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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาของการเมืองการปกครองไทย
จากอดีตถึงปจจุบัน และผลกระทบจากการเมืองการปกครองไทยรวมสมัย ภายใตแนวคิด
ทางศาสนาพราหมณ - ฮินดู พระพุทธศาสนา ความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมและวิธีการทาง
ประวัติศาสตรเปนแนวทางในการศึกษา โดยอาศัยหลักฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิจากงาน
ของนั ก ประวั ติ ศ าสตร แ ละนั ก ปรั ช ญาประวั ติ ศ าสตร แล ว นํ า เสนอผลการศึ ก ษา
เชิงพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา ความเปนมาของการเมืองการปกครองไทยในอดีต ในทาง
ทฤษฎีนั้น พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุดทางเมืองการปกครอง เริ่มจากการปกครอง
แบบพอปกครองลูกตามคติความเชื่อพื้นเมืองไทยดั้งเดิม และแบบธรรมราชาทรงยึดคติ
ทางพระพุทธศาสนาในเรือ่ งมหาสมมติราชหรือ ธรรมราชาตามคติความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา
และคติเทวราชาในศาสนาพราหมณ – ฮินดูในลักษณะผสมผสาน พระมหากษัตริยทรงตั้ง
ตําแหนงอัครมหาเสนาบดีฝายสมุหนายกบังคับบัญชาฝายพลเรือนทั่วไป อัครมหาเสนาบดี
ฝายสมุหพระกลาโหมบังคับบัญชาฝายทหารทัว่ ไป และมีกรมจตุสดมภ คือ นครบาล (เวียง)
ธรรมาธิกรณ (วัง) โกษาธิบดี (คลัง) เกษตราธิการ (นา) บังคับบัญชาในราชธานี สวนการ
ปกครองหัวเมืองนั้นไดแบงเปนหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช
รองศาสตราจารย ดร.นักวิชาการอิสระ ติดตอไดที่ : pmikusol@hotmail.com
Associate Professor., Independent academic, e-mail: pmikusol@hotmail.com
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ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ 1-3) บทบาทของกรมทามีความสําคัญในการติดตอ
ค า ขายกั บ ต า งประเทศมากขึ้ น จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ เท า กั บ ฝ า ยพลเรื อ นซึ่ ง บั ง คั บ บั ญ ชา
หั ว เมื อ งฝ า ยเหนื อ และสมุ ห กลาโหมบั ง คั บ บั ญ ชาหั ว เมื อ งฝ า ยใต เมื่ อ มี ก ารปฏิ รู ป
การปกครองในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ 5 ใน
พ.ศ. 2435 พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแบงราชการสวนกลางออกเปน
12 กระทรวงการปกครองส ว นภู มิ ภ าคเรี ย กว า การปกครองแบบเทศาภิ บ าล และ
การปกครองสวนทองถิ่นเรียกวาสุขาภิบาล การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินเกิดขึ้น
ในทุก ๆ ดานตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมาสงผลใหบา นเมืองเจริญกาวหนาสูค วามทันสมัย
เป น รั ฐ ชาติ ส มั ย ใหม ต อ มาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู  หั ว ได เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยมีคณะราษฎรเขายึดอํานาจการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475
อยางไรก็ดี การบริหารประเทศของรัฐบาลหลัง พ.ศ. 2475 ไดเกิดความขัดแยง
ระหวางคณะราษฎรกับฝายรัฐบาล จนหัวหนาฝายทหารเขายึดอํานาจใน พ.ศ. 2476
เปนครั้งแรกความขัดแยงทางการเมืองและปญหาเศรษฐกิจเปนปญหาสําคัญที่กอใหเกิด
การรัฐประหารถึง 22 ครั้ง และครั้งลาสุดคือ รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเกิดจาก
กลุมทุนและนักการเมืองที่มีฐานอํานาจและการเงินมหาศาล จนสงผลกระทบใหเกิดวิกฤต
ทางสังคมไทยในปจจุบัน
คําสําคัญ : การปกครองแบบพอปกครองลูก ธรรมราชา เทวราชา ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ระบอบประชาธิปไตย
Abstract
The article aims to study the story of Thai politics from the past to
the present and the results of contemporary Thai politics under the
concepts of Buddhism, Brahma - Hinduism, and local traditional beliefs
under the method of historical approach. The primary and secondary
sources from the works of historians and historical philosophers were
employed. The descriptive analysis was presented.
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The results of study are as follows: regarding the Thai politics in the
past, theoretically, the king was the top of the hierarchy of the absolute
monarch in the kingdom, successively from the Paternal government on the
traditional beliefs, Dhamma Raja on the beliefs of Buddhism to Deva-Raja on
the beliefs of Brahma-Hinduism in the form of integration. The previous kings
appointed the Akkramahasenabodi Samuhanayok-Priminister for the civil,
and the Akramahasenabodi Samuha Phra Kalahom - Priminister of the South
for the military. Below these ranks came the Senabodi Chatusadom: the
Ministry of the Metropolis (Wiang), the Minister of the Palace (Wang), the
Minister of Finance (Klang), and the Ministry of Agriculture (Na). For the
provincial administration, the territory of the Kingdom was divided into three
administrative categories: the inner provinces, the outer provinces, and the
tributary states. In the early Bangkok period (King Rama 1-3), the Krommatha,
dealt with foreign affairs at a time when overseas trading was largely
important and supposed to administer their provinces around the Inner Gulf
of Thailand, which was as important as the Mahatthai Administer the North
territory and Phra Kalohom Administer the South territory. The reforms were
implemented in the reign of King Chulalonkorn in 1892 (2435 B.E.), the
central administration has changed to twelve ministries, the Provincial
Administration - the Thesaphiban system of administration and the local
administration -Sukhaphiban. The reforms in the central government, the
Thesaphiban System of Provincial Administration and Local Administration
were implemented and developed to cover the entire country and brought
it to the new modern nation – state. In the reign of King Prajadhipok (King
Rama VII), the Thai politics changed from an Absolute monarchy to the
Democracy in 1932 (2475 B.E.)
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However, the government administration following 1932 (2475 B.E.),
had conﬂicts between the Kana Ratsadon (the people’s Party) and the
Government. Consequently the Military Leader ﬁrst overthrow the
government (coup d’etat) in 1933 (2476 B.E.). The conﬂicts in politics and
economics were the main points to the overthrow of the governments for
twenty-two times from the past to the present. Finally, the revolution on 22
of May 2014 (2557), caused by the capitalists and the richest politicians, has
brought about the present crisis in Thailand.
Keywords: Paternal Government, Dhamma Raja, Deva Raja, Absolute
Monarchy, Democratic System
บทนํา

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาของการเมืองการปกครองไทย
สมัยโบราณถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และผลกระทบจากการเมือง
การปกครองไทยรวมสมัย โดยอาศัยแนวคิดทางศาสนาพราหมณ - ฮินดู พระพุทธศาสนา
ความเชือ่ พืน้ เมืองดัง้ เดิมและวิธกี ารศึกษาประวัตศิ าสตรของผูเ ขียน (ไพฑูรย มีกศุ ล, 2545,
น. 62 - 78) ซึ่ ง มี แ นวคิ ด และแนวทางการศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ งานของคอลลิ ง วู ด
นักปรัชญาประวัติศาสตรคนสําคัญชาวอังกฤษในคริสตศตวรรษที่ 20 จากผลงานของเขา
ที่ชื่อวา ความคิดของประวัติศาสตร ในประเด็นที่วาวิธีการทางประวัติศาสตรควรนําเสนอ
โดยการประมวลความคิดใหเปนขอสรุปและมีลักษณะเปนแบบวิทยาศาสตร การตั้ง
คําถามและมีขอสรุปจะทําใหเขาใจถึงปญหา สาเหตุของปญหาและผลกระทบจากปญหา
ในอันที่จะชวยใหมนุษยเกิดสํานึกในการคนควาและสืบคนขอมูลที่เชื่อมโยงอดีตและ
ปจจุบัน กอใหเกิดความภูมิใจและกระตุนความรูสึกนิยมในชาติหรือเผาพันธุ ตลอดจน
ตระหนักในคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว การเรียนรูจากอดีตจะ
เปนบทเรียนสําหรับปจจุบันและอนาคต บทความนี้ไดอาศัยเอกสารชั้นตนและผลงานของ
นักวิชาการทางประวัติศาสตรและนักปรัชญาประวัติศาสตรการเมืองแลวนําเสนอโดยการ
อธิบายเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ตามลําดับดังนี้
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การเมืองการปกครองไทยกอนการปฏิรูปการปกครอง
สถาบันการเมืองการปกครองกอนการปฏิรปู การปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) เปนแบบประเพณีที่ปฏิบัติ
สื บ ทอดมาตั้ ง แต ยั ง เป น การปกครองในระดั บ แว น แคว น หรื อ นครรั ฐ และอาณาจั ก ร
เนื่องจากประวัติศาสตรศาสตรไทยมีวิวัฒนาการแบบเสนตรงหรือแบบยึดราชธานีเปน
ศูนยกลางอํานาจตําราสวนใหญเริ่มจากอาณาจักรสุโขทัย (บางทานวาเปนแควนหรือ
นครรัฐ (city – state) และเปนอาณาจักรมาตั้งแตสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร
ตามลําดับ โดยทฤษฎีแลวอํานาจการปกครองสูงสุดอยูที่พระมหากษัตริย แตในทางปฏิบัติ
ถาผูปกครองสูงสุดคือทรงเปนกษัตริยที่ออนแอไมมีความสามารถอํานาจทางการเมือง
การปกครองก็จะตกอยูก บั ขุนนางผูใ หญซงึ่ ไดอาํ นาจมาโดยการแยงหรือยึดอํานาจ ในยุคแรก ๆ
ไดรบั อิทธิพลทางศาสนาพราหมณ – ฮินดู ซึง่ เปนแนวคิดเรือ่ งอวตารของเทพเจา (พระนารายณ
แบงภาคลงมาเกิดในโลกมนุษย) สถาบันกษัตริยไ ดปรับเปลีย่ นไปคือ พระมหากษัตริยท รงมีสถานะ
เปน เทวราชา และยังไดรับเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนแนวคิดแบบธรรมราชา
หรือพระราชาผูถือธรรม หรือ ผูปกครองโดยทศพิธราชธรรมจากแนวคิดนี้พระมหากษัตริย
จึ ง ทรงมี ส ถานะเป น พุ ท ธราชา เมื่ อ ผสมผสานกั บ คติ ค วามเชื่ อ ท อ งถิ่ น คื อ ลั ท ธิ บู ช า
บรรพบุรุษ หรือ วิญญาณนิยม (Animism) หรือความเชื่อเรื่องผีที่เขากันไดอยางผสม
กลมกลืน ในสมัยสุโขทัยเชื่อวาผีสูงสุดในเมืองสุโขทัย คือ พระขพุงผี ในศิลาจารึกระบุไววา
เปน เทพดา (เทวดา) ซึ่งเปนดวงวิญาณบรรพบุรุษของกษัตริยสุโขทัย แนวคิดพื้นเมืองนี้
ชีใ้ หเห็นถึงความสัมพันธอยางใกลชดิ ระหวางผูป กครองกับผูอ ยูใ ตปกครอง พระมหากษัตริย
จึงทรงมีความใกลชิดกับประชาชน เปนผูนําประชาชนในการนับถือพระพุทธศาสนา
ดังขอความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 2 วา “...คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล
มักโอยทาน (ใหทาน) พอขุนรามคําแหง (พ.ศ.1822 - 1843) เจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม
ชาวเจา ทวยปว (ชาย) ทวยนาง ลูกเจาลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผูชายผูหญิง ฝูงทวยมี
ศรัทธาในพระพุทธศาสน (พุทธศาสนา) ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน...” อั น เป น ลั ก ษณะ
ความสั ม พั น ธ แ ละเป น รู ป แบบการปกครองที่ เ รารู  จั ก กั น เรี ย กว า การปกครองแบบ
พอปกครองลูก นั่นเอง
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ตอมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย พ.ศ. 1891 - 1913) ไดนําแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือในการปกครองบานเมือง พระองคทรงนิพนธเรื่อง
“ไตรภูมิพระรวง” ใน พ.ศ. 1888 ขณะที่ทรงครองราชยอยูที่เมืองศรีสัชนาลัย โดยอาง
คัมภีรตาง ๆ กวา 30 คัมภีร (ประเสริฐ ณ นคร 2547, น. 14) ในการนิพนธไตรภูมิพระรวง
มี ส าระสํ า คั ญ ในส ว นที่ ก ล า วถึ ง สถานะของพระมหากษั ต ริ ย  ก  อ นมี ไ ตรภู มิ พ ระร ว งว า
กษัตริยอันสัตวโลกนับถือชื่อวา สมมติเทวดา ดังนั้น พระขพุงผี ที่ยกใหเปนเทพดา (เทวดา)
ก็คอื พระมหากษัตริยส โุ ขทัยในอดีตนัน่ เอง ตอมาในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยเปนตนมา
ไตรภูมิพระรวงระบุวา “พระญาในแผนดินเรานี้ ผิแลวารูหลักแลรูบุญ รูธรรม และกระทํา
โดยทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการดั่งนั้น” เพราะฉะนั้น “พระเจาแผนดินทรงบําเพ็ญองค
เปนพระโพธิสัตว เพื่อที่จะเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล” การปกครองแบบธรรมราชา
ในสมัยสุโขทัยตั้งแตสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 - 4 (พ.ศ. 1891 – 1981) หรือประมาณ
90 ป ทําใหสถานะของพระมหากษัตริยสมัยสุโขทัยตอนปลายปกครองโดยธรรมหรือ
ทศพิธราชธรรมตามที่ระบุไวในหนังสือไตรภูมิพระรวง แนวคิดนี้ก็ยังมีการปฏิบัติสืบทอด
มาจนถึงทุกวันนี้
ในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310) ไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ – ฮินดู
ผานมาทางเขมร (กัมพูชา เชนเดียวกับสมัยสุโขทัย) ตั้งแตสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจาอูทอง ครองราชย พ.ศ. 1893 – 1912) ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาไดโปรดให
พระบรมราชา (ขุนหลวงพะงั่ว) ยกกองทัพไปตีไดนครธมเมืองหลวงของกัมพูชา แลวไดนํา
เจานาย ขุนนาง พราหมณปุโรหิต และชาวเขมรลงมายังกรุงศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก
ซึ่งหอสมุดแหงชาติ, (2513, น. 79) ไดระบุวามีจํานวนถึง 90,000 คน พวกพราหมณ
ปุโรหิตไดมีอิทธิพลตอราชสํานักอยุธยา สถานะของพระมหากษัตริยจึงทรงเปนเทวราชา
ตามแนวคิดและความเชื่อของศาสนาพราหมณ – ฮินดู แตในเอกสารเกา ๆ จะเห็นไดวา
แนวคิดของพระพุทธศาสนาไดมีอิทธิพลกับสถาบันพระมหากษัตริยสูงเชนเดียวกัน ดังจะ
เห็นไดจากการเรียกสรอยพระนามพระมหากษัตริยวา พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาอยูห วั
จากสรอยพระนามนี้ พลตรี หมอมราชวงศศภุ วัฒย เกษมศรีไดอธิบายวา พระพุทธเจา เปน
ลักษณะเดนของสังคมอยุธยา ในพงศาวดารระบุพระนามวา พระรามาธิบดีศรีสุนทรบรม
บพิตรพระพุทธิเจาอยูหัว คําวา “สิ้นพระชนม” เอกสารอยุธยาใชวา “นฤพาน” ดังตัวอยาง
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ในพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุไวตอนหนึ่ง (เขียนตาม
ตนฉบับ) วา “ศักราช 731 (พ.ศ. 1912) รกาศก แรกสรางวัดพระราม ครั้งนั้นสมเด็จ
พระรามาธิบดีเจาเสด็จนฤพาน” (2540, น. 1) คําวา นฤพาน หรือ นิพพานจะใชกับ
พระพุทธเจาและพระอรหันตเทานั้น แตในสมัยอยุธยาไดนํามาใชกับพระมหากษัตริย
สวรรคตวา นฤพาน ที่ใชกับพระมหากษัตริยยอมหมายถึงสถานภาพการเปนธรรมราชา
ของพระองค ซึ่งแสดงใหเห็นวา พระเจาอยูหัวเปนพระพุทธเจาหรือดุจพระพุทธเจามา
โดยตลอดไมไดมีการเปลี่ยนแปลงเลย แนวคิดทางพระพุทธศาสนานี้ไดสืบทอดมาจนถึง
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2133 - 2148) ทรงกอบกูเอกราชจาก
พมาและไดทาํ ยุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราชาแหงพมา สมเด็จพระนเรศวรทรงฟนพระมหาอุปราชา
สิน้ พระชนมอยูบ นคอชางในดานการขยายดินแดนทําใหอาณาเขตของไทยชวงนัน้ กวางขวาง
จนขยายไปถึงเขมรทางตะวันออกและทางตะวันตกไดเมือง ทวายและตะนาวศรีเปน
ประเทศราชในสมัยอยุธยาตอนปลายกรุงศรีอยุธยาถูกพมายกมาโจมตีอยูนานถึง 14 เดือน
จึงเขาเมืองไดยังผลใหไทยตกเปนเมืองขึ้นของพมาครั้งที่ 2 อยู 7 เดือน สมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2325) ทรงกูชาติไดสําเร็จและไดรวบรวมดินแดนตาง ๆ เขาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและทรงทํานุบํารุงบานเมืองใหเปนอาณาจักรที่เจริญรุงเรืองเหมือน
เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยายังเปนบานเมืองที่เจริญมั่งคั่งสมบูรณในอดีต
ในปลายสมัยธนบุรีไดเกิดจลาจลในเขมร ไทยในฐานะเจาประเทศราชเขมร
จึงตองยกกําลังไประงับเหตุ แตเกิดจลาจลวุนวายในกรุงธนบุรีเสียกอน สมเด็จเจาพระยา
มหากษั ต ริ ย  ศึ ก แม ทั พ ใหญ ใ นห ว งนั้ น ยั ง อยู  ร ะหว า งการปราบปรามจลาจลในเขมร
เมื่อทราบขาวความไมสงบในกรุงธนบุรีจึงรีบยกทัพกลับถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันที่ 6 เมษายน
พ.ศ. 2325 ทรงปราบดาภิเษกเปนปฐมกษัตริยแ หงราชวงศจกั รี ทรงพระนามวา “พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสนิ ทรบรมมหาจักรพรรดิ... มหาพุทธางกูร บรมนาถบรมบพิตร
พระพุทธเจาอยูหัว” จากพระนามที่พระสังฆราชาคณะ ฝายคามวาสี อรัญวาสีพรอมกัน
ถวายนีแ้ สดงใหเห็นถึงสถานะของพระมหากษัตริยใ นสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2325 - 2394)
ทรงมีสถานภาพเหมือนสมัยอยุธยาและธนบุรี นั่นคือสรอยพระนามพระมหากษัตริยที่ทรง
พระนามวา พระเจาอยูหัว ซึ่งตามการตีความของพลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี
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ชี้ใหเห็นวาสถานะของพระมหากษัตริยสอดคลองกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ
พระพุทธเจาหรือดุจพระพุทธเจา ดังกลาวแลว ในดานรูปแบบการปกครองก็เชนเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงนํารูปแบบการปกครองสมัยอยุธยา
มาใช กลาวคือ ตําแหนงเจาเมืองแตงตัง้ โดยพระมหากษัตริย ตําแหนงปลัดเมือง ยกกระบัตร
ผูช ว ยราชการเมืองและขาราชการอืน่ ๆ รองลงมาแตงตัง้ โดยสมุหนายก (ดูแลหัวเมืองฝายเหนือ)
สมุหกลาโหม (ดูแลหัวเมืองฝายใต) และเสนาบดีกรมพระคลัง กํากับดูแลหัวเมืองรอบ ๆ
อาวไทยตอนใน เชน นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด เปนตน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2396 – 2411)
ทรงศึ ก ษาภาษาอั ง กฤษและวิ ท ยาการจากมิ ช ชั น นารี ค รู ช าวอั ง กฤษและพระสหาย
จึงทราบเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก คือ ทรงตองการ
ใหการปกครองของสยามเปนแบบ Limited Monarchy หรือ พระมหากษัตริยภายใต
รัฐธรรมนูญแบบอังกฤษหรือภายใตกฎหมายแบบอังกฤษ แตยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่ง
ถึง พ.ศ. 2475 ซึ่งจะกลาวถึงตอไป
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เมื่อผนวกเขากับแนวคิดวิญญาณนิยม
หรือการบูชาบรรพบุรุษแบบไทยที่มีความเชื่อวาพระมหากษัตริยไดมาโดย “มหาชนนิกร
สโมสรสมมติ ” ซึ่ ง พลตรี หม อ มราชวงศ ศุ ภ วั ฒ ย เกษมศรี เ น น ว า “สร อ ยพระบรม
นามาภิไธยนี้ (ตางจากพระมหากษัตริยองคกอน ๆ ) แปลวา มหาชนสมมติแตงตั้งยินยอม
ใหพระองคทานขึ้นเปนกษัตริยของพวกเขา และอีกนัยหนึ่ง หมายถึงทรงรับรูอํานาจของ
มหาชน” ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด พระมหาสมมติ ต ามคั ม ภี ร  ใ นพระพุ ท ธศาสนาหรื อ
พระธรรมศาสตรในกฎหมายตราสามดวงที่ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร
การปฏิรูปการเมืองการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อแรกที่ทรงขึ้นครองราชยยังทรง
เปนยุวกษัตริย (พระชนมายุ 15 พรรษาเศษ) ดวยความยินยอมพรอมใจจากเจานายและ
ขุนนางผูใหญใหเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติตอจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ.2384 - 2411) จึงทรงใชสรอยพระนามวา “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” อันหมายถึง
เจานาย ขุนนาง และประชาชนทุกหมูเหลาเห็นพรอมใหเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อเสด็จขึ้น
ครองราชยใหม ๆ อํานาจทางการเมืองการปกครองตกอยูกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี
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สุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ผูสําเร็จราชการแผนดินซึ่งมีอํานาจทางการเมืองสูงสุดในหวงนั้น
ดังจะเห็นไดจากการเสนอใหกรมหมืน่ บวรวิไชยชาญ โอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระปน เกลา
เจาอยูหัว (เสมือนพระมหากษัตริยองคที่ 2 รวมสมัยในรัชกาลที่ 4) เปนกรมพระราชวัง
บวรวิไชยชาญ (วังหนา) โดยไมมีผูใดคัดคาน สภาพทางการเมืองในตอนตนรัชกาลที่ 5
สถาบันเจานายและขุนนางไดเกิดความขัดแยงกันระหวางพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
กับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดินดวยสาเหตุการแตงตั้ง
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเปนวังหนา ซึ่งจะเห็นไดจากการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการ
แผ น ดิ น ใน พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว ทรงเชิ ญ สมเด็ จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ (ชวง บุนนาค) และเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน (วร บุนนาค
ผูบ ตุ ร) แตไดรบั การปฏิเสธจากสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศโดยอางวาเปนคนรุน เกา
และจะทํ า ให ล ดเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ศ รี ที่ เ คยดํ า รงตํ า แหน ง สู ง สุ ด ถึ ง ผู  สํ า เร็ จ ราชการแผ น ดิ น
สวนเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒนกอ็ า งเรือ่ งสุขภาพและเกรงใจบิดาจึงคลอยตามบิดาของทาน
นอกจากนั้น สภาพการเมืองไทยในหวงนั้นไดแตกแยกออกเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมสยามหนุม (วังหลวง) กลุมสยามเกา (วังหนา) และกลุมอนุรักษนิยม (ผูสําเร็จราชการ
แผนดิน) ในปเดียวกันนี้ไดเกิดวิกฤตการณวังหนาอันเปนความขัดแยงระหวางวังหลวงกับ
วังหนา กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงเกรงกลัวภัยจึงไดไปขอความคุมครองจากกงสุล
อั ง กฤษในกรุ ง เทพฯ จนกระทั่ ง ผู  สํ า เร็ จ ราชการอั ง กฤษที่ สิ ง คโปร ไ ด ไ กล เ กลี่ ย ให
ประนีประนอมกัน ปญหาจึงยุติลงได เมื่อสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศถึงแก
อสัญกรรมใน พ.ศ. 2325 และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคตใน พ.ศ. 2428 แลว
อํานาจทางการเมืองจึงขึ้นอยูกับกลุมสยามหนุมซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงเปนหัวหนาและมีอํานาจทางการเมืองอยางแทจริง
อนึ่ง ในปเดียวกันนี้ เจานายและขาราชการผูใหญไดกราบบังคมทูลความเห็น
จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน ร.ศ. 103 (ตรงกับพ.ศ. 2427) โดยกราบทูลความเห็น
ใหรีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผนดินใหทันสมัยตามแบบตะวันตก
สยาม (ไทย) จึงจะรอดพนจากการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก ดังขอความตอนหนึง่ วา
“... สยามทุกวันนี้ภัยก็เขามาถึงแลว ในฝายตะวันตกก็เปนของฝายอังกฤษ (อังกฤษได
อินเดีย พมา และมลายู เปนอาณานิคม) สวนตะวันออกเปนของฝรั่งเศส (ฝรั่งเศสได เขมร
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และญวน / เวียดนาม) เห็นดวยเกลาฯวา ตองจัดการบานเมืองกอนกวาจัดการทหาร...”
(กรมศิลปากร, 2510 ; ไพฑูรย มีกศุ ล, 2515, น. 38) และไดเสนอความเห็นในการสรางความเจริญ
ของประเทศ 7 ประการ ดั ง ตั ว อย า ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการปกครองที่มีพระมหากษัตริยที่ทรงอยูใตรัฐธรรมนูญ
โดยที่ อ งค พ ระมหากษั ต ริ ย  จ ะทรงเป น ประธานของบ า นเมื อ งป อ งกั น การฉ อ ราษฎร
บังหลวงใหมีกฎหมายเพื่อประกันความยุติธรรมใหแกราษฎร ใหแกไขกฎหมายที่ขัดขวาง
ตอความเจริญรุงเรืองของประเทศ และใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปนตน
จะเห็นไดวากลุมคณะ ร.ศ. 103 ซึ่งเปนกลุมที่มีความคิดหัวกาวหนาไดเสนอ
ความคิดความเห็นอยางกลาหาญในการกราบบังคมทูลเสนอใหพระมหากษัตริยในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปน
การลดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยลงเปนอยางมาก พระองคทรงมีพระราชดําริวา
ประชาธิปไตยขณะนั้นยังไมพรอมที่จะปกครองตนเอง แตพระองคก็มิไดทรงเพิกเฉยกับ
ความคิดเห็นของคนรุนใหม ทรงตระหนักถึงการปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัยในทุกดาน
โดยเริ่มตนที่การปฏิรูปการปกครองซึ่งเปนสิ่งจําเปนเรงดวนกอน (สุมาลี บํารุงสุข, 2545,
น. 440)
สําหรับเหตุการณภายนอกในขณะนั้น ฝายไทยไดทราบการดําเนินการจัดการ
เขตแดนที่อยูติดกับชายแดนไทย (สยาม) ของฝรั่งเศสและอังกฤษในดินแดนอาณานิคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งพระราชอนุชาถึง 3 พระองคไปเปน
ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวฝายตะวันออก (ชื่อเรียกในยุคนั้น) และสงขุนนางผูใหญไปเปน
ขาหลวงหัวเมืองลาวเฉียงประจําอยูที่เมืองเชียงใหมเพื่อกํากับดูแลและจัดการปกครอง
หัวเมืองชั้นนอกดังกลาวใหเรียบรอยและปลอดภัยจากการคุกคามของมหาอํานาจฝรั่งเศส
และอังกฤษ สวนการปรับปรุงระบบราชการภายในนั้นทรงดําเนินวิเทโศบายดึงอํานาจ
ทางการเมืองการปกครองกลับสูสถาบันพระมหากษัตริยจนสามารถปฏิรูปการปกครอง
ทั้ ง ส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าคและส ว นท อ งถิ่ น ได สํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ
ทรงสถาปนาตําแหนงมกุฎราชกุมารและไมทรงแตงตั้งตําแหนงวังหนาเหมือนในอดีต
ปญหาที่สําคัญในชวงทศวรรษแรกของรัชกาลที่ 5 ที่ไมคอยมีการกลาวถึงนัก
คือ ปญหาเกี่ยวกับสิทธิการทําปาไมที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2414 ระหวางชาวพมาที่อยูในอาณัติ
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อังกฤษกับเจานครเชียงใหม และกรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานทางภาคใตในเขตเมืองระนอง
และเมืองภูเก็ต ซึ่งเปนเมืองที่มีการประกอบกิจการเหมืองแรดีบุก ไดเกิดจลาจลตอตาน
เจาหนาที่ใน พ.ศ. 2419 มหาอํานาจอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะนั้นไดเขามาพัวพันทําให
ขอพิพาทอาจเสี่ยงอันตรายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอังกฤษอาจเขาแทรกแซงโดยตรงเพื่อประกัน
ผลประโยชนของอังกฤษ (เตช บุนนาค 2548, น. 47) ดังนั้น ความจําเปนที่ตองปฏิรูป
การปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนผลมาจากความกดดัน
จากภายนอกประเทศและปญหาภายในอันเปนอุปสรรคระหวางรัฐบาลกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม แรธาตุ) ของประเทศดวย ทางราชสํานักกรุงเทพฯ จึงใหความ
สําคัญกับการแตงตัง้ เจาเมือและกรมการไปกํากับดูแลในการแตงตัง้ เจาเมืองตาง ๆ ในทองถิน่
จะมีลักษณะเปนทางการโดยมีหนังสือแตงตั้งเรียกวา สัญญาบัตร เมื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยแลว จึงจะเปนผูแ ทนของรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เจาเมืองมี
4 ระดับ ไดแก เจาเมืองชั้นเอกคือ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครราชสีมา และเมือง
พิษณุโลก เจาเมืองมีบรรดาศักดิ์เปน เจาพระยา เจาเมืองชั้นโท เจาเมืองมีบรรดาศักดิ์เปน
พระยา เจาเมืองชั้นตรี เจาเมืองมีบรรดาศักดิ์เปน พระ และเจาเมืองเล็กหรือเมืองจัตวา
เจาเมืองมีบรรดาศักดิ์เปน หลวง ตามลําดับ การแตงตั้งเจาเมืองแตละเมืองนั้นในหนังสือ
การแตงตั้งขุนนางไทยในรัชกาลที่ 5 จะกําชับใหเจาเมืองทุกเมืองบังคับบัญชากรมการและ
ราษฎรบรรดาอยูในเขตแขวงเมืองดวยความยุติธรรม ถาเปนเมืองเล็กที่ขึ้นกับเมืองใหญ
ก็ใหฟงบังคับบัญชา “แตที่เปนยุติธรรมแลชอบดวยราชการ” (ไพฑูรย มีกุศล, 2542, น.
846) ซึ่งหมายถึงการเปนเจาเมืองที่ซื่อตรง มีความยุติธรรมโดยยึดตัวบทกฎหมายเปนหลัก
ในการปกครองซึ่งมีหลักสําคัญสอดคลองกับการบริหารปกครองโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ในปจจุบันนั่นเอง
ภายหลั ง การปฏิ รู ป การปกครองในรั ช กาลที่ 5 แล ว บ า นเมื อ งมี ค วามเป น
ปกแผนมากขึ้นและมีอาณาเขตพรมแดนที่ชัดเจนแนนอน ในขณะเดียวกันพลเมืองสยาม
ก็ไดรบั การปลดปลอยจากการเปนไพรและทาสตามแบบเดิมใหมสี ถานภาพเปนพลเมืองไทย
การปกครองส ว นกลางก็ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง ให ทั น สมั ย ขึ้ น ด ว ย ในช ว งเวลา 23 ป ที่
สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพทรงดํ า รงตํ า แหน ง เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. 2435 – 2458) ไดมีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงฝายเหนือ (สมุหนายก) เปนกระทรวง
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มหาดไทยที่ทันสมัย และไดจัดใหมีการวางรากฐานการปกครองจังหวัดตาง ๆ โดยโยง
อํานาจเขาสูสวนกลาง และการปกครองสวนภูมิภาคโดยโยงอํานาจเขาสูสวนกลางนี้เปน
งานที่ยิ่งใหญมาก เพราะไมเพียงแตจะเปนการปฏิรูปทางดานการปกครองเทานั้น แตยัง
นํามาซึ่งการปฏิรูปราชอาณาจักรสยามแบบเดิมทั้งทางดานสังคม การปรับปรุงเรื่องภาษี
รายไดของแผนดินและการศาล (เตช บุนนาค 2548, น. 2) ในดานการปฏิรูปการปกครอง
สวนทองถิ่นก็ทรงมีพระราชดําริใหราษฎรมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค โดยการจัดตั้ง สุขาภิบาลกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2440 สวนสุขาภิบาล
ในสวนภูมิภาคคือการจัดตั้ง สุขาภิบาลทาฉลอม ใน พ.ศ. 2448 และสุขาภิบาลที่จังหวัด
ภูเก็ต ใน พ.ศ. 2449 การจัดตั้งสุขาภิบาลนํารองดังกลาวเปน แบบอยางหรือโมเดลที่เปน
แบบอยางของสุขาภิบาลในมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศในเวลาตอมา (ปจจุบันไดยกฐานะ
ของสุขาภิบาลเปนเทศบาลหมดแลว)
จึงกลาวไดวา การเมืองการปกครองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เปนการปฏิรูปในทุก ๆ ดาน สงผลใหบานเมืองเจริญรุงเรืองและ
ทันสมัย ดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไข
การปกครองแผนดินวา “... การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิมเปนตั้งกระทรวง
12 กระทรวงนี้ ตองนับเปนการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงซึ่งเรียกไดอยางพูดกันตาม
ธรรมดาวา พลิกแผนดิน ถาจะใชคําอังกฤษก็ตองเรียกวา Revolution ไมใช Evolution
ดังนั้น การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในรัชกาลที่ 5 จึงนับวามีความสําคัญยิ่งและ
ไดดําเนินการปฏิรูปตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
(พ.ศ. 2453 – 2468) และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
(พ.ศ. 2468 – 2477)
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู  หั ว (พ.ศ. 2468 – 2477)
ทรงปรับปรุงการบริหาร ราชการแผนดินโดยตั้งอภิรัฐมนตรีเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน
มีหนาที่ถวายความเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานการเมือง การคลัง และการบริหารขาราชการ
ระดับสูง เชน การแตงตั้งเสนาบดี การเลื่อนบรรดาศักดิ์ขาราชการระดับเจาพระยา
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เปนตน ในรัชกาลนีไ้ ดประสบปญหาเศรษฐกิจโลกตกตํา่ และสงผลมาถึงไทยตัง้ แตรชั กาลที่ 6
และรุนแรงขึ้นในทศวรรษที่ 2470 รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายทางการเงินการคลังดวย
การเก็บภาษีเพิ่มบางประเภทและ มีการตั้งภาษีใหม เชน การออกกฎหมายภาษีที่ดินใน
จังหวัดพระนคร ตลอดจนการดุลขาราชการออกถึง 2 ครัง้ การตัดรายจายของกระทรวงตาง ๆ
ลงทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางกระทรวงและบุคคลที่ถูกดุลออกจากราชการ เปนตน
ประกอบกับการใหเสรีภาพของหนังสือพิมพมาตั้งแตรัชกาลที่ 6 ทําใหเกิดการวิพากษ
วิจารณการเมืองการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย สาเหตุตาง ๆ เหลานี้ได
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรใน พ.ศ. 2475
กลุมการเมืองที่มีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พ.ศ. 2475 คือ
คณะราษฎร ประกอบด ว ยข า ราชการฝ า ยทหารและฝ า ยพลเรื อ นซึ่ ง ส ว นใหญ ไ ด รั บ
การศึกษาและแนวคิดทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย คณะผูกอการที่สําคัญไดแก
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค) ไดศึกษากฎหมายจากประเทศฝรั่งเศส
นายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ศึกษาดานการทหารจากประเทศเยอรมนี นายพันตรี
หลวงพิบูลสงคราม ไดศึกษาดานการทหารจากฝรั่งเศส หลวงโกวิทอภัยวงศ (นายควง
อภัยวงศ) ศึกษาดานวิศวกรรม เปนตน นักเรียนไทยในยุโรปไดไปพบปะกันที่ฝรั่งเศสและ
มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว า ถึ ง เวลาแล ว ที่ ป ระชาชนชาวไทยควรมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพใน
การปกครองตนเองดวยระบอบประชาธิปไตยตามแบบประเทศตะวันตก การที่ประเทศใน
ยุโรปมีความเจริญกวาประเทศไทยนัน้ เพราะวาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
ทีใ่ หสทิ ธิเสรีภาพแกประชาชนนัน่ เอง เมือ่ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว
อุดมการณแบบประชาธิปไตยก็ไดปรากฏเปนลายลักษณอักษร คือ อุดมการณหรือหลัก 6
ประการของคณะราษฎรในดานตาง ๆ เชน เอกราชทางการเมือง ทางศาล ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
และจะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร เปนตน
เมื่อคณะราษฎรไดยึดอํานาจการปกครองแลวไดประกาศหลัก 6 ประการ
ดังกลาวเปนพันธะสัญญาแกประชาชนไทยวาจะบริหารปกครองประเทศดวยระบอบ
ประชาธิปไตยใหบรรลุผลสําเร็จและนําพาประเทศใหมีความเจริญ มีความปลอดภัย
มีความสุขสมบูรณ มีความเสมอภาค มีเสรีภาพ และมีการศึกษาอยางทัว่ ถึง ซึง่ เปนหลักการ
ทีส่ าํ คัญในการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตการบริหารประเทศก็ไมไดราบรืน่
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ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว เพราะไดเกิดความขัดแยงระหวางคณะราษฎร
กับคณะรัฐบาล โดยเฉพาะพระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับ
กลุมหนุมของคณะราษฎรที่มีการจัดตั้ง สมาคมคณะราษฎร ในลักษณะของพรรคการเมือง
จึงมีคําสั่งหามขาราชการทหาร พลเรือน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาเปนสมาชิกของ
สมาคมคณะราษฎรหรือสมาคมการเมืองอื่น ๆ รัฐบาลไดใหสมาคมคณะราษฎรเปลี่ยนชื่อ
เปน “สโมสรราษฎรสราญรมย สวนกลุม ขุนนางเกาและทหารทีน่ ยิ มเจานําโดยพระยาโทณวณิก
มนตรีที่ขอจัดตั้ง สมาคมคณะชาติ ก็ไมไดรับอนุญาตใหมีการจัดตั้งดวยเชนเดียวกัน ดังนั้น
รัฐบาลของพระยามโนปกรณนิติธาดาจึงไมมีเอกภาพ เพราะเกิดความขัดแยงระหวาง
รัฐบาลกับคณะราษฎร และกลุมคณะราษฎรกลุมหนุมที่เปนพวกหัวกาวหนากับพวกที่จะ
รักษาอํานาจที่ไดรวมกันทําการปฏิวัติมาใหยืนยาวอยูตอไป
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในหวงนั้นที่สําคัญไดแก ความขัดแยงในเรื่อง “เคาโครง
การเศรษฐกิจ” หรือ”สมุดปกเหลือง” ที่หลวงประดิษฐมนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค) ไดนํา
เสนอตอรัฐบาล ที่ประชุมไดโตเถียงกันในเรื่องนี้อยางเครงเครียด ฝายที่ไมเห็นดวยคือ
ฝายรัฐบาลไดกลาวหาวา เคาโครงการเศรษฐกิจเปนแผนเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต
มีแนวคิดเปนแบบเดียวกับประเทศสหภาพโซเวียตรุสเซีย เมื่อมีการลงมติในที่ประชุม
ปรากฏวาฝายทีไ่ มเห็นดวยกับเคาโครงการเศรษฐกิจมี 11 คนโดยมีพระยามโนปกรณนติ ธิ าดา
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา ฝายที่เห็นดวยมีเพียง 3 คน มีหลวงประดิษฐมนูธรรมเปน
หั ว หน า และฝ า ยที่ ง ดออกเสี ย งมี 5 คน มี เ จ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี เ ป น หั ว หน า
(วีณา มโนพิโมกษ, 2520, น. 206) ตอมารัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสตและ
ออกคําสั่งตรวจคนอาวุธสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อนึ่งในคณะราษฎรก็มีความแตกแยก
ระหวางกลุมพลเรือนกับกลุมทหารในคณะราษฎรเอง ความขัดแยงดังกลาวนํามาซึ่ง
การประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาล จนกระทั่งพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาไดเขา
ทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดาเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
ซึ่งการใชอํานาจทางกองทัพเขายึดอํานาจเปนผลของการขัดแยงทางเมือง ทางเศรษฐกิจ
และสังคมไดสงผลตอการการปฏิวัติรัฐประหารในเวลาตอมา ปญหาขัดแยงทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมจึงเปนปญหาสําคัญรวมทั้งการเกิดทุนนิยมผูกขาดโดยรัฐขึ้นภายหลัง
การรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 คือไดเกิดรัฐวิสาหกิจและสหกิจกลายเปนฐาน
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เศรษฐกิจที่สําคัญใหกับคณะรัฐประหาร 2490 จึงกลายเปนระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจ
และการเมืองนําไปสูการกบฏหรือการปฏิวัติรัฐประหารสืบตอมาถึง 22 ครั้งในชวงเวลา
82 ป (พ.ศ. 2475 – 2557) จนบรรดานักวิชาการทางรัฐศาสตรกลาววาเปนวงจรอุบาทว
ทางการเมือง และครั้งลาสุดคือ รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยพลเอกประยุทธ
จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบกไดยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลนายนิวัฒนธํารง
บุญทรงไพศาล รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ ตอมาในวันที่ 24
พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
เปนนายกรัฐมนตรี
รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ได ใ ช อํ า นาจเข า กุ ม กลไกของรั ฐ เช น
กองกําลังติดอาวุธ ระบบราชการ เครื่องมือสื่อสาร และอื่น ๆ ซึ่งเรียกวา อํานาจครอบงํา
(domination) ที่ไมมีใครตานทานได คสช. ไดใชอํานาจของกลไกรัฐ เพื่อบีบบังคับให
ทุ ก ฝ า ยต อ งสยบยอมให ห มด เช น การเรี ย กคนไป “ปรั บ ทั ศ นคติ ” ในค า ยทหาร
นักวิชาการดานประวัติศาสตรและรัฐศาสตรไดตั้งขอสังเกตวา “แมรัฐบาลพยายามจะใช
อํานาจนํา (hegemony) เชน การเสนอคานิยม 12 ประการภายใตสื่อตาง ๆ ที่อยูภายใต
การควบคุมของรัฐ แตหากดูจากปฏิกิริยาตอบรับของสังคมตอคานิยม 12 ประการ
ก็จําเปนตองกลาววา คสช. ประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิง (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2562,
น. 16) ถึงแมวารัฐบาลไดประกาศใชยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
ซึ่งนักรัฐศาสตรทานหนึ่งไดกลาววา “แตคนแลวคนเลาอานยุทธศาสตรชาติ 20 ป ก็ไมมี
ใครรูเรื่อง...จากคําใหการของขาราชการชั้นผูใหญหลายทานรวมทั้งหลายทานที่ไมเคยอาน
เลยก็มีเยอะ แตทําเปนรูเรื่องกันทุกคน” (โกวิทย วงศสุรวัฒน, 2562, น. 16) นี่แสดงวา
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปยังมองไมเห็นทางวาจะทําใหสําเร็จไดมากนอยเพียงใด
เมื่อรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยมี พล.อ. ประยุทธ
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จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ซึง่ มีพรรคพลังประชารัฐเปนแกนนําและพรรคตาง ๆ
รวม 7 พรรค รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จํานวน 250 คนที่เลือกโดยคณะกรรมการที่
คสช. ตั้งขึ้นสนับสนุนให พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีในปจจุบัน
บทสรุป

เมือ่ มองโดยภาพรวมแลว การเมืองการปกครองไทยสมัยโบราณพระมหากษัตริย
ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดในการปกครองบานเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เปนระบอบประชาธิปไตยตัง้ แต พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั (2563 เปนเวลา 88 ป)
ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการเมืองการปกครอง สังคม การศึกษา
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในทางที่เจริญกาวหนามากขึ้น บทบาทขององคกร
ตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนก็ไดปรับตัวและพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลจากการ
ใชแผนพัฒนาประเทศมาตั้งแต พ.ศ. 2504 จนถึงปจจุบัน (คือ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564) แตในขณะเดียวกัน นักธุรกิจไดเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น
และได หัน มาเล น การเมืองเพื่อประโยชนสว นตนเปน สํ า คั ญ ซึ่ง รู  จั กกั น ในป จ จุ บัน วา
นักธุรกิจการเมือง หรือ ธนกิจการเมือง มีการเลนพรรคเลนพวกจนนําไปสูปญหาทาง
เศรษฐกิจและเกิดความแตกแยกในหมูคนไทยอยางกวางขวาง มีการชุมนุมประทวงหลาย
ครัง้ หลายหนถึงกับเสียเลือดเนือ้ ก็หลายครัง้ จากเหตุการณทางประวัตศิ าสตรของความขัดแยง
ที่กลาวมาขางตนยอมเปนบทเรียนไดเปนอยางดีวาถารัฐบาลไมสามารถบริหารปกครอง
บานเมืองหรือแกปญหาของชาติบานเมืองใหลุลวงไปดวยดีไดก็จะเกิดความยุงยากในบาน
เมืองจนฝายทหารไดอางความจําเปนในการเขามายึดอํานาจการบริหารปกครองในที่สุด
ซึ่งครั้งลาสุดผูนําฝายทหารไดยึดอํานาจและประกาศเปนคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (National Council for Peace and Order - NCPO)
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดตั้งคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและทําโรดแมปเศรษฐกิจ
ระยะสั้นและกําหนดชวงเวลาในการปฏิรูปการเมืองโดยใชเวลา 1 ป 3 เดือน (15 เดือน)
ในการแกปญหาตาง ๆ ที่เรงดวนและที่สําคัญ เชน ปญหาความแตกแยกทางความคิดของ
คนในสังคม ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ปญหาคอรรัปชัน
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ปญหาแรงงานตางดาว ปญหารถตูและรถมอเตอรไซด เปนตน ใหลุลวงในระดับหนึ่งกอน
ที่จะจัดใหมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แตรัฐธรรมนูญฉบับรางดังกลาวไมผาน
ความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ จึงมีการแตงตัง้ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญใหม
ซึ่งมี นายมีชัย ฤชุพันธ เปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญและไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 และประกาศใหมกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และไดประกาศจัดตั้งรัฐบาลดังได
กลาวแลวขางตน
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