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บทคัดย่อ

	 การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	มีหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	แบบระบอบ

ปิตุราชาธปิไตยหรอืระบอบพ่อปกครองลกู	เป็นรปูแบบการปกครองท่ีมรีาชาหรือองค์พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นเจ้าอ�านาจอธิปไตยและเป็นผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยในฐานะผู้ปกครอง	 การใช้อ�านาจแบบระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด	 ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะสูงสุดเหนือกฎหมาย	 

ทรงมีพระราชอ�านาจเด็ดขาดและล้นพ้นทุกด้าน	รวมทั้งชีวิตของราษฎรในราชอาณาจักร	และอีกระบอบ

ก็คือ	ระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งเป็นแบบสากลซึ่งในหลายประเทศต่างยึดปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน	

การปกครองของไทยก็เช่นกัน	ปัจจุบันใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลักของความ

เสมอภาค	เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิ

เสรีภาพเท่าเทยีมกันและอ�านาจอธปิไตยต้องมาจากปวงชน	เป็นการปกครองของประชาชน	โดยประชาชน	

และเพื่อประชาชน	ในทศวรรษที่ผ่านมาทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย	เปลี่ยนแปลงไป

โดยจะพยายามดดูซบัพลงัของประชาชนให้เข้ามาอยูภ่ายใต้การชักน�าของกลุม่ต่างๆ	มากข้ึน	ดงันัน้	ผูเ้ขียน

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิวัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อ 

บูรณาการสู่อนาคตต่อไป	
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Abstract

	 Thai	politics	from	past	to	present	are	many	types	of	systems,	such	as	the	patriarchy	

system.	The	Paternal	Government	is	a	form	of	government	in	which	the	king	or	king	is	

sovereign	and	sovereign,	as	the	ruler	of	the	Absolute	Monarchy.	Because	the	king	has	the 

highest	status	over	the	law.	His	Majesty	the	King	has	the	absolute	power	and	immeasurability	

in	all	aspects,	including	the	life	of	the	people	in	the	Kingdom.	And	another	system	is	

Democracy.	At	present,	Thai	government	has	a	democratic	system	based	on	the	principle	

of	equality	freedom	and	human	dignity.	Democracy	holds	that	everyone	has	equal	rights	

and	sovereignty	comes	from	the	people.	It	is	the	rule	of	the	people	by	the	people	and	

for	the	people.	At	present,	the	attitude	and	political	behavior	of	Thailand	in	the	past	

decade,	Thai	people	have	changed	their	attitudes.	It	will	try	to	absorb	the	power	of	the	

people	under	the	induction	of	various	groups.	The	main	purpose	is	to	coordinate	policy.	

Security	of	the	state	and	their	power	base	is	important.

Keywords: Thai	politics;	locking	back;	locking	forward

1.  บทน�ำ
	 การเมืองการปกครองของไทยในอดีต	

ย่อมเป็นประโยชน์ในการน�ามาศึกษาวิเคราะห์

ปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน	เพื่อให้ตรง

กับสถานการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอีกทาง

หนึง่	ววัิฒนาการเปลีย่นแปลงรปูแบบการปกครอง

ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละยุคแต่ละสมยัแสดงให้เหน็ถึง

ประวัติศาสตร์ของการปกครองไทยที่เปลี่ยนผ่าน

และปรับตัวมาโดยตลอดระยะเวลามากว่า	700	ปี	

แม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับปฐมก�าเนิดของชาติไทยจะ

ไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่า	 ชนชาติไทยเป็นผู้ท่ี

อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนแถบ

มณฑลยูนาน	 หรือมีรกรากอยู่ในสุวรรณภูมิแห่งนี้

มาแต่เก่าก่อนกต็าม	การศกึษาววิฒันาการทางการ

เมืองการปกครองไทยในการศึกษาครั้งนี้เริ่มต้ังแต่	

อาณาจักรแรกของชาติไทย	คือ	อาณาจักรสุโขทัย	

ซึ่งสถาปนาโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์	 ต้นราชวงศ์

พระร่วง	ประกาศตนเป็นอสิระจากขอมซึง่ยดึครอง

ดินแดนแถบนั้นอยู ่ ในสมัยน้ัน	 การเมืองการ

ปกครองไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย	 จนกระท่ังถึงสมัย

รัตนโกสินทร์	 ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2475	อยู่ใน

รปูแบบระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์	ซ่ึงมลีกัษณะ

คล้ายกับระบอบเผด็จการ	 เพราะว่าอ�านาจสูงสุด

ในการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์เพียง

พระองค์เดียวเท่านัน้	พระมหากษตัรย์ิได้อ�านาจมา

ด้วยการสืบสันตติวงศ์	 หรือการปราบดาภิเษก	

ประชาชนไม ่มีส ่วนร ่วมในการสถาปนาหรือ 
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คัดเลือกพระมหากษัตริย ์เลยจนถึงปัจจุบันม ี

รายละเอียดดังนี้	

	 ยุคอาณาจักรสุโขทัย	 (พ.ศ.	1722-1981)	

ไทยประกาศตัวเป็นเอกราชตั้งราชอาณาจักรใหม่

คือกรุงสุโขทัยเป็นการปกครองแบบดั้งเดิมอยู่คือ	

ระบอบปิตรุาชาธิปไตยหรอืระบอบพ่อปกครองลกู	

(Paternal	Government)	คอืรปูแบบการปกครอง

ที่มีราชาหรือองค ์พระมหากษัตริย ์ทรงเป ็น 

เจ้าอ�านาจอธิปไตยและเป็นผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย 

ในฐานะผู้ปกครอง	ทรงปกครองราษฎรเสมือนพ่อ

ปกครองลูก	(วิวัฒน์	เอี่ยมไพรวัน,	2547)	หลักการ

ส�าคัญของการปกครองแบบพ่อปกครองลูก	 คือ	

พระมหากษตัรย์ิทรงใช้การปกครองดแูลประชาชน

อย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อดแูลลูก	ในขณะเดยีวกนัทรง

มีอ�านาจสิทธิเด็ดขาดเหมือนชีวิตของลูก	 จะได้ผล

ดีก็ต่อเมื่อประชาชนยังมีจ�านวนไม่มากนัก	ท�าให้มี

ความสมัพนัธ์ระหว่างพระมหากษตัรย์ิกบัประชาชน

จะมีลักษณะที่แฝงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาก	 

ดงัจะเห็นได้ว่าพระมหากษตัรย์ิของสโุขทยัตอนต้น

มกัจะเรยีกพระองค์ว่า	“ก”ู	และใช้นามว่า	“พ่อขุน”	

เช่น	 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์	 พ่อขุนรามค�าแหง	

เป็นต้น	(วิวัฒน์	เอี่ยมไพรวัน,	2547)	

	 การจัดรูปแบบการปกครองระบอบเมือง

ลกูหลวงคอื	เป็นการจดัล�าดบัความส�าคญัของเมอืง	

โดยพระมหากษัตริย ์ที่ เมืองหลวงจะเลือกส่ง 

เจ้านายที่ใกล้ชิด	 เช่น	 พระราชโอรส	 พระอนุชา	

หรือเจ้านายชั้นสูงในราชวงศ์ออกไปปกครองตาม

หวัเมอืงหรอืเมอืงลกูหลวงต่างๆ	จดุมุง่หมายส�าคญั

ของการจัดระบอบเมืองลูกหลวงเพื่อกระจาย

อ�านาจในการปกครองไปได้ทัว่แว่นแคว้น	และเพือ่

ให้เกิดความมั่นใจในการบริหารอ�านาจทางการ

เมือง	(วิไลลักษณ์	เมฆารัตน์,	2549)

	 การจัดระเบียบการปกครองในสมัยพ่อ 

ขนุรามค�าแหง	จะมลัีกษณะการแบ่งเมอืงเป็นชัน้ๆ	

ลดหล่ันลงมาตามความส�าคัญ	 โดยมีศูนย์รวม

อ�านาจหรือศูนย์กลางที่กรุงสุโขทัย	 (ปภาวด	ี 

ดุลยจินดา,	 2545)	 ราชธานีคือ	 กรุงสุโขทัยเป็น

ศูนย์กลางของการบริหาร	 มีพ่อขุนหรือพระมหา

กษัตริย์เป็นผู ้บริหารสูงสุด	 พระมหากษัตริย์มี

อาญาสิทธิ์เด็ดขาดในแผ่นดิน	 อ�านาจสิทธิ์ขาดไป

ถึงเมืองอุปราช	 เมืองลูกหลวง	 เมื่อหน้าด่านและ 

หัวเมืองชั้นในที่เรียงรายอยู่รอบราชธานี	 และมี

อ�านาจที่จะสั่งการแก่เมืองพญามหานครด้วยเมือง

อุปราช	 เมืองลูกหลวง	 เมืองหน้าด่าน	 “เมือง

อปุราช”	เป็นเมอืงท่ีผู้จะด�ารงต�าแหน่งพ่อขุนต่อไป

เม่ือพ่อขุนองค์ปัจจุบันสวรรคตลง	 เมืองลูกหลวง

และเมืองหน้าด่านจะมีระยะทางการเดินเท้าจาก

ราชธานีถึงได้ในเวลา	 2	 วัน	 เชื้อพระวงศ์ปกครอง

จะเรียกว่า	 “เมืองลูกหลวง”	ปกครองโดยคนของ

ราชการจะเรียกว่า	 “เมืองหน้าด่าน”	 เมืองท้ัง	 3	

ประเภทน้ีมีฐานะและหน้าท่ีอย่างเดียวกันคือ	 

ยนัทพัรับข้าศึกป้องกนัราชธานไีว้ก่อน	แล้วรายงาน

มายังราชธานีเพื่อเตรียมการต่อสู้	 ในสมัยสุโขทัย 

มีเมืองหน้าด่าน	คือ	เมืองศรีสัชนาลัย	(สวรรคโลก)	

เมืองสองแคว	 (พิษณุโลก)	 เมืองปากยม	 (พิจิตร)	

และเมืองนครชุม	 (ก�าแพงเพชร)เมืองพระยา

มหานคร	เมอืงพระมหานคร	คอืเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่

ท่ีอยู ่ห่างจากราชธานีออกไปโดยพลเมืองเป็น 

คนไทย	 อาจทรงตั้งเชื้อพระวงศ์	 หรือข้าราชการ 

ชัน้ผูใ้หญ่ไปเป็นพ่อเมอืง	หรอืมเีจ้านายเชือ้กษตัรย์ิ
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เป็นเจ้าของเมืองเดิมปกครองอยู่และย่อมข้ึนกับ

สโุขทยั	เจ้าผูค้รองนครหรอืพ่อเมอืงมอี�านาจบรหิาร

ราชการในเขตแดนของตนเกือบสมบูรณ์	 แต่ต้อง

ปฏิบัติตามบัญชาของพ่อขุนและส่งส่วยแก่สุโขทัย	

เมื่อมีศึกสงครามจะต้องส่งกองทัพและเสบียง

อาหารมาช่วยกรุงสโุขทัยรบด้วย	เมอืงประเทศราช	

เมอืงประเทศราช	คอื	เมอืงท่ีอยูน่อกราชอาณาจักร

และมีพลเมืองเป็นคนต่างชาต	ิเมอืงประเทศราชขึน้

กับพ่อขุนโดยพระบรมเดชานุภาพมีความสัมพันธ์

เพียงส่งเครื่องราชบรรณาการตามก�าหนด	และส่ง

ทัพมาช่วยกรุงสุโขทัยรบตามค�าสั่งของพ่อขุน

เท่านั้น	ส่วนการบริหาราชการภายในประเทศทาง

กรุงสุโขทัยไม่เข้ายุ่งเกี่ยวยกเว้นในกรณีที่จ�าเป็น

	 ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่	 5	

แห่งกรงุรตันโกสนิทร์	(พ.ศ.	1981-2437)	การเมอืง

การปกครองไทยสมัยกรงุศรอียธุยาเป็นการปกครอง

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 (Absolute	

monarchy)	อย่างสมบรูณ์ท่ีสดุเพราะพระมหากษตัรย์ิ

ทรงมีฐานะสูงสุดเหนือกฎหมาย	 ทรงมีพระราช

อ�านาจเด็ดขาดและล้นพ้นทุกด้านรวมท้ังชีวิตของ

ราษฎรในราชอาณาจกัร	สถานะและความสมัพันธ์

ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชน	 มิได้เป็น

เสมือนพ่อปกครองลูก	 ดังเช่นในสมัยกรุงสุโขทัย	

ความเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอาญาสิทธ์อย่างสมบูรณ์ของ

พระมหากษตัรย์ิในสมยักรงุศรีอยธุยาได้รบัแนวคดิ

พระมหากษัตรย์ิแบบเทวราชา	(Divine	Kingship)	

มาใช้ในการปกครองซ่ึงเป็นลัทธิของพราหมณ์ 

ในอินเดีย	 นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าไทยได้รับ

หลักการปกครองมาจากเขมรเป ็นส ่วนใหญ่ 

และบางส่วนรับมาจากมอญ	 หลักส�าคัญของ 

เทวราช	คือ	พระมหากษัตริย์ได้รับการเลื่อนฐานะ

เสมือนเหล่าเทพเจ้าหรือเป็นองค์อวตารของ

เทพเจ้า	(Incarnation	of	God)	มใิช่มนษุย์ธรรมดา	

จะเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ ์

ซ่ึงส�าคญัทีส่ดุ	3	องค์	คอื	พระพรหม	พระศิวะ	และ

พระนารายณ์	ส่วนใหญ่พระมหากษตัรย์ิจะสถาปนา

พระองค์เป็นพระศิวะ	 หรือพระนารายณ์เท่านั้น	

การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผสม

ผสานกับแนวความคิดแบบเทวราชาเริ่มเกิดขึ้น 

ในแผ่นดินของสมเด็จพระรามาธิบดี	 (พระเจ้า

อู่ทอง)	ซึ่งเป็นสถาปนากรุงศรีอยุธยาทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าต้องการจะสร้างความเข้มแข็งให้กับ

อาณาจักรอยุธยาโดยการประกาศตัวเป็นอิสระไม่

ขึ้นต่อกรุงสุโขทัย	โดยไม่ยอมรับทางการเมืองแบบ

ธรรมราชาของกรุงสุโขทัย	 ดังนั้นกรุงศรีอยุธยา 

จึงต้องสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอ�านาจ

สูงสุด	 เด็ดขาด	 มีฐานะสูงสุดอยู่เหนือชีวิตราษฎร	

เพือ่ค�า้จนุและสร้างเสถียรภาพให้กบักรงุศรอียธุยา

	 การจัดระเบียบการปกครองในสมัยกรุง

ศรีอยุธยา	มีลักษณะการปกครองแบบสมัยสุโขทัย

และแบบขอม	 คือกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์แห่ง

อ�านาจ	 รายล้อมด้วยเมืองหน้าด้านทั้ง	 4	 ด้าน	 

พระมหากษตัรย์ิทรงไว้ซึง่อ�านาจโดยสมบรูณ์ในการ

ปกครอง	โดยมเีสนาบดี	4	คน	เรยีกว่า	“จตุสดมภ์”	

อนัม	ีเวยีง	วงั	คลัง	และนาเป็นผู้ช่วยด�าเนนิกจิการ

ทั้ง	4	คือ

	 การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง

และจตุสดมภ์นั้น	 ได้มีการปรับปรุงในรัชสมัยของ

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 ได้แยกกิจการทหาร

กับพลเรือนออกจากกัน	 โดยต้ังหน่วยงานขึ้นใหม่
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อีก	 2	 หน่วย	 คือ	 “สมุหกลาโหม”	 เป็นหัวหน้า

ราชการฝ่ายทหาร	และ	“สมุหนายก”	เป็นหัวหน้า

ราชการฝ่ายพลเรอืนทัว่ไป	เสนาบดทีัง้	2	ต�าแหน่งนี้

มียศเป็น	 “อัครมหาเสนาบดี”	 สูงกว่าเสนาบดี

จตุสดมภ์	และได้เปลี่ยนนามจตุสดมภ์ใหม่ดังนี้

  1.	 กรมเมือง	 เรียกว่า	 “นครบาล”	

ต�าแหน่ง	เจ้ากรมเป็นที่	“พระนครบาลเมือง”

	 	 2.	 กรมวังเรียกว่า	 “ธรรมาธิกรณ์”	

ต�าแหน่ง	เจ้ากรมเป็นที่	“พระธรรมาธิกรณ์”

	 	 3.	 กรมคลังเรียกว่า	 “โกษาธิบดี”	

ต�าแหน่ง	เจ้ากรมเป็นที่	“พระโกษาธิบดี”

	 	 4.	 กรมนาเรียกว่า	 “เกษตราธิบดี”	

ต�าแหน่ง	เจ้ากรมเป็นที่	“พระเกษตราธิบดี”

	 การปกครองหวัเมอืงในสมยักรงุศรอียธุยา

ยุคต้นยังคงใช้หลักปกครองเช่นเดียวกันกับการ

ปกครองเมืองในสมัยกรุงสุโขทัย	 กล่าวคือ	 ได้แบ่ง

การปกครองหัวเมืองออกเป็นเมืองราชธานี	 เมือง

หน้าด่าน	หรือเมืองลูกหลวง	เมืองพระยามหานคร	

และเมืองประเทศราช	 ต ่อมาในรัชสมัยของ

พระบรมไตรโลกนาถได้ปรับปรุงรูปแบบและ

นโยบายการปกครองหัวเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับ

สภาพของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป	 และเพื่อ

เอกภาพความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแบ่งการ

ปกครองใหม่	(ประวีณ	ณ	นคร,	2535)

	 ภายหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กอบกู้เอกราชสถาปนาเมืองธนบุรีข้ึนเป็นราชธานี

แล้ว	 การบริหารราชการแผ่นดินก็ด�าเนินไปด้วยดี	

เพราะศูนย์การใช้อ�านาจในการบังคับบัญชาหรือ

การปกครองได้เข้าไปสู่สภาพปกติ	 แต่เนื่องจาก

พระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท�าศึก	 และมี

ภารกิจเบือ้งต้นท่ีจ�าเป็นต้องกระท�าพร้อมกันหลาย

อย่างโครงสร้างทางด้านการเมอืง	และการปกครอง

จึงคงเจริญรอยตามแบบอย่างท่ีเคยใช้มาต้ังแต่สมยั

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 คือ	 กรุงธนบุรีเป็น

ศูนย์กลางการปกครอง	 มีอัครเสนาบดีที่ส�าคัญ	 2	

ต�าแหน่ง	 สมุห์นายก	 เป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่าย

พลเรือนรับผิดชอบดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งใน

ราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในฐานะเจ้าเสนาบดี

กรมมหาดไทย	 ส่วนยศและราชทินนามนั้นมีทั้ง	

“พระยายมราช”	และ	“เจ้าพระยาจกัร”ี	กบั	สมห์ุ

พระกลาโหม	 เป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหาร	 

ร่วมเป็นที่ปรึกษาข้อราชกิจของพระมหากษัตริย์

เท่านั้น	ยศและราชทินนาม	คือ	“พระยายมราช”	

มีหน้าที่ดูแลหัวเมืองใต้ให้ขึ้นกับพระยาโกษาธิบดี

ซ่ึงว่าการกรมคลังและดูแลหัวเมืองชายฝั่งทะเล

ด้านตะวันออก	 ส่วนต�าแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ	์ 

ทั้ง	4	คือ	เวียง	วัง	คลัง	และนา	ยังคงมีอยู่ในเขต

ราชธานี	(วิมล	วิโรจนพันธุ์	และคณะ,	2548)	

	 การปกครองส่วนภูมิภาคและหัวเมือง

ต่างๆ	ประกอบไปด้วย	การปกครองหัวเมืองชั้นใน	

คือเมืองที่อยู่รายรอบราชธานีเป็นเมืองชั้นจัตวา	 

มีผู้ปกครองซึ่งเรียกว่า	ผู้รั้ง	(ปกครอง)	เมือง	และ

คณะกรมการเมืองคอยรับนโยบายและค�าสั่งจาก

เสนาบดีจตุสดมภ์ในส่วนกลางโดยตรง	 การ

ปกครองหวัเมืองชัน้นอก	หวัเมอืงชัน้นอกซ่ึงอยูห่่าง

ไกลจากราชธานี	เรียกว่า	“เมืองพระยามหานคร”	

มีเจ้าเมืองและคณะกรมการการเมืองปกครอง	 

มจีตสุดมภ์เหมอืนกับราชธาน	ีมเีมอืงใหญ่เมอืงน้อย

ขึ้นตรงต่อเมืองพระยามหานคร	 หัวเมืองชั้นนอก

แบ่งเป็นหวัเมอืงชัน้นอก	ชัน้โท	ชัน้ตร	ีและชัน้จตัวา	
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หัวเมืองพระยามหานคร	 นิยมแต่งตั้งให้ขุนนาง

ข้าราชการที่มีความดีความชอบเป็นเจ้าเมือง

ปกครองนอกจากนี้ยังมีการยกฐานะเมืองเอกบ้าง	

เมืองขึ้นเป ็นเมืองประเทศราช	 เช ่น	 เมือง

นครศรีธรรมราช	เป็นต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก	 รัชกาลท่ี	 1	 ทรงน�าระเบียบ

แบบแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่เคยใช้มาใน

สมยัอยธุยามาใช้ปกครองกรงุรตันโกสนิทร์	โดยการ

ปกครองแบ่งออกเป็น	 3	 ส่วนเหมือนสมัยอยุธยา	

คอื	ส่วนกลาง	ส่วนภมูภิาค	และการปกครองหวัเมอืง

ประเทศราช	(มัลลิกา	มูสอูดี,	2539)	การปกครอง

ส่วนกลางมีเสนาบดีที่ส�าคัญ	6	ต�าแหน่งและคงใช้

ระบอบจตุสดมภ์แบบเดิม	 การปกครองส่วนกลาง

จัดแบ่งงานราชการให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

ข้าราชการชั้นสูง	 6	 ต�าแหน่ง	 คือ	 1)	 สมุหพระ

กลาโหมเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารและมีอ�านาจบังคับ

บัญชาเมืองฝ่ายใต้ทั้งด ้านการทหารและการ

พลเรือน	 เสนาบดีคือ	 “เจ้าพระยามหาเสนาบดี”	 

2)	 สมุหนายก	 เป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือน	 มีอ�านาจ

บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งด้านการทหาร

และการพลเรือน	 เสนาบดีคือ“เจ้าพระยาจักรี” 

3)	กรมเวยีง	มหีน้าทีด่แูลภายในพระนคร	เสนาบดี	

คือ	“เจ้าพระยายมราช”	4)	กรมวงั	มหีน้าทีด่แูลใน

พระราชวงัและมีอ�านาจตัง้ศาลช�าระความ	เสนาบด	ี

คือ	 “พระยาธรรมาธิกรณ์”	 5)	 กรมคลัง	 มีหน้าที่

ดูแลเก่ียวกับพระราชทรัพย์	 การติดต่อค้าขายกับ

ต่างประเทศ	 และมีอ�านาจบังคับบัญชาหัวเมือง

ชายทะเลตะวนัออก	เสนาบด	ีคอื	“พระยาพระคลงั” 

6)	กรมนา	มหีน้าทีด่แูลรักษานาหลวง	เกบ็ภาษข้ีาว	

พิจารณาคดีเกี่ยวกับท่ีนาหรือสัตว ์ ท่ีใช ้ท�านา	

เสนาบดี	 คือ	 “พระยาพลเทพ”การปกครองส่วน

ภูมิภาค	 ในสมัยรัชกาลที่	 1	 ทรงมีพระราชด�าริว่า 

ในสมัยพระองค์สมุห์กลาโหมปฏิบัติงานด้วยดี	 

จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้โอนหัวเมืองฝ่ายใต้ที่ถูกยกเลิก

ไปในสมัยปลายอยุธยามาอยู ่กับสมุห์กลาโหม 

ตามเดิม	 ส่วนหัวเมืองชายทะเลอ่าวไทยให้อยู่ใน

ความดูแลของกรมพระคลัง

	 นอกจากนี้	 ทรงลดอ�านาจของบรรดา 

เจ้าเมืองต่างๆ	 โดยออกพระราชก�าหนดตัดทอน

อ�านาจของเจ้าเมืองในการแต่งตั้งข้าราชการ 

ที่ส�าคัญทุกต�าแหน่ง	 กล่าวคือ	 ในสมัยอยุธยา	

กษัตริย์แต่งตั้งต�าแหน่งยกบัตรเท่านั้น	 แต่ในสมัย

รัชกาลที่	 1	 เป็นต้น	 ต�าแหน่งปลัดและข้าราชการ	

อื่นๆ	 ในหัวเมืองได้รับการแต่งตั้งจากสมุห์นายก	

สมุห์กลาโหม	หรือเสนาบดี	กรมพระคลัง	ตามแต่

เมืองนั้นจะอยู ่ในเขตการปกครองของฝ่ายใด

กลาโหมหรือเสนาบดีคลัง	 การปกครองหัวเมือง	

เรียกว่า	 “ระบบกินเมือง”	 เนื่องจากข้าราชการ

เหล่านี้ไม่มีเงินเดือนให้	จึงได้รับอนุญาตให้เก็บเงิน

ค่าธรรมเนียมรายได้ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ราชการและสามารถประกอบอาชีพอื่นควบคู่กับ

การรับราชการได้	 ส่วนการควบคุมหัวเมืองเหล่านี้	

ส่วนกลางใช้วธิกีารแต่งตัง้ต�าแหน่งยกบตัรท�าหน้าที่

สอดแนมข้อราชการและให้เจ้าเมืองรายงานข้อ

ราชการเป็นจดหมายทีเ่รยีกว่า	“ใบบอก”	เข้ามายงั

เสนาบดีที่เมืองนั้นสังกัดในส่วนกลางการปกครอง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงใช้รูปแบบการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 เช่นเดียวกับ

การปกครองในสมยักรงุศรอียธุยาและสมัยกรงุธนบรุี	

โดยมไิด้มกีารเปลีย่นแปลงแต่อย่างใด	การปรบัปรุง
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การปกครองได้เริ่มเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาล

ที่	5	โดยพระองค์ได้เริ่มปฏิรูประบอบการปกครอง

เสยีใหม่	กล่าวคอื	ทรงยกเลกิต�าแหน่งอคัรเสนาบดี	

2	 ต�าแหน่ง	 คือ	 สมุหกลาโหม	 และสมุหนายก	 

รวมทั้งจตุสดมภ์	 โดยแบ่งการบริหารราชการออก

เป็นกระทรวงตามแบบอารยประเทศและให้มี

เสนาบดเีป็นผูว่้าการแต่ละกระทรวง	กระทรวงทีต่ัง้

ขึน้ทัง้หมดม	ี12	กระทรวง	การปฏริปูการปกครอง

ส่วนภมูภิาคโดยการตัง้ข้าหลวงเทศาภิบาล	ในสมัย

รัชกาลที่	 5	 นั้นได้ลดอ�านาจทางการเมืองและ

เศรษฐกิจของเจ้าเมืองเดิมท่ีเคยมีข้ึนกับระบอบ 

กนิเมอืง	การปฏริปูครัง้นีจ้งึมกีารต่อต้านทีแ่สดงให้

เห็นถึงความไม่พอใจในรูปแบบการปกครองแบบ

ใหม่นีเ้กดิขึน้	เช่น	ขบถผูม้บีญุภาคอสีาน	ขบถเงีย้ว

เมืองแพร่	 และขบถพระยาแขกเจ็ดหัวเมืองใน

บริเวณปัตตานี	ซึ่งเหตุการณ์ทั้ง	3	ครั้งนี้	เป็นการ

ต่อต้านการปฏิรูปการปกครองสมยัรชักาลที	่5	และ

รัฐบาลสามารถปราบปรามได้	 (มัลลิกา	 มูสอูดี,	

2544)	

	 กล่าวโดยสรุป	 การปฏิรูปการปกครองใน

สมัยรัชกาลที่	5	นั้นเป็นความพยายามรวมอ�านาจ

การปกครองส ่วนภูมิภาคเข ้าสู ่ รัฐบาลกลาง	 

(Centralization	 of	 power)	 ท�าให้พระมหา

กษตัริย์ทรงมพีระราชอ�านาจเตม็ที	่อาณาจกัรสยาม

มีรูปแบบเป็นรัฐชาติ	(Nation	State)	ตามแนวคิด

ของตะวนัตก	คอื	ประชาชนอยูภ่ายใต้ผูน้�าคนเดยีว

และภายในกฎหมายอนัเดียวกนั	มผีูก้ล่าวว่ารฐัสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง	

พ.ศ.	2475	เป็น	“รัฐสมบรูณาญาสทิธิ”์	(Absolutise	

State)	ทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ	(มลัลกิา	มสูอดู,ี	2544)	

ในสมัยรัชกาลที่	 6	 ได้ทรงเปลี่ยนรายละเอียด 

เล็กน้อยเกี่ยวกับการปกครองการบริหารส่วน

ภมูภิาค	เช่น	การเปล่ียนแปลงการเรยีกชือ่ข้าหลวง

เทศาภบิาลมาเป็นสมุหเทศาภิบาล	เป็นต้น	ส่วนทาง

ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 พระองค์ได้ริเริ่ม

ทดลองวธิกีารปกครองตนเองตามแบบเทศบาลขึน้	

ในพระราชวังในปี	2461	ได้โปรดเกล้าพระราชทาน

นามเขตการทดลองนี้ว่า	“ดุสิตธานี”	โดยพระองค์

ทรงมีพระราชประสงค์ให้การทดลองดังกล่าว	

เป็นการสอนการปกครองตนเองแก่เสนาบดีและ

ข้าราชการต่างๆ	แต่หยดุชะงกัไปเมือ่พระองค์เสดจ็

สวรรคต	อย่างไรก็ตามพระราชด�าริของพระองค์ที่

จะทรงสร้างการปกครองตนเองแก่ราษฎร	นบัได้ว่า

เป็นจุดเร่ิมต้นทีส่�าคญัของการปกครองตามรูปแบบ

ของเทศบาลในสมัยต่อมา	 (กิตติ	 ประทุมแก้ว	 

อ้างถึงใน	 จุมพล	หนิมพาณิช,	 2537)	 นอกจากน้ี

พระองค์ยังได้ทรงปรับปรุงกระทรวง	 ทบวงกรม

ต่างๆ	 โดยการยกกรมทหารเรือ	 เป็นกระทรวง 

ทหารเรือ	 เปล่ียนชื่อกระทรวงธรรมการเป็น 

กระทรวงศึกษาธิการ 	 ทรงให ้ เส รีภาพแก ่

หนังสือพิมพ์	 ทรงจัดต้ังกองเสือป่าเพ่ืออบรม

เยาวชนให้อดทนและมีจิตใจเข้มแข็ง	

	 ยคุ	พ.ศ.	2475	ในวนัที	่24	มถินุายน	พ.ศ.

2475	(ค.ศ.	1932)	ข้าราชการทหารและพลเรือน

ระดบักลางจ�านวน	99	นายในนามของ	“คณะราษฎร” 

ได้ยึดอ�านาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาล

ที่	 7	 แห่งราชวงศ์จักรี	 โดยมีจุดมุ่งหมาย“ท่ีจะให้

ประเทศสยามมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน”	
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โดยการยึดอ�านาจจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์	

ในวนันัน้ส�าเรจ็ลงภายในเวลาไม่กีช่ัว่โมงเป็นการยดึ

อ�านาจที่ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ	(ยกเว้นมีผู้ได้

รับบาดเจ็บเพียงท่านเดียว	 คือ	 นายพลตรีพระยา

เสนาสงครามหรือ	 ม.ร.ว.อ๋ี	 นพวงศ์	 ผู้บัญชาการ

กองพลที่	 1	 (ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ,	 2538)	 คณะ

ราษฎรได้วางหลักการส�าคัญในการก่อการปฏิวัติ

ครั้งนี้ไว้	 คือ	 จะต้องรักษาความเป็น	 เอกราชทั้ง

หลาย	เช่น	เอกราชในทางการเมอืง	การศาล	ในทาง

เศรษฐกจิฯลฯ	ของประเทศไว้ให้มัน่คงจะต้องรกัษา

ความปลอดภัยภายในประเทศ	ให้การประทุษร้าย

ต่อกนัลดน้อยลงให้มากต้องบ�ารงุความสขุสมบรูณ์

ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ	 โดยรัฐบาลใหม  ่

จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนท�า	จะวางโครงสร้าง

เศรษฐกิจแห่งชาติ	 ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากจะ

ต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน	 (ไม่ใช่พวกเจ้า 

มีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรดังที่เป็นอยู่)จะต้องให้ราษฎร

มเีสรภีาพ	มคีวามเป็นอิสระ	เมือ่เสรภีาพน้ีไม่ขัดต่อ

หลัก	 5	 ประการข้างต้นจะต้องให้การศึกษาอย่าง

เต็มที่แก่ราษฎร	(เชาวนะ	ไตรมาศ,	2543)

	 หลังจากท่ีคณะราษฎรได้ยึดอ�านาจการ

ปกครองส�าเรจ็แล้วได้ส่งตวัแทน	คอื	นาวาอากาศตร ี

หลวงศุภชลาสัย	เดินทางไปกับเรือรบหลวงสุโขทัย

น� าหนั งสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็ จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ขณะทรงแปรพระราชฐาน	

ณ	 พระราชวังไกลกังวล	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัด

ประจวบคีรขีนัธ์	และยืน่ข้อเสนอให้ทรงเป็นกษตัรย์ิ

ต่อไป	โดยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินที่

คณะราษฎรได้ร่างขึน้	พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูหั่วทรงเรยีกประชมุพระบรมวงศานวุงศ์และ

ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่และทรงยินยอมตามข้อเสนอ	

โดยทรงมีลายพระราชหัตถเลขาตอบว่า	 “คณะ

ทหารมีความปรารถนาจะเชิญให้ข้าพเจ้ากลับ

พระนครเป็นกษัตริย ์อยู ่ใต ้พระธรรมนูญการ

ปกครองแผ่นดนิข้าพเจ้าเหน็แก่ความเรยีบร้อยของ

อาณาประชาราษฎร์	 ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ”	

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	ได้เสดจ็นวิตัิ

กรุงเทพมหานคร	 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่าง

พระราชบญัญติัธรรมนญูการปกครองแผ่นดินฉบบั

ชัว่คราว	ซึง่จะใช้บงัคบัจนกว่าจะได้ร่างรฐัธรรมนญู

ฉบับถาวรเสร็จเรียบร้อยและประกาศใช้ต่อไป

	 การเมืองการปกครองของไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยนับต้ังแต่สมัยที่คณะราษฎรเข้ายึด

อ�านาจเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ส�าเร็จและ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงลง 

พระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก	 

ซึ่งเป็นฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่	 27	 มิถุนายน	 พ.ศ.	

2475	 จนถึงปัจจุบัน	 ประเทศไทยได้ยึดหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 โดยมีพระมหา

กษตัรย์ิเป็นประมขุ	ซ่ึงเป็นแนวทางส�าคญัตลอดมา	

แม ้ว ่ามีป ัญหาอุปสรรคในการปกครองตาม

รัฐธรรมนูญอยู่บ้าง	 และก่อให้เกิดการรัฐประหาร	

มกีารยกเลกิทกุยคุทุกสมยัยงัคงยอมรบัอุดมการณ์

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบอบ

รัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นหลัก

ในการปกครองเสมอมาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา	 โดยมีพระมหากษัตริย์

ทรงพระประมุข	 และทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	

ก�าหนดรัฐสภาซึ่งเป ็นตัวแทนของประชาชน 

ท้ังประเทศ	เป็นผู้ใช้อ�านาจอธปิไตยแทนประชาชน
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และเป็นผูร้กัษาผลประโยชน์ของประชาชน	มหีน้า

ที่ท�าให้เจตนารมณ์ของประชาชนบังเกิดผลอย่าง

แท้จริง	ดงัน้ันรัฐสภานอกจากจะท�าหน้าทีท่างด้าน

นิติบัญญัติแล้ว	 ยังท�าหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหารให้

ปฏิวัติราชการแผ่นดินตามแนวทางที่ประชาชน

ต้องการ	

	 ปัจจบุนัประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	

มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง	

โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 

มลีกัษณะการปกครองแบบรฐัสภา	ตามรฐัธรรมนญู

ก�าหนดให้มีตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศเป็น

ผูใ้ช้อ�านาจอธิปไตยแทนประชาชนและเป็นผูร้กัษา

ผลประโยชน ์ของประชาชน	 มีหน ้าที่ท�าให ้

เจตนารมณ์ของประชาชนบังเกิดผลอย่างแท้จริง	

	 ดังนั้น	 รัฐสภานอกจากจะท�าหน้าท่ีทาง

ด้านนติบิญัญตัแิล้ว	ยงัท�าหน้าทีค่วบคมุฝ่ายบรหิาร

ให้ปฏบิตัริาชการแผ่นดนิตามแนวทางทีป่ระชาชน

ต้องการ	 ซึ่งระบบการเมืองการปกครองไทยใน

ปัจจุบันเกิดพรรคการเมืองขึ้นมากมาย	ท�าให้เกิด

กลุ ่มผลประโยชน์	 กลุ ่มชนชั้น	 กลุ ่มทุนกลาง- 

ทนุชาต	ิกลุม่พลงัอนรุกัษ์และจารตีนยิม	กลายเป็น

ปัญหาทางด้านความคิด	 ทัศนคติและพฤติกรรม

ทางการเมืองจนท�าให้คนไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ทางทัศนคติ	 และพฤติกรรมทางการเมืองใน

ลกัษณะของการสนใจทางการเมอืงมากขึน้และเริม่

มีความเชื่อมั่นในพลังและความสามารถของตนท่ี

จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 และ

แท้จรงิแล้วยงัมีผลทางการเมอืงในขอบเขตทีจ่�ากดั

ทศันคตแิละพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชน

จะถูกกล่อมเกลาจากกลไกของรัฐมากกว่าสถาบัน

ทางการเมือง	 เช่น	พรรคการเมือง	 โดยทรัพยากร

ก�าลังคนและเงิน	 ซ่ึงระบบราชการมีมากกว่า

สถาบันทางการเมืองใดๆ	 โดยจะพยายามดูดซับ

พลังของประชาชนให้เข้ามาอยู่ภายใต้การชักน�า

ของกลุ่มผู้น�าฝ่ายทหาร	 พลเรือน	 ที่ตั้งกลุ่มต่างๆ	

ขึน้มา	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ประสานนโยบาย	

การรักษาความมั่นคงของรัฐ	 และฐานอ�านาจของ

ตนเป็นส�าคัญ	มากกว่าปากท้องของประชาชน

2.  แนวโน้มกำรพฒันำทำงกำรเมืองไทยใน 
 อนำคต
	 ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้นระบบการเมือง

ก า รปกค รอ ง ไ ทย ใ นป ั จ จุ บั น เ อื้ อ ใ ห ้ เ กิ ด

พรรคการเมืองขึ้นมากมาย	 ซ่ึงท�าให้เกิดการถูก

ครอบง�าโดยระบบราชการในการพัฒนาระบบ

การเมืองการปกครองของไทยจะต้องพัฒนาใน

ประเด็นต่อไปนี้	

	 1.		 บทบาทของข้าราชการในทางการ

เมืองการปกครอง	 ราชการจะยังคงมีบทบาท

ทางการเมอืงอยูเ่ช่นเดิม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการ

เข ้ามารับผิดชอบแก ้ไขป ัญหาทางการเมือง

เศรษฐกิจและสังคมนักวิชาการหรือช�านาญการ	

(Technocrats)	 ของระบอบราชการจะเข้ามา 

มบีทบาทส�าคญัในทางอ้อมในการก�าหนดนโยบาย

และวางแผนแก้ปัญหาของสังคม	 ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาวให้กับรัฐบาล	 ซึ่งได้รับการยอมรับ

จากกลุ่มผู ้น�าฝ่ายทหารว่าเป็นรัฐบาลที่มีความ

สามารถจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้โดยที่ทาง

ฝ่ายทหารเองกไ็ด้มกีารพฒันาคณุภาพของบคุลากร
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ของตนให้มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองนอกเหนือจากการทหารเพื่อให้เข้ามารับ

ผิดชอบกิจกรรมของบ้านเมืองร่วมกับนักวิชาการ

หรือผู้ช�านาญการจากฝ่ายข้าราชการพลเรือน

	 2.		 ประสิทธิภาพและความสามารถของ

ระบบการเมือง	ปัญหาความไม่มปีระสทิธภิาพและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของสังคมยังคงเป็น

จุดวิกฤติของระบบการเมืองไทยในขณะที่สถาบัน

ทางการเมืองรัฐสภายังคงมีอ่อนแอท�าให้ระบบ

ราชการเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาในด้าน

ต่างๆ	เช่น	ปัญหาการรวมอ�านาจบริหาร	การขาด

ประสิทธิภาพของระบบราชการหากผู้น�าทางการ

เมืองไม่ตัดสินใจด�าเนินการแก้ไขปัญหาของระบบ

ราชการอย่างจริงจังแล้วระบบการเมืองไทยใน

ทศวรรษหน้านีจ้ะประสบกบัปัญหาทางสงัคมทีม่าก

ยิ่งขึ้นและอาจเป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของ

ระบบการเมืองไทย

	 3.		 ระบบการเมืองในการท�าหน้าท่ีเพ่ือ

ผลประโยชน์ของประชาชน	 ระบบการเมืองของ

ไทยมีแนวโน้มท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนคือ	 

กลุ่มนักธุรกิจ	 และกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ช�านาญ

การจะเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ�านาจทางการ

เมอืงกบักลุม่ข้าราชการ-ทหาร-พลเรอืน	ในสดัส่วน

ที่มากขึ้น	 ซึ่ งมีการเรียกการเมืองแบบนี้ ว ่ า	

“การเมืองแบบพหุนิยมและชนชั้นน�า”	(Pluralist	

Elites	Rule)	จงึคาดหมายได้ว่าระบบการเมอืงไทย

ในอนาคตคงจะเป็นเรื่องของกลุ่มชนชั้นน�าทาง

การเมืองเพียง	 3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มผู้น�าฝ่ายทหาร	 

กลุ ่ มนั ก ธุ ร กิ จ 	 และกลุ ่ มนั ก วิ ช าการหรื อ 

ผู้ช�านาญการ

	 4.		 สถาบันและกระบวนการทางการ 

เมืองไทย	 สถาบันทางการเมืองไทยปัจจุบัน 

ยงัอ่อนแอและขาดความเป็นสถาบนักติกาทางการ

เมอืง	“ประชาธปิไตยครึง่ใบ”	ท�าให้สถาบนัทางการ

เมืองไทย	 เช่น	 รัฐสภา	 พรรคการเมืองกลุ่มผล

ประโยชน์	 เป็นต้น	 ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มี

ความเป็นสถาบันมากขึ้น	พรรคการเมืองก็ได้เริ่มมี

บทบาททางการเมืองมากขึ้นในการท�าหน้าที่

สรรหาบคุคลเข้าสูร่ะบบ	หน้าทีข่องพรรคการเมอืง

ในการรักษาผลประโยชน์ยังมีความเป็นไปได้น้อย

เพราะยังมีความขัดแย้งกันในพรรค	 กลุ ่มผล

ประโยชน์	 โดยเฉพาะผู้เสียเปรียบในสังคม	 เช่น	

กลุ่มชาวนา	 ชาวไร่	 ผู้ใช้แรงงานยังไม่มีบทบาทใน

ทางการเมืองมากเท่าที่ควร	 ในขณะเดียวกันยัง

เป็นกลุม่ทีเ่สยีเปรียบทางการเมืองในลกัษณะต่างๆ	

ที่น่าสังเกตคือกลุ่มนักธุรกิจก�าลังมีบทบาทอย่าง

รวดเร็วโดยได้เข้ามามีส่วนในการก�าหนดนโยบาย

หรือตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยอาศัยช่องทางท่ีเปิดให้แต่อย่างไร

ก็ดี	โดยภาพรวมแล้วสถาบันทางการเมืองของไทย

มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและมีความ

เป็นสถาบันมากขึ้น

	 5.		 อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค 

การเมืองไทย	 สถานการณ์การย้ายพรรค	 ตั้งพรรค 

การเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาร่วมกับ

พรรคเพียงเพื่อต้องการอาศัยความส�าคัญของ 

ตัวบุคคล	คือ	ผู้น�าพรรคการเมืองรวมทั้งเงินทุนหา

เสยีงทีพ่รรคการเมอืงนัน้ให้การสนบัสนนุตลอดจน

ชื่อเสียงของพรรคการเมืองนั้นอาจท�าให้โอกาสได้

รับเลือกตั้งมีมากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ดูนักการเมือง
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และพรรคการเมืองท�าให้เห็นว่าประเด็นเรื่อง

อุดมการณ์ทางการเมืองมีความส�าคัญน้อยกว่า 

ตัวบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรค	เนื่องจากจุดร่วมของ

พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยูท่ีผ่ลประโยชน์มากกว่า

อุดมการณ์	 และยังไม ่มีพรรคการเมืองใดมี

อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแน่นอนชัดเจน	 ดังนั้น	

ปัญหาการแตกแยกภายในพรรคการเมืองการไม่มี

วินัยของสมาชิกพรรคการเมืองจะยังเป็นปัญหาที่

แต่ละพรรคการเมืองจะต้องประสบภายหลังจาก

การเลือกตั้งทั่วไป

	 6.		 การถ่ายทอดอ�านาจทางการเมือง	 

การเขยีนรฐัธรรมนญูฉบบัแรกจนถงึปัจจุบนัยงัมข้ีอ

จ�ากัดหลายประการ	 ซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตย

โดยท่ัวไป	 ทั้งนี้เพราะว่า	 ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญมี

เจตนารมย์ที่จะชะลอการถ่ายทอดอ�านาจทางการ

เมืองจากกลุ ่มผู ้ก ่อการปฏิวัติรัฐประหารไปสู ่

ประชาชนและการเลือกตั้งใหม่	 อีกทั้งผู ้น�าฝ่าย

ทหารยังคงอยู่ในอ�านาจของการปกครอง	 การจะ

พัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ก้าวหน้า

มากกว่าความเป็น	“ประชาธปิไตยครึง่ใบ”	กค็งจะ

ใช้เวลาอีกยาวนาน	ดังนั้น	การเมืองไทยในช่วงสิบ

ปีข้างหน้าจะยังคงเป็นเรื่องของในระดับบนคือ	

กลุม่ชนชัน้ผูน้�าทางการเมอืง	ได้แก่	กลุม่ข้าราชการ

ทหาร	 พลเรือน	 กลุ่มนักธุรกิจ	 ส�าหรับประชาชน

ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากสถาบัน

กระบวนการทางการเมืองของไทยอย่างเต็มที่ใน

ระยะเวลาอันสั้นนี้แต่ก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีใน

อนาคต
	 7.		 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมือง

ของไทยในทศวรรษที่ผ ่านมา	 คนไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ	และพฤติกรรมทางการเมือง

ในลักษณะของการสนใจทางการเมืองมากข้ึนและ

เร่ิมมคีวามเชือ่มัน่ในพลังและความสามารถของตน

ทีจ่ะก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางการเมอืงได้นัน้	

แท้จรงิแล้วยงัมผีลทางการเมอืงในขอบเขตทีจ่�ากดั

ทศันคติและพฤติกรรมทางการเมอืงของประชาชน

จะถูกกล่อมเกลาจากกลไกของรัฐมากกว่าสถาบัน

ทางการเมือง	 เช่น	พรรคการเมือง	 โดยทรัพยากร

ก�าลังคนและเงินซ่ึงระบอบราชการมีมากกว่า

สถาบันทางการเมืองใดๆ	 โดยจะพยายามดูดซับ

พลังของประชาชนให้เข้ามาอยู่ภายใต้การชักน�า

ของกลุ่มผู้น�าฝ่ายทหาร	 พลเรือน	 ที่ตั้งกลุ่มต่างๆ	

ขึน้มา	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ประสานนโยบาย	

การรักษาความมั่นคงของรัฐเป็นส�าคัญ

3.  สรุป
	 การประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาหลายครั้ งกว ่ าจะมาถึ งระบอบ

ประชาธปิไตย	พระมหากษตัรย์ิของไทยทกุพระองค์

ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ด้วยคุณธรรม	

จริยธรรม	 เมตตาธรรม	 และทศพิธราชธรรม	 

แลทรงเป็นทีพ่ึ่งและเป็นศนูย์รวมจิตใจของปวงชน

ชาวไทยจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งก้าวล่วงมิได้	 แต่อย่างไร

ก็ตามแนวโน้มการพัฒนาทางการเมืองไทยใน

อนาคตนั้นยังต้องแก้ไข	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 

และพัฒนา	 ประเด็นต่างๆควบคุมกันไปด้วย	 

อันได้แก่	 บทบาทของข้าราชการในทางการเมือง

การปกครอง	 ประสิทธิภาพ	 ความสามารถ 

ของระบบการเมือง	 สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองไทย	 อุดมการณ์ทางการเมืองของ
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พรรคการเมืองไทย	 การถ่ายทอดอ�านาจทางการ

เมือง	 ด้านทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมือง 

ของไทย	 และอีกหนึ่ งประเด็นที่ส� าคัญและ 

จะขาดเสียไม่ได้	 คือการมีส่วนรวมของประชาชน	

กิจกรรรมทางการเมืองใดก็ตามเม่ือขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกิจกรรมนั้น	 ย่อมไม่สามารถ

ขับเคลื่อนไปได้	 เมื่อใดก็ตามประเด็นเหล่านี้ได้รับ

การแก้ไข	ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	และพัฒนาแล้ว

ย่อมท�าให้ระบบการเมอืงการปกครองของไทยดียิง่

ขึ้นและท�าให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและเป็นที่

ยอมรับของอารยประเทศ

4.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
	 จากการศกึษาท�าให้ผูเ้ขียนได้รับองค์ความ

รู้เกีย่วกบัการเมอืงการปกครองของไทยต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	 มีหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 แบบ

ระบอบปิตรุาชาธิปไตยหรอืระบอบพ่อปกครองลกู	

เป็นรูปแบบการปกครองท่ีมีองค์พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นเจ้าอ�านาจอธิปไตยในฐานะผู้ปกครองการ

ใช้อ�านาจแบบระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์อย่าง

สมบูรณ์ที่สุด	 โดยมีระบอบประชาธิปไตย	 ซ่ึงเป็น

แบบสากลในหลายประเทศทีย่ดึปฏบิติัสบืต่อกนัมา

จนถึงปัจจุบัน

ภำพที่ 1	องค์ความรู้ที่ได้รับ
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