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ห น ว ย ที่ 2
พั ฒ น า ก า ร ก า ร ป ก ค ร อ ง ไ ท ย
*********************************************************************

***************

ตอนที่ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการการปกครองไทย
2.1.1 ตัวแบบการศึกษาพัฒนาการการปกครอง
การศึกษาพัฒนาการการปกครองจําเปนตองใชประวัติศาสตรการปกครองเปนตนแบบ ซึ่งนัก
รัฐศาสตรเรียกการศึกษาในแนวนี้วา “วิธีการทางประวัติศาสตร” ทั้งนี้ประวัติศาสตรมีประโยชนตอการ
ศึกษาการเมืองการปกครอง เริ่มตั้งแตเพิ่มขอมูลที่มีคุณคาเพื่อใชคนควาสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในอดีต แลวยังชวยอธิบายหรือใหรายละเอียดในเหตุการณทางการเมืองการปกครองที่ผานมา
ชวยในการคาดการณในอนาคต อยางไรก็ตามก็มีขอควรระวังในการนําวิธีการประวัติศาสตรมาใช ดังนี้
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1. ความคลาดเคลื่อนแตกตางไปจากความจริงดั้งเดิม เนื่องจากขอมูลทางประวัติศาสตรเกิด
ขึ้นมาเปนเวลานาน สวนหนึ่งเปน “การเลาตอ ๆ กันมา” บางครั้งก็มีการตกแตง เติม ตัด
ตอ หรือสูญหายไปตามกาลเวลา
2. การตีความของนักประวัติศาสตรแตละคน และผูเขียนประวัติศาสตรของแตละชาติเขียน
ดวยอุดมการณหรือปรัชญาการเมืองของตน ๆ

ปจจัยทางประวัติศาสตรการปกครองที่นํามาใชเปนตนแบบ มี 2 ปจจัย
1. ปจจัยดานสังคมและการเมืองภายใน ไดแก โครงสรางและสถานการณทางการเมือง
และสังคมภายในประเทศ
2. ปจจัยดานสังคมและการเมืองภายนอก คือทําเลที่ตั้งของประเทศ
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศตาง ๆ อิทธิพลทางดานวัฒนธรรมและการปกครองที่มีระหวางกัน รวมทั้ง
เหตุการณที่สําคัญทางการเมืองระหวางประเทศ
2.1.2 ปจจัยดานสังคม และการเมืองภายใน
ปจจัยดานสังคมและการเมืองภายในพิจารณาในดานตาง ๆ 2 สวน คือ
1. โครงสรางทางสังคม ประกอบดวยระบบความเชื่อ ความคิดของผูคนในสังคมแตละยุค
ไดแก ลัทธิความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมตาง ๆ ที่ยึดถือหรือ
ปฏิบัติกันอยูในสังคมนั้น ๆ
กับระบบความสัมพันธระหวางผูคนในสังคม ไดแก ชนชั้นทางสังคม
ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธทางสังคมดังกลาว
2. โครงสรางทางการเมืองการปกครอง ประกอบดวยรูปแบบความสัมพันธระหวางผูปก
ครองกับผูใตปกครองในแตละยุค โดยเนนที่ “โครงสรางอํานาจ” กับสถาบันและกระบวนการทางการ
เมืองการปกครองที่สําคัญ ที่ทําใหระบบการเมืองในแตละยุคสมัยบางก็เขมแข็ง บางก็ออนแอ หรือเกิด
วิกฤติตาง ๆ
2.1.3 ปจจัยดานสังคม และการเมืองภายนอก
ปจจัยดานสังคมและการเมืองภายนอกคือ“กระแส”ของความเปลี่ยนแปลงที่เขามาจากนอก
ประเทศ หรือความเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของชาติอื่น ประกอบดวย
1. โครงสรางทางความสัมพันธหรือการเมืองระหวางประเทศ ไดแก รูปแบบความ
สัมพันธระหวางกัน เชน ความเปน “มิตร” หรือ “ศัตรู” ตามเปาหมายหรือความตองการที่เรียก “ผล
ประโยชนแหงชาติ” ของแตละชาตินั้น
2. กระแสการเมืองและสังคมระหวางประเทศ ไดแก กิจกรรมทางการเมืองระหวาง
ประเทศ ที่สําคัญคืออิทธิพลของชาติตาง ๆ ที่เขามามีความสัมพันธระหวางกัน เชน มหาอํานาจกับ
กระแสความเจริญดานเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติที่ทําใหชาติตาง ๆ ปรับตัวตามไป
ดวย
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ตอนที่ 2.2 การปกครองไทยกอนสมัยประชาธิปไตย
2.2.1 การปกครองของไทยระบบจารีตประเพณี
การปกครองของไทยระบบจารีต มีแหลงที่มาดังนี้
1. ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงกับการปกครองสมัยสุโขทัย
ไดแสดงราย
ละเอียดเกี่ยวกับสังคมและการเมืองในสมัยสุโขทัย คือ การปกครองที่เรียกวา การปกครองแบบ “ปตุ
ราชา” หรือพอปกครองลูก การปกครองแบบ “อยูรวมกันอยางสันติ” เนนความปรองดองไมรุกรานซึ่ง
กันและกัน และเรื่องลัทธิธรรมเนียมกับอุดมการณของสังคมสุโขทัยที่เนนเสรีภาพและความสงบสุข
2. ศาสนาพุทธกับสังคมสุโขทัย ศาสนาพุทธเปนรากฐานของกิจกรรมหลักใน
ชีวิตประจําวันของชาวสุโขทัยโดยมีพระมหากษัตริยเปนผูนํา ดวยความเลื่อมใสศรัทธา ไดสืบทอดมา
เปนความเชื่อในเรื่อง “บาป – บุญ” และ “นรก – สวรรค” เปนตน อีกทั้งการประดิษฐอักษรไทยในสมัย
นี้ไดสรางความเปนชาติไทยใหเขมแข็งอีกดวย
3. ธรรมราชากับเทวราชา ในสมัยอยุธยา กษัตริยไดรับเอาวัฒนธรรมการปก
ครองแบบ “เทวราชา” มาจากเขมร แตก็นํามาผสานกับคติศาสนาพุทธที่แข็งแกรงในสังคมไทยกลาย
เปนการปกครองที่เนนทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาสูงสง ยังผลใหพระมหากษัตริยคงความสําคัญ
ตลอดมา
4. ระบบไพรกับอยุธยา และระบบอุปถัมภในสังคมไทย ระบบ“จตุสดมภ”
และระบบ “อัครมหาเสนาบดี” ที่เปนโครงสรางของระบบราชการ กับ “ระบบไพร” ซึ่งเปนการจัด
ระเบียบสังคมในสมัยอยุธยา ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางยิ่งแกสังคมไทย 2 ประการคือ อิทธิพล และ
ความยิ่งใหญของระบบราชการไทย กับ “ระบบอุปถัมภ” ในความสัมพันธระหวางกันของคนไทย
5. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของเมืองตาง ๆ ขึ้น โดยใหราชธานีคือกรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลาง มีหัวเมืองลอมรอบสอง
ชั้นคือ หัวเมืองชั้นในกับหัวเมืองชั้นนอก และแตงตั้งพระราชโอรสหรือพระบรมวงศานุวงศไปปกครอง
เรียกวา เมืองลูกหลวงบาง เมืองหลานหลวงบาง จนสุดทายคือ เมืองประเทศราชหรือเมืองขึ้น
2.2.2

ความเปนมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในแบบตะวันตก
การปกครองแบบตะวันตกเปนผลโดยตรงจากการเขามาของชาติตะวันตกนับตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา แมวาชนชาติตะวันตกเหลานั้นจะเขามาดวยเรื่องการคาขายและเผยแพร
ศาสนาคริสตเปนหลัก แตก็ไดนําเอาวิทยาการและลัทธิธรรมเนียมทางการปกครองแบบชาติตะวันตกเขา
มาดวย
ตอมาประเทศเหลานี้ไดใช “ลัทธิจักรวรรดินิยม” หรือการลาเมืองขึ้น บีบบังคับให
ประเทศที่ชาติตะวันตกเขาไปติดตอคาขายดวย ตองยอมตาม รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปก
ครองอีกดวย แตประเทศไทยไดใชวิธีการปรับตัวจนสามารถเอาตัวรอดมาได
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การปรับตัวของไทยตามกระแสตะวันตกหรือที่เรียกวา “Westernization” ดําเนินมา
ตั้งแต สมัยรัชกาลที่4 แตนํามาใชในการเมืองการปกครองเริ่มในสมัยรัชกาลที่5 โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
ระบบรัฐสภา และ “ประชาธิปไตย” แตปรับตัวคอนขางชาจนไมทันใจขาราชการบางกลุมซึ่งสวนใหญได
ไปศึกษาจากประเทศตาง ๆ ในยุโรป กระแสความตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองไดดําเนินมาอยาง
ตอเนื่องตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 จนทําสําเร็จในเหตุการณวันที่ 24 มิถุนายน 2475

ตอนที่ 2.3 การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในยุคเริ่มแรก (พ.ศ. 2475 – 2516)
2.3.1 ประชาธิปไตยแบบอมาตยาธิปไตย (พ.ศ. 2475 – 2516)
คณะราษฎรที่เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประกอบ
ดวยขาราชการ 2 กลุมคือทหารกับพลเรือน ผูนําทั้งสองกลุมไดมีอิทธิพลในการจัดสรรอํานาจในชวง
แรก ๆ การสละราชสมบัติของรัชกาลที่7 ในพ.ศ. 2475 ก็เปนเพราะทรงไมพอพระราชหฤทัยที่คณะ
ราษฎรไมไดมอบอํานาจใหแกราษฎรตามระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ.
2477 – 2487 กับ พ.ศ. 2490 – 2500 ถือวาเปนยุคของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยที่กลุมพลเรือนได
แตกแยกกันระหวางนายปรีดี พนมยงค กับนายควง อภัยวงศ แมจะมีอํานาจสลับคั่นอยูในชวงเวลา
ของการมีอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ไมสามารถสถาปนาระบอบรัฐสภาที่ปราศจากการแทรก
แซงของทหารได ยุคคณะราษฎรครอบงําการเมืองไทยไดสิ้นสุดลงเมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงครามหมด
อํานาจใน พ.ศ. 2500 ดวยสาเหตุความขัดแยงในหมูทหารดวยกันเอง มีคําที่เรียกระบบที่ขาราชการ
(ทหารและพลเรือน)ครอบงําการเมืองไทย นี้วา “อมาตยาธิปไตย”
2.3.2 ประชาธิปไตยในยุคทหารและนายทุน
การเมืองไทยในชวง พ.ศ. 2501 – 2516 ถูกปกครองโดยผูนําทหาร 2 คน คือ จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชตกับจอมพลถนอม กิตติขจร โดยที่จอมพลสฤษดิ์ ไดพยายามสรางบารมีใหแกตนเองดวยการ
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บริหารดวยความเด็ดขาด เขมแข็ง พยายามทําใหประชาชนรักใคร และใชระบบอุปถัมภในการปกครอง
ผูคนจนไดชื่อวา “การปกครองแบบพอทุนอุปถัมภเผด็จการ” ในขณะที่จอมพลถนอม เปนผูนําระบบ
ครอบครัวและการสรางทายาทสืบทอดอํานาจกลับคืนมาสูการปกครองสมัยใหม แตสิ่งที่ผูนําทหารทั้ง
สองดําเนินนโยบายเหมือน ๆ กันก็คือ การรวมมือกับพอคานักธุรกิจแสวงหาความมั่งคั่งใหกันและกัน
จึงเรียกยุคนี้วา “ยุคทหารและนายทุน” ประเทศยุคนี้แมจะมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจมาก แตการ
เมืองกลับไมมีการพัฒนาอะไรเลยจึงเปนชนวนในการนํามาซึ่งความตองการมีสวนรวมในอํานาจทางการ
เมืองจากประชาชนหลายกลุมในที่สุดก็โคนลมผูเผด็จการทหารพนไปไดในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516
ตอนที่ 2.4 การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในยุคใหม (พ.ศ. 2516 เปนตนมา)
2.4.1 ประชาธิปไตยยุคหัวเลี้ยวหัวตอ (พ.ศ. 2516 – 2535)
เหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม 2516 สงผลกระทบตอการเมืองไทยอยางมหาศาล ประการแรก
ไดกระตุนใหคนไทยสนใจเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น เพราะเกิดความเชื่อวาประชาธิปไตย
ตองอยูในมือของประชาชนเทานั้น ประการตอมา ไดดึงดูดคนรุนใหมเขามามีบทบาททางการเมือง
มากขึ้น เพราะเปนยุคที่เวทีทางการเมืองเปดกวาง และประการสุดทาย ทหารตองปรับเปลี่ยนบทบาท
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อยางไรก็ตามการเมืองในยุคนี้ก็ไมราบรื่น ทหารสามารถคืนสูอํานาจไดอีกในเหตุการณ 6
ตุลาคม 2519 และไดตราธรรมนูญขึ้นมาเปน ฉบับ พ.ศ. 2521 พรอมกับสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
“ครึ่งใบ” แตก็ทําใหการเมืองไทยมีความตอเนื่องในระบอบรัฐสภาไดนานพอสมควร เพราะไดสราง
ความปรองดองระหวางทหารกับนักการเมืองไดเปนอยางดี จนมาสิ้นสุดในการยึดอํานาจของ ร.ส.ช. ใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ทั้งนี้เพราะทหารไดไปแทรกแซงผลประโยชนของทหารโดยตรง แตประชา
ชนไดรวมกลุมทวงอํานาจนั้นคืนมาไดในเหตุการณพฤษภาคม 2535 เปนยุคที่ประชาธิปไตยไดกอตัวขึ้น
อยางหลากหลายจนไดชื่อวา “ประชาธิปไตยยุคหัวเลี้ยวหัวตอ”
2.4.2 ประชาธิปไตยยุคปฏิรูปการเมือง (พ.ศ. 2535 เปนตนมา)
เหตุการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ไดกอใหเกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองตามมา ได
แกการแกไขปญหาของการเมืองไทย เชน การปฏิวัติรัฐประหาร การทุจริตในการเลือกตั้ง การใชเงินซื้อ
ตําแหนงตาง ๆ ทางการเมือง เปนตน จนสําเร็จมาเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2540 ซึ่งถือวาเปนรูปธรรมอยางแรกของความพยายามเพื่อการปฏิรูปการเมือง
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 เปนความหวังวาการเมืองการปกครองของไทยในระยะตอไปนี้
และนาจะพัฒนากาวหนาไปเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับประชาชน ซึ่งจะตองมีความเขาใจ
ในบทบาทและอํานาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยางถองแท
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คําถามทายหนวย
ขอ 1 ปจจัยทางประวัติศาสตรไทยที่สําคัญมีอะไร และมีอิทธิพลที่สงผลตอการเมืองการปกครองอยาง
ไร
ตอบ 1.ปจจัยดานสังคมและการเมืองภายใน ไดแก ความเปนอยูของบานเมือง ชีวิตความเปนอยู
ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ มีอิทธิพลตอการกําหนดโครงสรางทางสังคม การเมืองการปกครอง ระบบ
ความสัมพันธระหวางคนในสังคม(ชนชั้นครอบครัวและชุมชน) รูปแบบความสัมพันธระหวางผูปกครอง
กับผูใตปกครอง (คือโครงสรางอํานาจ สถาบันและกระบวนทางการเมืองการปกครอง)
2.ปจจัยดานสังคมและการเมืองภายนอก คือ ทําเลที่ตั้ง ความสัมพันธกับตางประเทศและอิทธิ
พลการปกครอง มีอิทธิพลที่สงผลตอตอรูปแบบความสัมพันธในลักษณะของผลประโยชนของชาติตน
นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตอการปรับตัวตามกระแสความเจริญดานเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
ขอ 2 แหลงการศึกษาลักษณะการปกครองของไทย กอนสมัยประชาธิปไตย สามารถศึกษาไดจาก
อะไร
ตอบ 1.ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง กับการปกครองสมัยสุโขทัย มีการปกครองแบบพอปกครองลูก
2.ศาสนาพุทธกับสังคมสุโขทัย เกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง บาป-บุญ และนรก- สวรรค
3.ธรรมราชากับเทวราชาในการปกครองสมัยอยุธยา รับจากเขมรนํามาผสมกับคติพุทธศาสนา
ซึ่งเกิดการเคารพและความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ในสถาบันพระมหากษัตริย
4.ระบบไพรกับสังคมอยุธยาและระบบอุปถัมภในสังคมไทย
มีระบบจตุสดมภและอัครมหา
เสนาบดี กับระบบไพร ซึ่งมีอิทธิพลเกิดเปนระบบอุปถัมภในเวลาตอมา
5.การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการจัดลําดับโครงสรางเมืองเปน
ชั้นๆ มีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีที่เปนศูนยกลาง ลอมรอบดวยหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก(เรียกวา
เมืองลูกหลวง เมืองหลานหลวง) และรอบนอกสุด คือ เมืองประเทศราช
ขอ 3 บุคคลใดมีบทบาทในการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในยุคเริ่มแรก และยุคนี้มีลักษณะ
การปกครองอยางไร
ตอบ คณะราษฎร ซึ่งสวนใหญเปนขาราชการทหารและขาราชการพลเรือน มีลักษณะการปกครองที่มี
ชื่อเรียกวา อมาตยาธิปไตย
ขอ 4 ใครไดชื่อวา “พอขุนอุปถัมภเผด็จการ” และใครเปน “ผูนําการปกครอง”ในยุคที่เรียกวา “ยุค
ทหารและนายทุน”
ตอบ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ปกครองดวยการบริหารอยางเด็ดขาด เขมแข็งและใชระบบอุปถัมภ
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จอมพล ถนอม กิตติขจร ไดนําระบบครอบครัวและสรางทายาทสืบทอดอํานาจ โดยรวมมือกับ
พอคา นักธุรกิจ แสวงหาความร่ํารวย
ขอ 5 การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในยุคใหมเกิดเหตุการณสําคัญอะไรบาง และนําไปสู
การปฏิรูปการเมืองไทยอยางไร
ตอบ เกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 กอใหเกิดความตื่นตัวที่จะมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น และ
คนรุนใหมพรอมที่จะเขามาแสดงบทบาททางการเมืองมากขึ้น
เหตุการณวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เกิดพัฒนาการที่เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ”
เหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 ประชาชนรวมกันทวงอํานาจจาก ร.ส.ช. นําไปสูยุค
ประชาธิปไตยยุคหัวเลี้ยวหัวตอ และพัฒนาการตอเนื่องจนมีรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ที่เปน
รูปธรรม นําไปสูการปฏิรูปการเมืองยุคใหม ในปจจุบัน

