
ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเมอืงการปกครองไทยในปัจจุบนั 
1. ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมอืงขึน้ของมหาอ านาจตะวนัตก
2. ประเทศไทยไม่เคยมกีารปฏิวตัิแบบพลกิแผ่นดนิเหมือนประเทศอืน่
3. ประเทศไทยไม่เคยถูกบงัคบัให้มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม และการทหารอย่ารุนแรงจากมหาอ านาจ
4. ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบกระเทอืนจากสงครามโลกคร้ังทีส่องมากนัก

ประวตัิความเป็นมาของการเมอืงการปกครองของไทย

3. สมยักรุงธนบุรี
( พ.ศ. 2310 – 2325)

4. กรุงรัตนโกสินทร์
ก่อนการเปลีย่นแปลงฯ 
(พ.ศ. 2325 – 2475)

5. กรุงรัตนโกสินทร์
หลงัการเปลีย่นแปลงฯ
(พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)

1. สมยักรุงสุโขทยั 
(พ.ศ. 1781 – 1981)

2. สมยักรุงศรีอยุธยา 
(พ.ศ. 1893 – 2310)

บทที ่2 ประวตัิศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย



1. ลกัษณะการปกครองสมยักรุงสุโขทัยสมยักรุงสุโขทยั (พ.ศ. 1781 – 1981)

พระมหากษัตริย์องค์แรก คอื พ่อขุนศรีอนิทราทติย์
(พ่อขุนบางกลางหาว) พระองค์เป็นผู้สถาปนากรุง
สุโขทยัเป็นราชธานีกรุงสุโขทยัเจริญรุ่งเรืองมากทีสุ่ด
ในสมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และได้เส่ือมอ านาจ
ลงในสมยัพญาไสลอืไทย  กรุงสุโขทยัตกเป็นเมอืงขึน้
ของกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 1921 อาณาจักรสุโขทยั
ส้ินสุดเมือ่ปี พ.ศ. 1981

รูปแบบการปกครองเป็นแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์  
(ราชาธิปไตย)
อ านาจสูงสุดหรืออ านาจอธิปไตยจะอยู่ที่
พระมหากษัตริย์เพยีงพระองค์เดยีว
เป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก (ปิตุลาธิปไตย)
ลกัษณะส าคญัของผู้ปกครอง “พ่อขุน”



สุโขทยั
ราชธานี

ลกูหลวง พระยาม
หานคร

เมือง
ประเทศราช

เมือง
ประเทศราช



3. การบริหารในสมัยกรุง
สุโขทัย 

เมืองราชธานี คือ กรุงสุโขทัย เป็นศูนย์กลางในการปกครองอ านาจการ
ปกครองของเมืองหลวงจะครอบคลุมเมืองอุปราช  เมืองลูกหลวง  เมือง
หน้าด่าน และหัวเมืองชั้นใน

- การปกครองหัวเมืองหรือการ
ปกครองส่วนภูมิภาค แบบ
ผสมผสานระหว่างการรวม
อ านาจและการกระจายอ านาจ
- ศูนย์กลางของอ านาจวินิจฉัย
สั่งการจะอยู่ที่เมืองหลวง
- การปกครองมีลักษณะการ
กระจายอ านาจ แบ่งออกเป็น
เมืองขนาดย่อมและเมืองที่อยู่
ไกลออกไปจะมีลักษณะเป็น
เมืองประเทศราช  แต่อยู่
ภายใต้อ านาจของราชธานี

เมืองอุปราช เมืองลูกหลวง เมืองหน้าด่าน อยู่สี่ทิศรอบราชธานี และใช้
เป็นเมืองหน้าด่านของราชธานีจะท าหน้าที่ เป็นด่านกั้นภัยจากศัตรู และ
ใช้เป็นการฝึกการปกครองและบริหารราชการแผ่นดินให้แก่พระบรม
วงศานุวงศ์ผู้ใหญใ่ห้ช านาญการปกครอง เมืองลูกหลวงของสุโขทัย
ทิศเหนือ เมืองศรีสัชนาลัย    ทิศตะวันออก  เมืองสองแคว
ทิศใต้ เมืองสระหลวง ทิศตะวันตก  เมืองก าแพงเพชร
เมืองพระยามหานคร  เป็นหัวเมืองชั้นนอกโดยมีเจ้าเมืองเป็นราชวงศ์เดิม
มีอ านาจในการปกครอง โดยยอมอยู่ภายใต้อ านาจการบังคับบัญชาของ
สุโขทัยยามศึกสงครามราษฎรในเมืองพระยามหานครก็รวมกันเข้าเป็น
กองพลมีเจ้าเมืองเป็นแม่ทัพ
เมืองประเทศราช  เป็นเมืองที่อยู่นอกราชอาณาจักร  ชาวเมืองเป็นชาว
ต่างประเทศ เมืองเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสุโขทัย โดยการแพ้สงครามบ้าง หรือ
ยอมสวามิภักดิ์ การปกครองประเทศราช เจ้าเมืองเดิมที่ยอมสวามิภักดิ์
เป็นเจ้าเมืองปกครองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวภายใน หน้าที่เวลามีสงคราม
จะต้องส่งเสบียงอาหารและกองทัพ มาช่วย



4. เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย

5. สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย

- เป็นเศรษฐกจิการเกษตร  มข้ีาวเป็นพชื
หลกั
- มรีะบบชลประทานและควบคุมน า้เพือ่
การเกษตร
- มกีารผลติเคร่ืองถ้วยชามโลก  เป็น
สินค้าส่งออก

จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง ได้แบ่งคนในสังคมไว้ 4 กลุ่ม
1) พระมหากษตัริย์ คอื ผู้ปกครองสูงสุด มพีระนาม “พ่อขุน” น าหน้า
2) เจ้านายและขุนนาง คอื กลุ่มผู้ปกครองระดบัรองลงมาจากพระมหากษตัริย์ เจ้าเมอืงมศัีกดิ์เป็น “ขุน”
3) ไพร่ คอื ประชาชนธรรมดาเรียกในสมยัน้ันว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส”
4) ทาส คอื ประชาชนทีไ่ม่มอีสิระในตัวเอง เรียกในสมยักรุงสุโขทยัว่า “ไพร่ฟ้าข้าไท”

6. จุดเด่นของการปกครองแบบสุโขทัย
- รูปแบบการปกครองแบบพ่อลูกหรือพ่อขุน
- ลทัธิธรรมราชาหรือกษตัริย์ การใช้คุณธรรมและความเมตตา
- มโนทศัน์เร่ืองสวรรค์นรก เป็นอุดมการณ์เพือ่จัดระเบยีบสังคม      
- เสรีภาพของประชาชน ความอสิระในการค้าขายและกจิการอืน่ๆ
- ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง
- ความเจริญในด้านอุตสาหกรรมชามสังคโลก
- การประดษิฐ์อกัษรไทย
- การขยายอาณาเขตโดยใช้ความสัมพนัธ์ทางการแต่งงาน
- การติดต่อกบัพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชและลงักา เร่ืองศาสนา
พุทธ



สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310)
พระเจ้าอู่ทอง (พระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดทีี ่1) เป็นกษตัริย์ได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึน้ในปี พ.ศ. 1893
กรุงศรีอยุธยามคีวามเจริญรุ่งเรืองและมัน่คงทีสุ่ดกรุงศรีอยุธยามกีษตัริย์รวมทั้งส้ิน 33 พระองค์  
รวม 417 ปี เสียกรุงคร้ังที ่1 พ.ศ.2112 สมเดจ็พระมหินทราธิราช กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงคร้ังที่ 2 ในแผ่นดนิของ
พระเจ้าเอกทศัน์ในปี พ.ศ. 2310

1.ลักษณะการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา
อ านาจการปกครองจะขึน้อยู่กบัพระมหากษตัริย์เพยีงพระองค์เดยีวตามหลกัเทวสิทธ์ิ (สมมติเทพ)  ซ่ึงได้รับ

วฒันธรรมมาจากขอมซ่ึงขอมรับวัฒนธรรมมาจากอนิเดยีกษตัริย์ในยุคนีเ้ป็นเหมอืนสมมติเทพ 
“การปกครองเป็นแบบนายปกครองบ่าวหรือเจ้าปกครองข้า”

ปฏิรูปการปกครอง

- การปกครองแบบ 
“จตุสดมภ์”
- มพีระมหากษัตริย์
เป็นผู้มอี านาจ
ปกครองสูงสุด

กรมเวียง มีขุนเวียงเป็นหัวหน้า ท าหน้าที่ดูแลความสงบสุขของบ้านเมืองและ
ราษฎร

กรมวัง มีขุนวังเป็นหัวหน้า ท าหน้าที่ดูแลราชส านัก คดีความ แต่งตั้ง
ยกกระบัตรไปประจ ายังหัวเมือง (ท าหน้าที่รายงานข่าวมายังพระนคร)

กรมคลัง มีขุนคลังเป็นหัวหนา้ ท าหน้าที่เก็บรักษาและจ่ายพระราชทรัพย์ใน
ราชการ
กรมนา มีขุนนาเป็นหัวหน้า ท าหน้าที่ตรวจการท าไร่นา ออกสิทธิ์ที่นา และเก็บ
ส่วนแบ่งข้าวมาไว้ในฉางหลวง

จตุสดมภ์



พระมหากษัตริย์

กรมเวียง
ต าแหน่งสูงสุด

ขุน

กรมวงั
ต าแหน่งสูงสุด

ขุน

กรมคลงั
ต าแหน่งสูงสุด

ขุน

กรมนา
ต าแหน่งสูงสุด

ขุน



3. การปกครองในส่วนภูมิภาค
การปกครองแบบสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น คือ มีหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีการปฏิรูปการบริหารครั้งใหญ่ โดยการรวมอ านาจหัวเมืองหรือส่วน
ภูมิภาคไว้ที่ศูนย์กลาง(เมืองหลวง) สาเหตุ...เมืองลูกหลวงก่อปัญหาหลายอย่าง เช่น การสืบทอดราชสมบัติ
หลังจากพระเจ้าแผ่นดินสวรรคต

การปฏิรูปสมยั
พระบรมไตรโลกนารถ 

การปกครองในสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ

4. สมัยพระบรมไตรโลกนารถ 

การปฎริูปการปกครองการบริหารครั้งใหญ ่
ได้แก่ แยกการบริหารราชการออกเป็น 2
ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายพลเรือน เรียนกว่า สมหุนายก ดูแล
จตุสดมภ์ และหัวเมืองฝ่ายเหนือ
2. ฝ่ายทหาร เรียกว่า สมหุกลาโหม ดูแล
ทหารและหัวเมืองฝ่ายใต้

มีการจัดตั้งกรมขึ้นสองกรม ได้แก่ กรมมหาดไทย ซึ่งดูแล
กิจการพลเรือน โดยมีสมุหนายกเป็นอัครเสนาบดีดูแล และกรม
กลาโหม ซึ่งดูแลกิจการทหาร โดยมีสมุหพระกลาโหมดูแล 
จตุสดมภข์ึ้นกับกรมมหาดไทย  และได้เปลี่ยนชื่อ
- กรมเวียง เปลี่ยนชื่อเป็น กรมพระนครบาล
- กรมวัง เปลี่ยนชื่อเป็น กรมธรรมาธิบดี
- กรมคลัง เปลี่ยนชื่อเป็น กรมโกษาธิบดี
- กรมนา เปลี่ยนชื่อเป็น กรมเกษตราธิบดี



พระมหากษตัริย์

สมุหนายก
สมุหกลา
โหม

เวียง วัง คลัง นา
กรมพระ
ต ารวจ

กรมดาบ
สองมือ

กรมทหาร
ใน อ่ืนๆ

เหนือ ใต้



สถานภาพและศักดินาของข้าราชการ

ศักดินา มีความหมายว่า “อ านาจเหนือนา” ศักดินา มาจากวิธีการแจกจ่ายที่ดินตามต าแหน่งและสถานภาพ
ส าหรับ ข้าราชการชั้นสงู พระเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานหีบหมายและเสลี่ยงคานหามมาให้ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดง
สถานภาพ มีการเก็บรักษาท าเนียบข้าราชการและชื่อต าแหน่งเอาไวใ้นแต่ละกรมกองและแต่ละหัวเมือง

อีกทั้ง การก าหนดศักดินา : ยังเป็นการก าหนดบุคคลต่างๆ ในแต่ละชนชั้น จะก าหนดจากยศต าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานราชการหรือก าหนดจากงานอาชีพพวกขนุนางที่มียศสูง มีต าแหน่งส าคัญ และงานในความ
รับผิดชอบที่ส าคัญด้วย ผู้ไม่รับราชการก็มีศักดินาเช่นกัน

ระบบเศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้านสังคมไทยสมยัอยุธยา
- เกษตรกรรมเป็นหลัก
- รองลงมาคือ ด้านการค้า  ซึ่งมีการขยายตัวมากกว่า
สมัยกรุงสุโขทัยด้านการค้ากับต่างประเทศ  รัฐจะเป็นผู้
ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว  มีการค้าขายกับชาติต่าง ๆ ทั้ง
ในเอเชียและยุโรป (ชาวตะวันตก)ชาวยุโรปชาติแรกที่
เข้ามาในสมัยนี้ คือ โปรตุเกส  เข้ามาในสมัยพระ
รามาธิบดีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2061นอกจากนั้นก็มี ญี่ปุ่น 
อังกฤษ  ฮอลันดา ฝรั่งเศส เป็นต้น

แบ่งเป็น 2 ชนช้ัน คอื ชนช้ันปกครองกบัประชาชน
ทัว่ไป

ชนช้ันปกครอง
- พระมหากษัตริย์
- เจ้านาย 
- ขุนนาง

ประชาชน
-ไพร่
- ทาส



ฐานะ/ยศ/ต าแหน่ง ศักดนิา (ไร่)

เจ้านาย 1,500-100,000

ขุนนาง,พระสงฆ์ 400-10,000

มหาดเลก็,ข้าราชการ 25-400

ไพร่ 10-25

ทาส 5



ด้านเศรษฐกจิ

สมยักรุงธนบุรี ( พ.ศ. 2310 – 2325)

หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราชและ
ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์  พระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินและได้
สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี  และทรงครองราชย์ทั้งหมด 15 ปี

บ้านเมอืงเกดิศึกสงครามกบัพม่าและทรงปราบกบฏตลอดเวลาท าให้ข้าวยากหมากแพง  เศรษฐกจิตกต ่า  
มกีารจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้แก่ราษฎร   รูปแบบการปกครองแบบสมยัอยุธยา



สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 – 2475)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกเดิมชื่อ เจ้าพระยา       

มหากษัตริย์ศึกพระองค์ทรงปราบกบฏพระยาสรรค์ที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรี  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์โดยวิธี
ปราบดาภิเษก พระองค์ทรงให้เก็บรวบรวมเอกสารราชการ จดหมายเหตุ บันทึก ต ารา วรรณคดี และกฎหมายต่าง 
ๆ ที่อยู่กระจัดกระจายรวมเข้าไว้ด้วยกันมีการเรียบเรียงและประมวลกฎหมายขึ้นใช้เรียกว่า “กฎหมายตราสาม
ดวง” กฎหมายตราสามดวง

เป็นกฎหมายปกครองและเป็น
กฎหมายตัดสินคดีความ  ระบบกฎหมาย
ได้มีการแบ่งแยกอ านาจของข้าราชการ
ฝ่ายทหาร  อ านาจของข้าราชการฝ่าย
พลเรือน และอ านาจเกี่ยวกับการภาษี 
รวมทั้งการต่างประเทศให้อยู่ในลักษณะ
เป็นหมวดหมู่ ท าให้ทุกฝ่ายที่มีอ านาจใน
การวินิจฉัยสั่งการสามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าเต็มที่

ด้านการปกครอง

ด้านสังคม

ฟ้ืนฟูสถาบนักษตัริย์การปกครองใช้รูปแบบสมยัพระบรมไตร
โลกนาถ ในสมยักรุงศรีอยุธยา   เมอืงหลวง หรือราชธานี ช่ือ
“กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ฯ”
ต าแหน่งขุนนาง ได้แก่ สมเดจ็เจ้าพระยา เจ้าพระยา ขุน หลวง หมืน่ 
โดยมศัีกดนิาก ากบั

ระบบศักดนิา  มกีารปรับปรุงระบบไพร่ให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้
พลเมอืง แบ่งเป็น  3 ชนช้ัน คอื มูลนาย ไพร่ และทาสทั้ง 3 ชนช้ัน
ต่างมสีถานะและหน้าทีแ่ตกต่างกนัตามกฎเกณฑ์ของระบบไพร่



ด้านเศรษฐกิจ

รัชกาลที่ 1  สภาพเศรษฐกิจอยู่ในรูปแบบเดิม (พอยังชีพ) การ
คมนามคมยังไม่สะดวก

รัชกาลที่ 3  มีการค้าขายกับประเทศจีนมากขึ้น โดยชาวจีนท า
หน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางน าสินค้าไปขายยังท้องถิ่นต่าง ๆ         
(ยุคทองหรือสุวรรณภูม)ิ สนธิสัญญาเบอร์นี่



รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
มีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจตะวันตกเป็นพื้นฐานส าคัญ

บทบาทและสถานภาพของพระองค์เป็นที่ยอมรับทั้งจากชาวต่างประเทศและ
คนไทยทั่วไปพระองคท์รงเล็งเห็นการณ์ไกล  มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณีให้เป็นอารยะ  แต่รักษารูปแบบประเพณีเดิมไว้อย่างกลมกลืน
พระองค์ทรงเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์และประชาชนภายในชาติ  
ด้วยการเสริมสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็นศูนย์กลางทางจิตใจ

ด้านเศรษฐกิจ
สังคมเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกในปี พ.ศ. 2398 ไทยมีการลงท า

สัญญาทางการค้ากับอังกฤษ โดยเซอร์ จอห์น เบาว์ริง เรียกว่า “สนธิสัญญาเบาว์ริง” จุดมุ่งหมายส าคัญของ
สนธิสัญญานี้ คือ ต้องการใช้ไทยเป็นตลาดสินค้า แหล่งวัตถุดิบ และศูนย์กลางการลงทุน สนธิสัญญานี้เป็น
สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษ โดยมีสาระส าคัญ รวม 12 ข้อ ซึ่งอังกฤษได้สิทธิและผลประโยชน์
มากกว่าไทย “สนธิสัญญาทาส”เนื่องจากไทยถูกแทรกแซงสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (กฎหมายไทยไม่สามารถ
ลงโทษคนอังกฤษได้)



รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในลักษณะการสืบราชสมบัติ
พระองค์ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ (อนิรสสโมสร)
โดยผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ คือ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” 
พระองค์ทรงเริ่มการปฏิรูประบบราชการให้เป็นสากล โดย
1.ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ส่วน 2. การปฏิรูปทหารให้ทันสมัย
3. การปฏิรูปการคลัง คือ ด้านการเก็บภาษี
4. การปฏิรูปในด้านการศาล มีการปฏิรูปด้านกฎหมาย (ได้ด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายจาก Common law เป็น Civil law)
5. การปฏิรูปในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ระบบ
สาธารณูปโภค  การคมคมขนส่ง และด้านการสื่อสาร

ด้านสังคม
ยกเลิกทาส

ประชาชนมีอิสระเป็นไทแก่ตัว 
ประชาชนมีโอกาสได้รับ
การศึกษามากข้ึน

ด้านเศรษฐกิจ
จะระบบการจัดเก็บภาษี 

การคลังมีเสถียรภาพมั่นคง

ด้านการปกครอง
ทรงปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัย จึงจัดรูปแบบการบริหารราชการออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม  และน าเอาระบบบริหาร
ราชการแบบแบ่งแยก โครงสร้างอ านาจหน้าที่มาใช้ในการบริหารประเทศ     
ส่วนภูมิภาค(มณฑลเทศาภิบาล) และส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเป็น
ครั้งแรก สุขาภิบาลกรุงเทพ 2440 ส่วนหัวเมืองมีสุขาภิบาลที่แรกคือ ท่าฉลอม 
2448



ทรงใช้บทพระราชนิพนธ์  พระบรมราโชวาท 
และพระราชด ารัส  เพื่อกระตุ้นประชาชน
การใช้สัญลักษณ์  คือ การให้ประดิษฐ์ธงชาติ 
การสร้างสถาบัน คือ การจัดตั้งกองเสือป่า

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

วิกฤตการเงินการคลังการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม
มีวิกฤตทางด้านการเงินการคลัง ผลกระทบจากสงครามโลก

ครั้งที่ 1 อีกทั้งยังมีระบบการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนไม่เป็นระบบ 
รัฐบาลไม่มีงบประมาณจึงก่อให้ไม่เกิดผลผลิต ท าให้เศรษฐกิจทรุด
ต่ าลงไป วิกฤตการณ์ทางด้านการผลิตข้าวและความยากจนของ
ชาวนา รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

พระองค์ทรงเสด็จไปประทับอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นเวลา 9 ปี ปัจจัยดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อการน าไปสู่การสร้างชาติไทยให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานา
ประเทศ  เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากพวกหนังสือพิมพ์เป็นอย่างมาก  จึงเกิด
กบฏ ร.ศ.130 หลังจากเหตุการณ์สงบพระองค์ได้ทรงจัดตั้งเมือง   “ดุสิต
ธานี” เพื่อทรงทดลองการปกครองตามแบบระบอบประชาธิปไตย  โดยมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ให้มีการเลือกตั้งและมีพรรคการเมืองทั้งรัฐบาลและ
ฝ่ายค้าน พรรคการเมืองแรกของประเทศไทย
1.พรรคโบวน์ ้าเงิน ซ่ึงมีท่านราม ณ กรงุเทพ (รชักาลท่ี 6) เป็นหวัหน้าพรรค
2.พรรคโบวแ์ดง ซ่ึงมีพลเอกเจ้าพระยารามราฆพเป็นหวัหน้าพรรค



รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในช่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ า 
และจากวิกฤติทางด้านการเงินในสมัยรัชกาลที่ 6  พระองค์จึงด าเนินนโยบายในการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงโดยการให้ขา้ราชการออก (ดุล
ข้าราชการออก) และใช้มาตรการเพิ่มภาษีอากร ท าให้ทหารและประชาชนทั่วไปเกิด
ความไม่พอใจจึงเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง  

เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า 
“คณะราษฎร”  ท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475  พระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวเมื่อ 27 มิถุนายน 2475 และฉบับถาวรเมื่อ 10 ธันวาคม 2475 ต่อมาในปี 
2476 มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเหตุการณ์ส าคัญที่

เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติ

การวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎร์(สมุดปกเหลือง) 
และเกิดการปฏิวัติซ้อนโดยพระองค์เจ้าบวรเดช “กบฏบวรเดช”แต่ล้มเหลวในเดือนมีนาคม 
2478 พระองค์เสด็จประพาสยุโรปได้ทรงประกาศสละราชสมบัติ  ณ ประเทศอังกฤษ



สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)
วงจรอุบาทก์ทางการเมืองไทย

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  อ านาจทางการเมืองอยู่ที่คณะราษฎร ประกอบไปด้วยข้าราชการ
ทหารและพลเรือน ปี พ.ศ.2483 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี  ไทยได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและเยอรมัน ท าให้คณะบุคคลของไทยในต่างประเทศไม่
เห็นด้วยกับการกระท าดังกล่าวท าให้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น ซึ่งมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นเอกอัครราชทูต
ไทยประจ าสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหนา้ในต่างแดน  ส่วนนายปรีดี  พนมยงค์ เป็นหัวหน้าในประเทศไทย ท าให้
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศแพ้สงคราม  ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ได้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง 
เนื่องจากรัชกาลที่ 8 ต้องพระแสงปืนถึงแก่สวรรคต  นายปรีดี  พนมยงค์ และพลเรือตรีหลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
ร.น. จัดตั้งรัฐบาล  แต่ในวันที่  8 พฤศจิกายน 2490 ได้มีการรัฐประหาร โดยพลโทผิน ชุณหะวัณ เหตุผลคือ 
รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาคอรัปชั่น และค่าครองชีพสูงได้ จึงเชิญนายควง อภัยวงศ์ จัดตั้งรัฐบาล ต่อมาถูก
ท ารัฐประหาร และได้เชิญจอมพลป.พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ปี2500  ต่อมาถูกรัฐประหาร
โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และมีการแต่งตั้งนายพจน์  สารสินเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 
90 วันจากนั้นได้แต่งตั้ง จอมพลถนอม  กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี มีการเลือกตั้งทั่วไป แต่นายกรัฐมนตรีไม่
สามารถควบคุมสมาชิกพรรคการเมืองให้อยู่ในแนวนโยบายได้ เกิดความขัดแย้งแก่งแย่งอ านาจทางการเมือง 
20 ตุลาคม 2501  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท าการรัฐประหารอีกครั้งหนึง่



1.สาเหตุท่ีท าการรัฐประหาร 2. ระบอบการปกครองแบบจอมพลสฤษดิ์
- ประเทศประสบปัญหาขาดดุล (ทุจริตคอรัปชั่น)
- ภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์
- ผู้น าต่อต้านระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก 
(อนุรักษ์นิยม)
- รัฐบาลขาดความชอบธรรม ไม่สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆได้

มีการน าเอาการปกครองแบบพ่อขุนเผด็จการมาใช้เป็น
เครื่องมือในการปกครองมีลักษณะผสมผสานของการ
ใช้พระคุณและพระเดชเป็นแนวทางการปกครอง
การใช้ “พระคุณ” เหตุผลเพื่อการสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมืองให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
การใช้ “พระเดช” เหตุผลเพื่อการสร้างประสิทธิภาพ
ทางการเมืองและการบริหารให้เกิดขึ้น
การปกครองสมัยจอมพลสฤษดิ์ เป็นการปกครอง
ประเทศแบบเผด็จการ “พ่อขุนอุปถัมป”์

17 พฤศจิกายน 2514 ได้ท าการรัฐประหารตนเอง 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่นิสิต  
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีการเดินขบวน
เรียกร้องรัฐธรรมนูญ รัฐบาลได้น าก าลังเข้าขัดขวาง 
เกิดการปะทะกัน จนเป็นเหตุให้มีประชาชนบาดเจ็บ
ล้มตายเป็นอันมาก 14 ตุลาคม 2516 จอมพลถนอม
ต้องลาออกจากต าแหน่งและยินยอมออกนอก
ประเทศ

3.การปกครองสมัยจอมพลถนอม

หลังจากสมัยรัฐบาลนายสัญญา  ธรรมศักดิ์ ได้มอบ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยแประชาชน ฉบับ 2517
แต่สถานการณ์การเมืองการปกครองไทยก็ยังคงประสบ
ปัญหาอีกหลายครั้ง  มีทั้งการกบฏ และการรัฐประหาร
มาเป็นระยะจนถึงสมัยรัฐบาลปัจจุบันท าให้ประเทศ
ไทยมีนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 29 คนมี
กบฏ 12 ครั้ง - ปฏิวัติ 1 ครั้ง - รัฐประหาร 9 ครั้ง 

4. ด้านการปกครองของไทย



1.สาเหตุท่ีท าการรัฐประหาร 2. สภาพเศรษฐกิจ

3. สภาพสังคม 4. ค่านิยมและทัศนคติ

1. สภาพการศึกษา
ประชาชนขาดความสนใจทางการเมือง ขาด

การแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ท าให้การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้วงจร
การรัฐประหารยังคงอยู่

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรม
ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างจริงจัง
เกษตรกรมีรายได้ในเกณฑ์ต่ า ประชาชนยังขาดที่ดินท ากิน
เป็นของตนเอง จึงยังคงสภาพความยากจนอยู่

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุก
อย่าง การอยู่อาศัยแออัด มีความแข่งขันสูง สภาพ
สังคมเสื่อมโทรม

สังคมชนบท วิถีชีวิตเป็นแบบประชาธิปไตยคือมี
ความเสมอภาคกัน มีฐานะทางสังคมที่ค่อนข้างจะเท่า
เทียมกัน มีการแข่งขันมีน้อยกว่าในกรุงเทพฯ 

ประชาชนจะยึดถือตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ระบบ
อุปถัมภ์ ยังคงมีมากในวงราชการและเอกชน  อีกทั้ง
สังคมไทยให้ความส าคัญในเรื่องของความมั่งคั่ง เพราะเชื่อ
ว่าเงินบันดาลได้ทุกสิ่ง ทั้งอ านาจ บารมีและการยอมรับ
ทางสังคม โดยไม่ค านึงว่าจะได้มาโดยทางใดจึงมีการทุจริต 
คอรัปชั่นสูงขึ้นตลอดเวลา 



5. การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมและการเมืองของไทย
วิวัฒนาการของสังคมและการเมืองของไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต  อยู่ในช่วงของการที่ต้องเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและการเมืองไทยทั้งสิ้น 
ในอดีตประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามอิทธิพลภายนอก เช่น มหาอ านาจตะวันตก มีการด าเนิน

นโยบายต่างประเทศแบบพึ่งพาสหรัฐอเมริกา ได้น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในหลาย ๆ ผลกระทบคือ 
เกิดความไม่สมดุลในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

การพัฒนาประเทศด้วยการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กระบวนการทางการเมืองแบบเผด็จ
การอ านาจนิยม เกิดการขยายตัวของสงัคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯเกิดกลุ่มพลงัทางสังคมใหม่ ๆ จากการ
ขยายตัวทางการศึกษา  เศรษฐกิจ  และระบบข้อมูลข่าวสารทันสมัยขึ้นท าให้เกิดมีการเรียกร้องประชาธิปไตยจาก
ชนชั้นกลาง  น ามาซึ่งเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” (17 พ.ค. 2535 – 20 พ.ค. 2535)         การพัฒนาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยไทยมีปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโครงสร้างและ
กระบวนการทางการปกครองในระดับท้องถิ่น ปัญหาการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของพลเมืองไทย



รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย  1 ถึง 29

1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ด ารง
ต าแหน่งวันที่ 28 มิถุนายน 2475 พ้นต าแหน่งวันที่ 
21 มิถุนายน 2476 ด้วยการท ารัฐประหารโดยพัน
เอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ 
พหลโยธิน) ด ารงต าแหน่งวันที่ 21 มิถุนายน 2476
พ้นต าแหน่งวันที่  16 ธันวาคม 2481 โดยรัฐบาลยุบ
สภา
3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 
ด ารงต าแหน่งครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2481 พ้น
ต าแหน่งครั้งสุดท้ายวันที่ 16 กันยายน 2500 โดย
การท ารัฐประหารน าโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
4 พันตรีควง อภัยวงศ์ ด ารงต าแหน่งวันที่ 1 
สิงหาคม 2487 พ้นต าแหน่งวันที่ 8 เมษายน 2491 
โดยถูกคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออก

5 นายทวี บุณยเกตุ ด ารงต าแหน่งวันที่ 31 สิงหาคม 
2488 พ้นต าแหน่งวันที่ 17 กันยายน 2488
เนื่องจากลาออก เพื่อให้ผู้เหมาะสมมาแทน
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ด ารงต าแหน่งครั้ง
แรกวันที่ 17 กันยายน 2488 และอีกครั้งในต้นปี 
2519 ก่อนพ้นต าแหน่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 
ด้วยการท ารัฐประหาร น าโดยพล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่
7 นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) 
ด ารงต าแหน่งวันที่ 24 มีนาคม 2489 พ้นต าแหน่ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2489 โดยการลาออก
8 พลเรือตรีถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ (หลวง ธ ารง
นาวาสวัสดิ์) ด ารงต าแหน่งวันที่ 23 สิงหาคม 2489 
พ้นต าแหน่งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยการท า
รัฐประหารน าโดยพล.ท.ผิน ชุณหะวัณ 
9 นายพจน์ สารสิน ด ารงต าแหน่งวันที่ 21
กันยายน 2500 พ้นต าแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2501
เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เป็น ครม.ชุดที่ 27



10 จอมพลถนอม กิตติขจร ด ารงต าแหน่งครั้งแรก
วันที่ 1 มกราคม 2501 และอีกครั้งในปลายปี 2506
ก่อนจะพ้นต าแหน่งวันที่ 14 ตุลาคม 2516 หลังการ
เดินขบวนใหญ่ของนักศึกษาประชาชน ในเหตุการณ์ 
14 ตุลา
11 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด ารงต าแหน่งวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2502 พ้นต าแหน่งวันที่ 8 ธันวาคม 
2506 เพราะถึงแก่อสัญกรรม
12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ด ารงต าแหน่งวันที่ 14
ตุลาคม 2516 พ้นต าแหน่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2518 เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญปี 
2517
13 พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ด ารง
ต าแหน่งวันที่ 14 มีนาคม 2518 พ้นต าแหน่งวันที่ 
20 เมษายน 2519 เพราะยุบสภา
14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ด ารงต าแหน่งวันที่ 8 
ตุลาคม 2519 พ้นต าแหน่งวันที่ 20 ตุลาคม 2520 
โดยการรัฐประหารน าโดยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่

15 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ด ารงต าแหน่ง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 พ้นต าแหน่งวันที่ 3
มีนาคม 2523 โดยการลาออกกลางสภา
16 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ด ารงต าแหน่งวันที่ 3
มีนาคม 2523 พ้นต าแหน่งวันที่ 4 สิงหาคม 2531
เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
17 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารงต าแหน่งวันที่ 4 
สิงหาคม 2531 พ้นต าแหน่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2534 โดยคณะ รสช.ท ารัฐประหาร
18 นายอานันท์ ปันยารชุน ด ารงต าแหน่งวันที่ 2 
มีนาคม 2534 พ้นต าแหน่งวันที่ 23 กันยายน 2535 
เมื่อยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป (ด ารงต าแหน่งช่วง
สั้นๆ อีกครั้ง ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 10
มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535)
19 พลเอกสุจินดา คราประยูร ด ารงต าแหน่งวันที่ 7 
เมษายน 2535 พ้นต าแหน่งวันที่ 10 มิถุนายน 2535 
หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ



20 นายชวน หลีกภัย ด ารงต าแหน่งวันที่ 23
กันยายน 2535 และอีกครั้งในปี 2540 พ้นต าแหน่ง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 เมื่อยุบสภาให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไป
21 นายบรรหาร ศิลปอาชา ด ารงต าแหน่ง 13
กรกฎาคม 2538 พ้นต าแหน่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2539 เมื่อยุบสภา
22 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ด ารงต าแหน่งวันที่ 25
พฤศจิกายน 2539 พ้นต าแหน่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2540 โดยการลาออก
23 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2544 พ้นต าแหน่งวันที่ 19 กันยายน 
2549 หลังถูกรัฐประหาร
24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ด ารงต าแหน่งวันที่ 1
ตุลาคม 2549 พ้นต าแหน่งวันที่ 29 มกราคม 2551
เมื่อปรากฏผลการเลือกตั้งทั่วไป

25 นายสมัคร สุนทรเวช ด ารงต าแหน่ง 29
มกราคม 2551 พ้นต าแหน่งวันที่ 9 กันยายน 2551
จากค าวินิจฉัยว่าไม่มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ด ารงต าแหน่ง 9 
กันยายน 2551 พ้นต าแหน่งวันที่ 2 ธันวาคม 2551
จากค าวินิจฉัยยุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ (ถูกตัด
สิทธิ์และไม่มีคุณสมบัติในฐานะกรรมการบริหาร
พรรค)
27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่ง 17

ธันวาคม 2551มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย 
ชุดที่ 23 พ้นต าแหน่ง 5 สิงหาคม 2554ยุบสภา
ผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
28 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด ารงต าแหน่ง 5

สิงหาคม 2554 มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย 
ชุดที่ 24 พ้นต าแหน่ง 7 พฤษภาคม 2557 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งขณะ
รักษาการ หลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มี
การเลือกตั้งทั่วไป



นายกรัฐมนตรี  29 พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่ง 21 สิงหาคม 2557
มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ – ปัจจุบัน (วาระที่ 2 จากการเสนอชื่อของรัฐสภา)

(รับสนองพระบรมราชโองการ 25 สิงหาคม 2557 และ 11 มิถุนายน 2562 )
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