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สรุปย่อ...สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ์

 
สมัยสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๘๑ – ๑๙๘๑)  
 อาณาจักรสุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองเป็นเอกราชติดต่อกัน ๖ พระองค ์โดยในสมัยเมื่อแรกตั้งนั้นเป็นอาณาจักร
เล็ก ๆ และสมัยที่รุ่งเรืองที่สดุคือ สมัยพ่อขุนรามค าแหง  
 
ลักษณะการปกครอง  
 สุโขทัยมีรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  แม้อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศจะอยู่ที่กษัตริย์หรือพ่อขุนเพียงพระองค์เดียว  แต่กษัตริย์สุโขทัยก็ปกครองประชาชนใน
ลักษณะบิดาปกครอบบุตร คือ ถือตนเป็นพ่อของราษฎร  
 แม้ระบบการปกครองของสุโขทัยจะเป็นแบบเผด็จการ และพ่อขุนไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อประชาชน แต่
เนื่องจากการปกครองของสุโขทัยวางรากฐานลงบนครอบครัว  จึงท าให้ลักษณะการใช้อ านาจของพ่อขุนเกือบทุก
พระองค์เป็นไปในลักษณะให้ความเมตตา และให้เสรีภาพแก่ราษฎรตามสมควร  
 การปกครองหัวเมืองหรือการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยสุโขทัยนั้น ศูนย์กลางอ านาจจะอยู่ที่เมืองหลวง โดย
จะแบ่งหัวเมืองออกเป็น ๓ ประเภท คือ หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช  
 
กฎหมาย  
 หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงนั้น ในทางรัฐศาสตร์ถือเป็นรับธรรมนูญฉบับแรกของไทยส่วนในทาง
นิติศาสตร์ถือเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของไทย  
 ราษฎรในสมัยสุโขทัยมีสิทธิถวายฎีกาหรือร้องทุกข์โดยตรงต่อพ่อขุน โดยในสมัยพ่อขุนรามค าแหงจะมีกระดิ่ง
แขวนไว้ที่ประตูวัง ถ้าใครต้องการถวายฎีกาก็ไปสั่นกระดิ่ง พระองค์ก็จะช าระความให้ โทษส าหรับผู้กระท าผิดในสมัย
สุโขทัย ได้แก่ การเฆ่ียนตี กักขัง และปรับ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีโทษถึงประหารชีวิต  
 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 สังคมในสมัยสุโขทัยนั้นมีทาษ โดยทาสส่วนใหญ่เป็นพวกไพร่พลของเมืองอ่ืน ซึ่งสุโขทัยชนะสงครามมา จึง
กวาดต้อนผู้คนมาเป็นทาส นอกจากจะมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐไทยอิสระทางเหนือแล้ว ในสมัยสุโขทัยก็ได้มีการ
ติดตามค้าขายกับต่างประเทศ เช่น จีน มลายู ลังกา และมอญ มีการสนับสนุนการค่าโดยไม่เก็บภาษี  
 เนื่องจากสังคมสุโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งอาศัยธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ที่
พิสูจน์ไม่ได้ และสมัยพ่อขุนรามค าแหงก็ได้น าเอาศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจ าชาติ ดังนั้นระบบความเชื่อในสมัย
สุโขทัยจึงเป็นรูปผสมระหว่างลัทธิพราหมณ์ซึ่งเป็นอิทธิพลดั้งเดิมของพวกขอม รวมกับความเชื่อถือในภูติผีปีศาจ
วิญญาณ และความเชื่อตามคติแห่งพุทธศาสนา  
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สมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐)  
 อาณาจักรศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความมั่นคงและรุ่งเรืองมาก มีกษัตริย์ผัดเปลี่ยนกันขึ้นปกครองถึง ๓๔ 
พระองค ์โดยกษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คือ พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  
 
ลักษณะการปกครอง  
 ระบบการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยแต่
แนวความคิดเก่ียวกับกษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ที่น ามาโดยพวกเขมร ซึ่งเป็นกษัตริย์ตามแบบลัทธิเทว
สิทธิ์ ( Divine Right) ที่มีอ านาจเด็ดขาดสามารถก าหนดชะตาชีวิตของผู้อยู่ใต้ปกครองได้  
 กษัตริย์ในสมัยอยุธยาเป็นเสมือนเจ้าชีวิต จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะปกครองด้วยอาณัติจาก
สวรรค์หรือตามเทวโองการ ประชาชนไม่มีสิทธิถอดถอนกษัตริย์ อ านาจอธิปไตยอยู่ที่กษัตริย์เพียงพระองค์เดียว 
กษัตริย์เป็นเสมือนสมมุติเทพ โดยลักษณะการปกครองจึงเป็นแบบนายปกครองบ่าวหรือเจ้าปกครองข้า  ระบบการ
ปกครองส่วนกลางเป็นแบบ “ จตุสดมภ์ ” ตามแบบของขอม ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยพระรามาธิบดีที่ ๑ โดย
จะแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ กิจการ คือ เมือง วัง คลัง นา และต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ทรงแยกการ
บริหารราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือน (สมุหนายก) และฝ่ายทหาร (สมุทหกลาโหม) การปกครองส่วนภูมิภาคใน
ระยะแรกนั้น พระรามาธิบดีที ่๑ ทรงเลียนแบบมาจากเขมรและมอญซึ่งมีรากฐานเดมมาจากคัมภีร์มโนสารของอินเดีย  
 พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงตรากฎมนเฑียรบาลขึ้นเป็นครั้งแรก นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยศักดินาก็ได้ถือ
ก าเนิดข้ึนในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถนี้เช่นกัน โดยระบบศักดินาเป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการขูดรีดระหว่างชนชน 
ซึ่งชนชั้นสูงจะได้ครอบครองที่ดิน ได้ประโยชน์จากภาษีอาการ ค่าเช่า ดอกเบี้ย และการผูกขาดภาษีระบบศักดินาท า
ให้เกิดความแตกต่างสูงต่ าในศักดิ์ศรีของแต่ละคน ชนชั้นสูงซึ่งมีศักดินาสูงกว่า ๔๐๐ ไร่ นอกจากจะมีรายได้จากแหล่ง
ต่าง ๆ แล้ว ยังมีสิทธิพิเศษดังนี้ คือ มีเสรีภาพที่จะพ้นจากการถูกสักเลกและพ้นจากการถูกเกณฑ์แรงงาน โดยที่ทั้ง
ตนเองและครอบครัวจะได้รับเสรีภาพนี้พร้อมกันไป, มีสิทธิที่จะส่งตัวแทนไปศาลในกรณีที่ตนเป็นจ าเลย , มีสิทธิเข้า
เฝ้าพระมหากษัตริย์และยังได้รับการชดใช้ค่าเสียหายมากน้อยตามศักดินาเมื่อถูกท าร้ ายจากผู้ที่มีมีฐานะต่ ากว่า แต่
พวกขุนนางเหล่านี้ก็ยังมีข้อเสียเปรียบคือ ในกรณีที่ตนไปท าร้ายผู้มีศักดินาต่ ากว่า ก็จะต้องเสียค่าปรับตามศักดินาของ
ตน มิใช่ตามศักดินาของผู้ถูกท าร้าย  
 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 ในสมัยอยุธยานอกจากจะมีการค้าขายกับชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชียแล้ว ก็ยังได้มีการค้าขายกับชาวตะวันตก
ด้วย โดยชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาคือ โปรตุเกส ต่อมาก็ม ีสเปน อังกฤษ ฮอลันดา และฝรั่งเศส วัดเป็นสถาบันที่มี
ความส าคัญมากในสมัยอยุธยา เป็นศูนย์กลางที่ชุมชนของชาวบ้าน และเป็นโรงเรียนส าหรับนักศึกษา โดยพระภิกษุ
สงฆ์ถือเป็นที่พ่ึงทางใจและเป็นที่ปรึกษาซึ่งประชาชนให้ความเคารพนับถือซึ่งพระจะมีอภิสิทธิ์คือไม่ต้องเป็นทหาร ผู้ไม่
อยากเป็นทหารจึงหนีออกบวช จนพระรายณ์ฯ ต้องตรากฎได้ว่า พระต้องเรียนหนังสือในระหว่างบวช มิฉะนั้นจะถูก
จับสึกออกไปเป็นทหาร  
 ในสมัยอยุธยา แม้จะมีการแบ่งแยกชนชั้นให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงระหว่างชนชั้นก็
เป็นไปได้ง่ายโดยผ่ายทางระบบราชการ และแม้จะมีความแตกต่างระหว่างชนชั้นมาก แต่ก็ไม่มีการขัดแย้งระหว่างชน
ชั้น ทั้งนี้เพราะการควบคุมด้วยอ านาจเด็ดขาด รวมทั้งอิทธิพลของความเชื่อในเรื่องบาปบุญและอ านาจอันศักดิ์สิทธิ์ มี
ส่วนช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คนมีนิสัยยอมรับสภาพของตนเอง  
 แนวความคิดเรื่องธรรมราชาได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นการปกครองที่ยกย่องธรรมะให้เป็นใหญ่ทั้ง
ในหมู่ผู้น าและประชาชนทั่วไป โดยผู้น าจะยึดหลักการปกครองตามแนวทศพิธราชธรรม อันเป็นค าสอนทางพุทธ
ศาสนาเกี่ยวกับจริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติปฏิบัติ ๑๐ ประการ  
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สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๑ – ๒๔๗๕)  
 เริ่มมีการวางรากฐานเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยทรงสนับสนุนให้มีการศึกษา
อารยธรรมตะวันตก เป็นเหตุให้ได้รับทราบถึงความเจริญก้าวหน้าในหลักการปกครองของตะวันตก  
 
การปฏิรูประบบการปกครอง  
 รัชกาลที ่๕ ได้ทรงท าการปฏิรูปการปกครองด้วยการยกเลิกจตุสดมภ์ สมุห-นายกและสมุนกลาโหม โดยทรง
แบ่งการบริหารราชการออกเป็นประทรวงตามแบบอารยประเทศ และให้มีเสนาบดีเป็นผู้ว่าการแต่ละกระทรวงซึ่ง
กระทรวงที่ตั้งขั้นมีทั้งหมด ๑๒ กระทรวง แต่ต่อมาภายหลังยุบเหลือเพียง ๑๐ กระทรวง เสนาบดีกระทรวงทุก
กระทรวงมีฐานะเท่าเทียมกัน และจะประชุมร่วมกันเป็น “ เสนาบดีสภา ” ( Council of State) ท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาและช่วยบริหารราชการแผ่นดินตามที่พระมหากษัตริย์มอบหมาย  ถือเป็นสภาที่มีอ านาจสูงสุดรองจาก
พระมหากษัตริย์ตามระบบอบสมบูรณาญาสิทิราชย์ รัชกาลที่ ๕ ยังได้ทรงจัดตั้ง “ สภาที่ปรึกษาในพระองค์ ” ( 
Privy Council) แต่ต่อมาก็ได้ทรงยกเลิกและจัดตั้งเป็น “ รัฐมนตรีสภา ” ขึ้นมาแทน ถือเป็นสภาที่มีอ านาจรองลงมา
จากเสนาบดีสภา  
 นอกจากนี้รัชกาลที่ ๕ ยังได้ทรงจัดตั้ง “ องคมนตรีสภา ” ขึ้นอีก ถือเป็นสภาที่มีอ านาจรองลงมาจากรัฐ
มนตรีสภา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือต้องการให้ราชการสามารถติดต่อกับพระองค์ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านเสนาบดีอันเป็น
การดุลอ านาจเสนาบดี ซึ่งในบุคคลนั้นมีบทบาทและอธิพลมาก   
 ในด้านการปกครองส่วนภูมิภาค ได้มีการออก พ.ร.บ. ปกครองท้องที ่ร.ศ. ๑๑๖ และ พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง
ท้องที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นผลให้มีการจัดตั้งมณฑล จังหวัด (เมือง) อ าเภอ และหมู่บ้าน  
 ส่วนการปกครองท้องถิ่น รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงจัดให้มี “ สุขาภิบาล ” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ (พ.ศ. 
๒๔๔๐) และท่าฉลอม (พ.ศ. ๒๔๔๘) ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแรกของไทย โดยมีหน้าที่คล้ายเทศบาลแต่ใน
ปัจจุบันสุขาภิบาลถูกยกฐานะเป็นเทศบาลหมดแล้ว  
 
กฎหมาย  
 รัชกาลที ่๑ ได้ทรงโปรดให้มีการช าระกฎหมายขึ้นใหม่ เพ่ือหลักให้ลูกขุนพิจารณาอรรถคดีเนื่องจากกฎหมาย
ได้สูญหายไปมากเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า  
 รัชกาลที ่๔ ได้ทรงรื้อฟ้ืนให้มีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ขั้นใหม่  
 รัชกาลที ่๖ ได้ทรงบัญญัติกฎมนเฑียรบาล พ.ศ. ๒๔๖๗ ขึ้น ว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์นับเป็นกฎหมายฉบับ
แรกที่วางล าดับสิทธิในการสืบพระราชสมบัติของพระมหากษัตริย์  ซึ่งแต่เดิมมักจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในกรณีที่
กษัตริย์ไม่มีโอรสหรือมิได้แสดงพระประสงค์ว่าจะมอบให้ผู้ใดเป็นรัชทายาท  โดยวิธีการคัดเลือกกษัตริย์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบบ “ อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ ”  
 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 ในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ แม้เศรษฐกิจหลักของสังคมจะเป็นไปแบบเดิมคือ การเกษตรกรรมโดยอาศัยธรรมชาติ 
แต่ทางราชการก็พยายามสนับสนุนช่วยเหลือในการชลประทาน  
 ด้านการค้ากับต่างประเทศก็ด าเนินการเป็นล่ าเป็นสันขึ้นกว่าในสมัยก่อน ทูตจากยุโรปชาติแรกที่เข้ามาขอ
อนุญาตค้าขายในสมัยรัชกาลที่ ๒ คอ โปรตุเกส ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ก็ได้ท าสนธิสัญญากับอังกฤษและสหรัฐฯ จน
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็มีฝรั่งเศสและสเปนเข้ามาติดต่อค้าขายด้วย  



เอกสารประกอบรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส๓๑๑๐๔) ครูกัลยาณ ี ทองมาก : ๔ 

 

 รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงประกาศให้มีการเลิกทาสเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๑๗ ซึ่งการเลือกทาสของไทยนั้นมี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้เวลาถึง ๒๐ ปี ระบบทาสจึงหมดไปจากสังคมไทย นอกจากนี้ยังทรงริเริ่มกิจการรถไฟ 
การสื่อสารไปรษณีย์โทรเลขและโทรศัพท์ รวมทั้งสนับสนุนการสาธารณสุข  
 รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ทั้งนี้เพ่ือรวบรวมการจัดเก็บภาษีให้มา
รวมอยู่ในที่เดียว (ซึ่งแต่เดิมมีกรมต่าง ๆ ท าให้อยู่หลายกรม) จึงท าให้รายได้ของแผ่นดินเพ่ิมทวี ขึ้นอย่างมาก 
นอกจากนี้ได้โปรดให้มีการพิมพ์ธนบัตรใช้ในการค้าขายท าให้สะดวกและปลอดภัยขึ้น  
 รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงเปิดกิจการประปา และก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ โดยก าหนดให้เด็กที่มีอายุครบ
เกณฑ ์๗ ป ีจะต้องเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา  
 
ความส่งท้าย  
 การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันยาวนาน ได้สร้างมรดกทางการเองอันเป็นอุปสรรค์ที่ท าให้
รูปการเองการปกครองไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร ซึ่งลักษณะที่เป็นอิทธิพลจากอดีตก็คือ  
 ๑. ข้าราชการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีอ านาจราชศักดิ์สูงมาก จึงเป็นเหตุให้คนไทยส่วนใหญ่ฝังใจว่า
อาชีพที่รุ่งเรืองที่สุดคือข้าราชการ ดังค าพังเพยที่ว่า “ สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง ”  
 ๒. ระบบเจ้าขุนมูลนายซึ่งเกิดจากระบบศักดินา เป็นเหตุให้การบริหารราชการยังคงมีความเป็น “ เจ้านาย ” 
อยู่ ท าให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยขาดการตัดสินใจรับผิดชอบต้องคอยพึงพาอาศัยเจ้านายเสมอไป  
 ๓. ในสมัยก่อนการฝากเนื้อฝากตัวเป็นข้าหรือบ่าวของเจ้านายคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นเพ่ือ  
 ๔. เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นปกครอง คือ ข้าราชการทั้งหลายกับชนชั้นราษฎร ท าให้สภาพความนึกคิด
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองมักจะมองไปคนละแง่คนละมุน (มองปัญหาต่างกัน)  
 ๕. ความเคยชินต่อการถูกปกครองต่อการปกครองท าให้ประชาชนขาดความส านึกทางการเมือง  เพิกเฉต่อ
กิจกรรมทางการเมือง และไม่รักษาสิทธิทางการเมือง  
 ๖. อ านาจเด็ดขาดของผู้ปกครอง ท าให้คนไทยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่จ าเป็นต่อการอยู่รอดกล่าวคือ 
ยอมรับฐานของตนเอง เกรงกลัวอ านาจและเชื่อฟังผู้ปกครองโดยไม่คัดค้านท้าทาย แต่ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ก็ลดความเข้มข้นลงไปบ้างแล้ว เช่น เรื่องการต้องการเป็นข้าราชการ การ
ขาดความส านักทางการเมือง การเกรงกลับอ านาจ และการเชื่อฟังผู้ปกครองโดยมีคัดค้านท้าทายเพราะราษฎรมีความ
ตื่นตัวทางการเมือง ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการปกป้องผลประโยชน์มากขึ้น  


