้กระทรวง” 
ท่ีแต่ละพรรคการเมืองท่ีเข้าร่วมเป็นรัฐบาลบริหารดูแล   อยู่ท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงสถานท่ีประสานประโยชน์และ
หนา้ตาของพรรคและรัฐบาลเท่านั้น ในขณะเดียวกนัระบบราชการ
ในฐานะท่ีเป็นกลไกของรัฐบาลก็เป็นระบบของการสร้างอาณาจกัร 
มีการหวงแหนอ านาจและแย่งชิงทรัพยากร ท าให้เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าดว้ย 
 ทางดา้นเศรษฐกิจ ชาวบา้นในชนบทขาดปัจจยัพื้นฐานและ
ถูกละเลยจากส่วนกลางการบริหารราชการแบบรวมศูนยอ์  านาจท า
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ให้การแกไ้ขปัญหาท าไดล่้าชา้ มีแต่การหมกัหมมสั่งสมปัญหาจน
ยากท่ีจะแกไ้ข ขา้ราชการจึงไม่ใช่ท่ีพึ่งของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
ดังนั้ น นักการเมือง จึงสามารถสอดแทรกเข้ามาแก้ปัญหาแทน
ขา้ราชการและท าใหร้ะบบอุปถมัภมี์ความแขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน  
 ทางดา้นสังคมเอง สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า
การใชก้ฎหมาย จึงมกัพบการยติุปัญหาแบบอะลุม้อล่วยแต่น าไปสู่
ปัญหาใหม่ การจดัตั้งองคก์รกลุ่มในสังคมก็มกัแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย 
กล่าวหาใส่ร้ายท าลายประหตัประหารกนั โดยปราศจากการร่วมมือ
ร่วมใจกนั ความขดัแยง้ทางความคิดมกัถูกสร้างให้กลายเป็นความ
แตกแยก  
 สังคมไทยย ังเป็นสั งคม ท่ี มีความอ่อนแอทางวิชาการ 
จริยธรรมและศาสนามีความอ่อนแอ คนไทยมกัมีความ “ศรัทธา” 
มากกวา่การใช ้“ปัญญา” ซ่ึงบางคร้ังสามารถใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
ส าเร็จไดโ้ดยรวดเร็ว แต่อาจไม่ถูกตอ้งและอาจจะใชไ้ม่ไดก้บัทุก ๆ 
กรณี  
 ทั้ งหมดน้ีน าไปสู่ปัญหาด้านความชอบธรรม (legitimacy) 
และประสิทธิภาพ (efficiency) ของระบบการเมือง ซ่ึงน าไปสู่
ผลกระทบดา้นเสถียรภาพทางการเมืองในท่ีสุด คพป.มองเห็นว่า
ปัญหาของระบบการเมืองไทยมี 2 ประการหลกั คือ เร่ืองความไม่
สุจริตของระบบการเมืองประการหน่ึง และความไม่มีประสิทธิภาพ
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ของระบบการเมืองอีกประการหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ
ดว้ยการปฏิรูปการเมืองทั้งระบบ ไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีจุดใดจุดหน่ึง
เท่านั้ น ดังนั้ นการปฏิรูปการเมืองของ คพป. จึงหมายถึงการ
ป รับปรุงแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองทั้ งระบบ เพื่ อให้
นกัการเมืองในระบบมีความสุจริต ตลอดจนคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแทจ้ริง(สถาบนัพระปกเกลา้. 
http://www.baanjomyut.com/library/2 5 5 2 / thai_politics /index. 
html) การเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีอายตุั้งแต่ 
18 ปีข้ึนไป มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคชาติไทยไดท่ี้นัง่ในสภาฯ มาก
เป็นอันดับห น่ึง ส่งผลให้  นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้า
พรรคชาติไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลคือ 
พรรคชาติไทย พรรคความหวงัใหม่ พรรคพลังธรรม พรรคกิจ
สังคม พรรคประชากรไทย พรรคน าไทย และพรรคมวลชน เพราะ
การมีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรค ปัญหาการควบคุมวินัยพรรค 
และการบริหารงานของรัฐบาลจึงเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การ
เปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล มีการกล่าวโจมตีประวติัความ
เป็นมาของนายบรรหารอย่างมาก รวมไปถึงประเด็นของการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียงของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จนนายบรรหารตอ้ง
ประกาศยบุสภาฯ ในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2539 

http://www.baanjomyut.com/library/2552/thai_politics%20/index.%20html
http://www.baanjomyut.com/library/2552/thai_politics%20/index.%20html
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 ภายหลงัการเลือกตั้งพรรคความหวงัใหม่ ได้ท่ีนั่งในสภาฯ 
สูงสุด พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ หัวหน้าพรรคความหวงัใหม่ จึงข้ึน
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลชุดน้ีมีการเรียกร้องเร่ืองการ
ปฏิรูปการเมืองและการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่เป็นอยา่งมาก ใน
ท่ีสุดร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญท่ีมาจากการ
เลือกตั้งก็ผา่นความเห็นชอบและประกาศใชใ้นเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2540 แต่รัฐบาลของพลเอกชวลิตไดต้ดัสินใจลาออกภายหลงัเกิด
กระแสต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลจากส่ือมวลชนและ
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
ท่ีรัฐบาลประกาศใชม้าตรการเงินบาทลอยตวั ท าให้ค่าเงินบาทตก
ลงและอตัราการปิดกิจการเลิกจา้งพนกังานมากข้ึน การลาออกของ
รัฐบาลเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคประชาธิปัตยท่ี์มีท่ีนั่งในสภาฯ 
มากเป็นอนัดบัท่ีสองจดัตั้งรัฐบาล นายชวน หลีกภยั หวัหน้าพรรค
ประชาธิปัตย  ์จึงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง โดยมี
พ รรค ร่วม รัฐบ าล คือพรรคประชาธิ ปั ตย์ พ รรค กิจสั งคม 
พรรคชาติไทย พรรคไท พรรคเอกภาพ และสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของพรรคประชากรไทย 12 คน (กลุ่มงูเห่า) ท่ีขดัมติหวัหนา้
พรรคท่ีไม่ร่วมรัฐบาล ต่อมาเกิดกรณีการคอร์รัปชั่นในกระทรวง
สาธารณ สุข ท่ีพรรคกิจสั งคมดูแล  ท าให้ มีการป รับ เป ล่ียน
คณะรัฐมนตรี โดยการดึงพรรคชาติพฒันาเขา้ร่วมเป็นรัฐบาลเพื่อ
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การสร้างฐานเสียงสนบัสนุนในสภาฯ และปรับเปล่ียนบุคคลด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 
สรุป 
 นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร แกนน าคน
ส าคญัของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ไดข้ึ้นมา
เป็นนายกรัฐมนตรี ไดก่้อกระแสความไม่พอใจในหมู่ประชาชนท่ีมี
ความต่ืนตวัทางการเมืองสูง รวมถึงอดอาหาร ประทว้งของร้อยตรี
ฉลาด วรฉตัร ท่ีไดเ้ร่ิมอดขา้วประทว้ง อยา่งอสิงหา หนา้รัฐสภา ได้
เกิดการชุมนุมของประชาชน และกลุ่มผูชุ้มนุมไดมี้การเคล่ือนยา้ย
จากสนามหลวงไปยงัท าเนียบรัฐบาล เม่ือขบวนผู ้ชุมนุมมาถึง
บริเวณสะพานผ่านฟ้า ก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เพราะ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดน้ าร้ัวลวดหนามมากั้นและใชร้ถดบัเพลิงฉีดน ้ า
ใส่กลุ่มผูชุ้มนุมจนกลายเป็นสาเหตุให้เกิดการปะทะกนั ประกอบ
กบัทางรัฐบาลไดมี้ค าสั่งใหใ้ชก้ าลงัเขา้ปราบปราม จนเป็นเหตุให้มี
ผูเ้สียชีวติมากกวา่ 40 คน และหายสาบสูญอีกจ านวนมาก 
 พลเอกสุจินดาก็ได้กราบบังคมทูลฯ ลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และ ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ประธานรัฐสภาไดเ้สนอ
ช่ือ นายอานนัท ์ปันยารชุน ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหน่ึง เป็น
การช่วงชิงอ านาจระหว่างทหารกับชนชั้ นกลาง หลังจากนั้ น
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พรรคชาติไทยเองก็มีการเปล่ียนแปลงโดยพลเอกชาติชาย หัวหน้า
พรรคลาออกไปตั้งพรรคใหม่ช่ือ พรรคชาติพฒันา ผลการเลือกตั้ง
ในคร้ังน้ี พรรคประชาธิปัตยไ์ดท่ี้นัง่ในสภาฯ สูงสุด ส่งผลให้ นาย
ชวน หลีกภยั หัวหน้าพรรคข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซ่ึง
คณะรัฐบาลประกอบดว้ย พรรคประชาธิปัตย ์พรรคกิจสังคม พรรค
ความหวงัใหม่ พรรคเอกภาพ และพรรคพลังธรรม การบริหาร
ประเทศของรัฐบาล นายชวนเร่ิมแสดงถึงความขดัแยง้ เม่ือพรรคกิจ
สงัคมไดล้าออกจากพรรคร่วมรัฐบาล  
 ความขดัแยง้ทั้งภายในพรรคและระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก็
ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ในท่ีสุดเม่ือฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลโดยพุ่ ง เป้ าไป ท่ี เร่ืองการออกเอกสารสิท ธ์ิ             
การครอบครองท่ีดิน (ส.ป.ก. 4 - 01) ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องประสบ
ปัญหายิ่งข้ึนเม่ือพรรคพลงัธรรม ซ่ึงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีมติงด
ออกเสียง ปัญหาการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญถูก
เป ล่ี ยนแปลงบ่อยค ร้ังท าให้ ข าดความ ต่อ เน่ื อง  ในขณะ ท่ี
รัฐธรรมนูญมีการเปล่ียนแปลงแต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงหลกัการท่ี
เก่ียวกบัโครงสร้าง องคก์ร กลไก และกระบวนการท่ีเป็นนยัส าคญั
ต่อการแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองอย่างแท้จริง พรรคการ
เมืองไทยส่วนใหญ่ก็มีลักษณะเป็นพรรคนายทุน ไม่ใช่พรรค
มวลชนท่ีมีโครงสร้างและการบริหารท่ีเป็นประชาธิปไตย อ านาจ
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ทางการเมืองจึงตกอยูท่ี่ผูน้  าพรรคหรือกลุ่มผูน้ าพรรคเพียงไม่ก่ีคน 
ดังนั้ นการปกครองระบบรัฐสภาจึงขาดประสิทธิภาพ  การ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารจึงขาดผล
ในทางปฏิบติั 
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บทที ่11 
การเมืองการปกครองสมัยทกัษิณ 

 
บทน า 
 ประวติัศาสตร์ซ ้ ารอยเดิมอีกคร้ัง ความสูญเสีย ความขดัแยง้
ทางความคิดทางการเมืองของสังคมไดแ้พร่กระจายไปในทุกพื้นท่ี
ของไทย ความแตกแยกระหว่างสีเหลือง สีแดง ความขดัแยง้ทาง
ความคิดทางการเมือง การเรียกร้องประชาธิปไตย ของคนรากหญา้ 
การชุมนุมปิดสนามบินของกลุ่มคนเส้ือเหลือง และการกระชับ
พื้นท่ีของ ทหาร ไดส้ร้างความสูญเสียใหก้บัชีวิตประชาชนมากกวา่
ในคร้ังอดีต การเผาเมืองและเผาสถานท่ีราชการ ไม่ เฉพาะ
กรุงเทพมหานคร แต่ไดลุ้กลามไปยงัต่างจงัหวดั ในพื้นท่ีของคน
เส้ือแดง  การตั้งหมู่บา้นเส้ือแดงหลงัจากพรรคเพื่อไทย ประสบชยั
ชนะจากการเลือกตั้ง  
 
การเมืองไทยยุคทกัษณิ พรรคไทยรักไทย 
 ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่รูปโฉมของการเมืองไทยก็เร่ิมท่ี
จะเปล่ียนแปลงไป ทั้ งน้ีไม่ได้หมายความว่าการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวน้ี เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้น รัฐธรรมนูญใหม่
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เป็นเพียงสาเหตุประการหน่ึงเท่านั้น ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ถึงสาเหตุ
หลายปัจจยั แต่รัฐธรรมนูญน้ีก็มีส่วนส าคญัในการปรับปรุงการ
เมืองไทยอยูมิ่ใช่นอ้ย 
 สังเกตได้ว่าแม้ภายหลงัการประกาศใช้รัฐธรรมนูญจะเกิด
เร่ืองราววุ่นวายทางการเมืองมากมายหลายคร้ังแต่ก็สามารถ
แก้ปัญหาตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญไดม้าโดยตลอด หรือแมแ้ต่                
การถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองซ่ึงเป็นส่ิงท่ียงัไม่เคยพบ
มาก่อนในเมืองแบบประชาธิปไตยแบบเต็มใบของไทย และเม่ือ
กติกาของรัฐธรรมนูญใหม่ไดถู้กใชอ้ยา่งเต็มท่ี ตั้งแต่การเลือกตั้งปี 
พ.ศ. 2544 กป็รากฏวา่ไดมี้นกัการเมืองหนา้ใหม่ๆ แจง้เกิดในสนาม
การเมืองไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 ทั้ งน้ีภายหลังการเลือกตั้ ง เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 
พรรคไทยรักไทยสามารถท่ีจะก าชยัชนะไดอ้ยา่งท่วมทน้ ทั้งน้ีควร
ท่ีจะได้ก ล่ าวไว้ด้วยว่า จากการเกิด ข้ึนของคณะกรรมการ               
การเลือกตั้ง (กกต.) ก็ท าให้ผูส้มคัรเลือกตั้งสมาชิกผูแ้ทนราษฎร
ตอ้งประสบกบัมาตรฐานท่ีเขม้งวดมากข้ึนกวา่เดิม เพราะปรากฏวา่
แม้ว่าบางคนจะชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเป็น
ผูแ้ทนราษฎรได้เสมอไป เน่ืองจากมีการแจก “ใบเหลือง” (การ
ตรวจพบว่ามีการส่อทุจริตในการเลือกตั้งจึงตอ้งประกาศให้มีการ
เลือกตั้งใหม่โดยผูท่ี้โดนใบเหลืองน้ีเขา้ยงัสามารถเขา้แข่งขนัไดอี้ก) 
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และ “ใบแดง” (การตรวจพบวา่ทุจริตการเลือกตั้งจึงตอ้งประกาศให้
มีการเลือกตั้ งใหม่โดยผู ้ท่ีโดนใบแดงน้ีจะต้องเว ้นวรรคทาง
การเมืองเป็นเวลา 1 ปี) 
 การชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมทน้ของพรรคไทยรักไทยนั้น 
มิได้เป็นเพราะกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญใหม่อย่างเป็นด้านหลกั
เท่านั้ น ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีท าให้พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ ง         
ซ่ึงน่าท่ีจะไดพ้ิจารณาก็มี เช่น กระแสของประชาชนท่ีเร่ิมเบ่ือหน่าย
การบริหารงานของรัฐบาลเก่า การใช้ยุทธวิธีใหม่ในการเลือกตั้ง    
ซ่ึงเรียกว่า “การต่อสู้ด้วยนโยบาย” ก็เป็นส่ิงท่ีถูกน ามาใช้อย่าง
ไดผ้ล (นโยบายอนัโด่งดงัของพรรคไทยรักไทยซ่ึงถูกขนานนามวา่
เป็น “นโยบายบรรทดัเดียว” ก็มีอาทิ “โครงการ 30 บาทรักษาทุก
โรค” “พักช าระหน้ีเกษตรกร 3 ปี” “กองทุนหมู่บ้านละล้าน”)            
แต่ส่ิงท่ีลืมไปไม่ไดก้คื็อ พลงัจากกลุ่มการเมืองเก่ากย็งัถูกพรรคไทย
รักไทยน ามาใชเ้พื่อชยัชนะในการเลือกตั้งอีกดว้ย สงัเกตเห็นไดจ้าก
การท่ีก่อนการเลือกตั้งพรรคไดท้ าการ “ดูด” กลุ่มการเมืองเก่าเขา้มา
อยา่งมากมาย เช่นเดียวกบัพรรคชาติไทย และพรรคความหวงัใหม่ 
เคยท าการในการเลือกตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2538 และ 2539 ทั้งภายหลงั
การเลือกตั้งแล้วก็ยงัสามารถท่ีจะผนวกเอาพรรคเสรีธรรม และ
พรรคความหวงัใหม่เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของพรรคไทยรักไทยได้
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อีกด้วย ท าให้เสียงสนับสนุนเฉพาะของพรรคไทยรักไทยเองใน
สภาฯ กมี็เกินกวา่คร่ึงหน่ึง 
 แต่ส่ิงท่ีพรรคไทยรักไทยแตกต่างจากพรรคการเมืองใหญ่ๆ ท่ี
ผ่านมา ก็คือการท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ สามารถบัน่ทอนก าลงัของ “มุง้” 
การเมืองต่างๆ ภายในพรรคและสร้างสมดุลภายในพรรคให้อ  านาจ
การจดัการต่างๆ มาข้ึนอยู่กบัตวัเองไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ ก็ท าให้กลุ่ม
ต่างๆ ภายในพรรค ไม่สามารถท่ีจะก่อกวนใหเ้กิดปัญหาจนกระทัง่
บัน่ทอนมาถึงเสถียรภาพของรัฐบาลไดอ้ยา่งในอดีตท่ีผา่นมา (ทั้งน้ี
ไม่ควรจะมองขา้มเร่ืองท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร สามารถท่ีจะสลาย
พลงัของมุ้งทางการเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ในพรรคไทยรักไทยไม่ให้มี
ลกัษณะท่ีสามารถจะช้ีน า รวมทั้งยงัตอ้งข้ึนต่อตวั พ.ต.ท.ทกัษิณ ได้
อีกดว้ย ซ่ึงท่ีผา่นมาพรรคใหญ่ๆ รวมทั้งรัฐบาลลว้นตอ้งลม้เหลวไป
ดว้ยพลงัความแตกแยกของมุง้การเมืองเหล่าน้ีน่ีเอง) ความเขม้แข็ง
และมีเสถียรภาพของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเพราะเสียงสนบัสนุนอนัเขม้แขง็รวมทั้งเสียง
ของพรรคฝ่ายคา้นท่ีไม่พอท่ีจะยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรีไดเ้ป็น
ปัจจยัหน่ึง แต่ส่ิงท่ีน่าสังเกตก็คือ เร่ิมมีผูต้ ั้งขอ้สังเกต (ซ่ึงแน่นอน
วา่เร่ิมมาจากพรรคฝ่ายคา้น) วา่ความเขม้แขง็เกินไปของรัฐบาลนั้น
ก็อาจจะน ามาสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่ “เผด็จการทางรัฐสภา” ไดห้รือไม่ ซ่ึงก็
เป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ระยะเวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ต่อไป แต่อยา่งไรก็ตาม 
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เราอาจท่ีจะกล่าวไดว้า่การเมืองไทยภายหลงัรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
เป็นการเมืองท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุดยุคหน่ึงตั้งแต่
เปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือ พ.ศ. 2475 
 ทั้งน้ีก็ไม่ควรกา้วขา้มบทบาทของกองทพัไปไดว้่าเป็นยุคท่ี
ทหารเร่ิมมีความเป็นทหารอาชีพอยา่งเขม้แข็ง โดยท่ีเร่ิมตั้งแต่ยคุท่ี 
พลเอกสุรยทุธ จุลานนท ์ข้ึนด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก อนั
เป็นต าแหน่งท่ีทรงความส าคญัต่อการเมืองไทยตลอดมา กองทพัก็
ไดเ้ร่ิมท าการปรับปรุงและจดัระเบียบกองทพัภายใตส่ิ้งท่ีเรียกว่า
กองทัพท่ีมีความเป็น “มืออาชีพ” และไม่ยุ่งเก่ียวกับเร่ืองทาง
การเมือง เป็นการจัดให้ทหารอยู่ในแถวอย่างเป็นระเบียบ 
นอกจากน้ีเร่ืองของการพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินก็ก้าวหน้าไป
อย่างมาก สังเกตจากการเพิ่มจ านวนข้ึนอย่างมหาศาลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและงบประมาณของบรรดาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย รวมทั้ง
การท่ีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งพร้อมกนัทัว่ประเทศถึง 74 
จังหวดั (ยกเว ้นบุรีรัมย์ท่ี มีการเลือกตั้ งไปก่อนหน้าแล้ว และ
กรุงเทพมหานคร) ก็ปรากฏว่ามีทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. และ 
ส.ส. ปัจจุบนัหลายคนท่ีลาออกมาลงสมคัรรับเลือกตั้ง ทั้งน้ีเพราะ
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นอกจากผลประโยชน์ท่ีมากมาย (เฉพาะจากงบประมาณก็กว่า 300 
ล้านบาทต่อแห่ง) และความต้องการใช้เป็นฐานเสียงเพื่อการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินในระดบั อบจ. มีการแข่งขนักนัอยา่งมากมายอยา่ง
ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถ่ินอ่ืนๆ เช่น 
อบต. เทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร ก็เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความสนใจ
เพิ่มข้ึนอย่างมาก แต่ส่ิงท่ีควรจะไดรั้บความสนใจก็คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินจะมีมากน้อยเพียงใด                   
เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินต่างๆ กลายเป็นหน่วย
คอรัปชัน่ยอ่ยๆ ท่ีกระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศ  
 
การเมืองการปกครองไทยภายใต้รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
 ส่ิงท่ีพรรคไทยรักไทยได้
ใชชู้เป็นนโยบายในการหาเสียง
เลือกตั้ ง และเม่ือสามารถได้
เสียงข้างมากจัดตั้ งรัฐบาลได้
ส าเร็จแล้ว นโยบายเหล่านั้ นก็
ถูกแปรออกมาเป็นการปฏิบัติ 
นโยบายท่ีพรรคไทยรักไทยประกาศนั้ น เป็นส่ิงท่ี ถูกเรียกว่า 
“นโยบายประชานิยม” ซ่ึงมีนโยบายท่ีเด่นๆ เช่น “30 บาทรักษาทุก
โรค” “พักช าระหน้ีเกษตรกร 3 ปี” “กองทุนหมู่บ้านละล้าน” 

ท่ีมา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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นอกจากน้ีแลว้ภายหลงัจดัตั้งรัฐบาลก็ไดมี้การออกนโยบายใหม่ๆ 
ออกมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงนโยบายท่ีออกมานั้นก็เป็นไปในแนวทาง
ประชานิยมเช่นกนั โดยเฉพาะส่ิงท่ีเรียกว่า “โครงการเอ้ืออาทร” 
ต่าง ๆ 
 ก่อนท่ีจะไดก้ล่าวถึงประเดน็ของนโยบายท่ีวา่มานั้น ก็จะไดดู้
ถึงรายละเอียดสักเล็กน้อยว่าเหตุใดรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่ีมี 
พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นหวัหนา้พรรคจึงสามารถแปรนโยบายของพรรค
มาเป็นนโยบายของรัฐบาลและด าเนินการได ้ประการแรกรัฐบาลท่ี
ผ่านๆ มานั้น ส่วนมากมกัไม่สามารถท าตามนโยบายท่ีประกาศไว้
ไดห้รืออย่างน้อยก็ท าไม่ไดถึ้งคร่ึงของท่ีประกาศไวต้อนหาเสียง
เลือกตั้งนั้น ก็เพราะระบบการเมืองไทยท่ีผ่านมานั้นส่วนมากแลว้
จะเป็นรัฐบาลผสม อยา่งเช่น รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซ่ึงถูก
เรียกว่า “รัฐบาลร้อยพ่อพนัแม่” ก็มีการผสมกนัถึง 16 พรรค การท่ี
เป็นรัฐบาลผสมนั้ นท าให้พรรคแกนน าจ าเป็นต้องน านโยบาย
บางอยา่งบางประการของพรรคร่วมรัฐบาลมาผสมผสานกนัเขา้เป็น
นโยบายของรัฐบาล และยงัต้องค านึงถึงโควต้ารัฐมนตรีท่ีต้อ ง
แบ่งปันกนัในแต่ละพรรคอีกดว้ย ส่ิงน้ีเองท าให้พรรคแกนน าไม่
สามารถก าหนดนโยบายไดอ้ยา่งเต็มท่ี และการวางคนของตนเอง
เพื่อให้สนองนโยบายนั้นไม่สามารถท าไดเ้ต็มท่ีเช่นกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ก็เป็นท่ีรู้กนัดีแมพ้รรคความหวงั
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ใหม่จะมีเสียงมากถึง 124 เสียง  แต่ก็ต้องประสบปัญหาในการ
ด าเนินนโยบายและการบริหารต่างๆ เพราะพรรคชาติพฒันา ซ่ึง
เป็นพรรคร่วมรัฐบาลท่ีมีเสียงเพียง 52 เสียง แต่ก็เป็นตวัแปรส าคญั
ท าการกดดนัในการก าหนดนโยบายต่างๆ อยูต่ลอดเวลา เช่น การ
ข้ึนราคาน ้ ามันท่ีแทบจะปรับข้ึนปรับลงกันรายวนัทีเดียว น่ีคือ
จุดอ่อนของรัฐบาลผสม 
 ทว่าในกรณีของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้นเกือบจะเรียกได้
วา่เป็นรัฐบาลเพียงพรรคเดียวเลยทีเดียว เน่ืองจากแมใ้นตอนจดัตั้ง
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจะมีเสียงไม่ถึง 250 เสียง แต่เม่ือท าการยบุ
รวมพรรคความหวงัใหม่ และพรรคเสรีธรรมเขา้มาแลว้กมี็เสียงเกิน
คร่ึงหน่ึงของสภาผูแ้ทนราษฎร ทั้งในตอนจดัตั้งรัฐบาลนั้น พรรค
ไทยรักไทยก็กลา้ท่ีจะยื่นค าขาดกบัพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะตอ้งเอา
นโยบายของพรรคไทยรักไทยมาเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง
พรรคร่วมรัฐบาล (คือ พรรคชาติไทย และพรรคชาติพฒันา) ท่ีได้
เขา้มาร่วมรัฐบาลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพรรคไทยรักไทย
เท่านั้น ก็ถูกพรรคไทยรักไทยกดดนัในทางการเมืองอยูต่ลอดเวลา 
เช่น มีการวา่กระทบเปรียบเปรยโดย ส.ส. ของพรรคไทยรักไทยว่า
มีพรรคร่วมรัฐบาลท่ีท าตัวเป็น “เสือหิวกับเสือโหย” หรือการท่ี
พรรคไทยรักไทยชูประเด็นว่า ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปจะเป็น
รัฐบาลพรรคเดียว นอกจากน้ีก็มีความพยายามท่ีจะยุบรวมพรรค
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การเมืองอ่ืนเข้ามาสู่พรรคไทยรักไทยอย่างต่อเน่ือง น่ีคือความ
แขง็แกร่งของพรรคการเมืองอยา่งท่ีการเมืองไทยแทบไม่เคยเห็นมา
ก่อน 
 ประการต่อมา รัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมานั้ นการประกาศ
นโยบายหาเสียงเลือกตั้งส่วนมากมกัมีนโยบายท่ีคลา้ยกนั หรือถึง
แตกต่างกนัก็ไม่สู้ท่ีจะส าคญัมากนกั มิหน าซ ้ านโยบายต่างๆ ยงัเป็น
ส่ิงท่ีเรียกวา่นโยบายครอบจกัรวาลอีกดว้ย เช่น “จะท าใหป้ระชาชน
อยูดี่กินดี” “จะท าใหเ้ศรษฐกิจมีความมัน่คง” “จะส่งเสริมการศึกษา
ให้แก่เยาวชน” เป็นต้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี เป็นเร่ืองท่ีพูดกันกว้างๆ 
เท่านั้น ยงัไม่เคยมีพรรคการเมืองใดท่ีกลา้ประกาศนโยบายท่ีเป็น
รูปธรรมมาก่อน และการยา้ยพรรคของบรรดานกัการเมืองไทยก็จะ
มีเหตุผลคลาสสิกว่า “เพราะมีอุดมการณ์ตรงกัน” หรือ “มีความ
คิดเห็นตรงกนั” ส่ิงน้ีท าให้นักการเมืองบางคนสามารถยา้ยพรรค
มาแล้วถึง 7 - 8 พรรค (แต่ในความเป็นจริงก็แทบจะเรียกได้ว่า
ผา่นๆ มาพรรคการเมืองไทยไม่มีพรรคใดท่ีมีนโยบายจริงๆ) ดงันั้น          
การท่ีพรรคไทยรักไทยสามารถประกาศนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมจน
แทบจะจบัตอ้งไดจึ้งกลายเป็นความส าเร็จอยา่งยิง่ เพราะประชาชน
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถจินตนาการไดท้นัที ไม่วา่จะเป็นเงินลา้นท่ี
จะได ้หรือการพกัช าระหน้ี (แมใ้นตอนแรกจะมีผูค้นจ านวนไม่นอ้ย
นึกว่าเป็นการปลดหน้ีไปเลยก็ตาม) และหากจะว่าไปแลว้บรรดา
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นโยบายประชานิยมเหล่าน้ีก็สามารถท่ีจะวดัผลความคืบหน้าได้
มากกว่านโยบายครอบจกัรวาลท่ีเคยเป็นมา นโยบายประชานิยม 
ไดแ้ก่ 
  
 1. นโยบายพกัช าระหนีเ้กษตรกรรายย่อย 3 ปี 
  โครงการพกัช าระหน้ีให้กบัเกษตรกรรายยอ่ยเป็นเวลา 3 ปี 
เพื่อแกปั้ญหาหน้ีสินของเกษตรกรอยา่งเร่งด่วน โดยวางระบบการ
ฟ้ืนฟูและให้ความช่วยเหลือปรับโครงสร้างการผลิตอยา่งครบวงจร
นั้น มาจากแนวคิดท่ีว่าการท่ีเกษตรกรตอ้งคอยจ่ายคืนเงินกูน้ั้นท า
ให้เกษตรกรไม่มีความสามารถท่ีจะขยายงาน หรือลงทุนเพิ่มเติม 
ทั้งน้ี โครงการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกรไดน้ าเงินจากรายได้
มาลงทุนเพิ่มเติม หรือพฒันางานของตนเองให้ดีข้ึน เพื่อท่ีเม่ือครบ
ระยะเวลา 3 ปีแลว้ กจ็ะมีความสามารถท่ีจะช าระหน้ีคืนได ้
 
 2. นโยบายหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  การจดัตั้ งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้าน
บาท โดยในเร่ืองน้ีตอ้งใชง้บประมาณไม่ต ่ากว่า 7.7 หม่ืนลา้นบาท 
ก็เพื่อสร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน สร้างอาชีพเสริม
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและวิสาหกิจขนาดเล็ก ใน
ครัวเรือน ซ่ึงพร้อมกันน้ีก็ได้จัดให้มีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึง



265 

ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ
พัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้ทัน
สมยัใหม่ การบริหารการจดัการ เพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่
ตลาดทั้ งในและนอกประเทศด้วยระบบร้านค้า เครือข่าย และ
อินเตอร์เน็ต 
  ในประเด็นกองทุนหมู่บา้นน้ี นายไพบูลย ์วฒันศิริธรรม 
ไดใ้หค้วามเห็นท่ีน่าสนใจไวว้า่มีขอ้ดี คือ 
  1. โครงการน้ีสามารถเป็นเคร่ืองมือกระตุน้เศรษฐกิจจาก
ฐานราก คือ ในระดบัชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือชนบท 
  2. โครงการน้ีจะท าให้ครอบครัวในชุมชน ชนบท และใน
เมือง มีแหล่งเงินกูเ้พื่อไปพฒันาอาชีพ และเปล่ียนโครงสร้างการท า
มาหากิน 
  3. โครงการน้ีอาจท าให้ชุมชนมีสถานภาพดีข้ึน ทั้งในทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เพราะจะมีความเข้มแข็งข้ึน เน่ืองจากมี
ทรัพยากรดา้นการเงินเขา้ไปหมุนเวยีน 
  ส่วนในดา้นขอ้เสีย มีดงัน้ี 
  1. การกระตุน้เศรษฐกิจดว้นการน าเงินลงไปมากๆ อาจท า
ให้เกิดภาวะฟองสบู่เหมือนอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนในสมยัท่ีประเทศไทย
มีเงินเขา้จากต่างประเทศเขา้มามาก เพียงแต่ฟองสบู่คร้ังน้ีจะมีความ
แตกต่างตรงท่ีเป็นฟองสบู่จากฐานราก 
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  2. ท าให้ บุคคลและครอบครัวเกิดความประมาทอัน
เน่ืองมาจากความสบายท่ีมีเงินเขา้มาง่าย ๆ ถึงใชชี้วติอยา่งสบายๆ 
  3. โครงการน้ีจะท าให้ชุมชนอ่อนแอและจะท าลายความ
พยายามในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและได้ชุมชนท่ี
อ่อนแอเขา้มาแทนท่ี ประการสุดทา้ย ช่วงก่อนหน้าน้ีแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 และ 9 พยายามอาศยั “คน” 
เป็นศูนยก์ลางในการพฒันา แต่มีนโยบายน้ี จะท าให้คนคิดในมติ
ใหม่โดยน า “เงิน” เป็นศูนยก์ลางแทน และ “เงิน” ก็จะกลายเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันาแทน “คน” ไปในท่ีสุด 
 
 3. นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค 
  โครงการ 30 บาท  รักษาทุกโรค เป็น ส่วนหน่ึงของ
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าท่ีตอ้งการให้ประชาชนไทยทุกคนมี
สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ี มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า              
ดว้ยเกียรติ ศกัด์ิศรีท่ีเท่าเทียมกนั โดยท่ีภาระดา้นค่าใชจ่้ายไม่เป็น
อุปสรรคท่ีจะไดรั้บสิทธินั้น ซ่ึงโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคน้ี 
จะรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท ต่อคร้ังของการไปรับบริการทาง
การแพทย ์
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 4. นโยบายโครงการเอื้ออาทร 
  ในการตั้งฉายารัฐบาลโดยผูส่ื้อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาล
ในปี พ.ศ. 2546 นั้น รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดรั้บฉายาวา่ “รัฐบาล
ตระกูลเอ้ือ” เป็นการสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลภายใต้ช่ือ
โครงการ “เอ้ืออาทร” ต่อประชาชน เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า 
ประปา น ้ าด่ืม ประกนัภยั ทุนการศึกษา แท็กซ่ี จกัรยาน บา้นเอ้ือ
อาทร ฯลฯ โดยมีการลด แลก แจก แถม สารพดัวิธี ซ่ึงผลดีก็คือ 
ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนไดง่้ายข้ึน มีก าลงั
ซ้ือมากข้ึน แต่ผลกระทบท่ีตามมาก็คือการเฟ่ืองฟูข้ึนของบริษทั
สินเช่ือต่างๆ รวมทั้ งปัญหาความสามารถในการช าระหน้ี ซ่ึงมี        
ผูห้ว ัน่วิตกว่าในท่ีสุดประชาชนระดบัล่างจะไม่มีความสามารถใน
การช าระหน้ีได้ เกิดเป็น NPL ระดบัรากหญา้ข้ึนมาและจะส่งผล
กระเทือนข้ึนระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด (ฤกษ ์ศุภศิริ. 2553 : 38-52)  
 
 5. นโยบายการบริหารจังหวดัแบบบูรณาการเพ่ือการพฒันา 
  นโยบายการบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการเพื่อการพฒันา 
หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “ผูว้่าฯ CEO” นั้นเป็นนโยบายท่ีตอ้งการ
ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีฐานะเป็นผูส้ั่งการในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาจงัหวดัโดยมีอ านาจสั่งการท่ีรวมศูนย ์และไม่ตอ้งข้ึนไปถึง
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ส่วนกลาง นับว่าเป็นการส่งเสริมการปกครองส่วนภูมิภาคให้มี
บทบาทมากข้ึน 
  CEO ยอ่มาจาก Chief Executive Officer หมายถึง หัวหน้า
เจา้หนา้ท่ีในการบริหาร หรือผูน้ าสูงสุดในการบริหารกิจการต่างๆ 
  แนวความคิด “ผูว้่าฯ CEO” น้ีมาจากการท่ีการปกครอง
ส่วนภูมิภาคท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั จะแยกออกเป็นส่วนๆ ตามระบบ
กระทรวง ทบวง กรม การพฒันาจงัหวดัหรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนน้ี จังหวดัไม่มี “เจ้าภาพ” ท่ีจะพัฒนาแก้ไขได้จริง ซ่ึง 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดก้ล่าวไวว้า่ “...โดยธรรมชาติของมนุษยก์็ไม่มีใคร
อยากเป็นเจ้าภาพ เพราะไม่อยากรับผิดชอบ ไม่อยากถูกต าหนิ 
เพราะภารกิจในการแกปั้ญหาของสังคมและของชาตินั้นเป็นภารกิจ
ท่ีเรียกวา่การท างานไม่จบส้ิน...” ผูว้า่ราชการจงัหวดัเลยไม่มีอ านาจ
ตดัสินใจได้อย่างเด็ดขาด ตอ้งรอให้กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเป็น
เจา้ของเร่ืองสั่งการในการด าเนินงานเร่ืองต่างๆ ท าใหก้ารแกปั้ญหา
ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ยงัตอ้งการให้
การพฒันาจงัหวดัเป็นเหมือนกบัการจดัการบริษทัขนาดใหญ่ คือ มี
ความเดด็ขาดรวดเร็วในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ จึงตอ้งมีผู ้
เป็นเจา้ภาพท่ีแทจ้ริง เพื่อรับผิดชอบต่อการพฒันาและแกไ้ขปัญหา
ของจงัหวดัอยา่งเบด็เสร็จ ไม่ตอ้งรอการสัง่จากส่วนกลาง 



269 

 นโยบายประชานิยม หรือ ทกัษิโนมิกส์ ประชานิยมในแบบ
ทกัษิณ ไดน้ านโยบายเร่งด่วนท่ีไดห้าเสียงไวม้าปฏิบติัตามนโยบาย 
ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซ่ึงรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายไปตาม
ค าพูดท่ีหาเสียงทุกประการ ภาพรวมของรัฐบาลไดรั้บการยอมรับ
จากการด าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด การปรับโครงสร้าง
ระบบราชการใหม่ การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจอย่างได้ผล รวมทั้ง
การจัดระเบียบสังคม  แต่ รัฐบาลก็ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารงานผิดพลาดเก่ียวกับเข้าไปแทรกแซงการท างานของ
ข้าราชการ ส่ือมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จนเกิดความ
ขดัแยง้กบับุคคลมากมาย รวมทั้งการเปิดเผยทุจริตในโครงการต่าง 
ๆ อยา่งต่อเน่ืองแต่ไม่สามารถเอาผิดนกัการเมืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ท าให้รัฐบาลถูกโจมตีว่าไม่จริงใจในการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซ่ึงเป็นท่ีมาของเหตุการณ์ 19 กนัยายน ท่ีได้กล่าวใน
ล าดบัถดัไป 
   
เหตุการณ์ 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 
 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 คณะทหารในนาม “คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข” (คปค.) ซ่ึงมี พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหวัหน้า ไดท้  า
การรัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
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ซ่ึงก าลงัปฏิบติัภารกิจอยูท่ี่ประเทศสหรัฐอเมริกา คปค. ใหเ้หตุผลท่ี
ตอ้งยึดอ านาจว่า มีการทุจริตผลประโยชน์ทบัซ้อน, การใชอ้  านาจ
ในทางมิชอบ, การละเมิดจริยธรรมคุณธรรมของผูน้ าประเทศ, การ
แทรกแซงองค์กรอิสระ , การละเมิดสิทธิเสรีภาพ และการบ่อน
ท าลายความสามคัคีของคนในชาติ รัฐประหารคร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังท่ี 
10 ของไทย เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็ว และไร้การสูญเสีย
เลือดเน้ือ ทั้ งน้ีข่าวลือเร่ืองทหารเตรียมการยึดอ านาจเร่ิมตั้ งแต่    
ตอนสาย  สัญญานแรกท่ีปรากฏให้เห็นเกิดข้ึนในช่วงเช้า เม่ือ                 
ผูบ้ ัญชาการทั้ ง 3 เหล่าทัพ ได้รับค าสั่งด่วนจาก พล.ต.อ. ชิดชัย 
วรรณสถิตย ์รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ท่ีท าหน้าท่ีประธานการ
ประชุม ครม. แทน พ.ต.ท. ทักษิณ ซ่ึงติดภาระกิจร่วมประชุม
สมชัชาใหญ่สหประชาชาติ ท่ีสหรัฐ นบัจากนั้นข่าวการรัฐประหาร
ก็สะพดัข้ึนทนัที ก่อนจะชดัเจนเม่ือพบความเคล่ือนใหวเป็นพิเศษ
ของกองก าลงัพลสังกดักองทพัภาคท่ี 3 ท่ีอยภูายใตก้ารบงัคบับญัชา
ของ พล.ท.สพร่ัง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคท่ี 3 พล.ท.สพร่ัง ได้
เดินทางไปท่ีกองพลทหารม้า ท่ี 1 เพชรบูรณ์ พร้อมสั่งการให้
ตรวจสอบความพร้อมของยานล าเลียง รถถงั ปืนใหญ่ และอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของ พล.ม. 1 ก าลังอีกด้านจาก พล.ม.2 ซ่ึงมี 
พล.ต. ศานิตยพ์รมมาศ ตท.10 รุ่นเดียวกบั พ.ต.ท. ทกัษิณ เป็นผบ.
พล ก็ได้เคล่ือนก าลงัเข้าอารักขาท าเนียบรัฐบาลทันท่ี ท าให้การ
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เคล่ือนใหวท่ี พล.ม.1 เงียบลงไป  ความเคล่ือนใหวท่ีน่าสนใจ
เกิดข้ึนอีกคร้ังในเวลา 17.00 น. กลุ่มพลเรือนประมาณ 10 คน น า
โดย นางเพญ็จิต ปัญญวรรณศิริ ขา้ราชการบ านาญ ไดเ้ดินทางไปท่ี
กองบญัชาการกองทพั ขอยืน่หนงัสือให้  พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน 
ผบ.ทบ. น าก าลงัออกมาท าใหส้ถานการณ์ทางการเมืองคล่ีคลาย เขา้
สู่การปฏิรูปการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 เวลา 21.00 น. สายข่าวทุกสายยืนยนัมีรัฐประหารแน่นอน 
และเป็น ท่ี น่ าสังเกตว่า  ตั้ งแต่ เวลาดังกล่าว สถานีโทรทัศน์
กองทพับกช่อง 5 ไม่มีการออกอากาศรายการต่างๆ ตามปกติ มีเพียง
พระบรมฉายาลกัษณ์ และเสียงเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัเท่านั้น จากนั้นแค่ไม่ก่ีนาที รถบสันบัสิบคนั จากศูนย์
บญัชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี น าก าลงัพลในชุดพราง อาวุธครบ
มือเดินทางถึงกองบญัชาการกองทพับก ถนนราชด าเนิน ตามดว้ย
รถถ่ายทอดสดของ ททบ. 5 เพียงชั่วโมง สถานีโทรทัศน์ช่อง 9          
กอ็อกอากาศสดเสียงของพ.ต.ท.ทกัษิณ จากนิวยอร์ก ประกาศภาวะ 
นอกจากน้ียงัมอบหมายให้ พล.อ. เรืองโรจน์ มหาศรานนท์  ผบ.
สส. เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียนร้อย ตาม พ.ร.ก.บริหาร
ราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉิน แต่แล้วความหวงัสุดท้ายของ
พ.ต.ท. ทกัษิณ ท่ีจะต่อสู้รักษาอ านาจต่อไปก็พงัทลายลง เม่ือทหาร
ฝ่ายยดึอ านาจสัง่ยติุการออกอากาศทนัที พร้อมกบัท่ีขบวนรถถงันบั
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สิบคัน ผสมกับรถฮมัวี่ติดปืนกลได้เคล่ือนเข้าสู่ถนนราชด าเนิน
ท่ามกลางความแปลกใจของประชาชน 
          ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่า ก าลงัพลฝ่ายรัฐประหาร อีก
ส่วนจากกรมทหารราบท่ี 31 ลพบุรีไดเ้ขา้ยึดท าเนียบ นอกจากนั้น
ยงัมีก าลงัไม่ทราบฝ่าย เขา้ยึดอาคารชินวตัร สถานีโทรทศัน์ ไอทีวี
บ้านจนัทร์ส่งหล้า ของพ.ต.ท. ทักษิณ จนกระทั่งเวลา 23.00 น.
ความสงสัยขอ้งใจทั้งหมดก็คล่ีคลายลง เม่ือมีการแถลงการณ์ผ่าน
สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย ระบุว่า                        
“คณ ะป ฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข” ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ ัญชาการ
เหล่าทพั ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ไดเ้ขา้ควบคุมสถานการณ์ใน
เขตพื้นท่ี กทม. และปริมลฑลไดแ้ลว้ 
 จากนั้ นในเวลา 240.00 น. คณะปฏิรูปฯ พร้อมด้วย พล.อ. 
เรืองโรจน์ มหาสรานนท ์ไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ี
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงาน
สถานการณ์ มีการจดัตั้ง จดัตั้งรัฐบาลชัว่คราวโดยให ้พล.อ. สุรยทุธ์ 
จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้น คปค. ก็ถอยไปอยู่ในฐานะ 
“คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ” (คมช.) คอยดูแลรัฐบาลชัว่คราว
บริหารประเทศและเร่งกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ให้
แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี จากนั้ นจะเลือกตั้ งใหม่ภายในปี 2550 
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รัฐประหารคร้ังน้ีก่อให้เกิดปฏิกริยาแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายท่ี
เห็นว่าประเทศชาติถึงจุดวิกฤติแลว้ รัฐประหารคือทางออกเดียวท่ี
เหลืออยู่ ขณะท่ีอีกฝ่ายมองว่ารัฐประหารคร้ังน้ีเป็นการตัดตอน
กระบวนการประชาธิปไตยไทย เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีได้
ช่ือว่าเป็นของประชาชนมากท่ี สุด และนับ เป็นการสูญ เสีย
ประชาธิปไตยอีกคร้ังในรอบ 15 ปีหลงัจากรัฐประหารของคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เม่ือปี 2535   
 
เหตุการณ์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 หลงัจากเหตุการณ์ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 สังคมไทยเร่ิม
มีความขดัแยง้รุนแรงเพิ่มข้ึน ภายหลงับา้นเมืองแบ่งแยกเป็น "สี" 
เส้ือเหลือง-เส้ือแดงอย่างชัดเจน เม่ือเกิดคดียุบพรรคไทยรักไทย 
ประกอบกบัพ.ต.ท.ทกัษิณ-เครือข่ายพลิกขา้งไปอยูใ่นสถานะ “ผูถู้ก
ไล่ล่า” อีกทั้ ง “คะแนนเสียง” ของประชาชนผูส้นับสนุนพรรค
การเมืองใน ด้านของพ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้รับการสนใจจากผูกุ้ม
อ านาจ เหตุการณ์ ความรุนแรงในสังคมไทยได้ก่อตัวข้ึน เม่ือคู่
ขดัแยง้แต่ละฝ่ายต่างจดัตั้ง “มวลชน” ของตนข้ึนมาเป็นพลงัสร้าง
ความชอบธรรม ขณะท่ีฝ่าย “เส้ือแดง” เดินหน้าตั้ งค  าถามถึง
พฤติกรรม “2 มาตรฐาน” ซ่ึงเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า กระทัง่น าไปสู่
การระดมพลจดัชุมนุมใหญ่ทดสอบกระแสกนัหลายต่อหลายคร้ัง 
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(คมชัดลึก ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด และเดลินิวส์. ข่าว 15 มีนาคม 
2553- 30 พฤษภาคม 2553) 
 จากเหตุการณ์ท าให้เกิดขอนแก่นโมเดล ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
ประท้วงท่ีมิใช่สันติวิธี เป็นวิธีการประท้วงของกลุ่มคนเส้ือแดง 
โดยการระดมคนของแนวร่วมเพื่อตั้งด่านตรวจสกดัต ารวจ ทหาร 
และตรวจคน้รถท่ีตอ้งสงสัยในพื้นท่ีภาคอีสาน หรือแมก้ระทั้งการ
สกดัหน่วยทหารและยทุโธปกรณ์ เป็นการทา้ทายอ านาจรัฐ โดยท่ี
รัฐไม่สามารถจัดการให้ทุกอย่างด ารงอยู่ภายใต้นิติรัฐ รวมถึง
จุดเร่ิมตน้การชุมนุม "แดงทั้งแผน่ดิน" ในวนัท่ี 12 มี.ค. 2553 ณ เวที
ผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชด าเนิน กทม. มีคนเส้ือแดงจากต่างจงัหวดั
หลัง่ไหลเขา้ร่วมเรือนแสน  เหตุการณ์ “สลายม็อบ 19 พ.ค.53 แดง
ตายเกล่ือน จลาจลเผาเมือง” บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยว่า วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553 คือวนัแห่งความสูญเสียคร้ัง
ส าคญั กบัเหตุสลายม็อบท่ีมีผูเ้สียชีวิต-บาดเจ็บมากท่ีสุด เท่าท่ีเคย
เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง กทม.กลายเป็นแดนมิคสัญญี   
การไล่ฆ่าฟันกันอย่างโหดร้าย การเผาท าลายทรัพย์สินทั้ งของ
เอกชนและราชการอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ควนัจากเปลวไป
หลายจุดทัว่กรุงสามารถมองเห็นในระยะไกล ปฏิบติัการสลายมอ็บ
ท่ีแยกราชประสงค ์มีการวางแผนอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน และเตรียม
จดัการขั้นเด็ดขาดกับผูชุ้มนุมมาระยะหน่ึงแล้ว  หลงัจากรัฐบาล
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และศอฉ.พลาดท่าเสียทีในการสลายม็อบ 10 เมษายน ซ่ึงมีทหาร
เสียชีวิต 6 นาย รวมทั้ง พ.อ.ร่มเกลา้ ธุวธรรม รองเสธ.พล.ร2 รอ. 
ทั้งรัฐบาล ทหาร และศอฉ. พูดเป็นนัยว่าจะให้ทหารติดอาวุธเต็ม
พิกัดในการปะทะกับม็อบคร้ังต่อไป  รัฐบาลและศอฉ.ไม่เคย
ยอมรับว่าเก่ียวขอ้งกบัการลอบสังหาร "เสธ.แดง" พล.ต.ขตัติยะ  
สว ัสดิผล ผู ้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ซ่ึงถูกสไนเปอร์ส่องจาก
ระยะไกลเสียชีวติ บริเวณแยกศาลาแดง เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม  แต่
ฝ่าย นปช. เช่ือว่า การเด็ดหัวเสธ.แดงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการ
ปะทะก่อนหน้านั้น โดยเฉพาะเหตุการณ์วนัท่ี 10 เมษายน รัฐบาล 
ทหาร และศอฉ.ตั้งขอ้สงสัยว่า “เสธ.แดง” น่าจะเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผนรับมือกับทหาร จนท าให้ทหารแตกพ่ายในท่ีสุด (ฤกษ ์ 
ศุภศิริ. 2553 : 364)  

 หลงัการตายของเสธ.แดง เกิด
การปะทะกันระหว่างทหารกับผู ้
ชุมนุมหลายจุด ทหารเลิกใชก้ระบอง
และโล่หันมาใชปื้นเอ็ม 16 ทาโวร์ มี
หน่วยซุ่มยิงเป็นอาวุธหลกัพร้อมกบั

การป่ันกระแสข่าว "ผูก่้อการร้าย" เพื่ออา้งความชอบธรรมในการ
ใชอ้าวธุหนกัเขา้จดัการกบัผูชุ้มนุม  ปฏิบติัการ “กระชบัพื้นท่ี” ตาม
ศัพท์ของศอฉ. เร่ิม ข้ึนตั้ งแต่  05.45 น . ว ัน ท่ี  19 พฤษภาคม  

ท่ีมา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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ประมาณ 6.00 น. ทหารพร้อมรถหุ้มเกราะปิดล้อมกลุ่มผูชุ้มนุม 
นปช. ย่านศาลาแดง ซ่ึงยึดบริเวณลานพระรูป ร.6 สวนลุมฯ ปัด
หลกัมานานนับเดือน  มีการปะทะกนัแค่ประปราย ทหารก็เขา้ยึด
พื้นท่ีไดท้ั้งหมด ทั้งบนรางรถไฟฟ้า บีทีเอส และพื้นราบพร้อมรุก
คืบไปถึงแยกสารสิน ก าลงัทหารแยกยา้ยปิดถนนเส้นทางเขา้แยก
ราชประสงค์ ทุ กด้านและ ค่อยๆ  รุก คืบ เข้าไปโดยมีนปช .                  
ตั้งด่านสกดัทุกทาง  ดา้นม็อบอีกส่วนหน่ึงซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ 
ไดก้ระจายไปยดึถนนหลายจุด อาทิ บ่อนไก่ ถ.พระรามท่ี 4 บริเวณ
ส่ีแยกดินแดง บริเวณถนนพระรามท่ี 1 หนา้โรงหนงัสยาม ประตูน ้ า
และสามยา่น และเร่ิมจุดไฟเผายางรถยนตใ์ห้เกิดกลุ่มควนัหนาทึบ
ทุกๆ พื้นท่ี เพื่อบดบังสายตาของสไนเปอร์ซ่ึงยิงผู ้ชุมนุมและ
ประชาชนตายไปหลายศพ ผ่านไปราว 3 ชั่วโมงทหารเร่ิมคุม
สถานการณ์ได้ มีรายงานตวัเลขผูเ้สียชีวิตประมาณ 10.00 น.ตาย
แลว้ 37 ศพ เป็นผูชุ้มนุมและประชาชนลว้นๆ   
 ความรุนแรงเร่ิมลุกลามเม่ือ
เกิดการวางเพลิงเผาอาคารต่างๆใกล้
ส ถ าน ท่ี ชุ ม นุ ม  อ า ทิ  ธน าค าร 
บา้นเรือนประชาชนและอาคารมาลี
นนท์ ท่ีตั้งช่อง 3 ซ่ึงอยู่ใกลท่ี้ชุมนุมจุดบ่อนไก่ ม็อบท่ีกระจายอยู่
รอบๆ เส้นทางมาแยกราชประสงค์ ถูกกดดนัจนร่นถอยมาเร่ือยๆ 

ท่ีมา :  www.google.co.th 

http://www.google.co.th/
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และยอดคนเจบ็-คนตายก็เพิ่มมากข้ึน ผูชุ้มนุมท่ีเป็นเด็กและผูห้ญิง
รวมทั้งส่ือมวลชน เร่ิมเขา้ไปภายในวดัปทุมวนาราม ซ่ึงประกาศ
เป็นเขตอภัยทาน จนมีจ านวนหลายพนัคน 13.30 น. นายจตุพร 
พรหมพนัธ์ แกนน าม็อบนปช. ข้ึนเวทีกล่าวขอโทษผูชุ้มนุมทุกคน 
และประกาศจะเข้ามามอบตวัท่ีสตช.เพราะไม่อยากเห็นคนตาย
มากกวา่น้ีอีกแลว้ 
 จากนั้นนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนน าอีกคนข้ึนเวทีประกาศยุติ
การชุมนุมเพียงเท่าน้ี แกนน าบางส่วนเดินเขา้มามอบตวัใน สตช. 
ทหารเร่ิมเขา้พื้นท่ีราชประสงค ์พร้อมกบัเกิดเหตุเผาโรงหนงัสยาม
และหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวลิด ์ตามดว้ยเสียงระเบิดรอบๆ พื้นท่ี
ชุมนุมเป็นระยะๆ ขณะเดียวกนัผูชุ้มนุมท่ียงัรวมตวัตามจุดต่างๆ   
แมท้ราบข่าวว่าแกนน าประกาศยุติการชุมนุม แต่ยงัปักหลกัต่อสู้
พร้อมกบัเกิดเหตุเพลิงไหมอ้าคารมากข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกบัการจุด
ไฟเผายางรถยนตใ์นหลายจุด  ในต่างจงัหวดัเกิดเหตุเผาศาลากลาง
ในพื้นท่ีของกลุ่มคนเส้ือแดงและเผายางรถยนตเ์หมือนกบัใน กทม. 
ความวุ่นวายไม่ไดจ้บลงง่ายๆ แมท้หารจะเขา้ยึดพื้นท่ีราชประสงค์
ได้ตั้ งแต่บ่าย หลังแกนน าเข้ามอบตัว เพราะผู ้ชุมนุมท่ีกระจัด
กระจายอยู่ปฏิบติัการโดยไร้การควบคุม อาคารตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถ.รัชดา ถูกคนร้ายบุกเผาเช่นเดียวกบัอาคารอีก
หลายแห่ง  เจา้หนา้ท่ีอา้งวา่มีคนร้ายลอบยงิรถดบัเพลิงหลายจุด จน
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ไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้ ต้องปล่อยให้ลุกลามไปเร่ือยๆ  ราว 
18.00 น. เร่ิมมีการยงิใส่ผูชุ้มนุมและหน่วยกูภ้ยัซ่ึงอยูภ่ายในวดัปทุม
วนารามนบัพนัคน โดยมีคนเห็น "ทหารใส่เคร่ืองแบบ" อยูบ่นราง
รถไฟฟ้าหนา้วดั 
 มือปืนรัวยิงใส่ทุกคนท่ีพยายามจะออกจากวดัและยิงถล่ม
เต็นท์พยาบาลภายในวดั มีรายงานว่าเกิดการยิงแก๊สน ้ าตาบริเวณ
ดา้นหลงัวดั เพื่อบีบให้ผูชุ้มนุมเคล่ือนตวัออกมาดา้นหน้าซ่ึงเป็นท่ี
โล่ง ภายในวดัปทุมฯ มีผู ้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจ านวนมากและ
เสียชีวิต 6 ราย รวมทั้ งพยาบาลอาสาและหน่วยกู้ภัยท่ี เข้ามา
ช่วยเหลือผู ้บาดเจ็บโดยไม่เก่ียวกับการชุมนุม ทุ่มเศษๆ ศอฉ. 
ประกาศผ่านโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอก
เคหสถาน ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึง6 โมงเชา้รวม 23 จงัหวดัทั้งในเขตกทม. 
ปริมณฑล ภาคอีสานและเหนือ   
 นอกจากน้ียงัมีภาพประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิถูกยงิเสียชีวิตบาดเจ็บ
ลม้ตายเป็นจ านวนมากระหวา่งวนัท่ี 14-15 พฤษภาคม 2553 รวมทั้ง
การเปิดใจผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ์ท่ีเป็นส่ือมวลชนและผูชุ้มนุม ภาพ
นาทีชีวิตและการช่วยเหลือชีวิตผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อกระสุนท่ีคนเส้ือ
แดงตอ้งช่วยกนัหามและแบกผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ส่งโรงพยาบาล การ
ปฏิบติัการตอบโตรั้ฐบาล-ศอฉ. เป็นการจลาจลคร้ังใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ไทย ภายหลงัเหตุการณ์จลาจลสงบลง กรมสอบสวน
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คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ด าเนินคดีกับผูก่้อความไม่สงบ กลุ่มกอง
ก าลังติดอาวุธกลุ่มแกนน าและแนวร่วม ท่ีสร้างความเสียหาย
ดงักล่าว ในขอ้หารก่อการร้าย โดยในการน้ีดีเอสไอไดด้ าเนินคดีใน
ขอ้หาดงักล่าวกบั พ.ต.ท. ทกัษิณ และภายหลงัการไต่สวน ศาลไดมี้
ค าสั่งอนุมติัหมายจบั พ.ต.ท. ทกัษิณ ในขอ้หาก่อการร้ายดงัท่ีดีเอส
ไอร้องขอ และไดมี้ความเห็นสมควรสั่งฟ้อง พ.ต.ท. ทกัษิณ กลุ่ม
แกนน า และแนวร่วม ในความผิดฐานร่วมกนัใชห้รือสนบัสนุนให้
ผูอ่ื้นกระท าความผิดฐานก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 135/1-3 (ฤกษ ์ ศุภศิริ. 2553 : 385)  
 
สรุป 
 การเมืองไทยช่วงรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร พรรคไทยรักไทย
สามารถท่ีจะก าชยัชนะไดอ้ย่างท่วมทน้ การชนะการเลือกตั้งอย่าง
ท่วมท้นของพรรคไทยรักไทยนั้ น มิได้เป็นเพราะกฎเกณฑ์ของ
รัฐธรรมนูญใหม่อย่างเป็นดา้นหลกัเท่านั้นยงัรวมถึง กระแสของ
ประชาชนท่ีเร่ิมเบ่ือหน่ายการบริหารงานของรัฐบาลเก่า การใช้
ยุทธวิธีใหม่ในการเลือกตั้ งซ่ึงเรียกว่า “การต่อสู้ด้วยนโยบาย”                 
ท่ีส่งผลต่อการชนะเลือกตั้งตลอดมา และทกัษิณพรรคไทยรักไทย
แตกต่างจากพรรคการเมืองใหญ่ๆ ท่ีผ่านมา ก็คือการท่ี พ.ต.ท.
ทักษิณ สามารถบั่นทอนก าลังของ “มุ้ง” การเมืองต่างๆ ภายใน
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พรรคและสร้างสมดุลภายในพรรคให้อ  านาจการจดัการต่างๆ มา
ข้ึนอยูก่บัตวัเองไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ กท็  าใหก้ลุ่มต่างๆ ภายในพรรคไม่
สามารถท่ีจะก่อกวนให้ เกิดปัญหาจนกระทั่งบั่นทอนมาถึง
เสถียรภาพของรัฐบาลได้อย่างในอดีตท่ีผ่านมา ความเข้มแข็ง
เกินไปของรัฐบาลนั้นก็อาจจะน ามาสู่ส่ิงท่ีเรียกว่า “เผด็จการทาง
รัฐสภา” ไดห้รือไม่ การเมืองไทยภายหลงัรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
เป็นการเมืองท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุดยุคหน่ึงตั้งแต่
เปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 
 นโยบายประชานิยม หรือ ทกัษิโนมิกส์ ประชานิยมในแบบ
ทกัษิณ ไดน้ านโยบายเร่งด่วน ท่ีไดห้าเสียงไวม้าปฏิบติัตามนโยบาย 
ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซ่ึงรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายไปตาม
ค าพูดท่ีหาเสียงทุกประการ ภาพรวมของรัฐบาลไดรั้บการยอมรับ
จากการด าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด การปรับโครงสร้าง
ระบบราชการใหม่ การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจอย่างได้ผล รวมทั้ง
การจัดระเบียบสังคม  แต่ รัฐบาลก็ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารงานผิดพลาดเก่ียวกับเข้าไปแทรกแซงการท างานของ
ข้าราชการ ส่ือมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จนเกิดความ
ขดัแยง้กบับุคคลมากมาย 
 รัฐบาลถูกโจมตีว่าไม่จริงใจในการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซ่ึงเป็นท่ีมาของเหตุการณ์ 19 กันยายน นาม “คณะ
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ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข” (คปค.) ซ่ึงมี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหวัหนา้ 
ไดท้  าการรัฐประหารยดึอ านาจรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชิน
วตัร ซ่ึงก าลงัปฏิบัติภารกิจอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา คปค. ให้
เหตุผลท่ีตอ้งยดึอ านาจวา่ มีการทุจริตผลประโยชน์ทบัซอ้น, การใช้
อ  านาจในทางมิชอบ , การละเมิดจริยธรรมคุณธรรมของผู ้น า
ประเทศ, การแทรกแซงองคก์รอิสระ, การละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
การบ่อนท าลายความสามัคคีของคนในชาติ รัฐประหารคร้ังน้ี
นบัเป็นคร้ังท่ี 10 
 หลงัจากเหตุการณ์ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 สังคมไทยเร่ิม
มีความขดัแยง้รุนแรงเพิ่มข้ึน ภายหลงับา้นเมืองแบ่งแยกเป็น "สี" 
เส้ือเหลือง-เส้ือแดงอย่างชัดเจน เม่ือเกิดคดียุบพรรคไทยรักไทย 
ประกอบกบัพ.ต.ท.ทกัษิณ-เครือข่ายพลิกขา้งไปอยูใ่นสถานะ “ผูถู้ก
ไล่ล่า” อีกทั้ ง “คะแนนเสียง” ของประชาชนผูส้นับสนุนพรรค
การเมืองใน ด้านของพ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้รับการสนใจจากผูกุ้ม
อ านาจ เหตุการณ์ ความรุนแรงในสังคมไทยได้ก่อตัวข้ึน เม่ือคู่
ขดัแยง้แต่ละฝ่ายต่างจดัตั้ง “มวลชน” ของตนข้ึนมาเป็นพลงัสร้าง
ความชอบธรรม ขณะท่ีฝ่าย “เส้ือแดง” เดินหน้าตั้ งค  าถามถึง
พฤติกรรม “2 มาตรฐาน” 
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 ทหารไดอ้า้งความชอบธรรมในการใช้อาวุธหนักเขา้จดัการ
กบัผูชุ้มนุม ปฏิบติัการ “กระชบัพื้นท่ี” ตามศพัท์ของศอฉ. เร่ิมข้ึน
ตั้งแต่ 05.45 น. วนัท่ี 19 พฤษภาคม  ประมาณ 6.00 น. ทหารพร้อม
รถหุม้เกราะปิดลอ้มกลุ่มผูชุ้มนุม นปช. ยา่นศาลาแดง ซ่ึงยดึบริเวณ
ลานพระรูป ร.6 สวนลุมฯ ปัดหลกัมานานนบัเดือน  มีการปะทะกนั
แค่ประปราย ทหารก็เขา้ยดึพื้นท่ีไดท้ั้งหมด ทั้งบนรางรถไฟฟ้า บีที
เอส และพื้นราบพร้อมรุกคืบไปถึงแยกสารสิน ก าลงัทหารแยกยา้ย
ปิดถนนเส้นทางเขา้แยกราชประสงค์ทุกดา้นและค่อยๆ รุกคืบเขา้
ไปโดยมีนปช. ตั้งด่านสกดัทุกทางความขดัแยง้เร่ิมรุนแรง กลุ่มเส้ือ
แดงเร่ิมก่อการประทว้งและทวีความรุนแรงเร่ิมลุกลามเม่ือเกิดการ
วางเพลิงเผาอาคารต่างๆ ใกลส้ถานท่ีชุมนุม อาทิ ธนาคาร บา้นเรือน
ประชาชนและอาคารมาลีนนท์ ท่ีตั้งช่อง 3 ซ่ึงอยู่ใกลท่ี้ชุมนุมจุด
บ่อนไก่ ม็อบท่ีกระจายอยู่รอบๆ เส้นทางมาแยกราชประสงค์ ถูก
กดดนัจนร่นถอยมาเร่ือยๆ และยอดคนเจ็บ - คนตายก็เพิ่มมากข้ึน  
ผูชุ้มนุมท่ีเป็นเดก็และผูห้ญิงรวมทั้งส่ือมวลชน เร่ิมเขา้ไปภายในวดั
ปทุมวนาราม จากนั้ นนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนน าอีกคนข้ึนเวที
ประกาศยติุการชุมนุมเพียงเท่าน้ี  แกนน าบางส่วนเดินเขา้มามอบตวั
ใน สตช. ศอฉ.ประกาศผ่านโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจสั่งเคอร์ฟิว
หา้มออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึง 6 โมงเชา้รวม 23 จงัหวดัทั้ง
ในเขตกทม. ปริมณฑล ภาคอีสานและเหนือ  ภายหลงัเหตุการณ์
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จลาจลสงบลง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดด้ าเนินคดีกบั    
ผูก่้อความไม่สงบ กลุ่มกองก าลงัติดอาวธุกลุ่มแกนน าและแนวร่วม 
ท่ีสร้างความเสียหายดงักล่าว ในขอ้หารก่อการร้าย โดยในการน้ีดี
เอสไอได้ด าเนินคดีในข้อหาดังกล่าวกับ พ.ต.ท. ทักษิณ และ
ภายหลงัการไต่สวน ศาลไดมี้ค าสั่งอนุมติัหมายจบั พ.ต.ท. ทกัษิณ 
ในข้อหาก่อการร้ายดัง ท่ี    ดี เอสไอร้องขอ  และได้มีความ
เห็นสมควรสั่งฟ้อง พ.ต.ท. ทกัษิณ กลุ่มแกนน า และแนวร่วม ใน
ความผิดฐานร่วมกนัใชห้รือสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นกระท าความผิดฐาน
ก่อการร้าย 
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บทที ่12 
การเมืองการปกครองช่วงนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ถึง คสช. 

 
บทน า 
 กงลอ้ประวติัศาสตร์หมุนซ ้ ารอยเดิมอีกคร้ัง ความขดัแยง้ทาง
ความคิดทางการเมืองของสังคมไดแ้พร่กระจายไปในทุกพื้นท่ีของ
ไทย จนอาจจะเกิดการนองเลือดอีกคร้ัง ความรุนแรงเร่ิมก่อตวัข้ึน 
แลว้ ทหารก็ออกมายึดอ านาจเพื่อสลายความขดัแยง้ทางการเมือง
ของคนสองกลุ่ม การปกครองของ รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จนัทร์
โอชา ถูกกดดันอย่างหนักจากมหาอ านาจฝร่ังตะวนัตก หากแต่ 
คสช. ก็ไม่ย่อท้อท่ีจะเดินหน้า “ซ่อมประเทศ” (ชั่วคราว) และตั้ง
หนา้ตั้งตาขุดรากถอนโคนปัญหาคอร์รัปชัน่ของนกัการเมืองทุจริต
และปัญหาความขัดแย ้งในชาติ ท่ี เร้ือ รังมานาน  ดังนั้ น  ใน
สถานการณ์เช่นน้ี สหรัฐ และสหภาพยโุรปมีท่าทีกดดนั คสช. อยา่ง
หนัก เพื่อเรียกร้องให้คืนสู่ประชาธิปไตย (รูปแบบตะวนัตก) 
โดยเร็ว ในขณะท่ี เพื่อนบ้านไทยในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ
กลบัมีท่าที “เขา้ใจ” สถานการณ์และความจ าเป็นของไทย ประเทศ
ไทยจะปฏิรูปหรือปรับเปล่ียนประเทศไทยไทยอย่างไร เป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจ 
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การเมืองช่วงนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 
 ประวติัการเมืองหน้าใหม่ได้บนัทึก สุภาพสตรีคนแรกของ
ประเทศไทยกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดทางการเมือง ดว้ยระยะเวลา
เพียง 49 วนั นับเป็นสุภาพสตรีเป็นคร้ังแรก ไดรั้บเสียงโหวตขา้ง
มากจากสภาผูแ้ทนราษฎร เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 
28 ของประเทศไทย 

การเมืองไทยในรอบ 5-6 ปีมาน้ี เราจะเห็นความพยายามของ
ขั้วอ านาจฝ่ังพรรคเพื่อไทย (ซ่ึงรวมถึงพรรคไทยรักไทย และพรรค
พลงัประชาชนเดิม) ในการรักษารัฐบาลให้อยูร่อดไปตลอดรอดฝ่ัง 
ซ่ึงก็ลม้เหลวมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทกัษิณ
เอง รัฐบาลสมคัร และรัฐบาลสมชาย ถึงแมว้า่ขั้วอ  านาจตรงขา้มจะ
มีอาวุธอย่างขบวนการเคล่ือนไหวนอกสภา แม่ทพันายกอง และ
กลไกทางกฎหมายต่างๆ คอยท่ิมแทงรัฐบาลฝ่ังพรรคเพื่อไทยใหล้ม้
ลงไป  แต่ก็ป ฏิ เสธไม่ได้ว่ าความ นิยมของตัว บุคคล ท่ี เป็น 
“นายกรัฐมนตรี” ก็มีผลต่อความอยูร่อดของรัฐบาลเช่นกนั สมคัร 
สุนทรเวช และสมชาย วงศ์สวสัด์ิ ไม่ใช่นักการเมืองท่ีก้าวข้ึนมา
ด้ ว ย ค ะ แน น นิ ยม ข อ งตั ว เอ ง  แ ล ะบ ท บ าท ใน ต าแห น่ ง 
“นายกรัฐมนตรีไทย” ท่ีเป็นศูนยร์วมการต่อรองอ านาจทางการเมือง
ของฝักฝ่ายต่างๆ ในประเทศไทย ก็ไม่ไดเ้อ้ือให้คนท่ีนัง่อยูบ่นเกา้อ้ี
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นายกรัฐมนตรี สามารถรักษาตวัให้สะอาดและไม่เจ็บช ้ าไดอ้ยา่งท่ี
ใจตอ้งการ 

การเมืองไทยได้มีนายกรัฐมนตรีสองคนในคราวเดียวกัน 
ระบอบนายกรัฐมนตรีคู่  ยิ่งลักษณ์ออกหน้า ทักษิณ คุมหลัง 
“ระบอบนายกคู่” ท่ีมียิ่งลกัษณ์คุมงานเบ้ืองหน้า และทกัษิณคอย
ดูแลอยูเ่บ้ืองหลงั ความเป็นหญิงและวยัวฒิุ-คุณวฒิุท่ีถือวา่ “เดก็มาก
ในทางการเมือง” กลบักลายเป็นเกราะป้องกนัรัฐบาลยิง่ลกัษณ์จาก
ศตัรูทางการเมือง ถึงแมว้่าคนชั้นกลางจ านวนไม่น้อยจะไม่พอใจ
กบัการอ่านสคริปต์แบบนกแก้วของ การตอบค าถามท่ีผิดพลาด
หลายคร้ัง หรือการเล่ียงท่ีจะตอบปัญหาในประเด็นส าคญัๆ จนถูก
วจิารณ์อยูบ่่อยๆ แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่ยทุธศาสตร์หลีกเล่ียงการปะทะ
ของ น.ส.ยิ่งลกัษณ์ มีประโยชน์ต่อรัฐบาลเพื่อไทยตรงท่ีลดความ
ร้อนแรงทางการเมืองลงพ.ต.ท.ทกัษิณ เลือกท่ีจะคุมเกมการเมือง
ภายในพรรคเพื่อไทยเอาไวเ้องทั้งหมด ดงัท่ีเราเห็นข่าว ส.ส. ของ
พรรคเดินทางไปพบ พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีต่างประเทศอยู่เป็นประจ า 
ยทุธศาสตร์น้ีจะช่วยให ้พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นคนคุมเกมในสภาและใน
พรรคแบบเบ็ดเสร็จ ป้องกันความผิดพลาดในรัฐบาลสมัครท่ี
กลายเป็นรัฐอิสระในพรรคพลังประชาชน และป้องกันปัญหา 
“งูเห่า” แบบกรณีของนายเนวินในการตั้งรัฐบาลอภิสิทธ์ิลงไปได ้
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(สยามอินเทลิเจนส์  http://www.siamintelligence.com/dual-prime-
ministers) 

“ระบอบนายกรัฐมนตรีคู่”  จะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ใหก้บั
น ายก รัฐมนต รี  2  ระดับ  น .ส .ยิ่ งลักษ ณ์  ชิน วัตร  ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการของประเทศไทย รับผิดชอบงาน
บริหารราชการแผ่นดินทั่วไปผ่านการท างานของคณะรัฐมนตรี 
และงานพิธีการต่างๆ ตามหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัตวัเน้ืองานบริหารมากนกั จุดส าคญัคือภาพลกัษณ์ “รอมชอม” 
ของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ กลายเป็นส่ิงส าคญัท่ีค  ้าจุนรัฐบาลเอาไว ้และได้
เสียงสนับสนุนจากคนไทยส่วนใหญ่ท่ีไม่อยากเห็นความขดัแยง้
ทางการเมืองอีกแลว้ ส่วน พ.ต.ท.ทกัษิณ ในฐานะ “นายกรัฐมนตรี
เงา” จะดูแลเกมการเมืองภายในพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมรัฐบาล 
และกลุ่มคนเส้ือแดง (ผา่นระบบการส่ือสารต่างๆ) ดูแลยทุธศาสตร์
ดา้นการต่างประเทศ (ดงัจะเห็นได้จากการเดินทางเยือนประเทศ
นั้นๆ ก่อนหรือหลงัการเยือนอยา่งเป็นทางการของ น.ส.ยิ่งลกัษณ์) 
และนโยบายระดบัมหภาคหรือโครงการขนาดใหญ่ทั้งหลาย (ตาม
สโลแกน “ทกัษิณคิด เพื่อไทยท า” ท่ีใหไ้วต้อนหาเสียง) 
  อดีตนายกรัฐมนตรี ทกัษิณอยู่ต่างแดนได้ใช้ให้นางสาวยิ่ง
ลกัษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยใช้ ระบอบนายกรัฐมนตรีคู่มีการ
แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน โดย น.ส.ยิง่ลกัษณ์ จะรับงาน
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ท่ีต้องออกหน้าและติดต่อกับประชาชนโดยทั่วไป ดึงเสียง
สนับสนุนการปรองดองจากประชาชนส่วนใหญ่ ส่วน พ.ต.ท.
ทกัษิณ จะท างานเบ้ืองหลงัท่ีมีความส าคญัในระดบั “ขาดไม่ได”้ 
เพื่ อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบ ร่ืน จุดอ่อนของ      
พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีสร้างศตัรูได้ง่าย ถูกแก้ไขโดยไม่ออกมาเป็นคน
เบ้ื อ งห น้ า ค อ ย ป ะ ท ะ โ ด ย ต ร ง  ส ย าม  อิ น เท ล ลิ เจ น ส์ . 
(http://www.siamintelligence.com/dual-prime-ministers/) 

อย่างไรก็ตาม “ระบอบนายกคู่” อนัเกิดข้ึนจากขอ้จ ากดัทาง
กายภาพของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ก็ไม่ไดมี้แต่จุดแข็งเสมอไป การคงอยู่
ของระบอบนายกคู่ เกิดจากการท่ีมีนายกรัฐมนตรีอยู่ในประเทศ
เพียงคนเดียว และมี “ระยะห่าง” ระหวา่งกลุ่มก๊วนทางการเมืองใน
ประเทศกบัตวัของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีอยูน่อกประเทศไทย การสัง่งาน
ต่างๆ ถึงจะขาดประสิทธิภาพไปบา้งเพราะเจา้ตวัไม่ไดอ้ยูคุ่มเอง แต่
ก็ตรงไปตรงมาเพราะมาตามสายการบงัคบับญัชาท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ 
วางเอาไวแ้ลว้ และการการันตีดว้ยสายเลือดวา่ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ จะไม่
มีว ันทรยศพี่ชายอย่างแน่นอน แต่สุดท้ายแล้ว ปลายทางของ 
“ระบอบนายกคู่” ก็คือการเตรียมความพร้อมทางการเมือง เพื่อให ้
“นายกตวัจริง” ไดก้ลบับา้นอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นความฝันสูงสุด
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร หลงัเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยา 
2549 

http://www.siamintelligence/
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แต่แล้วความหวังของ พ .ต .ท . ทัก ษิณ  ก็พังทลาย  เกิด
รัฐประหารเม่ือวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2554 โดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา ท่ีไดศึ้กษาบทเรียน ความผิดพลาด ของการยึดอ านาจ
เม่ือ 7 ปีก่อน ทุกคร้ังท่ีมีการยึดอ านาจ คณะรัฐประหารมักฉีก
รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งยุบองค์กรอิสระทั้งหมด แมก้ระทัง่ ป.ป.ช. 
หรือศาลรัฐธรรมนูญ แต่การรัฐประหารคร้ังล่าสุด แม้  พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา จะฉีกรัฐธรรมนูญ แต่มิได้ยุบ ป.ป.ช. และ
ศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) คง ป.ป.ช. 
และศาลรัฐธรรมนูญไว ้ก็เพราะปิดช่องโหว่ ไม่ให้ผูถู้กกล่าวหา
อย่าง "ยิ่งลกัษณ์" น าประเด็นดังกล่าวไปขอความชอบธรรมกับ
ต่างชาติแบบ พ.ต.ท.ทกัษิณ เพราะทั้ง ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นชุดดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนการยดึอ านาจทั้งส้ิน การเมืองในรอบเกือบ
ทศวรรษ คนในตระกลูชินวตัร หรือคนท่ีเก่ียวขอ้ง ต่างทยอยเดินข้ึน
ศาลมาแลว้หลายคน ต่างกรรม ต่างวาระ ไม่วา่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมถึงศาล
อาญา  คดีท่ี "ยิง่ลกัษณ์" ตกเป็นผูถู้กกล่าวหา ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการ
ไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

คดีท่ีอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ถูกนาย
ตระกูล  วิ นิ จนั ยภาค  อัยการสู งสุด เป็นโจทก์ยื่น ฟ้อง อ ดีต
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นายกรัฐมนตรี เป็นจ าเลย ในความผิดฐานละเวน้ การปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยมิชอบฯ และเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ีหรือใช้อ  านาจในต าแหน่งหรือ
หน้าท่ีโดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ
ความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 กรณีละเลยไม่ด าเนินการระงบัยบัย ั้งโครงการรับ
จ าน าขา้ว ซ่ึงท าให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนลา้นบาท ซ่ึงมีโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 1 ปี-10 ปี โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พิจารณาค าร้องขอพิจารณาลบัหลงัจ าเลยซ่ึงเป็นค า
ร้องท่ีจ  าเลยขอไม่ตอ้งมาศาลในนดัพิจารณาคดี แลว้เห็นว่าจ  าเลยมี
หนา้ท่ีตอ้งมาศาลตามนดัทุกนดั หากไม่สามารถมาศาลในนดัใดให้
จ  าเลยยื่นค าร้องแสดงเหตุจ าเป็นต่อศาลพิจารณาเป็นคร้ังคราวไป  
นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดเง่ือนไข ห้ามจ าเลยเดินทางออกนอก
ป ร ะ เท ศ  เว ้ น แ ต่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก ศ า ล  (เด ลิ นิ ว ส์ 
http://www.dailynews.co.th/politics/322205) 

ส่วนคดีอ่ืนของ "ยิง่ลกัษณ์" ท่ียงัอยูใ่นชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช. 
อาทิ คดีท่ี "ยิ่งลกัษณ์" ถูกกล่าวหาพร้อมคณะรัฐมนตรี ฐานปฏิบติั
หน้าท่ีโดยมิชอบ โดยออกประกาศเร่ืองพื้นท่ีปรากฏเหตุการณ์อนั
กระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ฉบบั ลว. 31 ก.ค. 56 
ในพื้ น ท่ี เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ าย และเขตดุสิต 
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กรุงเทพฯ โดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ.การรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มาตรา 15 โดยมีพฤติการณ์การกระท าท่ี
น่ า เช่ื อว่าไ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สอดคล้องกับท้าย
พระราชบญัญติั  
  
สาเหตุของการปฎวิตัิ 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการเมืองไทย เกิดจากกฎหมาย   
นิรโทษกรรม “เหมาเข่งสุดซอย” ท่ีนิรโทษความผิดทุกคดี ท่ี
เก่ียวกบัการทุจริตทั้งของ พ.ต.ท ทกัษิณ ชินวตัร และนกัการเมือง
ทุจริตตลอดระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่มกราคม 2547 - 8 สิงหาคม 2556 
และผ่านสภาผูแ้ทนราษฎรในเวลาตี 4 คร่ึง ของวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2556  ท าให ้สุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย ์มา
เป็นแกนน า  กปปส . เค ล่ือนไหวทางการเมื อง และพรรค
ประชาธิปัตยไ์ดน้ าผลพวงจากค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญไปยืน่
ร้องทุกข์กล่าวโทษ 312 ส.ส.-ส.ว. ฝ่ายรัฐบาลซ่ึงเป็นผู ้เสนอ
กฎหมายฉบับน้ี ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อน าบุคคลดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการ
สอบสวนและส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตาม มาตรา 275 นอกจากนั้นนายกฯยิ่งลกัษณ์ยงัถูกสังคม
กดดนัใหแ้สดงความรับผิดชอบต่อกรณีท่ีนายกฯน าร่างกฎหมายซ่ึง
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ประกอบดว้ยเอกสารอนัเป็นเท็จข้ึนทูลเกลา้ฯ ทั้งๆท่ีท่ีรู้อยู่แลว้ว่า
ร่างกฎหมายดงักล่าวมีปัญหาและไดมี้ผูย้ืน่เร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วนิิจฉยั ซ่ึงถือเป็นการกระท าท่ีมิบงัควร  คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็รับเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อ
ทนัที โดยหลงัจากท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ ประเด็น ท่ีมาของ ส.ว .เป็นการกระท าท่ีขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 

ขณะท่ีการชุมนุมโค่นลม้ระบอบทกัษิณ มวลมหาประชาชน
น าโดย สุเทพ เทือกสุบรรณ ท่ีไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย ์ไดช้กัชวนประชาชนท่ีไม่พอใจรัฐบาลท่ีออกกฎหมาย 
นิรโทษกรรมสุดซอย ซ่ึงส่วนใหญ่ประชาชนจะเป็นกลุ่มพนัธมิตร 
ออกมาร่วมประท้วง โค่นล้มระบอบทักษิณนั้น 'แข็งแกร่ง' และ 
'ทรงพลงั' ไม่แพก้ารชุมนุมคร้ังไหนๆ เน่ืองเพราะเป็นการรวมตวั
ของมวลชนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนกัวิชาการ 
นัก ธุรกิจ  นัก ศึกษา แพทย์-พยาบาล  พนักงานบ ริษัท  และ
รัฐวิสาหกิจ ท่ีส าคญัแต่ละกลุ่มนั้นยงัสามารถรวมตวัเคล่ือนไหวใน
ระดบัหลกัพนัหลกัหม่ืนไดท้นัทีท่ีส่งสัญญานออกไป เป็นมวลชน
ยคุไฮเทคท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงและกระจายขอ้มูลข่าวสารผ่าน
สังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็น ส่ือท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในขณะน้ี  
บทบาทของกลุ่ม กปปส. ไดป้ลุกระดมประชาชนให้ร่วมเดินหน้า
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และร่วมขบัเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ของแกนน า ดงัจะเห็นได้จาก
การรวบรวมรายช่ือเพื่อยืน่ถอดถอน 310 ส.ส.ท่ีโหวตรับร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรม ฉบบัสุดซอย ซ่ึงด าเนินการโดยพรรคประชาธิปัตย ์
ซ่ึงมีผูค้นแห่แหนมาร่วมลงช่ือกนัลน้หลาม ชัว่เวลาเพียงไม่ก่ีวนัก็
สามารถรวบรวมไดก้วา่ 100,000 รายช่ือ  
       สุเทพ เทือกสุบรรณ ผูน้ าการเคล่ือนไหว กลุ่ม กปปส.ท่ีได้
เรียกร้องการรัฐประหารเร่ือยมา โดยเช่ือว่าการยึดอ านาจเป็น
ทางออกให้สังคมไทย โดยแสดงความแข็งแกร่งของมวลชนโค่น
ระบอบทกัษิณกคื็อ มิใช่เป็นการเคล่ือนไหวของภาคประชาชนเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ยงัมีการเคล่ือนไหวของกลุ่มนักกฎหมาย นักวิชาการ 
และนักการเมืองน ้ าดี อย่างกลุ่ม 40 ส.ว. ท่ีเดินคู่ขนานกนัไป โดย
อาศยัช่องทางและกลไกทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือ อยา่งเช่น กรณีท่ี
พรรคประชาธิปัตย ์และกลุ่ม 40 ส.ว  ความขดัแยง้ไดเ้ร่ิมรุนแรงข้ึน 
ท าให้กองทัพเร่ิมวิตกกังวล หากวิกฤตนั้ นเกินกว่าท่ีต ารวจจะ
สามารถควบคุมได้ กองทัพต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือกฎ
อยัการศึก  หลงัจาก 5 เดือนผ่านไป กองทพัไทยตระหนักว่าตอ้ง
เผชิญกบัทุกสถานการณ์เกือบทั้งหมด และประสบลม้เหลวในการ
เป็นตวักลางช่วยไกล่เกล่ีย ฟางเส้นสุดทา้ย  าก่อนการยึดอ านาจ ได้
เกิดระเบิดสังหารคนอยา่งนอ้ย 3 คน และมีผูบ้าดเจบ็ 20 รายในการ
ประทว้งของกลุ่ม กปปส. ต่อตา้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีอนุสาวรีย์
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ประชาธิปไตย ซ่ึงการโจมตีกลุ่ม กปปส.ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม ท า
ให้กองทพักลวัถึงสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด  “สงครามกลางเมือง” 
และความรุนแรงคร้ังนั้ นได้ส่งสัญญาณไปยงัผู ้น าคสช.ต้อง
ตดัสินใจวา่ เป็นสถานการณ์ท่ี “เกินกวา่ท่ีต ารวจจะควบคุมไดแ้ลว้” 
 ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าพิพากษาให้
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรตอ้งหยดุปฎิบติัหนา้ท่ีในฐานะรัฐมนตรีไทย รวม
ไปถึงเหล่ารัฐมนตรีบางคนในคณะครม.ของเธอจากขอ้หาใชอ้  านาจ
โดยมิชอบ ทั้งน้ีกลุ่มสนบัสนุนฝ่ายรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ประกาศเตือน
ให้ระวงั “สงครามกลางเมือง” หากมีการแต่งตั้งผูน้  าคนใหม่ท่ีไม่
ไดม้าจากการเลือกตั้ง ส่ิงท่ีไม่คาดคิดวา่มติของศาลรัฐธรรมนูญให้
รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร ยงัอยู่ในอ านาจในฐานะ
รัฐบาลรักษาการต่อไป ไดส่้งสัญญาณเตือนไปท่ีกองทพั แหล่งข่าว
กองทพัไทยท่ีมีส่วนในการเจรจาระหวา่งกองทพัและฝ่ายต่างๆเผย        
       หลงัจากเหตุการณ์ระเบิดท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยท าให้เหล่า
ผูน้  าทพัต่างกงัวลวา่ ทุกฝ่ายในประเทศพร้อมจะใชค้วามรุนแรงเขา้
หากนั” พ.อ.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกกองทพับกกล่าว และ
เสริมต่อว่า ดังนั้ น จึงได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในวัน ท่ี  20 
พฤษภาคม เพื่อให้โอกาสทุกฝ่ายได้ถอยไปคนละก้าว ท าให้เหตุ
ความรุนแรงทางการเมืองไดท้  าใหน้ าไปสู่การประกาศกฎอยัการศึก     
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       การปฏิวติัล่าสุด กองทพัได้จดัระเบียบทัว่ประเทศไทยอย่าง
รวดเร็ว นับตั้ งแต่นักการเมือง นักเค ล่ือนไหวทางการเมือง 
นักวิชาการ ซ่ึงคนส่วนใหญ่อยู่ในค่าย “คนเส้ือแดง” สนับสนุน
พรรคเพื่อไทยท่ีได้ถูกโค่นอ านาจการบริหารประเทศ อา้งอิงจาก
การสัมภาษณ์ของนักเคล่ือนไหวทางการเมือง ทหารและสมาชิก
ครอบครัวท่ีถูกกกับริเวณ สาเหตุรัฐประหารท่ีท าให้กองทพัไดกุ้ม
อ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศ และยงัไม่มีกรอบเง่ือนเวลา
ตายตวัจะท าให้ไทยกลบัไปสู่ประชาธิปไตยในเร็ววนัน้ี นอกจากน้ี
บรรดาผูกุ้มอ านาจ คสช.ยงัได้สัญญาจะให้มีการปฏิรูปเพื่อแก้ไข
วิกฤตการเมืองระหว่างกลุ่มจงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริย ์ท่ีรวมถึง
คนในเคร่ืองแบบทหารบางส่วน เหล่าผูน้  าชั้นสูงฐานอ านาจเก่าใน
สังคม ธุรกิจใหญ่ และกลุ่มคนรากหญา้ท่ีเรียกว่า “คนเส้ือแดง” ท่ี
จงรักภกัดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร  
 แผนการยึดอ านาจเสร็จส้ินล่วงหน้าในวนัท่ีพลเอก ประยทุธ์
ประกาศใชก้ฏอยัการศึกในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2 วนัก่อนท่ีจะมีการ
ท ารัฐประหาร เพื่อควบคุมสถานการณ์ในระหวา่งท่ีนกัการเมืองต่าง
ก าลงัหาทางออกให้กบัวิกฤตความขดัแยง้ ตอ้งมีการสมานฉนัททุ์ก
ฝ่ายก่อนท่ีจะส่งมอบอ านาจคืนให้กบัรัฐบาลพลเรือนต่อไป  ไม่รู้
ตอ้งใช้เวลานานเท่าใดท่ีจะสามารถปรองดองระหว่าง 2 กลุ่มขั้ว
การเมืองท่ีเป็นปรปักษร่์วม 10 ปี   
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 การกระชบัอ านาจทางกองทพัไดจ้บักุมเหล่านกัการเมือง นกั
เคล่ือนไหวทางการเมือง และนักวิชาการไปกักตัวท่ีสถานท่ีไม่
เปิดเผย โดยในกรุงเทพฯ คสช.ไดเ้รียกนักเคล่ือนไหว นกัวิชาการ 
และส่ืออยา่งนอ้ย 286 คนไปรายงานตวัเพื่อป้องปรามใหทุ้กฝ่ายอยู่
ในความสงบ และไม่ให้เกิดความรุนแรงในอนาคต รวมถึงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานของกองทพั รายงานจากแถลงการณ์
ของ คณะคสช. โดยคนเกือบทั้งหมดไดรั้บการปล่อยตวัหลงัจากนั้น 
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยท่ีเป็นฐานก าลงั
ของการเคล่ือนไหวคนเส้ือแดง ฐานเสียงพรรคเพื่อไทย กลุ่มเส้ือ
แดงไดถู้กเรียกตวัไปปรับทศันคติรวมไปถึงสมศกัด์ิ โกศยัสุข อีก
หน่ึงแกนน าของกปปส.  ซ่ึง สมศกัด์ิ โกศยัสุขไดย้นืยนัวา่ ทางกลุ่ม
ไม่ทราบการท ารัฐประหารล่วงหนา้ ในระหวา่งท่ีทางแกนน าไดเ้ขา้
ประชุมท่ีสโมสรทหารบกในวนัยึดอ านาจเพื่อท่ีจะสามารถหา
ขอ้ตกลงร่วมกนักบัตวัแทนรัฐบาลรักษาการ ผูน้ าคสช. ถามตวัแทน
รัฐบาลรักษาการอีกคร้ังว่าพวกเขาจะยอมลาออกก่อนท่ีพลเอก 
ประยทุธ์จะยดึอ านาจหรือไม่ “แต่ฝ่ายรัฐบาลรักษาการปฎิเสธ” เป็น
สาเหตุท่ีท าใหพ้ลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ตอ้งประกาศวา่ก าลงัจะ
ท าการรัฐประหาร “ทุกฝ่ายตอ้งนัง่อยูก่บัท่ี” หลงัจากนั้นกองทหาร
หลายร้อยนายได้ล้อมสโมสรทหารบกไว ้และท าให้ผูน้  าคสช.
สามารถจบักุมตวักลุ่มผูมี้ส่วนในความขดัแยง้ทางการเมืองในคราว
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เดียวกันทั้ งหมด  เป็นการส้ินสุดระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประเทศไทยหนัหาเดินลงคลอง ยอ้นกลบัไปเร่ิมตน้
นับใหม่ ในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ประเทศท่ีปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไดต่้อตา้นการรัฐประหารคร้ังน้ี 
 
การเมืองการปกครองสมยั คสช.ถึงปัจจุบนั 

การเปล่ียนแปลงการเมืองไทย เกิดจากกฎหมายนิรโทษกรรม 
“เหมาเข่งสุดซอย” ท่ีนิรโทษความผิดทุกคดีท่ีเก่ียวกบัการทุจริตทั้ง
ของ พ.ต.ท ทกัษิณ ชินวตัร และนกัการเมืองทุจริตตลอดระยะเวลา 
9 ปี  ตั้ ง แ ต่ ม ก ร าค ม  2547-8 สิ งห าค ม  2556 แ ล ะผ่ าน ส ภ า
ผูแ้ทนราษฎรในเวลาตี 4 คร่ึง ของวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  ท าให ้
สุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย ์มาเป็นแกนน า 
กปปส. เคล่ือนไหวทางการเมือง และพรรคประชาธิปัตยไ์ดน้ าผล
พวงจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษ 
312 ส.ส.-ส.ว. ฝ่ายรัฐบาลซ่ึงเป็นผู ้เสนอกฎหมายฉบับน้ี  ต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
เพื่อน าบุคคลดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการสอบสวนและส่งไปศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม มาตรา 
275 นอกจากนั้นนายกฯยิ่งลกัษณ์ยงัถูกสังคมกดดนัให้แสดงความ
รับผิดชอบต่อกรณีท่ีนายกฯน าร่างกฎหมายซ่ึงประกอบดว้ยเอกสาร
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อนัเป็นเท็จข้ึนทูลเกลา้ฯ ทั้งๆท่ีท่ีรู้อยูแ่ลว้ว่าร่างกฎหมายดงักล่าวมี
ปัญหาและไดมี้ผูย้ื่นเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซ่ึงถือเป็นการ
กระท าท่ีมิบงัควร  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็รับไม้ต่อทันที โดยหลังจากท่ีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ประเด็นท่ีมาของ ส.ว.
เป็นการกระท าท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

การชุมนุมโค่นลม้ระบอบทกัษิณ มวลชนออกมาชุมนุมโค่น
ลม้ระบอบทกัษิณนั้น 'แข็งแกร่ง' และ 'ทรงพลงั' ไม่แพก้ารชุมนุม
คร้ังไหนๆ เน่ืองเพราะเป็นการรวมตวัของมวลชนหลากหลายกลุ่ม 
หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจ นักศึกษา แพทย-์
พยาบาล พนกังานบริษทั และรัฐวิสาหกิจ ท่ีส าคญัแต่ละกลุ่มนั้นยงั
สามารถรวมตวัเคล่ือนไหวในระดบัหลกัพนัหลกัหม่ืนไดท้นัทีท่ีส่ง
สญัญานออกไป เป็นมวลชนยคุไฮเทคท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงและ
กระจายขอ้มูลข่าวสารผา่นสังคมออนไลน์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีทรงอิทธิพล
มากท่ีสุดในขณะน้ี   บทบาทของกลุ่ม กปปส. ได้ปลุกระดม
ประชาชนให้ร่วมเดินหน้าและร่วมขบัเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ของ
แกนน า ดงัจะเห็นไดจ้ากการรวบรวมรายช่ือเพื่อยื่นถอดถอน 310 
ส .ส .ท่ี โหวตรับ ร่าง พ .ร.บ .นิรโทษกรรม ฉบับ สุดซอย ซ่ึ ง
ด าเนินการโดยพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงมีผูค้นแห่แหนมาร่วมลงช่ือ
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กนัลน้หลาม ชัว่เวลาเพียงไม่ก่ีวนักส็ามารถรวบรวมไดก้วา่ 100,000 
รายช่ือ  
       สุเทพ เทือกสุบรรณ ผูน้ าการเคล่ือนไหวกลุ่ม กปปส.ท่ีได้
เรียกร้องการรัฐประหารเร่ือยมา โดยเช่ือว่าการยึดอ านาจเป็น
ทางออกให้สังคมไทย โดยแสดงความแข็งแกร่งของมวลชนโค่น
ระบอบทกัษิณกคื็อ มิใช่เป็นการเคล่ือนไหวของภาคประชาชนเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ยงัมีการเคล่ือนไหวของกลุ่มนักกฎหมาย นักวิชาการ 
และนักการเมืองน ้ าดี อย่างกลุ่ม 40 ส.ว. ท่ีเดินคู่ขนานกนัไป โดย
อาศยัช่องทางและกลไกทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือ อยา่งเช่น กรณีท่ี
พรรคประชาธิปัตย ์และกลุ่ม 40 ส.ว ความขดัแยง้ไดเ้ร่ิมรุนแรงข้ึน 
ท าให้กองทัพเร่ิมวิตกกังวล หากวิกฤตนั้ นเกินกว่าท่ีต ารวจจะ
สามารถควบคุมได้ กองทัพต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือกฎ
อยัการศึก  หลงัจาก 5 เดือนผ่านไป กองทพัไทยตระหนักว่าตอ้ง
เผชิญกบัทุกสถานการณ์เกือบทั้งหมด และประสบลม้เหลวในการ
เป็นตวักลางช่วยไกล่เกล่ีย ฟางเส้นสุดทา้ย  าก่อนการยึดอ านาจ ได้
เกิดระเบิดสังหารคนอยา่งนอ้ย 3 คน และมีผูบ้าดเจบ็ 20 รายในการ
ประทว้งของกลุ่มกปปส. ต่อตา้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ซ่ึงการโจมตีกลุ่มกปปส.ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม ท า
ให้กองทพักลวัถึงสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด “สงครามกลางเมือง” 
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และความรุนแรงคร้ังนั้ นได้ส่งสัญญาณไปยงัผู ้น าคสช.ต้อง
ตดัสินใจวา่ เป็นสถานการณ์ท่ี “เกินกวา่ท่ีต ารวจจะควบคุมไดแ้ลว้” 
       หลงัจากเหตุการณ์ระเบิดท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยท าให้เหล่า
ผูน้  าทพัต่างกงัวลวา่ ทุกฝ่ายในประเทศพร้อมจะใชค้วามรุนแรงเขา้
หากนั” พ.อ.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกกองทพับกกล่าว และ
เสริมต่อว่า ดังนั้ น จึงได้ประกาศใช้กฏอัยการศึกในวัน ท่ี  20 
พฤษภาคม เพื่อให้โอกาสทุกฝ่ายได้ถอยไปคนละก้าว ท าให้เหตุ
ความรุนแรงทางการเมืองไดท้  าใหน้ าไปสู่การประกาศกฎอยัการศึก     
       การปฏิวติัล่าสุด กองทพัได้จดัระเบียบทัว่ประเทศไทยอย่าง
รวดเร็ว นับตั้ งแต่นักการเมือง นักเค ล่ือนไหวทางการเมือง 
นักวิชาการ ซ่ึงคนส่วนใหญ่อยู่ในค่าย “คนเส้ือแดง” สนับสนุน
พรรคเพื่อไทยท่ีได้ถูกโค่นอ านาจการบริหารประเทศ อา้งอิงจาก
การสัมภาษณ์ของนักเคล่ือนไหวทางการเมือง ทหารและสมาชิก
ครอบครัวท่ีถูกกกับริเวณ สาเหตุรัฐประหารท่ีท าให้กองทพัไดกุ้ม
อ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศ และยงัไม่มีกรอบเง่ือนเวลา
ตายตวัจะท าใหไ้ทยกลบัไปสู่ประชาธิปไตยในเร็ววนัน้ี  
       นอกจากน้ีบรรดาผูกุ้มอ านาจ คสช.ยงัได้สัญญาจะให้มีการ
ปฏิรูปเพื่อแกไ้ขวิกฤตการเมืองระหว่างกลุ่มจงรักภกัดีต่อสถาบนั
กษตัริย ์ท่ีรวมถึงคนในเคร่ืองแบบทหารบางส่วน เหล่าผูน้  าชั้นสูง
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ฐานอ านาจเก่าในสังคม ธุรกิจใหญ่ และกลุ่มคนรากหญา้ท่ีเรียกว่า 
“คนเส้ือแดง” ท่ีจงรักภกัดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร  
 ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีค าพิพากษาให้ยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัรตอ้งหยดุปฎิบติัหนา้ท่ีในฐานะรัฐมนตรีไทย รวมไป
ถึงเหล่ารัฐมนตรีบางคนในคณะครม.ของเธอจากขอ้หาใช้อ  านาจ
โดยมิชอบ ทั้งน้ีกลุ่มสนบัสนุนฝ่ายรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ประกาศเตือน
ให้ระวงั “สงครามกลางเมือง” หากมีการแต่งตั้งผูน้  าคนใหม่ท่ีไม่
ไดม้าจากการเลือกตั้ง ส่ิงท่ีไม่คาดคิดวา่มติของศาลรัฐธรรมนูญให้
รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร ยงัอยู่ในอ านาจในฐานะ
รัฐบาลรักษาการต่อไป ไดส่้งสัญญาณเตือนไปท่ีกองทพั แหล่งข่าว
กองทพัไทยท่ีมีส่วนในการเจรจาระหวา่งกองทพัและฝ่ายต่างๆเผย        
       แผนการยึดอ านาจเสร็จส้ินล่วงหน้าในวนัท่ีพลเอก ประยุทธ์
ประกาศใชก้ฏอยัการศึกในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2 วนัก่อนท่ีจะมีการ
ท ารัฐประหาร เพื่อควบคุมสถานการณ์ในระหวา่งท่ีนกัการเมืองต่าง
ก าลงัหาทางออกให้กบัวิกฤตความขดัแยง้ ตอ้งมีการสมานฉนัททุ์ก
ฝ่ายก่อนท่ีจะส่งมอบอ านาจคืนให้กบัรัฐบาลพลเรือนต่อไป  ไม่รู้
ตอ้งใช้เวลานานเท่าใดท่ีจะสามารถปรองดองระหว่าง 2 กลุ่มขั้ว
การเมืองท่ีเป็นปรปักษร่์วม 10 ปี   
 การกระชบัอ านาจทางกองทพัไดจ้บักุมเหล่านกัการเมือง นกั
เคล่ือนไหวทางการเมือง และนักวิชาการไปกักตัวท่ีสถานท่ีไม่
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เปิดเผย โดยในกรุงเทพฯ คสช.ไดเ้รียกนักเคล่ือนไหว นกัวิชาการ 
และส่ืออยา่งนอ้ย 286 คนไปรายงานตวัเพื่อป้องปรามใหทุ้กฝ่ายอยู่
ในความสงบ และไม่ให้เกิดความรุนแรงในอนาคต รวมถึงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานของกองทพั รายงานจากแถลงการณ์
ของคณะคสช. โดยคนเกือบทั้งหมดไดรั้บการปล่อยตวัหลงัจากนั้น 
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยท่ีเป็นฐานก าลงั
ของการเคล่ือนไหวคนเส้ือแดง ฐานเสียงพรรคเพื่อไทย กลุ่มเส้ือ
แดงไดถู้กเรียกตวัไปปรับทศันคติรวมไปถึงสมศกัด์ิ โกศยัสุข อีก
หน่ึงแกนน าของกปปส.  ซ่ึง สมศกัด์ิ โกศยัสุขไดย้นืยนัวา่ ทางกลุ่ม
ไม่ทราบการท ารัฐประหารล่วงหนา้ ในระหวา่งท่ีทางแกนน าไดเ้ขา้
ประชุมท่ีสโมสรทหารบกในวนัยึดอ านาจเพื่อท่ีจะสามารถหา
ขอ้ตกลงร่วมกนักบัตวัแทนรัฐบาลรักษาการ ผูน้ าคสช. ถามตวัแทน
รัฐบาลรักษาการอีกคร้ังว่าพวกเขาจะยอมลาออกก่อนท่ีพลเอก 
ประยทุธ์จะยดึอ านาจหรือไม่ “แต่ฝ่ายรัฐบาลรักษาการปฎิเสธ” เป็น
สาเหตุท่ีท าใหพ้ลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ตอ้งประกาศวา่ก าลงัจะ
ท าการรัฐประหาร “ทุกฝ่ายตอ้งนัง่อยูก่บัท่ี” หลงัจากนั้นกองทหาร
หลายร้อยนายได้ล้อมสโมสรทหารบกไว ้และท าให้ผูน้  าคสช.
สามารถจบักุมตวักลุ่มผูมี้ส่วนในความขดัแยง้ทางการเมืองในคราว
เดียวกนัทั้งหมด 
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หลงัจากการปฎิวติั นับตั้งแต่ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้เขา้ควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ โดย คสช. ได้
แบ่งขั้นตอนการบริหาร (Roadmap) ออกเป็น 3 ระยะ โดยขณะน้ี
เป็นท่ีคาดหมายวา่จะมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว ซ่ึง
ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการด าเนินการในระยะท่ี  2 คสช.ประสบ
ความส าเร็จในการน าบ้านเมืองกลบัเขา้สู่ความสงบ มีการจบักุม
ด าเนินคดีกบัผูก่้อความรุนแรง ผูค้รอบครองอาวุธสงคราม มีการ
เร่งรัดแกไ้ขปัญหาท่ีคา้งคา เช่น การจ่ายเงินในโครงการจ าน าขา้ว 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความแตกต่างท่ีเป็นรูปธรรมจากสภาพบา้นเมืองก่อน
การยึดอ านาจ ท าให้ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนบ่ง
บอกวา่สงัคมมีความพึงพอใจกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม การรัฐประหารก็ไม่อาจหลีกเล่ียงการเผชิญ
ความจริงได้ว่าการท าให้ระบอบประชาธิปไตยสะดุดหยุดลง 
รวมถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ แมว้า่จะท าดว้ยเจตนาให้เกิดความ
สงบ ท าให้ คสช. ตอ้งพบกบัแรงกดดนัทั้งจากในและต่างประเทศ 
ให้มีความชัดเจนว่าจะกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยใน
ภาวะปกติเม่ือใดและอย่างไร หากไม่นับบางกลุ่มท่ีสูญเสียอ านาจ 
และเคล่ือนไหวแสดงการต่อตา้นอยา่งเปิดเผย ตอ้งถือว่าสังคมไทย
ใหโ้อกาส คสช. ในการท างานอยา่งเตม็ท่ี แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะ
พึงพอใจให ้คสช. ใชอ้  านาจอยา่งเช่นในปัจจุบนัตลอดไป 
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 ส่ิงท่ีสังคมไทยคาดหวังท่ีจะเห็นต่อไป คือ “การปฏิรูป
ประเทศ” เพื่อให้ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไทยมี
ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ การจะบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว และน าไปสู่การคืนอ านาจให้แก่ประชาชน จึงมีความ
คาดหมายว่า สภาพการจ ากดัสิทธิเสรีภาพต่างๆ จะค่อยๆ ถูกผ่อน
คลายลง และเม่ือเข้าสู่ขั้นตอนการมีรัฐบาลและสภานิติบัญญัติ 
รวมทั้ งสภาปฏิรูป การแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยสุจริต จะ
สามารถกระท าไดม้ากข้ึนเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป โดย
มองว่าหากจะต้องมีการใช้อ  านาจโดย คสช. ก็น่าจะเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการรักษาความสงบ และช าระสะสางความไม่
ถูกตอ้งทั้งหลาย ตั้งแต่ระดบัเล็กๆ เช่น ปัญหาอิทธิพลรถตู ้วินมอ
เตอร์ไซค ์จนถึงการทุจริตระดบัชาติ  

ส าหรับประเด็นการบริหารโดยทัว่ไปก็ดี หรือการออกค าสั่ง
หรือประกาศก็ดี ย่อมมีคนท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซ่ึงคนท่ีไม่
เห็นดว้ย ไม่ไดห้มายความว่าตอ้งการสร้างปัญหาให้กบับา้นเมือง 
หลายคนเป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ตั้งใจจะเห็นการปฏิรูปประเทศ
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงคนเหล่าน้ีควรมีสิทธิท่ีจะไดน้ าเสนอมุมมอง
อย่างตรงไปตรงมา ปัญหาพื้นฐานประการหน่ึงคือ คสช. ให้
น ้ าหนกักบัประเด็นความแตกแยก ดงัท่ีประกาศไวใ้นวนัยึดอ านาจ 
เห็นไดจ้ากประกาศของ คสช. ดงัต่อไปน้ี 
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 1.มีความขดัแยง้ทางความคิดทางการเมืองอยา่งรุนแรง หย ัง่
ลึกจากระดบัประเทศ ไปถึงระดบัครอบครัวคนไทย 

 2.การใช้อ  านาจการปกครองท่ีกระท าอยู่เดิมไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความขดัแยง้ ความแตกแยก และการกระท าผิด ของ
กลุ่มบุคคลต่างๆไดอี้กต่อไป 

 3.แนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการต่อต้านอย่าง
กวา้งขวาง ถา้เลือกตั้งต่อไปในสถานการณ์เช่นน้ี อาจเกิดปัญหา
ความวุน่วายไม่จบส้ิน 

 4. การชุมนุมทางการเมืองท่ีมีต่อเน่ืองมาถึง 6 เดือน ซ่ึงมี
ส าเห ตุม าจากความขัดแย ้งท างความ คิดและการแก่ งแย่ง
ผลประโยชน์ทางการเมืองตลอดระยะเวลา 9 ปีท่ีผ่านมา ส่งผล
กระทบต่อการใชชี้วิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทาให้ประชาชน
แตกความสามคัคีจนไม่อาจปรองดองกนัได ้

 5. ปัญหาทุจริตและคอรัปชัน่ มีคดีความจ านวนมากอยูใ่น
ชั้นศาล และยงัรอกระบวนการยติุธรรมตดัสิน 

 6. การบงัคบัใช้กฎหมายปกติต่อปัญหาข้างตน้ บงัคบัใช้
ไม่ได้ทุกกลุ่ม ท าให้เกิดความหวาดระแวง เกลียดชัง กันในหมู่
ประชาชนเป็นวงกวา้ง ความเคล่ือนไหวของทุกฝ่ายโดยเฉพาะแกน
น าท่ีมีความผิดตามกระบวนการยุติธรรม น าไปสู่การยุยงปลุกป่ัน
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แนวร่วมของฝ่ายตน ให้พร้อมท่ีจะกระท าการใดๆ ต่อฝ่ายตรงขา้ม
ดว้ยความรุนแรง 

 7. การบริหารราชการแผ่นดินในห้วงท่ีผ่านมาไม่สามารถ
กระท าได ้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติ และก่อปัญหาความ
เดือดร้อนต่อประชาชนทุกระดบัจนถึงรากหญา้ 

 8. มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ์ตามมาตรา 
112 ทั้งทางลบั และเปิดเผย สร้างความไม่พอใจและเกลียดชงัของ
ประชาชนโดยรวมท่ีมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 9. การปลุกระดมมวลชนท่ีมุ่งเอาชนะฝ่ายตรงขา้ม โดยไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ทวีความรุนแรงและเป็นไป
อยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ 

 10.ปรากฏชัดว่ามีการจัดตั้ ง และใช้กองก าลังติดอาวุธ 
รวมถึงการตระเตรียมอาวธุสงครามจานวนมาก เพื่อปฏิบติัการอยา่ง
รุนแรงต่อฝ่ายตรงขา้มของตนโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภยัของ
ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงกองทพัจะยอมให้เกิดข้ึนในประเทศชาติ
ไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด 

จากประกาศของ คสช ท่ีผ่านมา คสช ไดม้องขา้มมิติปัญหา
อ่ืนๆ จึงตกอยูใ่นกบัดกัวา่จะไม่อนุญาตใหมี้การแสดงความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างเลย และหวงัว่าสภาพการณ์แบบน้ี จะสามารถน าไปสู่
ความสามคัคีปรองดองในทุกระดบัได ้โดยไม่ตอ้งสนใจประเด็น
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ความถูกผิดของการกระท าต่างๆ ท่ีน าบา้นเมืองมาสู่วิกฤต ดงันั้น 
ความสงบท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจะมีความย ัง่ยืนหรือไม่ ตอ้งพิสูจน์
กันในภาวะท่ีไม่มีการจ ากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
เคล่ือนไหว แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไป หากสังคมเห็นวา่การไม่ช าระ
สะสางปัญหาระบบนิติรัฐนิติธรรมให้เกิดข้ึน หรือการท างานของ 
คสช.ตอ้งอยูเ่หนือการวิพากษว์ิจารณ์โดยส้ินเชิง ก็จะเกิดการสะสม
แรงกดดนัและสุดทา้ยไม่อาจน าไปสู่ความสงบหรือความปรองดอง
สมานฉนัทไ์ด ้

 รัฐธรรมนูญชั่วคราวท่ีจะออกมานั้น ส่ิงท่ีจะตอ้งจบัตามอง 
คือในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี หรือกฎหมายท่ีจะออกต่อไป คงหนีไม่
พน้ท่ีจะมีบทบญัญติันิรโทษกรรมให้ คสช. เอง ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติั
โดยทัว่ไปเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนอกรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแมว้่าจะเป็น
เร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง แต่เป็นสภาพความเป็นจริงท่ีสังคมไทยยอมรับมา
โดยตลอด แต่ผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การนิรโทษกรรมน้ีจะไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไปถึงการกระท าในความผิดอ่ืน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งช าระ
สะสางในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป เพราะหากมี
บทบญัญติัในลกัษณะดงักล่าว ความยุง่ยากวุน่วายในประเทศคงจะ
เร่ิมตน้ข้ึนอยา่งแน่นอน เพราะตอ้งไม่ลืมวา่วิกฤตการเมืองท่ีเกิดข้ึน
คร้ังหลังน้ีมีจุดเร่ิมต้นมาจากการท่ีประชาชนเกือบทั้ งหมดของ
ประเทศต่อต้านแนวความคิดการล้างผิดกับการกระท า เช่น การ
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ทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการใชค้วามรุนแรงต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 
  การปกครองของ คสช. นั้ นได้มีนักวิชาการ และราษฎร
อาวุโส  หมอ ประเวศ  วะสีได้ แนะน าการเป ล่ียนผ่าน สู่ยุค
ประชาธิปไตยอยา่งย ัง่ยืน โดยให้ คสช. ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ท างาน
ร่วมกนั โดยใชก้ลไกเปล่ียนผ่านจาก คสช.สู่ประชาธิปไตยท่ีย ัง่ยืน
ว่า การเมืองตอ้งเคล่ือนไปสู่ประชาธิปไตยการเป็นประชาธิปไตย
คุณภาพหรืออารยะท าให้ประชาธิปไตยท่ีย ัง่ยนื ประชาธิปไตยควร
จะป้องกันความรุนแรงขจัดคอร์รัปชั่นและมีสมรรถนะในการ
แกปั้ญหาของประเทศ และน าประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองอาจเรียกวา่
ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์ ไม่ใช่ประชาธิปไตยมิคสัญญีกลียคุ 
1. ท าไมรัฐบาลต่างๆ  ถึงแก้ปัญหาประเทศไทยไม่ได้ เรามี
นายกรัฐมนตรีหลายบุคลิก ตั้ งแต่จอมพล ป. ปรีดี สฤษด์ิ สัญญา 
เสนี คึกฤทธ์ิ เปรม ทกัษิณ ฯลฯ บางท่านก็เก่งและดีกว่าลี กวน ย ู
แต่สังคมไทยซับซ้อนและยากกว่าสิงคโปร์มาก ตน้ตอของความ
ยากมาจากโครงสร้างของสังคมท่ีก าหนดพฤติกรรมของคนไทยเรา
เป็นสังคมท่ีมีสัมพนัธภาพเชิงอ านาจมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา 
โครงสร้างความสัมพนัธ์ในสังคมจะมีผลต่อสมองและพฤติกรรม
ของคนในสังคมในสังคมอ านาจผูค้นจะมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนต่างๆ 
เช่น โกงมาก เรียนรู้นอ้ย เป็นศรีธนชยั ไม่ใชค้วามจริงนินทาวา่ร้าย 
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เฉ่ื อย  ไ ม่ รับผิดชอบ ต่อ ส่วนรวม  แตกแยกกัน สู ง  (ไทยรัฐ 
http://www.thairath.co.th /content/509838 ) 

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีขาดความเป็นธรรม โดยพื้นฐานสังคม
ท่ีเป็นอยา่งน้ีจะพฒันาอะไรก็จะยากไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาไม่มีรัฐบาลใดๆ จะแก้ปัญหาได ้
ประเด็นจึงไม่ใช่การต่อสู้กนัว่าพรรคใดจะไดเ้ป็นรัฐบาลเพราะไม่
ว่าพรรคใดเป็นก็แก้ปัญหาไม่ได้ ในเร่ืองท่ีส าคัญๆ ต้องมีความ
ร่วมมือกนัระหวา่งพรรคโดยเอาประเทศเป็นตวัตั้ง 
 ประเดน็ท่ีสอง  2. จากสงัคมท่ีเป็นปัญหานอ้ยแตกแยกมาก จะ
เกิดพลงัสร้างสรรค์ออกจากวิกฤติได้อย่างไร จากโครงสร้างและ
พฤติกรรมของสังคมท่ีกล่าวถึงในข้อ 1 สังคมไทยมีปัญญาน้อย
แตกแยกมาก ท าใหว้ิกฤติและไม่มีพลงัออกจากวิกฤติ ท่ีวา่มีปัญญา
น้อยเพราะเหตุ 3 อย่าง คือ หน่ึงอยู่ในพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์มีภัย
ธรรมชาติน้อยจึงขาดความกระตือรือร้นในการเรียน รู้ สอง 
ปกครองดว้ยการรวมศูนยอ์  านาจมานานขา้ราชการคุน้เคยกบัการใช้
อ  านาจมากกว่าใช้ปัญญา สาม ระบบการศึกษาท่ีเน้นการท่องวิชา
มากกว่าการเรียนรู้จากชีวิตจริงปฏิบติัจริงท าให้คนไทยไม่รู้ความ
จริงของแผ่นดินไทย เม่ือไม่รู้ความจริงก็ท าให้ถูกตอ้งไม่ได ้เพราะ
ขาดปัญญารัฐไทยจึงแก้ปัญหาท่ียากและซับซ้อนไม่ได้เช่น แก้
ความยากจนไม่ได้ ไม่สามารถจดัการการใช้ทรัพยากรอย่างเป็น
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ธรรมและย ัง่ยืน นโยบายของรัฐก่อให้เกิดความล้มละลายของ
เกษตรกรทัว่ประเทศและความแห้งแลง้อยา่งไม่มีทางแกไ้ขได ้การ
ขาดแคลนน ้ าและความยากจนของเกษตรกรขณะน้ีเป็นปัญหาใหญ่
มากท่ีไม่มีรัฐบาลใดๆ จะแกไ้ด ้เพราะรัฐไทยขาดปัญญา การท่ีคน
ไทยรู้น้อย และรู้เป็นส่วนๆ จึงแตกแยกกนัสูง ท านองตาบอดคล า
ช้าง ความแตกแยกมีอยู่ทั่วไปทุกวงการมีการวิเคราะห์วิจารณ์
มากกว่า ขาดภูมิปัญญาทางการสังเคราะห์และการจดัการ ประเทศ
จึงไม่มีพลงัสร้างสรรค์ท่ีจะออกจากสภาวะวิกฤติในสภาพความ
ซบัซ้อนและยาก เช่นน้ี ใชอ้  านาจก็แกปั้ญหาไม่ได ้คุณทกัษิณก็ถือ
วา่เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมีอ  านาจท่ีสุดยงัท าไม่ส าเร็จซ่ึงผมเคย เตือน
ท่านไวล่้วงหน้าแลว้ ถา้สภาพปัญญาน้อยแตกแยกมากท าให้หมด
พลงัการสร้างพลงัก็ตอ้งเปล่ียนเป็นรวมตวักนัและมีกลไกการใช้
ปัญญา ระหวา่งท่ี คสช.ถืออ านาจสูงสุดจะใชอ้  านาจนั้นสร้างระบบ
พฤติกรรม และความเคยชินใหม่อย่างไร เพื่อเปล่ียนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์ นอกเหนือไปจากระบบและองคก์ร
ท่ีมีอยูแ่ลว้ (ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th /content/509838 ) 
  การปฏิรูปการเมือง ไทย ควรมีกลไกเฉพาะหน้า 5 ประการ 
ท างานเช่ือมโยง ประกอบดว้ย 1. ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ โดยคดัคนท่ีมี
ความสามารถสูงๆ จากพรรคการเมืองบวกคนนอกมาท างาน
ร่วมกนัเพื่อฝึกความเคยชินของความร่วมมือกนัเพื่อประเทศต่อไป 



312 

เม่ือมีการเลือกตั้ งแล้วไม่ใช่ต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตาย รัฐบาล
แห่งชาติพยายามท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดร่วมกบักลไกอีก 4 ประการ 2. 
คสช.เลือกท าเฉพาะเร่ืองท่ียากสุดๆ ท่ีรัฐบาลใดๆ ก็ท าไม่ได้ถ้า 
คสช.ไปท าเสียหมดทุกเร่ืองก็หมดก าลงั ท้ิงเร่ืองยากไวใ้ห้รัฐบาล
หลงัเลือกตั้งซ่ึงก็คงท าไม่ได ้ประเทศก็จะวิกฤติต่อไป ตวัอยา่งของ
เร่ืองยากๆ ท่ี คสช.ควรท า เช่น ป้องกนัการใช้ความรุนแรง สร้าง
ระบบและกลไก แก้ปัญหาความยากจนและจดัการใช้ทรัพยากร
อยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยืน ถา้สามารถจดัสรรท่ีดินท ากินใหร้าษฎรท่ี
ยากจนครอบครัวละ 2-3 ไร่ ท าเกษตรย ัง่ยนืจะแกปั้ญหาไดเ้บด็เสร็จ
ถาวรทั้งเร่ืองความยากจน การขาดแคลนน ้ า และค่าแรงขั้นต ่า คืน
อ านาจให้ประชาชนปกครองตนเองในรูปของชุมชนจดัการตนเอง 
ทอ้งถ่ินจดัการตนเอง จงัหวดัจดัการตนเอง เร่ืองน้ีจะดูแลแกปั้ญหา
ของประเทศไปได ้80-90 เปอร์เซ็นต ์การปฏิรูประบบราชการโดย
กระจายอ านาจให้ผู ้อ่ืนท าให้มากท่ีสุดโดยระบบราชการปรับ
บทบาทไปเป็นผูส้นับสนุนทางนโยบายและวิชาการ ปราบปราม
คอร์รัปชัน่ อิทธิพล นกัเลง ท่ีเกาะกุมทรัพยากรของส่วนรวมปฏิรูป
ระบบความยุติธรรมซ่ึงรวมถึงกิจการต ารวจ เปล่ียนแปลงระบบ
การศึกษาถา้ระบบการศึกษาเปล่ียนประเทศไทยจะเปล่ียนระบบ
การศึกษาท่ีด้ือยามาก ไม่เคยมีรัฐบาลใดๆ เปล่ียนได้ เป็นตน้ การ
ปฏิรูปใดๆ จะประสบการต่อตา้นตอ้งท างานเชิงยทุธศาสตร์เป็น 
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  ประเด็นท่ี 3 ควรมีการตั้ ง. คณะท างานยุทธศาสตร์ชาติ มี
คณะท างานยทุธศาสตร์ชาติท่ีเขม้แขง็ สามารถรวบรวมขอ้มูลทั้งใน
ประเทศและในโลกน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ท าการส่ือสารให้รู้ถึงกันทั้งรัฐบาล คสช. หน่วยงาน
ของรัฐสาธารณะ เพื่อท าใหเ้กิดปัญญาร่วมและพลงัร่วม รวมทั้งเป็น
กลไกในการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ใหรั้ฐบาลและ คสช. เพื่อบริหาร 
เร่ืองยากให้เป็นผลส าเร็จงานน้ีต้องการความเข้มแข็งทางปัญญา
สูงสุด จะใช้รูปแบบและพิธีการไม่ได้ ปัญญาตามแบบธรรมดา 
(conventional wisdom) หาเพียงพอไม่ คณะท างานยทุธศาสตร์ตอ้ง
ศึกษาจากผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินและจากประชาคมดว้ย ประเด็นท่ี  4. 
ภาคผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินชุมชนทอ้งถ่ินเป็นฐานของประเทศ ถา้ฐาน
ของประเทศแข็งแรงก็จะรองรับประเทศทั้งหมดให้มัง่คงขณะน้ีมี
ผูน้  าชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเก่งๆ ดีๆ นบัแสนคน คนเหล่าน้ีรู้ความจริงของ
ประเทศไทยหรือภูมิสังคมต่างจากคนขา้งบนเพราะเขาอยูก่บัชีวิต
จริงปฏิบติัจริง เขารู้ปัญหาของประเทศและวธีิแกไ้ข ในรอบร้อยปีท่ี
เราพฒันาสมยัใหม่เราไม่เคยให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญาชุมชนทอ้งถ่ิน 
เราให้คุณค่าแต่กบัภูมิปัญญาขา้งบน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาตามต าราท่ี
น าเขา้มาจากต่างประเทศโดยไม่รู้ความจริงประเทศไทย ก่อให้เกิด
มิจฉาพัฒนา ซ่ึ งส ร้างวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ขณะน้ีผูน้  าชุมชนทอ้งถ่ินก าลงัท าเร่ืองดีๆ เป็นอนัมาก 
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รัฐบาล คสช. คณะท างานยทุธศาสตร์ชาติ และระบบราชการ ควร
เรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชนท้องถ่ิน และพัฒนานโยบายและ
ยทุธศาสตร์ร่วมกบัผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินประเทศมีพลงัทางปัญญาและ
พลงัทางสังคมเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาล การท่ีสามารถโยงภูมิปัญญา
ของชุมชนทอ้งถ่ินข้ึนมาเป็นนโยบายระดบัชาติไดจ้ะท าให้ความ
เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์  
 ประเด็นท่ี 5. ภาคประชาสังคม ใน 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมามี
การรวมตัวของคนไทยท่ีเรียกว่า ประชาคมท างานในพื้นท่ีและ
ประเด็นต่างๆ เช่นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ประชาคมจังหวัด 
เครือข่ายการศึกษาทางเลือกเครือข่ายคนรักสุขภาพ เครือข่ายพิทกัษ์
ส่ิงแวดล้อม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายปฏิรูปฯลฯ การ
รวมตวัร่วมคิดร่วมท าน้ีเป็นพลงัทางจิตส านึก พลงัทางสังคม พลงั
ทางปัญญา ถ้ามีมากข้ึนถึงขนาดจะเปล่ียนโครงสร้างสังคมจาก
โครงสร้างอ านาจทางด่ิงท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนจนเป็นวิสัย
ตามท่ี กล่าวถึงในข้อ 1 มาเป็นโครงสร้างระบบ หรือโครงสร้าง
แบบเครือข่าย ซ่ึงคลา้ยโครงสร้างสมองเป็น social brain ซ่ึงจะท า
ให้เกิด "สังคมเขม้แขง็" ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจดี 
การเมืองดี ศีลธรรมดี ภาคประชาชนไม่มีอ านาจรัฐตอ้งไปเรียกร้อง
หรือสนับสนุนให้มีอ านาจรัฐ เพราะประชาคมเป็นอ านาจคนละ
อย่างกบัอ านาจรัฐเป็นพลงัทางจิตส านึกของคนท่ีเขา้มารวมตวักนั
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โดยความสมคัรใจ ไม่ใช่โดยอ านาจหรือสินจา้งใดๆ เป็นพลงัทาง
สังคมเป็นพลังทางปัญญา เพราะต้องใช้ข้อมูลความรู้ วิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อเป็นปัญญาท่ีสูงข้ึนส าหรับการใช้งาน หลังมีการ
เลือกตั้งและ คสช.ยุติบทบาทไปแลว้ ถา้เป็นไปตามน้ีก็เรียกว่าทุก
ฝ่ายมีบทบาทร่วมด้วยช่วยกนัให้เกิดการเปล่ียนผ่านจากยุค คสช.
ไปสู่ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์ โดยไม่มีใครแพ ้ทุกคนเป็นผู ้
ชนะและประเทศไทยชนะ  (ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th 
/content/509838 ) 
 
 ปัญหาของการปกครองของ คสช. กบัต่างประเทศ 
  จุดอ่อนของ คสช.วนัน้ี ท่ีถูกโจมตีในต่างประเทศ  โดยเฉพาะ
สหรัฐ และสหภาพยุโรป ภาพท่ีถูกสร้างจากคนบางกลุ่มให้
ต่างประเทศมองไปว่า (1) อ านาจรัฐไทยปัจจุบนัน้ี คสช.ไม่ไดม้า
จากการเลือกตั้งแต่เขา้มายึดอ านาจประชาชน (2) กรณีการจบักุม
แกนน าเฉพาะฝ่ายเส้ือแดง และการต่อสู้โดยไม่มีทนาย เป็นการไม่
เป็นธรรม และ(3) การลิดรอนสิทธิเสรีภาพการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของประชาชน คสช.พยายามยกระดบัความสมัพนัธ์กบับางประเทศ
ท่ีเป็นประเทศใหญ่เช่น จีน รัสเซีย อินเดีย เพื่อตอ้งการถ่วงดุลกบั
สหรัฐอเมริกาตลอดจนกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป ท่ีแสดงท่าที
ไม่ยอมรับรัฐบาลคสช.มาตลอดร่วมหน่ึงปีในส่วนของรัสเซีย ไทย
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เองก็มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 แล้ว ไทย
ไม่ได้คิดจะเป็นศัตรูกับใครอยู่แล้ว กับเร่ืองการค้าขาย ไทยกับ
รัสเซีย กมี็มาตลอด เร่ืองท่ีสหรัฐกบัสหภาพยโุรป ไม่ยอมรับรัฐบาล
ชุดน้ีกเ็ป็นการแสดงออกท่ีทุกคนรู้อยูแ่ลว้  
  รากฐานการต่างประเทศ ของไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกตั้งหรือไม่มาจากการเลือกตั้ง ประเทศไทยก็มีพื้นฐาน
ตอ้นรับผูน้ าจากต่างประเทศอยูแ่ลว้ อยา่งตอนท่ีไทยมีส่วนร่วมใน
การจบักุม วิคเตอร์ บูท (ชาวรัสเซียท่ีท าธุรกิจบริษทัรับขนส่งทาง
อากาศ ซ่ึงถูกตอ้งการตวัโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา 
ดว้ยขอ้หาคา้อาวุธสงคราม โดยวิกเตอร์ บูทถูกจบักุมตวัท่ีกรุงเทพ
เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2551 ) ตอนนั้นไทยก็มีความล าบากใจ
เพราะเวลานั้นไทยกบัรัสเซียกมี็ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัอยู ่

ท่ีผ่านมาไทยไปอิงกับสหรัฐมากโดยเฉพาะนับแต่หลัง
สงครามเยน็ และตอนน้ีเม่ือสงครามเยน็ยุติไปแลว้ ความเป็นพหุ
ภาคีก็มีมากข้ึน ท าให้ไทยตอ้งแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพราะหากไทย
จะไปอิงผลประโยชน์ต่างๆ ไปท่ีสหรัฐทั้งหมดโดยไม่มองไปท่ีจีน 
อินเดีย ตะวนัอออกกลาง รัสเซีย มันก็ไปไม่ได้ เพราะท้ายท่ีสุด 
ภาวะพึ่งพาเศรษฐกิจโลก มนัก็ท าให้ประเทศตอ้งมองทุกอยา่งเป็น
พหุภาคีมากข้ึนไปดว้ย 
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  แม้ว่าจะถูกกดดันอย่างหนักจากมหาอ านาจฝร่ังตะวนัตก 
หากแต่ คสช. ก็ไม่ย่อทอ้ท่ีจะเดินหน้า “ซ่อมประเทศ” (ชัว่คราว) 
และตั้งหนา้ตั้งตาขดุรากถอนโคนปัญหาคอร์รัปชัน่ของนกัการเมือง
ข้ีโกงและปัญหาความขัดแยง้ในชาติท่ีเร้ือรังมานาน ดังนั้ น ใน
สถานการณ์เช่นน้ี สหรัฐ และสหภาพยโุรปมีท่าทีกดดนั คสช. อยา่ง
หนัก เพื่อเรียกร้องให้คืนสู่ประชาธิปไตย (รูปแบบตะวนัตก) 
โดยเร็ว ในขณะท่ี เพื่อนบ้านไทยในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ
กลับ มี ท่ าที  “เข้าใจ” สถานการณ์และความจ าเป็นของไทย 
โดยเฉพาะเพื่อนบา้นยกัษใ์หญ่อยา่งพญามงักรจีน หลงัจากท่ีมีการ
เขา้ยึดอ านาจของ คสช. เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 จะพบว่า จีน
เป็นประเทศแรกๆ ท่ีมีท่าทีเชิงยอมรับการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี ฝ่าย
กองทพัจีนยงัไดเ้ดินหน้าเชิญคณะผูน้ ากองทพัไทยบินไปเยือนจีน 
ตั้งแต่ตน้เดือนมิถุนายน ต่อมา เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน คณะธุรกิจจีน
ยงัเป็นภาคเอกชนต่างชาติกลุ่มแรกๆ ท่ีขอเขา้พบหวัหนา้ คสช. เพื่อ
หารือแนวทางการเสริมสร้างความมั่นใจด้านการค้าการลงทุน 
หลงัจากนั้น ในวนัท่ี 25 มิถุนายน เอกอคัรราชทูตจีนในไทย ท่าน
ทูตหนิง ฟู่ ขยุ ไดเ้ขา้พบรองหวัหนา้ คสช. ดา้นเศรษฐกิจ เพื่อยนืยนั
ว่า “รัฐบาลจีนมั่นใจการบริหารงาน คสช.” หลังจากท่ีมีผลงาน
ประจกัษช์ดัในการคืนความสุขใหป้ระเทศไทย ประเทศจีนไดแ้สดง
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ความเขา้ใจพร้อม “สนบัสนุนให้เดินหน้าต่อไป แมว้่าสถานการณ์
เป็นอยา่งไร ความสมัพนัธ์ของทั้งสองประเทศ กจ็ะไม่เปล่ียนแปลง  

หัวหน้าคสช.ต้องการให้นักธุรกิจจีนด าเนินการ หากจะมา
ลงทุนในไทย ไดแ้ก่ ขอ้ 1) ตอ้งมีผลประโยชน์ตอบแทนใหป้ระเทศ
ไทยให้มากท่ีสุด ขอ้ 2) ตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้คนไทย ในดา้น
ต่างๆ เช่น ความรู้วชิาชีพ เทคโนโลย ีหรือมีการตั้งบริษทัลูกของจีน
ในไทยท่ีบริหารโดยคนไทย ขอ้ 3) ควรเพิ่มมูลค่าให้กบัวตัถุดิบใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นเกษตร เพื่อแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิต
เกษตรตกต ่า เช่น การตั้งโรงงานผลิตยางรถยนตใ์นไทย โดยใชน้ ้ า
ยางดิบจากชาวสวนยางไทย ขอ้ 4) โรงงานท่ีจะเขา้มาลงทุนในไทย 
ควรเน้นน าพลงังานทดแทนมาใช้ และตอ้งด าเนินการอย่างเต็มท่ี
เพื่อลดมลภาวะท่ีจะส่งผลทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับโรงงานท่ี
ตั้งอยูเ่ดิม ก็ตอ้งพฒันาปรับปรุงอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
และขอ้ 5) ควรเพิ่มศกัยภาพและพฒันาบุคลากรชาวไทย โดยขอให้
มีการจดัฝึกอบรม การน าไปศึกษาดูงานหรือให้ทุนการศึกษา เพื่อ
พฒันาใหน้กัเรียนนกัศึกษาไทยไดมี้ความรู้เพิ่มข้ึน เป็นตน้ ท่ีส าคญั 
ส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านสาธารณูปโภคและระบบ
คมนาคมในไทย    
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สรุป 
จากการประท้วง การนิรโทษกรรมสุดซอย ท าให้ เกิด

รัฐประหารเม่ือวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2554 โดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา ท่ีไดศึ้กษาบทเรียน ความผิดพลาด ของการยึดอ านาจ
เม่ือ 7 ปีก่อน ทุกคร้ังท่ีมีการยึดอ านาจ คณะรัฐประหารมักฉีก
รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งยุบองค์กรอิสระทั้งหมด แมก้ระทัง่ ป.ป.ช. 
หรือศาลรัฐธรรมนูญ แต่การรัฐประหารคร้ังล่าสุด แม้  พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา จะฉีกรัฐธรรมนูญ แต่มิได้ยุบ ป.ป.ช. และ
ศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) คง ป.ป.ช. 
และศาลรัฐธรรมนูญไว ้ โดยอา้งเหตุผลของการรัฐประหารคร้ังน้ี 
เกิดจากสาเหตุ 1.มีความขัดแยง้ทางความคิดทางการเมืองอย่าง
รุนแรง หย ัง่ลึกจากระดบัประเทศ ไปถึงระดบัครอบครัวคนไทย 2.
การใชอ้  านาจการปกครองท่ีกระท าอยู่เดิมไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ความขัดแยง้ ความแตกแยก และการกระท าผิด ของกลุ่มบุคคล
ต่างๆได้อีกต่อไทย 3.แนวทางการเลือกตั้ งในรูปแบบเดิมมีการ
ต่อตา้นอยา่งกวา้งขวาง ถา้เลือกตั้งต่อไปในสถานการณ์เช่นน้ี อาจ
เกิดปัญหาความวุ่นวายไม่จบส้ิน  4.การชุมนุมทางการเมืองท่ีมี
ต่อเน่ืองมาถึง 6 เดือน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ทางความคิด
และการแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมืองตลอดระยะเวลา 9 ปีท่ี
ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ท า
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ให้ประชาชนแตกความสามคัคีจนไม่อาจปรองดองกนัได ้5.ปัญหา
ทุจริตและคอรัปชัน่ มีคดีความจ านวนมากอยูใ่นชั้นศาล และยงัรอ
กระบวนการยติุธรรมตดัสิน 6.การบงัคบัใชก้ฎหมายปกติต่อปัญหา
ขา้งตน้ บงัคบัใชไ้ม่ไดทุ้กกลุ่ม ท าให้เกิดความหวาดระแวง เกลียด
ชงั กนัในหมู่ประชาชนเป็นวงกวา้ง ความเคล่ือนไหวของทุกฝ่าย
โดยเฉพาะแกนน าท่ีมีความผิดตามกระบวนการยุติธรรม น าไปสู่
การยยุงปลุกป่ันแนวร่วมของฝ่ายตน ให้พร้อมท่ีจะกระท าการใดๆ 
ต่อฝ่ายตรงขา้มดว้ยความรุนแรง 7.การบริหารราชการแผ่นดินใน
ห้วงท่ีผ่านมาไม่สามารถกระท าได ้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ชาติ และก่อปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนทุกระดบัจนถึงราก
หญา้ 8.มีการล่วงละเมิดสถาบนัพระมหากษตัริย ์ตามมาตรา 112 ทั้ง
ทางลับ  และเปิดเผย สร้างความไม่พอใจและเกลียดชังของ
ประชาชนโดยรวมท่ีมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์  
9.การปลุกระดมมวลชนท่ีมุ่งเอาชนะฝ่ายตรงขา้ม โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ทวีความรุนแรงและเป็นไปอย่าง
กวา้งขวางทัว่ประเทศ 10.ปรากฏชดัวา่มีการจดัตั้ง และใชก้องก าลงั
ติดอาวุธ รวมถึงการตระเตรียมอาวุธสงครามจานวนมาก เพื่อ
ปฏิบติัการอยา่งรุนแรงต่อฝ่ายตรงขา้มของตนโดยไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ การก่อการรัฐประหารคร้ังน้ี      
ถูกกดดนัอยา่งหนกัจากมหาอ านาจฝร่ังตะวนัตก แต่ คสช. ก็ไม่ย่อ
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ท้อท่ีจะเดินหน้า “ซ่อมประเทศ” (ชั่วคราว) ทิศทางของประเทศ
ไทยจะเป็นอย่างไร ก็อยู่ในมือประชาชนคนไทยท่ีจะก าหนด
รูปแบบการปกครองประเทศ 
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