
บทที ่2 

ววิฒันาการระบบบรหิารราชการของไทย 

 จากการศึกษาประวัติศาสตรไทย มักเริ ่มตั ้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา เนื ่องจากมี

หลักฐานทางประวัติศาสตรในดานตาง ๆ ที่สามารถนํามายืนยันอางอิงได เชน หลักศิลาจารึก 

หลักฐานทางโบราณคดี เอกสารทางประวัติศาสตร รวมทั้งกฎหมายตาง ๆ ที่ไดอธิบายถึงระบบ

การเมืองการปกครอง ระบบบริหารราชการในแตละชวงสมัย วิวัฒนาการของระบบบริหารราชการ

ไทย 

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดอธิบายถึงระบบบริหารราชการไทยโดยแบงเปน 4 ยุคสมัยประกอบดวย 

ระบบบริหารราชการสมัยกรุงสุโขทัย ระบบบริหารราชการสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบบบริหารราชการ

สมัยกรุงธนบุรี และระบบบริหารราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

1. ระบบบรหิารราชการในสมยักรงุสุโขทยั 

 กรุงสุโขทัยเปนอาณาจักรหรือรัฐในอดีตรับหนึ่ง ตั ้งอยูบนที่ราบลุมแมนํ้ายมเปนชุมชน

โบราณ ไดรับการสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18 มีความเจริญรุงเรื่องมาตามลําดับและเพิ่มถึงขีด

สุดสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช กอนจะคอย ๆ ตกต่ําและประสบปญหาท้ังภายนอกและภายใน จน

ตอมาถูกรวมเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในท่ีสุด 

 1.1 ลักษณะทัว่ไปของกรงุสโุขทยั 

 สังคมไทยในสมัยกรุงสุโขทัยยังเปนสังคมที่มีลักษณะกระจายประชาชนมีความสัมพันธ

ใกลชิดกันท้ังในครอบครัวและเครือญาติซึ่ง สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

(ดํารงราชานุภาพ, 2494 :15-18) ไดอธิบายวา เมื่อลักษณะความแตกตางในฐานะระหวางบุคคลทาง

สังคมจึงมีไมมากนัก ดังนั้นผูนําทางสังคมจึงมีฐานะเฉกเชนเดียวกับประชาชน แตจะตองมีลักษณะ

พิเศษคือความเขมแข็งและความกลาหาญ ผูปกครองจึงมีความใกลชิดกับประชาชนเนื่องดวยเหตุผล

หลักคือ ประการแรก ลักษณะสังคมสุโขทัยยังเรียบงายไมสลับซับซอน เพราะมีประชากรไมมากนัก 

จึงเปนสังคมเล็ก ๆ ที่ประกอบดวยประชาชน ครอบครัวและเครือญาติ ประการตอมาคือ ผูปกครอง

มิไดมีฐานะแตกตางจากประชาชนมากนักจึงเอื้ออํานวยใหเกิดรูปแบบการปกครองแบบพอลูก ซึ่ง

ลักษณะการปกครองแบบนี้พระเจาแผนดินเปนบิดาประชาชน ลักษณะการปกครองยึดสกุลเปนคติ 

บิดาปกครองเรือน หลายครัวเรือนรวมกันเปนบานอยูในความปกครองของพอบาน ผูอยูในปกครอง

เรียกวาลูกบาน หลายบานรวมกันเปนเมือง มีผูปกครองเรียกวาพอเมือง หลายเมืองรวมกันเปน

ประเทศอยูในการปกครองของพอขุน 
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 นอกจากนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ดํารงราชานุภาพ, 

2499 : 13) ยังไดอธิบายถึงลักษณะลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับอาณาเขต รูปแบบการปกครองและลักษณะ

ทางเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหง (เริ่ม พ.ศ. 1800) ไววา 

 “...ทิศเหนือ เมื่อไดเมืองแพร เมืองนานตลอดไปจนแมนํ้าโขง ทิศตะวันออกไดแถบขอมทาง

ฝายเหนือไปจนเมืองเวียงจันทร เวียงคํา ทิศใตไดบานเมืองเปนราชอาณาเขตลงไปจนสุดแหลมมลายู 

ทิศตะวันตกไดเมืองมอญท้ังปวงไปจนเมืองหงสาวดี...” 

 การปกครองสมัยนั้น ถามองจากภายนอกในรูปของรัฐจะเห็นเปนประเทศราชาธิราช 

(Empire) คือมีราชธานีและหัวเมืองชั้นใน ซึ ่งการปกครองโดยพอขุนเปนเมืองใหญ และมีหัวเมือง

ช้ันนอกและประเทศตาง ๆ ซึ่งปกครองโดยพอเมืองและขุนเปนเมืองบริวาร ขุนและพอเมืองมีอํานาจ

สิทธิ์ขาดในเมืองของตัวมีอํานาจเก็บสวยอากร ออกกฎขอบังคับใชในเขตแควนของตัวเองโดยไมตอง

ของอํานาจจากพอขุน การปกครองหัวเมืองชั้นนอกและเมืองประเทศราชจึงเปนแบบกระจายอํานาจ 

(Decentralization) โดยสมบูรณ ความเกี่ยวพันระหวางพอขุนกับขุนหรือพอเมืองมีอยู 2 ประการคือ 

สงสวยหรือบรรณาการตามท่ีกําหนดไวและเกณฑคนเขารบเมื่อมีพระบรมราชโองการ 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจของสมัยสุโขทัย มีพื้นฐานอยูที่การเกษตรเปนหลัก โดยมีการคาและ

การทําเครื่องสังคโลกเปนสวนประกอบสําคัญ อยางไรก็ตามจากหลักฐานตาง ๆ ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ของอาณาจักรสุโขทัยนาจะมีเพียงแคพอกินพอใชในอาณาจักรเทานั้น มิไดมั่งคั่งมั่นคงสมบูรณมาก

เทากับอาณาจักรอยุธยา ท้ังนี้เพราะสภาพภูมิศาสตรและทําเลท่ีต้ังของอาณาจักรสุโขทัยไมเอื้อตอการ

เพราะปลูกและเปนศูนยการคามากเทากับอาณาจักรอยุธยา ซึ่งมีอาณาบริเวณอยูในเขตที่ราบลุม

แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง สภาพทางเศรษฐกิจท่ีไมอุดมสมบูรณมากนี้ เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ี

ทําใหอาณาจักรสุโขทัยไมสามารถมีอํานาจทางการเมืองอยูไดเปนเวลานาน 

 นอกจากนี้ พิสิฐ เจริญวงศ คงเดช ประพัฒน และศุภรัตน เจริญพาณิชยกุล (2551 : 106-

107) ไดอธิบายถึงชนช้ันในสังคมสุโขทัยวาประกอบดวย 2 ชนช้ันใหญ ๆ คือ ชนช้ันปกครอง และชน

ชั้นที่ถูกปกครอง ชนชั้นปกครองประกอบดวยชนชั้นแหงสังคม 3 กลุมคือ กษัตริย พระสงฆ และขุน

นางขาราชการ ในกลุมชนชั้นปกครองนี้ กษัตริยทรงเปนผูนําสูงสุด ทรงปกครองบานเมือง อุปถัมภ

พระพุทธศาสนาและเปนปราชญรูธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชน กษัตริยในสมัยตนสุโขทัยมีลักษณะ

เปนขุนหรือเปนเจาเมือง เชนพอขุนรามคําแหง ตอมาไดมีการพฒันาฐานะของกษัตริยใหเปนแบบแผน

มากข้ึนและเพิ่มพูนพระราชอํานาจใหสูงข้ึน ใชพระนามใหข้ึนตนดวยวาพญา สมเด็จพระ กมรเตงอัญ 

หรือพระบาทกมรเตงอัญ เปนตน สวนพระสงฆเปนบุคคลที่เชื่อมชนชั้นตาง ๆ ในสังคม ทั้งนี้เพราะ

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาของทุกชนชั้น วัดเปนศูนยกลางของชีวิต สังคม สําหรับขุนนางและ

ขาราชการนั้นคือกลุมพระราชวงศ มีหนาที่ชวยกษัตริยปกครองบานเมืองและถูกควบคุมโดยกษัตริย 

สวนชนช้ันท่ีถูกปกครองนั้นไดแกประชาชนซึ่งสวนใหญอยูในฐานไพรและแรงงาน 
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 จะเห็นไดวาลักษณะโดยทั่วไปของกรุงสุโขทัยจะไมมีความสลับซับซอน สังคมมีสภาพ

ครอบครัว ประเทศมีลักษณะการปกครองแบบราชาธิราช มีราชธานีเปนเมืองหลวงโดยมีพอขุนเปน

ผูปกครอง มีการทําการเกษตรเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ต้ังแตชนช้ันผูปกครองจนถึงประชาชนผูถูกปกครอง 

 1.2 ลักษณะของระบบบรหิารราชการในสมยัสโุขทัย 

 สมัยกรุงสุโขทัย ไมมีหลักฐานใดระบุไดชัดเจนวามีการบริหารหรือการปกครองในลักษณะ

ใด นักวิชาการหลายทานจึงไดตีความจากการบรรยายความบนศิลาจารึก ซึ่งก็พบวาเปนไดหลาย

ลักษณะดวยกัน ซึ่งสามารถแบงลักษณะการบริหารออกเปน 4 ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1.2.1 การบริหารแบบบิดาปกครองบุตร หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา “พอปกครองลูก” 

ซึ่ง รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 44) ไดอธิบายวาระบบการบริหารแบบนี้เปนการบริหารแบบด้ังเดิม

ของไทย กลาวคือพระมหากษัตริยกับประชาชนมีความใกลชิดกันเปรียบเสมือนบิดากับบุตร โดย

พระมหากษัตริยอยูในฐานะเสมือนบิดา มีหนาที่ใหความรักความเมตตา การคุมครองปองกันภัย 

ตลอดจนดูแลทุกขสุขของบุตรหลานอยางใกลชิด สวนผูปกครองอยูในตําแหนงตาง ๆ และประชาชน

อยูในฐานะเปนบุตร มีหนาที่ใหความเคารพนับถือและเชื่อฟงบิดา จึงมีการเรียกพระมหากษัตริยวา 

“พอขุน” เชน พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคําแหง เปนตน ลักษณะการบริหารแบบนี้ถือวาเปน

ลักษณะเดนที่สุดในสมัยกรุงสุโขทัย แตก็เปนลักษณะที่ใชในการบริหารในชวงระยะเวลา 3 รัชกาล

แรกเทานั้น เนื่องจากยังมีอาณาเขตท่ียังไมกวางขวางมากนัก ประชาชนยังมีจํานวนไมมาก ซึ่งตอมาใน

ภายหลังการบริหารเริ่มมีการนําแบบขอมมาใช พระมหากษัตริยยกฐานะของตนเองข้ึนสูงแบบสมมติ

เทพ ความใกลชิดระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชนจึงลดนอยถอยลงเปนลําดับ การเรียก

พระมหากษัตริยก็เปล่ียนไปเปน “พระยา” หรือ “พญา” เชน พระยาเลอไท (พญาเลอไท) พระยาลิไท 

(พญาลิไท) เปนตน 

  1.2.2 การบริหารแบบกระจายอํานาจ ท้ังนี้อันเนื่องมาจากกรุงสุโขทัยมีการขยายอาณา

เขตออกไปมากข้ึน และพลเมืองมีเพิ่มมากข้ึน ลักษณะการบริหารเชนนี้ รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 

44) ไดอธิบายวา เมื่ออาณาจักรสุโขทัยไดขยายออกไปอยางกวางขวาง ดังนั้นพระมหากษัตริยจึงขยาย

อํานาจออกไปใหหัวเมืองตาง ๆ โดยใหเจาเมืองท่ีปกครองเมืองนั้น ๆ มีอํานาจสิทธิขาดในการบริหาร

บริหารราชการในเมืองของตนเอง เพียงแตคอยสงสวย หรือเครื่องราชบรรณาการตามที่กําหนดไวมา

ใหพระมหากษัตริยกรุงสุโขทัย และเกณฑคนหรือสงเสบียงมาชวยรบตามคําส่ังของพระมหากษัตริย 

  เมืองลักษณะกระจายอํานาจนี้ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2547: 25) ไดอธิบายวาเปนเมืองท่ี

อยูภายใตการปกครอง 2 ประเภท ไดแก ประเภทแรกคือเมืองที่ยอมออนนอมคือยอมสวามิภักดิ ์ 

สําหรับอีกประเภทคือเมืองท่ีสรางข้ึนใหม 

  1.2.3 การบริหารแบบคลายประชาธิปไตย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพ (จรูญ สุภาพ, 2521 : 8) ไดทรงกลาวถึงการบริหารในสมัยพอขุนรามคําแหงไววา “แม
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พระอัธยาศัยสวนพระองคของพระเจารามคําแหง ก็ผิดกับพระเจาแผนดินพระองคอื่น เชน โปรดทรง

สมาคมกับไพรบานพลเมือง อยางฝรั่งเรียกวาดิโมเครทิค (Democratic) เปนตน วาถาใครจะทูลรอง

ทุกขเมื ่อใดก็อนุญาตใหเขาเฝาไดไมเลือกหนา แมจนเวลากลางคืนก็มีกระดิ ่งแขวนไวที ่ประตู

พระราชวังสําหรับใหส่ันสงเสียงใหทรงทราบวามีผูจะทูลรองทุกข แลวเอาเปนราชธุระสอดสองในการ

ชําระถอยความใหเปนยุติธรรม ใหราษฎรสมบูรณพูนสุขประกอบดวยมีเสรีภาพท่ัวไป”  

  นอกจากนี้ ลิขิต ธีรเวคิน (2550 : 18) ไดวิเคราะหหลักการบริหารที่อาจมองวาเปน

ความคลายคลึงกับระบอบประชาธิปไตย วาจากศิลาจารึกไดมีผูตีความวา สุโขทัยเปนเมืองเสรีภาพ 

กลาวคือ ใครจะคาขายอะไรก็ทําไดโดยเสรี ดังท่ีศิลาจารึกไดกลาวไววา “ใครจักใครคาชางคา ใครจัก

ใครค ามาคา ใครจักใครค าเง ือน (เง ิน) คาทองคา...” ซึ ่งนาจะสะทอนใหเห็นความเปนจริง 

ขณะเดียวกันก็มีผูตั้งขอสังเกตวา อาจเปนการชักจูงใหผูคนตางเมืองเขามาตั้งรกรากหรือคาขาย 

เพราะสุโขทัยนั้นคงไมสมบูรณมากมายนักในทางเกษตรกรรม ตองอาศัยการคาดวย เชน การทํา

รัฐวิสาหกิจสมัยนั้นอันไดแก การทําชามสังคโลกเพื่อการสงออกและเพื่อคากับเมืองจีน 

  นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติที่คุมครองทรัพยสินของเอกชน เมื่อหัวหนาครองครัวลมหาย

ตายจาก สมบัติตาง ๆ ก็ใหสืบทอดโดยทายาทซึ่งก็ไดกลาวไวในศิลาจารึกเชนเดียวกัน 

  มีคนตั้งขอสังเกตวา ศิลาจารึกที่เกี่ยวของกับเสรีภาพนี้ อาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกของไทยก็วาได ซึ่งก็ยอมขึ้นอยูกับการตีความ และคงปฏิเสธไมไดวาสุโขทัยสามรัชกาลแรก

นั้น มีลักษณะการปกครองที่คอนขางจะเสรีเมื่อเปรียบเทียบการปกครองในรูปแบบกษัตริยในระบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยของอยุธยา สวนจะถือเปนรัฐธรรมนูญไดหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับความเห็น

ปจเจกบุคคล 

  1.2.4 การปกครองแบบธรรมราชา ลักษณะการปกครองเชนนี้ สมบัติ ธํารงธัญวงศ 

(2547 : 28) ไดอธิบายวา การปกครองแบบธรรมราชา เปนการปกครองของพระราชาผูทรงใชธรรมะ

ปกครองประชาชนซึ ่งม ีความเชื ่อในหลักธรรมพระพุทธศาสนาที ่ว า ราชาที ่ด ีปกครองอาณา

ประชาราษฎร ใหรมเย็นเปนสุข บานเมืองอุดมสมบูรณและเจริญรุ งเรืองจะตองเปนผูทรงไวซึ ่ง

ทศพิธราชธรรม  ทําใหปกครองบานเมืองไดยาวนานและเมื่อสวรรคตพระองคจะอยูบนสวรรค โดย

ทศพิธราชธรรมเปนเครื่องปองกันมิใหผูปกครองใชอํานาจโดยมิชอบในอันท่ีจะสรางความเดือดรอนแก

ประชาชน นอกจากทศพิธราชธรรมแลวในหนังสือไตรภูมิพระรวงซึ่งเช่ือกันวาเปนพระราชนิพนธของ

พระมหาธรรมราชาที่1 (ลิไท) กลาวถึงหลักธรรมท่ีพระเจาจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกพึงใชในการ

ปกครอง คือจักรวรรดิ 12 ประการ 

 สรุปไดวาลักษณะการบริหารในสมัยกรุงสุโขทัยจึงเปนการบริหารที่พระมหากษัติริยจะมี

ความใกลชิดกับประชาชนประดุจบิดาปกครองบุตรมีการกระจายอํานาจการปกครอง ซึ่งปรากฏใน

ศิลาจาร ึกแสดงใหเห็นถึงสิทธิเสรีภาพในดานตางและพระมหากษัตริยไดยึดหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาเปนหลักในการปกครอง 
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 1.3 โครงสรางของระบบบรหิารราชการในสมยักรงุสโุขทยั 

 ในสมัยพอขุนรามคําแหงนั้น พระองคไดขยายอาณาเขตกรุงสุโขทัยออกไปอยางกวางขวาง 

จึงตองจัดระเบียบการบริหารบานเมืองใหมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันใน

ขณะนั้น เพราะพระมหากษัตริยพระองคเดียวไมสามารถดูแลหัวเมืองตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง จึงไดจัด

โครงสรางระบบบริหารราชการโดยแบงลักษณะเมืองออกเปนชั ้น ๆ ตามคัมภีรราชศาสตรของ

พราหมณเปนหลัก กลาวคือมีราชธานีอยูตรงกลาง มีเมืองลูกหลวงลอมท้ัง 4 ทิศ รวมถึงเมืองพระยาม

หานคร และเมืองประเทศราช โดยการแบงเขตการปกครองดังกลาว ใชสืบตอมาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน โดยมีโครงสรางดังนี้ 

  1.3.1 ราชธานี คือ เมืองหลวงซึ่งเปนที่ประทับของกษัตริย ซึ ่ง สมบัติ ธํารงธัญวงศ 

(2547 : 25-28) ไดอธิบายวา เมืองราชธานีจะมีกําแพงเมือง 3 ชั้น มีพระราชวัง และวัดวาอารามที่

ใหญโต ราชธานีเปนศูนยกลางการปกครองและศูนยกลางวัฒนธรรม คําสั่งหรือนโยบายการปกครอง

จะออกจากราชธานีทั ้งสิ ้น การจัดระเบียบบริหารราชการในราชธานีหรือเมืองหลวง ซึ ่งถือเปน

ศูนยกลางการบริหารของประเทศนั้น มีพระมหากษัตริยหรือพอขุนเปนผูบริหารสูงสุด มีอาญาสิทธิ์

เด็ดขาดในแผนดินมีอํานาจปกครองสิทธิ์ขาดไปถึงเมืองอุปราช เมืองลูกหลวงและเมืองหนาดาน การ

แบงหนาที่ระบบบริหารราชการในราชธานีหรือในสวนกลางนั้นมีลักษณะทํานอง กระทรวง ทบวง 

กรม และการแบงเขตเพื่อการปกครอง หรือการบริหารเปนท่ีเขาใจกันวาไดนําแบบอยางสมัยนานเจา

มาใชโดยอนุโลมเทาท่ีจะเหมาะสม 

  หลักการบริหารในสมัยสุโขทัยคงจะหลีกเลี ่ยงไมพนการผสมผสานระหวางการรวม

อํานาจและการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลางคือ ราชธานี หรือพอ

ขุน เปนความจําเปนอยางยิ ่ง โดยมีอํานาจสั่งการแกหนวยการปกครองตาง ๆ ตั้งแต เมืองอุปราช 

เมืองหนาดานจนถึงเมืองพระยามหานคร ทั้งนี้พอขุนยังทรงเปนผูตรากฎหมายและทรงทําหนาท่ีเปน

ตุลาการคนสําคัญของประชาชนดวยเชนกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พอขุนทรงใชอํานาจบริหาร นิติ

บัญญัติและตุลาการดวยพระองคเองโดยตรง ระบบบริหารราชการในราชธานีถาจะเปรียบเทียบกับ

ระบบบริหารราชการในปจจุบัน ก็คือ ราชการบรหิารสวนกลาง นั่นเอง 

  1.3.2 เมืองลูกหลวง (เมืองหนาดาน) เมืองลักษณะนี้ ลิขิต ธีรเวคิน (2550 : 19) ได

อธิบายวา เปนเมืองท่ีต้ังอยู 4 ทิศ ลอมรอบราชธานี มีความสําคัญรองลงไปจากราชธานี เปนการแบง

เมืองและตําแหนงใหเชื้อพระวงศเปนการฝกการปกครองและบริหารราชการแผนดิน และเปนหนา

ดานปองกันภัยจากศัตรูภายนอก เมืองหนาดานคือเมืองที่มีระยะเดินเทาจากราชธานีถึงไดในเวลา 2 

วัน โดยจะสรางขึ้นรอบ ๆ ราชธานีทั้ง 4 ดาน การกําหนดระยะเวลาที่จะเดินติดตอไดภายในเวลา 2 

วันนี้นั้นก็เพื่อความสะดวกในการติดตอราชการกับราชธานีหรือสวนกลาง ตลอดจนเหตุผลในการ

ปองกันราชธานีอีกดวย ท้ังนี้เพราะเมื่อมีศัตรูมารุกรานเมืองหนาดานเหลานี้ก็จะตองยกกองทัพเขาไป

ชวยปองกันราชธานีไวกอน นอกจากนี้เมืองหนาดานยังเปนที่ฝกเชื้อพระวงศใหมีความชํานาญและ
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ความสามารถในระบบบริหารราชการอีกดวย เมืองหนาดานเหลานี้หากมีเชื้อพระวงศเปนผูปกครอง

และบริหารจะเรียกวา “เมืองลูกหลวง” หากเปนเมืองท่ีพอเมืองจะเปนผูท่ีจะดํารงตําแหนงพอขุนองค

ตอไปก็จะเรียกวา “เมืองอุปราช” สวนผูปกครองหรือตําแหนงพอเมืองลูกหลวงนี้เรียกวา “ผูรั้ง” หรือ 

“เกณฑรั้งเมือง” 

  ในสมัยกรุงสุโขทัยมีเมืองหนาดาน ไดแก เมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งอยูทางดานเหนือและมี

ฐานะเปนเมืองลูกหลวงและมีอุปราชอีกดวย ดานทิศตะวันออก ไดแก เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ดาน

ทิศตะวันตก ไดแก เมืองชากังราวหรือเมืองนครชุม (กําแพงเพชร) ดานทิศใต ไดแก เมืองสระหลงหรือ

เมืองปากยม (พิจิตร) 

  นอกจากนี้ยังมีเมืองอื่น ๆ รายรอบราชธานีและเปนเมืองช้ันในเปนเสมือนเมืองหนาดาน

อีกดวย เชน เมืองทุงยั้ง เมืองพรหม (อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ) เมืองพระบาง (นครสวรรค) เมือง

คนที เมืองดาน เปนตน พอเมืองของเมืองหนาดานเหลานี้จะเปนผูรับมอบอํานาจในระบบบริหาร

ราชการมาจากพอขุนโดยตรง 

  1.3.3 เมืองทาวพระยามหานคร ลักษณะเมืองเชนนี้ สุขสมาน วงศสวรรค (2521 : 63) 

ไดอธิบายวา เปนเมืองท่ีหางไกลราชธานีออกไป รัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงแตงต้ังเจานาย

เชื้อพระวงศหรือขาราชการออกไปตางพระเนตรพระกรรณขึ้นตรงตอพระองค โดยพิจารณาความ

เหมาะสมจากผูที่มีความสามารถ เมืองพระยามหานคร ไดแก เมืองที่อยูรอบนอกหรือเปนหัวเมือง

ช้ันนอก ซึ่งมีขนาดของเมืองแตกตางกัน โดยแบงออกเปนเมืองช้ันเอก โท ตรี และจัตวา ทํานองสมัย

นานเจา เจาผูครองนครหรือพอเมือง มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีพระราชอํานาจท่ีพระราชทานใหไวเสมือน

เปนผูแทนขององคพระมหากษัตริย โดยทั่วไปแลวเจาเมืองมีอํานาจบริหารราชการในเขตเมืองทาว

พระยามหานครเกือบสมบูรณ แตจะตองปฏิบัติตามบัญชาของพอขุนและตองมีการสงสวยแกพอขุน

กรุงสุโขทัยอีกดวย ตลอดจนเมื่อยามมีศึกสงคราม เมืองพระยามหานครเหลานี้จะตองจัดกองทัพและ

เสบียงอาหารมาใหกรุงสุโขทัยอีกดวย เมืองพระยามหานครสมัยพอขุนรามคําแหง มีเมืองแพรก 

(สวรรคบุรี) สุวรรณภูมิ (อูทอง) ราชบุรี ตะนาวศรี แพร หลม ศรีเทพ (วิเชียรบุรี) และเพชรบูรณ เปน

ตน บางครั้งพอขุนกรุงสุโขทัยอาจแตงตั้งผูท่ีไววางใจไดเปนเจาเมืองคนเดิมก็ได ท้ังนี้เพราะเมืองพระ

ยามหานครคือเมืองท่ีถูกผนวกเขามาอยูในเครือขายอํานาจของราชธานี เมืองพระยามหานครในสมัย

กรุงสุโขทัยนี้ ถาจะเปรียบกับปจจุบันนั้นไดแกราชการบริหารสวนภูมิภาคนั่นเอง แตเปนสวนราชการ

ท่ีไดรับการกระจายอํานาจใหมากกวาการมอบอํานาจ 

  1.3.4 ระบบบริหารราชการเมืองประเทศราช (เมืองออก เมืองขึ ้น) ซึ ่ง รังสรรค 

ประเสริฐศรี (2551 : 47-48) ไดอธิบายวา เมืองประเทศราช คือ เมืองที่อยูหางไกลออกไปจากเมือง

ช้ันนอกหรือเปนเมืองท่ีอยูนอกราชอาณาจักร โดยมากจะเปนเมืองชนตางชาติ ตางภาษา ท่ีเขามาอยู

ในความปกครองของกรุงสุโขทัย โดยการยอมสวามิภักดิ์ เพราะพระบรมเดชานุภาพของพอขุนบาง 

หรือเพราะแพสงครามบาง เมืองประเทศราชนี้จะมีเจานายของชนชาตินั้น ๆ ปกครองตามจารีต
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ประเพณีของเขา แตเมื่อผูใดจะขึ้นเปนเจาเมืองหรือเจาผูครองนครจะตองกราบทูลขอใหพอขุนกรุง

สุโขทัยทรงแตงตั้ง ทั้งนี้โดยเจาเมืองประเทศราชนั้น ๆ ตองถวายตนไมเงิน ตนไมทอง และเครื่อง

บรรณาการ มีกําหนด 3 ปตอครั้ง และตองสงทัพมาชวยกรุงสุโขทัย เมื่อมีศึกสงครามหรือตามรับสั่ง

ของพอขุน สวนระบบบริหารราชการภายในของเมืองประเทศราชนั้น กรุงสุโขทัยจะไมเขาไปกาวกาย 

ยกเวนในกรณีท่ีจําเปน ถือวาเปนการกระจายอํานาจการปกครองอยางเต็มท่ี 

  เมืองประเทศราชในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชนั้น ไดแก เมืองนครศรีธรรมราช มะ

ละกา ยะโฮร ทะวาย เมาะตะมะ หงสาวดี นาน หลวงพระบาง และเวียงจันทร เปนตน 

 โดยสรุปแลวการบริหารราชการในสมัยสุโขทัยเปนแบบกระจายอํานาจมีโครงสรางที่

คอนขางหลวม หัวเมืองตาง ๆ จะมีอิสระในการปกครองตนเองและมีอํานาจในการบริหารกิจการ

ภายในเมืองของตนเองคอนขางมากจนเกือบจะเปนเอกเทศ ความเขมแข็งของการบริหารจัดการจึง

ข้ึนอยูกับความสามารถและบุคลิกภาพของพระมหากษัตริยเปนสําคัญ ลักษณะโครงสรางทางสังคมท่ี

ไมสลับซับซอนมากทําใหการปกครองบานเมืองจึงมีลักษณะเปนแบบครอบครัวโดยเรียกการปกครอง

นั้นวาระบบบิดาปกครองบุตรหรือเรียกอีกอยางวาปตุราชาธิปไตย 

2. ระบบบรหิารราชการสมยักรงุศรอียธุยา 

 กรุงศรีอยุธยา เปนอาราจักรชนชาติไทยในลุมแมนํ้าเจาพระยาในชวง พ.ศ. 1893-2310 มี

กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางราชธานี มีความเจริญรุงเรืองทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ

ระหวางประเทศ มีระบบการปกครองและระบบบริหารราชการท่ีแตกตางไปจากสมัยกรุงสุโขทัย โดย

มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 2.1. ลกัษณะทัว่ไปสมยักรงุศรอียธุยา 

 ประจักร พันธชูเพชร (2543 : 16) สมัยอยุธยามีการปกครองในลักษณะของระบอบ

สมบูรณาญาสิทธ ิราชย  (Absolute Monarchy) ที ่ม ีร ูปแบบนายปกครองบาว บทบาทของ

พระมหากษัตริยจึงมีลักษณะของนายกับบาว อันเปนลักษณะวัฒนธรรมความเชื ่อที ่รับมาจาก

อาณาจักรขอม ซึ่งขอมไดรับความเชื่อเกี่ยวกับการปกครองแบบนี้มาจากสองแหลงอารยธรรมนั่นคือ 

จากอินเดียที่เชื่อวาพระมหากษัตริยทรงเปนเหมือนสมมุติเทพ หรือเทวราชา (Divine King) ซึ่งเปน

ภาคหนึ่งของเทพเจาและจากชนชาติมอญในพระคัมภีรพระธรรมศาสตรอันเปนมรดกความเช่ือท่ีมอญ

รับมาจากตํารามนูธรรมศาสตรของอินเดีย ซึ่งในคัมภีรนี้ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยวาทรง

เปนเทวราชาเชนกัน การที่อยุธยาเอาคติความเช่ือเรื่องเทวราชาเขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตทําให

บทบาทพระมหากษัตริยถูกดึงข้ึนสูงกวาประชาชนยิ่งข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับในสมัยสุโขทัยเปนเหตุให

สถาบันกษัตริยกับประชาชนถูกแยกออกจากกันอยางมาก นอกจากนี้ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2547 : 

66) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา โดยพระมหากษัตริยถูกยกยองเปนเหมือนเทพเจา ทรงมีพระราชอํานาจ

เด็ดขาด เปน “เจาชีวิต” หรือเจาแผนดิน ในขณะที่ประชาชนผูถูกปกครองมีฐานะเปนบาวไพร 
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ระบอบเทวสิทธิ์นี้เองเปนตนกําเนิดของ “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย” การที่กรุงศรีอยุธยารับเอา

วัฒนธรรมแบบขอมมาใช เนื่องจากท่ีตั้งกรุงศรีอยุธยาเคยเปนศูนยกลางทาวัฒนธรรมขอม เชน เมือง

ละโว (ลพบุรี) จึงไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ จากขอมมากกวาอาณาจักรสุโขทัยซึ่งอยูทาง

เหนือขึ ้นไป ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ไดมีการออกกฎหมายตางๆ ซึ ่ง เปนเครื ่องมือในการบริหาร

บานเมืองมาใชหลายฉบับ เชน กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะโจร กฎหมายลักษณะ

อาชญาหลวง กฎหมายลักษณะอาชญาราษฎร เปนตน ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถไดแบงแยกฝาย

ทหารกับฝายพลเรือนออกจากกัน แตในเวลาท่ีมีศึกสงครามท้ังสองฝายตองรวมมือกันปองกันประเทศ 

มีการออกกฎมณเฑียรบาลมาใชเปนครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยศหรือบรรดาศักด์ิควบคูกับ

ราชทินนามของขุนนางในระดับตาง ๆ เพื่อเปนการบงบอกตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบทางราชการ 

และจากการบริหารแบบเทวสิทธิ ์นี ้จึงเปนเหตุใหมีการแกงแยงชิงอํานาจเพื่อเปนพระมหากษัตริย

หลายครั้งหลายคราตลอดระยะเวลา 417 ปแหงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 

 สวนสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยอยุธยานั้น เสนห จุยโต (2559 : 9-10) ไดอธิบายวา

ประกอบดวยการทําเกษตรกรรม คือ การทํานาพืชผลตาง ๆ เนื่องจากตั้งอยูในทําเลที่มีพื้นดินอุดม

สมบูรณจนทําใหมีผลผลิตเปนจํานวนมากสามารถเลี ้ยงประชาชนภายในราชอาณาจักร และมีการ

ติดตอคาขายกับตางประเทศ เชน จีน โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุน เปนตน สวนสภาพสังคมใน

สมัยอยุธยานั้นมีกฎเกณฑมากมาย มีกฎหมายท่ีกําหนดใหประชาชนหรือราษฎรทุกคนตองมีนาย ผูไม

มีนายสังกัด กฎหมายจะไมรับผิดชอบในการพิทักษรักษาชีวิตและทรัพยสิน มีการแบงชั้นทางสังคม

โดยถือเอาการวัดจํานวนท่ีดินเปนเกณฑ เรียกวา ศักดินา โดยทาส วนิพกและยาจกจะมีศักดินา 5 ไร 

สวนไพรสามัญชนจะมีศักดินาต้ังแต 10-25 ไร ผูเปนตน การจัดระเบียบเชนนี้ยังผลใหเกิดการแบงชน

ช้ันออกกวาง ๆ เปนสองชนช้ัน คือ ชนช้ันสูง หรือชนช้ันปกครอง กับชนช้ันถูกปกครอง ประกอบดวย 

ไพรหรือสามัญชน และทาส โดยแตละชนชั้นมีสิทธิไมเทาเทียมกัน ชนชั้นปกครองจะไดสิทธิพิเศษ

มากมาย แตชนช้ันนี้สามารถเปล่ียนแปลงกนัได ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดมีการจัดระบบ

ราชการขึ้นโดยการจัดระเบียบตําแหนงขุนนางในฝายตาง ๆ ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือนดวยการ

จําแนกศักดินา หรือ “อํานาจ” กับเกียรติยศ ดังนี้ 

  ศกัดนิา หมายความวา อํานาจเหนือนา เดิมทีมาจากวิธีการแจกท่ีดินตามตําแหนงและ

สถานภาพ ตอมาภายหลังศักดินาเปนเพียงเครื่องมือจัดแบงประเภทประชาชนตามระดับสถานภาพ

ทางสังคมมากวาจะเปนการถือครองท่ีดินตามจํานวนตัวเลขจริง ๆ ดังนั้น ขาราชการศักดินา 3,000 

ยอมมีฐานะเหนือกวาขาราชการศักดินา 800 

  ยศ คือ บรรดาช่ือท่ีแสดงเกียติท้ังหมาย เชน เจาพระยา พระยา เปนตน 

  ราชทนินาม คือ ช่ือวิจิตรพิสดาร ซึ่งพระเจาแผนดินพระราชทานใหผูดํารงตําแหนง

ราชการ เชน มหาเสนาบดีจักรศรีองครักษ เปนตน 
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  ตําแหนง คือ ถอยคําท่ีบอกฐานะในหนวยราชการเฉพาะหนึ่ง ๆ เชน สมุหกลาโหม   สมุ

หนายก เปนตน 

 จากลักษณะการปกครองดังกลาวจะเห็นวาผูปกครองและประชาชนผูถูกปกครองมีสถานะ

ท่ีแตกตางกัน เนื่องจากอิทธิพลของขอมลอิทธิพลของพราหมณฮินดูทําใหเกิดระบบชนช้ัน โดยแตละ

ชนชั้นมีศักดินา (อํานาจเหนือที่นา) ที่แตกตางกันทําใหเห็นถึงลักษณะที่แตกตางไปจากระบบการ

บริหารในสมัยสุโขทัย 

 2.2 โครงสรางของระบบบรหิารราชการในสมยักรงุศรอียธุยา 

 โครงสรางของระบบบริหารราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเปล่ียนแปลงไปจากสมัยกรุง

สุโขทัย ท่ีสําคัญ ๆ มี 3 ครั้ง คือ 

  2.2.1 การปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 1 ในสมัยพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือพระเจาอู

ทอง (พ.ศ. 1893-1912) ทรงวางระเบียบบริหารโดยนําการบริหารแบบอาณาจักรของสุโขทัยและขอม

มาปรับปรุงใชในการบริหารกรุงศรีอยุธยา และไดใชการบริหารนี้ติดตอกันมาถึงสมัยพระบรมไตร

โลกนาถ ซึ่งมีโครงสราง ดังนี้ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2551 : 55) 

   1) การบริหารสวนกลาง ซึ่งมีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเปนศูนยกลางการบริหาร มี

พระมหากษัตริยเปนผูบริหารสูงสุด บางการบริหารออกเปน 4 ฝาย คือ เวียง วัง คลัง นา และเรียกวา

จตุสดมภ ตามแบบขอม โดยมีเสนาบดี 4 คนตําแหนง “ขุน” เปนผูรับผิดชอบ คือ 

    1.1) เวียง หรือ เมือง มีขุนเมืองเปนผูรับผิดชอบ มีหนาท่ีรักษาความสงบสุขของ

ประชาชน และปราบปรามโจรผูราย และพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดทางอาญาในเขตราชธาน ี

    1.2) วัง มีขุนวัง เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่เกี่ยวกับราชสํานักและพิพากษาคดี

ความท่ีราษฎรฟองรองกันเอง 

    1.3) คลัง มีขุนคลัง เปนผูรับผิดชอบ มีหนาท่ีควบคุมในการใชจายและเก็บรักษา

พระราชทรัพยท่ีเปนรายไดเขาสูพระคลัง การคาขายกับตางประเทศ การเก็บภาษีอากรตาง ๆ ซึ่งเปน

รายไดของพระราชอาณาจักร ตลอดจนพิพากษาคดีเกี่ยวกับพระราชทรัพยหลวง 

    1.4) นา มีขุนนา เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเกษตร และ

สะสมเสบียงอาหารของพระราชอาณาจักรและพระราชวัง โดยการเก็บ “หางขาว” ซึ่งเปนคานาจาก

ราษฎร คือใครทํานาไดขาวตองแบงสวนหนึ่งสงข้ึนฉางหลวงเพื่อเก็บไวใชในราชการ และนอกจากนี้ยัง

มีหนาท่ีพิพากษาคดีเกี่ยวกับ ท่ีนา โค กระบือ 

   2) การบริหารสวนภูมิภาค ยังคงยึดตามแบบสุโขทัย โดยแบงการบริหารเปน 4 สวน 

ดังนี้ 

    2.1) เมืองลูกหลวง หรือเมืองหนาดาน อยูรายรอบราชธานีท้ัง 4 ทิศ ระยะหาง

จากราชธานีใชเวลาในการเดินทางภายในเวลา 2 วัน พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งพระราชวงศไป

ปกครอง 
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    2.2) หัวเมืองชั้นใน คือเมืองที่อยูถัดจากเมืองลูกหลวงออกไป พระมหากษัตริย

ทรงแตงต้ังเจานายหรือขุนนางไปปกครองโดยข้ึนตรงตอเมืองหลวง หรือราชธาน ี

    2.3) หัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร เปนเมืองท่ีมีประชาชนคนไทย

อาศัยอยู แตตั้งอยูไกลจากราชธานีออกไป มีเจาเมืองสืบเชื้อสายของเจาเมืองนั้นปกครอง หรือเมือง

หลวงแตงต้ังออกไปปกครอง 

    2.4) เมืองประเทศราช เปนเมืองที่ประชาชนเปนคนตางชาติ ตางภาษา ใหเจา

เมืองนั้น ๆ ปกครองกันเองตามแบบท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแตสมัยสุโขทัย โดยตองสงเครื่องราชบรรณาการ

ตามกําหนด และสงกองทัพมาชวยราชธานีตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย 

  2.2.2 การปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 2 ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ. ศ.

1991-2031) ไดปรับปรุงระบบการบริหารข้ึนใหม โดยแยกกิจการฝายทหารและฝายพลเรือนออกจาก

กัน แตละฝายข้ึนตรงตอพระมหากษัตริย ดังนี้ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2551 : 56) 

   1) ระบบบรหิารราชการสวนกลาง ซึ่งมีกรุศรีอยุธยาเปนเมืองราชธานีเปนศูนยกลาง 

แบงเปน 2 ฝายคือ 

    1.1) ฝายทหาร มี “สมุหกลาโหม” ซึ่งมียศเปน “เจาพระยามหาเสนาบดี” เปน

ผูรับผิดชอบ ดูแลกิจการทางดานทหารทั่วพระราชอาณาจักร มีหนาที่ทําการรบในยามสงคราม ใน

ยามปกติรวบรวมและฝกกําลังคน กําลังอาวุธและเสบียงอาหาร 

    2.2) ฝายพลเร ือน มี “สมุหนายก” ซึ ่งมียศเปน “เจาพระยาจักรี” เปน

ผูรับผิดชอบ โดยมีเสนาบดีจตุสดมภ (เวียง วัง คลัง นา) เปนผูชวย และไดเปลี่ยนชื่อจตุสดมภใหม 

ดังนี ้

     เวียง หรือเมือง เรียกวา “นครบาล” ผูรับผิดชอบมีตําแหนงเปน “พระนคร

บาลเมือง” 

     วัง เรียกวา “พระธรรมาธิกรณ” รับผิดชอบมีตําแหนงเปน “พระธรรมาธิ

กรณ” 

     คลัง เรียกวา “พระโกษาธิบดี” รับผิดชอบมีตําแหนงเปน “พระโกษาธิบดี” 

     นา เรียกวา “เกษตราธิบดี” รับผิดชอบมีตําแหนงเปน “พระเกษตราธิบดี” 

   2) ระบบบรหิารราชการสวนภูมิภาค มีการปรับปรุงใหมโดยใหเปนแบบเด่ียวกันกับ

ราชธานี โปรดใหยกเลิกเมืองลูกหลวงหรือเมืองหนาดานที่อยูรายรอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ โดยใหรวม

เปนสวนหนึ่งของราชธานี ซึ่งเปนการขยายอาณาเขตของราชธานีใหกวางขวางออกไปจากเดิม และ

แบงการบริหารออกไปเปน 3 สวนใหญ ๆ ดังนี้ 

    2.1) หัวเมืองชั้นใน คือ เมืองที่อยูถัดจากราชธานีออไป กําหนดฐานะเปน “หัว

เม ืองจัตวา” ผู ปกครองเร ียกว า “ผู ร ั ้ง” มิใชเป น “เจาเมือง” เหมือนในสมัยสุโขทัย โดย
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พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขุนนางไปทําหนาที่ดังกลาว และอยูภายใตการควบคุมของราชธานีอยาง

ใกลชิด 

    2.2) หัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร คือเมืองที่อยู ถัดจากหัวเมือง

ชั ้นในออกไป กําหนดฐานะเปน “หัวเมืองชั ้นเอก โท ตรี” ตามขนาดและความสําคัญของเมือง

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังราชวงศหรือขาราชการช้ันสูงไปปกครอง อํานาจการบังคับบัญชาสิทธิ์ขาด

ข้ึนอยูกับผูแทนพระองค มีการบริหารงานทุกฝายเหมือนราชธานี 

    นอกจากนี้ยังมีการจัดระเบียบการบริหารของหัวเมืองช้ันในและหัวเมืองช้ันนอก

ยอยออกไปอีก ซึ่งในปจจุบัน เรียกวา “การบริหารงานสวนทองถ่ิน” โดยแบงเปนการบริหารออกเปน

ดังนี้ 

     (1) เมือง ถาเปนเมืองในเขตราชธานี ผูปกครองเรียก “ผูรั้ง” ถาเปนเมือง

ช้ันนอก เรียก “เจาเมือง” ซึ่งเมืองแบงเขตการบริหารออกเปน “แขวง” 

     (2) แขวง ผู ปกครองเรียก “หมื่นแขวง” ซึ่งแขวงแบงเขตการบริหารเปน 

“ตําบล” 

     (3) ตําบล ผูปกครองเรียก “กํานัน” มีบรรดาศักดิ์เปน “พัน” ซึ่งตําบลแบง

เขตการบริหารเปน “หมูบาน” 

     (4) หมูบาน ผูปกครองเรียก “ผูใหญบาน” ซึ่งรวมหลาย ๆ บานเปนกลุม ๆ 

แตไมไดกําหนดจํานวนคนและจํานวนบานไว 

    2.3) เมืองประเทศราช ซึ่งเปนเมืองที่มีประชาชนเปนคนตางชาติ ตางภาษา 

ยังคงตามแบบที่ปฏิบัติกันมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยตองสงเครื่องราชบรรณาการตามกําหนด และสง

กองทัพมาชวยราชธานีตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย 

  มูลเหตุที่สําคัญของการปรับปรุงระบบบริหารราชการสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

มีหลายประการซึ่ง ลิขิต ธีรเวคิน (2550 : 29) ไดอธิบายไว มีดังนี้ 

   1) มีความจําเปนตองทําใหระบบบริหารอยางงาย ๆ สมัยอยุธยาตอนตนกลายเปน

ระบบราชการ กลาวอีกนัยหนึ่ง ภายในอาณาจักรอยุธยาความยุงยากซับซอนมีมากยิ่งขึ้น อันเปนผล

มาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทําใหจําเปนจะตองทําใหโครงสรางและหนาที่ของระบบราชการกลาย

เปนสถาบัน นอกจากนี้ก็จําเปนจะตองมีระบบราชการแบบใหมเพื่อปรับตัวเขากับสถานการณใหม 

   2) เนื่องจากการขยายอาณาเขตและการรบพุงกับอาณาจักรลานนาทางเหนือ จึง

จําเปนตองมีระบบการบริหารใหมที ่เหมาะกับสถานการณใหม นี่อาจถือไดวาเปนปจจัยภายนอก 

ถึงแมวาจะเกี่ยวพันกับนโยบายสราง “จักรวรรดิ” ของกรุงศรีอยุธยาก็ตาม 

   3) เพื ่อปกครองอาณาจักรที่ใหญขึ ้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางอํานาจใหเปน

ปกแผนมั่นคง ซึ่งจะทําไดก็แตโดยปฏิรูปการเมือง การบริหารและสังคมเทานั้น ในสมัยนั้นเปาหมาย
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หลักคือควบคุมกําลังคนซึ่งเปนรากฐานของอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร การปฏิรูป

มุงหมายท่ีเพิ่มพูนอํานาจการควบคุมกําลังคนของรัฐใหสูงสุด 

   4) มีการปฏิรูปสังคม (ชนช้ัน) ดวยโดยเปนสวนหนึ่งท่ีแยกไมออกจากการปฏิรูปทาง

การเมืองและการบริหาร การปฏิรูปดังกลาวคือระบบศักดินาและไพร 

  2.2.3 การปฏิร ูประบบบริหารราชการ ครั้งที ่ 3 ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ. 2231-

2246) ซึ่ง รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 55-56) ไดอธิบายวา ไดเกิดกบฏสงครามกลางเมืองหลาย

ครั้ง ดังนั้นเพื่อความมั่งคงปลอดภัยของราชบัลลังก จึงทรงใหรวมหัวเมืองชั้นในเอามารวมไวกับเขต

ราชธานี โดยอยูภายใตการควบคุมของราชธานีโดยตรง และทรงเห็นวาการบริหารแบบในสมัยพระ

บรมไตรโลกนาถ ทําใหฝายทหารมีอํานาจมากเกินไป เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจกัน พระองคจึงให

ทั้งสมุหกลาโหมและสมุหนายกทํางานทั้งดานทหารและพลเรือนพรอมกัน โดยแบงความรับผิดชอบ

ใหมตามอาณาเขต ดังนี ้

   1) สมุหกลาโหม มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายใตท้ังหมด 

   2) สมุหนายก มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือท้ังหมด 

  ภายหลังจากสมัยของสมเด็จพระเพทราชาไดมีการลดอํานาจของสมุหกลาโหมลงอีก

เรื่อย ๆ จนกระทั่งเปนแตเพียงที่ปรึกษาราชการทหารเทานั้นไมมีหั วเมืองใดๆ อยูในอํานาจเลย 

เพราะตอมาหัวเมืองฝายใตไปขึ้นอยูกับกรมทา (มีหนาที่เกี่ยวของกับการคาตางประเทศ) สวนสมุห

นายกยังคงมีอํานาจหนาท่ีเหมือนเดิม สําหรับการบริหารปกครองของราชธานี (เมืองหลวง) นั้น เมือง

หลวงมีอํานาจทั่วไปทั้งหมด ทั้งหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และเมืองประเทศราช แตจะเปนโดยตรงหรือ

ทางออมเทานั้น สวนจํานวนเมืองประเทศราชจะมีมากบางนอยบางขึ ้นอยูกับความเขมแข็งของ

พระมหากษัตริยในแตละสมัย 

  จะเห็นไดวาโครงสรางระบบการบริหารสมัยกรุงศรีอยุธยาไดจัดรูปแบบเพื่อสงเสริม

ความเปนเอกภาพและเสถียรภาพของประเทศ และพยายามจัดโครงสรางหนวยงานตามลักษณะ

จตุสดมภที่ประกอบดวย เวียง วัง คลัง นา ในระยะแรก และภายหลังในสมัยสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถไดจัดใหอีตําแหนงท่ีสูงวาจตุสดมภคือ สมุหกลาโหม และสมุหนายก นอกจากนี้ในสมัยอยุธยา

ยังใชการรวมอํานาจในราชธานี ใชแบบแบงอํานาจในหัวเมืองช้ันนอกและใชแบบกระจายอํานาจไวใน

เมืองประเทศราช 

 2.3 พฤตกิรรมระบบบรหิารราชการในสมยักรงุศรอียธุยา 

 พฤติกรรมระบบบริหารราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะพิจารณาจากบทบาทของชนช้ันใน

สังคมท่ีมีผลตอระบบบริหารราชการไทย ซึ่ง สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2547 : 120-122) และรังสรรค 

ประเสริฐศรี (2551 : 59-60) ไดแบงชนช้ันระหวางชนช้ันผูปกครองและชนช้ันผูถูกปกครอง สรุปได 

ดังนี ้

  2.3.1 ชนชัน้ผูปกครอง ไดแก 
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   1) พระมหากษัตริย รูปแบบการปกครองกรุงศรีอยุธยา เปนรูปแบบการปกครองที่

พระมหากษัตริย มีพระราชอํานาจเปนลนพน ดังนั้นสังคมในสมัยอยุธยาจึงเปนสังคมที่ขึ้นอยูกับ

พระมหากษัตริยโดยตรง โดยทรงอยูในฐานะตาง ๆ คือ ทรงเปนเจาชีวิต มีพระราชอํานาจเหนือชีวิต

ของคนทุกคนในสังคม ทรงเปนพระเจาแผนดินเปนเจาของแผนดินทั ่วราชอาณาจักร จะทรง

พระราชทานที่ดินใหแกผูใดเนื้อที่เทาใดก็ได ทรงเปนธรรมราชาโดยเปนผูอุปถัมภพระพุทธศาสนา 

และใชพระราชอํานาจปกปกรักษาสถาบันแหงพระพุทธศาสนาตลอดจนศีลธรรมแหงศาสนานั้น ทรง

เปนผูตราพระราชกําหนดกฎหมายตางๆและเปนตุลาการผูช้ีขาดข้ันสุดทายในขอพิพาทและความถูก

ผิดท้ังปวง 

   2) ขุนนาง ขาราชการ ขุนนางในสมัยอยุธยาเปนผูมีบทบาทตอระบบราชการไทยใน

สมัยนั้นอยางมาก เพราะเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติราชการตางพระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย 

โดยไดรับพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ ในการปฏิบัติหนาท่ี ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรง

จัดระเบียบการบริหารบานเมืองใหรัดกุมและกําหนดตําแหนงหนาท่ีและสิทธิพิเศษตาง ๆ ของขุนนาง

ไว โดยการกําหนดยศ ราชทินนาม ตําแหนงและศักดินาใหแกขุนนางระดับตางๆ เชน มียศเปน

เจาพระยา พระยา พระ หลวงและขุนเปนตน ขุนนางขั้นสูงสุดมี 10,000 ไร ขุนนางขั้นตํ่ามีศักดินา 

400 ไร 

   ขุนนางในสมัยอยุธยายังไมไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน จะไดรับพระราชทาน

เพียงที่อยูอาศัย และเครื่องอุปโภคบริโภคบางอยาง เชน หีบเงินใชใสพลู ศาสตราวุธ เรือยาว สัตว

พาหนะ ไพรและทาสไวใชสอย ที่ดินทําสวนทําไร แตเมื ่ออกจากราชการแลวตองคืนใหกับหลวง

ท้ังหมด 

  2.3.2 ชนชั้นผูถูกปกครอง (ชนชั้นสามัญ) ไดแก 

   1) ไพร คือสามัญชนที่ถูกกําหนดใหตองสังกัดมูลนายและถูกเกณฑแรงงาน ไปทํา

หนาที่ตาง ๆ เพราะสังคมสมัยอยุธยาเปนสังคมที่ตองอาศัยกําลังคนเปนหลักในดานการผลิต การ

ปองกันและการขยายอาณาจักร จึงตองมีวิธีระดมพล โดยแบงกําลังคนใหอยูภายใตการควบคุมของ

เจาหมูมูลนาย เดิมไพรในสมัยอยุธยาตอนตน มี 2 ประเภทคือ ไพรสม (ไพรสมกําลัง) และไพรหลวง 

เม่ือถึงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ไดเริ่มจัดทําสารบัญชีเพื่อเกณฑไพรพลเขากรมกองตาง ๆ โดยมี

การกําหนดขอปฏิบัติที่ชายฉกรรจสัญชาติไทยทุกคนเมื่ออายุครบ 18 ป ตองมาขึ้นทะเบียนเปนไพร

สม สังกัดมูลนายและถูกสงไปรับใชพระบรมวงศานุวงศ และครอบครัวของขุนนางเปนเวลา 2 ป แลว

มาสังกัดเปนไพรหลวง เขารับราชการตามกรมกองที่สังกัดราชธานี เรียกวา “เขาเวร” ไพรเหลานี้

จะตองถูกเกณฑแรงงานรับใชหลวงโดยเขาเดือนเวนเดือน ตามกําหนดปละ 6 เดือน แตหากไพรหลวง

ผูใดมีถ่ินอาศัยอยูหัวเมืองช้ันนอก จะมีฐานะเปนไพร (หลวง) สวน ไพร (หลวง) กองดาน ไพร (หลวง) 

คงเมือง และไดรับการยกเวนไมตองเขาเวรรับราชการในราชธานี แตตองสงสวยมาแทนการเขาเวรนั้น 

จึงเกิดไพรประเภทท่ี 3 คือไพรสวย 
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   2) ทาส เปนชนชั้นหนึ่งของสังคมในสมัยอยุธยาที่อยูในระดับลางสุดและกฎหมาย

อยุธยาก็ไดยอมรับการเปนทาส ซึ่งมีบทบัญญัติตาง ๆ เกี ่ยวกับทาสไวมากมาย และไดแบงทาส

ออกเปน 7 ประเภท ดังนี ้

    ก. ทาสสินไถ เปนบุคคลท่ีมีหนี้สินมากมายจนไมสามารถหามาชดใชได จึงตองไป

เปนทาสของเจาหนี้หรือกรณีนายเงินนําทาสไปขายใหแกนายเงินใหม แตตอมานายเงินใหมไมพอใจ

ทาสผูนั้นจะนําไปคืนแกผูขาย แตผูขายไมรับคืน เมื่อเรื่องถึงขั้นฟองรองกันในศาล หากผูใดนําเงินมา

ไถทาสผูนั้นออกจากศาล ทาสนั้นจะตกเปนทาสสินไถแกผูมาไถตน 

    ข. ทาสเกิดในเรือนเบี้ย คือ บุคคลที่กํานิดขึ้นมาในขณะที่บิดามารดาเปนทาส 

บุตรนั้นจะตองเปนทาสตอไป 

    ค. ทาสไดมาแตบิดามารดา คือ บุตรท่ีตามบิดามารดาไปอยูกับนายเงิน ตองตก

เปนทาสของนายเงินดวย 

    ง. ทาสทานให คือ ทาสท่ีนายเงินคนหนึ่งใหหรือขายใหแกนายเงินอีกคนหนึ่ง 

    จ. ทาสอันไดชวยเหลือในยามตองโทษทัณฑ คือ นายเงินไดชวยเหลือใหผูใดผู

หนึ่งพนโทษแผนดิน ผูนั้นจะตองตกเปนทาสของผูชวยเหลือ 

    ฉ. ทาสอันไดเลี้ยงมาเมื่อเกิดเหตุทุพภิกขภัย คือ เมื่อเกิดความอดอยากเนื่องจาก

เหตุใดก็ตาม เมื่อมีผูมาชวยเหลือนําไปเล้ียงดู จะตองตกเปนทาสของผูเล้ียงดูนั้น 

    ช. ทาสอันไดดวยเชลย หรือทาสเชลย คือทาสที่ถูกจับตัวเปนเชลยจากการทํา

สงคราม 

   โอกาสท่ีทาสจะหลุดจากความเปนทาส ไดแก (ภารดี มหาขันธ, 2527 : 17-18) 

    ก. เมื่อนายเงินใหทาสบวชเปนภิกษ ุหรือสามเณร หรือนางชี ก็ถือไดวาหลุดพน

จากความเปนทาส แมผูนั้นจะลาสิกขาบทแลวจะเอามาเปนทาสอีกไมได 

    ข. นายเงินใหทาสไปทําสงครามแลวถูกจับเปนเชลย เมื่อหลุดรอดออกมาไดก็จะ

พนจากความเปนทาส 

    ค. ทาสฟองนายวาเปนกบฏ หากสอบสวนแลวเปนตามจริงใหทาสผูนั้นพนจาก

ความเปนทาส 

    ง. นายเงิน พอ พี่นอง หรือลูกหลานของนายเงินเอาทาสมาเปนภรรยา ใหทาสผู

นั้นเปนไท ลูกท่ีเกิดมาใหเปนไทดวย 

    จ. ทาสที่ไดรับการไถถอน จะไถถอนตนเอง หรือมีผูอื่นมาเปนผูไถถอนใหก็ได 

   3) ชนชั้นพระสงฆ เปนชนช้ันท่ีทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือมระหวางชนช้ันผูปกครองกับชน

ช้ันผูถูกปกครองเขาดวยกัน ซึ่ง หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช (ม.ป.ป. อางใน สมบัติ ธํารงธัญญวงศ, 

2547 : 123) ไดอธิบายชนช้ันพระสงฆวา พระสงฆในสังคมอยุธยามีเปนจํานวนมากซึ่งดํารงอยูไดโดย

อาศัยการทําบุญของราษฎร ในคณะสงฆนั้นมีทั้งเจานายและขุนนางที่เคยเปนขาราชการรวมอยูดวย 
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แตสวนใหญจะเปนไพร คนในสมัยอยุธยานิยมออกบวชเพราะเมื่อบวชแลวไมตองเสียภาษีและยกเวน

การถูกเกณฑแรงงาน มีบางคนที่บวชเพื ่อหลบหนีจากการถูกเกณฑแรงงาน ซึ ่งเปนปญหาตอ

พระพุทธศาสนาของไทย เพราะคนท่ีหนีมาบวชนี้ไมไดศรัทธาในพระศาสนาอยางแทจริง มีการปฏิบัติ

พระธรรมวินัยยอหยอน ดังนั้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ ไดทรงแกปญหานี้โดยจัดใหมีการสอบ

ความรูพระสงฆท่ัวราชอาณาจักรเปนครั้งคราว หากพระสงฆรูปใดสอบไมผานเกณฑท่ีกําหนด ก็จะให

สึกจากสมณเพศและถูกสักเลกเขาสังกัดกรมกองในราชการ แตการจัดสอบความรูพระสงฆนี้ เปนผลดี

ตอพระศาสนาเพราะเปนการสงเสริมใหพระภิกษุสงฆไดศึกษาพระปริยติธรรมมีความรูสูงข้ึนไปดวย 

   แมวาคณะสงฆ จะมีจํานวนสมาชิกไมมาก แตก็เปนคนอีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญ

ตอสังคมอยุธยาทั้งในดานการอบรมศิลปะวิทยาการ และการเขามาทําหนาที่เปนตัวกลางเชื ่อม

ระหวางชนชั้นปกครอง (พระมหากษัตริย เจานาย ขุนนาง) กับพวกไพร หรือสามัญชน นอกจากนี้ 

พิสิฐ เจริญวงศ คงเดช ประพัฒน และศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล (2551 : 142) ไดจําแนกคณะสงฆซึ่ง

ประกอบดวยสมาชิก 2 พวก คือ พวกที่บวชตลอดชีวิตซึ ่งนับเปนแกนหลักของคณะสงฆ พวกนี้มี

จํานวนไมมากแตมีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือสงเคราะหแกประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ 

สวนอีกพวกหนึ่งเปนพวกที่มาบวชอยูชั่วคราวซึ่งอาจจะเปนพวกไพรท่ีหนีจากเจาขุนมูลนายท่ีกดข่ีมา

บวชเปนพระเพือ่ใหพนจากภยันตราย พวกนี้นับเปนสวนตอเติมท่ีไมคงท่ี นอกจากนั้นคณะสงฆยังเปน

กลุมคนท่ีรวมชนช้ันตาง ๆ ในสังคมเขาไวดวยกัน เนื่องจากสังคมอยุธยาไมมีการกีดกันวาชนช้ันไหนจึง

จะบวชเปนพระสงฆได 

   นอกจากบทบาทในฐานะผูนําที่ใกลชิดกับประชาชนแลววัดและพระสงฆในในชวง

ปลายอยุธยายังมีบทบาทอื่น ๆ ท่ีคลายคลึงและแตกตางจากในชวงกอนหนานั้น เชน วัดเปนท่ีหลบภัย

ทางการเมืองของผูท่ีเพล่ียงพล้ําหรืออยูในฐานะท่ีเสียเปรียบทางการเมือง และพระสงฆรับอาราธนาไป

เกล่ียกลอมคูตอสูทางการเมืองฝายใดฝาหนึ่งใหยอมจํานนตออีกฝายหนึ่ง เปนตน 

   สรุปไดวาชนช้ันพระสงฆเปนกลุมคนในสังคมท่ีแตกตางจากชนช้ันอื่นไนแงท่ีวาแมจะ

มีจํานวนไมมาก แตกระจายไปอยู ทองถิ ่นตางๆ  ทั่วพระราชอาณาจักรและไดมีสวนชวยเหลือ

สงเคราะหประชาชนในดานตาง ๆ ตลอดจนเปนผูอบรมศิลปะวิทยาการ วัดจึงเปนศูนยกลางของ

ประชาชนในชนบทและพระสงฆก็มีฐานะเปนผูนําสังคมทางออมท่ีสําคัญตลอดมาจนถึงปจจุบัน 

 ดังนั้นระบบการบริหารราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสรุปแลวในชวงตนไดสรางสรรค

ความเจริญทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโดยใชลักษณะการปกครองแบบเทวราชาพระมหากษัตร

มีฐานะประดุจสมมุติเทพอันเปนคติความเช่ือพื้นฐานมาจากลัทธิพราหมณและขอมไดรับอิทธิพลนี้และ

ถายทอดมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยา โครงสรางทางสังคมในสมัยอยุธยาประกอบดวยชนช้ันปกครองคือ

พระมหากษัตริย ขุนนาง ชนชั้นผูถูกปกครองไดแกไพร และทาส รวมทั้งพระสงฆซึ ่งมีบทบาทเปน

ตัวเช่ือมระหวางชนช้ันผูปกครองกับชนช้ันผูถูกปกครองเขาดวยกัน โดยการปกครองในสมัยอยุธยานี้มี

ระบบการปกครองโดยใชจตุสดมภเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบราชการใหดําเนินไปได แม
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ภายหลังจะมีการปรับปรุงโครงสรางบางแตระบบนี้ก็ยังใชอยูจนสิ้นยุคอยุธยาและตอเนื่องถึงสมัยกรุง

ธนบุร ี

3. ระบบบรหิารราชการสมยักรงุธนบรุ ี

 สมัยอาณาจักรธนบุรี บานเมืองอยูในภาวะสงครามเพื่อสรางความเปนปกแผนของชาติจาก

การเสียเอกราชในสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชเวลาไปกับการทําสงครามเพื่อกอบกูเอก

ราชและสรางความเปนปกแผนของบานเมืองจนเกือบตลอดรัชกาล ประกอบกับทรงครองราชยสมบัติ

เพียง 15 ป ดังนั้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการบริหารกิจการบานเมืองและระบบราชการจึงไม

ปรากฏชัดเจน ระบบการปกครองสวนใหญคงเปนเชนเดียวกับระบบการปกครองสมัยอยุธยาตอน

ปลายคือภายหลังการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 3.1 ลักษณะทัว่ไปของสมยักรงุธนบรุ ี(ภายหลงัการเสยีกรงุ พ.ศ. 2310) 

 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ. 2310 พระพิมลธรรม ซึ่งพบเห็นความพินาศของอาราจักร

อยุธยาดวยตนเอง ไดบรรยายถึงสภาพสังคมในชวงนั ้นอันเปนผลกระทบจากการสงคราม ดังนี ้ 

(สมเด็จพระวันรัตน, 2521 : 410-412) 

 “... มนุษยสมัยนั้น คุมกันเปนหมูเปนพวก ปลนชิงเขาเปลือกเขาสาน เกลือเปนอาทิ ได

อาหารบาง มิไดบาง ซูบผอมลง เนื้อเลือดก็ลดนอยไป รุมรึงอยูดวยทุกขยากสาหัส ตายไปบางไมตาย

บาง ประชาชนไดถึงความวิโยค 2 ประการคือ ญาติวิโยค 1 สมบัติวิโยค 1 ไดปราศจากเมตตาจิตซึ่ง

กันและกัน อันภัยเกิดแตความหิวหากบีบค้ันหนักเขาแลว ก็ไมสามารถจะเอื้อเฟอตอพระพุทธรูปและ

พระธรรมพระสงฆได ไดเล้ียงชีพของตนเองดวยความคับแคน 

 ฝายภิกษุท้ังหลาย เมื่อไมไดอาหารบิณฑบาตจากทายกแลว ก็เหนื่อยยากลําบากเขา...ไดพา

กันสึกออกหาเล้ียงชีวิตตามสติกําลัง 

 บางพวกท่ียังรักษากาสาวพัสตรอยู ก็อุตสาหะพยุงกายดวยการแสวงหานาเวทนายิ่งนัก ได

ฉันบางไมไดฉันบาง ก็มีรูปกายวิปริต สะพรั่งไปดวยเกลียวหนังและเสนเอ็นก็ไมเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

ไดหมดอาลัยรักษาพระพุทธรูปและพระธรรมไวไมได พากันสําเร็จอยูตามสถานอันสมควร 

 ฝายมิจฉาทิฏฐิท้ังหลาย ก็ทําอันตรายแกพระพุทธรูป พระธรรมวินัยไตรปฎก เมื่อขาดความ

รักษาเสียแลวก็วินาศไปตาง ๆ...” 

 สวนมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ซึ่งเขามายังอยุธยาในชวงสงครามเสียกรุงและอยูตอมาจนถึง

สมัยธนบุรีไดบรรยายไวในทํานองเดียวกันซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ประชุม

พงศาวดาร ภาคท่ี 36, 2470 : 206-371) ไววา 

 “...ในระหวางที่พระยาตากพระเจาแผนดินใหมของกรุงสยาม ไดทรงทําใหบานเมือง

ใกลเคียงกัน สะทกสะทานกลัวเดชานุภาพไปหมดนั้น พวกไพรฟาขาแผนดินตองไดรับความเดือดรอน 

ตองลมตายวันละมาก ๆ เพราะอาหารการกินอัตคัดกันดารอยางที่สุด ในปนี ้มีคนตายมีจํานวน

มากกวาเมื่อครั้งพมาเขามาตีกรุงศรีอยุธยา...ตามวัดตามวาก็รางไปหมด เพราะพวกพรสงฆไดหนีท้ิงวัด
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ไปส้ิน ผาเหลืองเวลานี้ไมใครจะมีไดนับถือเหมือนแตกอนแลว และถาใครข้ึนครองผาเหลืองในเวลานี้ก็

ตองอด การท่ีเปนเชนนี้ไมเฉพาะแตในกรุงและตําบลใกลเคียง แตพระเจาแผนดินเสด็จยกทัพไปท่ีใดก็

เปนเชนนี้ท่ัวไป เชนเมืองพิษณุโลก นครราชสีมา เพชรบุรี นครศรีธรรมราชและภูเก็ต เปนตน...” 

 นอกจากนี้ สายชล วรรณรัตน (2551 : 30) ไดอธิบายลักษณะของอาณาจักรธนบุรี หลัง

การลมสลายของอาณาจักรอยุธยาวา ในดานการเมือง เมื่ออาณาจักรอยุธยาลมสลายและสมเด็จพระ

เจาตากสินพยายามท่ีจะสถาปนาอาณาจักรข้ึนมาใหมนั้น ผูนําทางการเมืองในทองถ่ินตาง ๆ พยายาม

ต้ังตัวเปนอิสระในรูปของอาณาจักรเล็ก ๆ ไดแกพระเจาฝางในภาคเหนือ เจาพระยาพิษณุโลกในแถบ

พ ิษณ ุ โลก นครสวรรค   พระยานครศร ีธรรมราช ในภาคใต  กรมหม ื ่น เทพพ ิพ ิธ  ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงสถาปนาอํานาจเหนือหัวเมืองเหนือแถบพิษณุโลก พิจิตรและ

และหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบเมืองนครราชสีมาไดในป พ.ศ. 2311 ปตอมาก็ไดหัว

เมืองในภาคใต โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหนครศรีธรรมราชเปล่ียนฐานะจากการเปนเมืองเอกมา

เปนเมืองประเทศราช ผูครองนครศรีธรรมราชมีฐานะกษัตริยซึ่งปกครองเมืองประเทศราชอันมีหัว

เมืองในภาคใตหลายเมืองเปนบริวาร พ.ศ. 2313 และหลังจากนี้ไปก็ตองทําสงครามอีกเปนระยะ ๆ 

ระหวางป พ.ศ. 2318-2321 ตองทําสงครามกับพมา ซึ่งพยายามจะกลับเขามามีอิทธิพลในลานนาไทย

และลุมแมนํ้าเจาพระยา พ.ศ. 2322 ไดตีเมืองจันทรและในปสุดทายกอนเกิดรัฐประหารกองทัพก็ยก

ไปตีเขมร 

 จะเห็นไดวาตลอดชวงสมัยกรุงธนบุรี สังคมหาไดอยู ในสภาวะปกติสุข อยางไรก็ตาม

หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาเพียงสองป สมเด็จพระเจาตากสินทรงเปนผูนําในการสรางอาณาจักร

ขึ้นใหมไดสําเร็จ หลังจากนี้ทรงดําเนินการฟนฟูระบบและสถาบันที่สําคัญเพื่อสรางเสถียรภาพของ

อาณาจักร 

 3.2 ลักษณะของระบบบรหิารราชการแผนดนิในสมยักรงุธนบรุ ี

 การปกครองสมัยกรุงธนบุรีใชรูปแบบเดียวกันกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตานปลาย กลาวคือ มี

องคพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แบงการปกครอง

ออกเปน 3 สวน คือ (นคร พันธุณรงค, 2524 : 45-47) 

  3.2.1 การปกครองสวนกลาง มีอัครมหาเสนาบดี2 ตําแหนง คือ 

   1) สมุหนายก (จาพระยาจักรีศรีองครักษ) มีหนาท่ี ดูแลปกครองหัวเมืองฝายเหนือ

แลอีสาน เหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีมีสมุหนายกที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง 2 ทาน 

คือ เจาพระยาจักรี (แขก) และเจาพระยาจักรี (ทองดวง) 

   2) สมุหกลาโหม (เจาพระยามหาเสนาบดี) มีหนาท่ี ปกครองดูแลหัวเมืองฝายใตแต

ถูกลดอํานาจมาตั้งแตสมัยกรุศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีจึงไมคอยมีบทบาทหรือไดรับการยกยอง

เทาไรนัก 
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  นอกจากนี้ยังมีตําแหนงจตุสดมภซึ่งเปนเสนาบดีท่ีมีความสําคัญเชนกัน คือ 

   1) กรมเวียง (พระยายมราช) 

   2) กรมวัง (พระยาธรรมาธิกรณ) 

   3) กรมนา (พระยาพิพัฒนโกษา) 

   4) กรมนา (พระยาพลเทพ) 

  เสนาบดีท้ัง 4 ไมไดมีเฉพาะในเมืองหลวงเทานั้น ทางกรุงธนบุรียังแตงต้ังจตุสดมภท้ัง 4 

ตามหัวเมืองพระยามหานครโดยท่ัวไปดวย 

  นอกจากความรับผิดชอบตามชื่อของกรมแลวกรมวังยังทําหนาที่เกี่ยวกับศาลในนาม

ของพระมหากษัตริย และแตละกรมมีสิทธิจัดตั้งศาลของตนเองเพื่อใชพิจารณาคดีเฉพาะเรื่องของแต

ละกรม  

  3.2.2 การปกครองสวนภูมิภาค สามารถแบงออกได ดังนี ้

   1) หัวเมืองชั ้นใน ไดแก หัวเมืองเล็ก ๆ ที่ตั ้งอยู รอบ ๆ พระนคร มีจาเมืองเปน

หัวหนาผูปกครองหรือเรียกอีกอยางวา ผูรั้ง และมีคณะกรรมการเมืองประกอบดวย แพง (ศาล) และ

ศุภมาตรา (ภาษี) อํานาจการบังคับบัญชาเปนของจตุสดมภจากเมืองหลวงเขาควบคุมใกลชิด หัวเมือง

ช้ันใน ไดแก เมืองพระประแดง เมือนนทบุรี เมืองสามโคก (ปทุมธานี) เปนตน 

   2) หัวเมืองชั้นนอก ตั้งอยูไกลพระนครออกไป แบงเปนหัวเมืองช้ันเอก โท ตรี และ

จัตวา ตามขนาดและความสําคัญ มีเจาเมืองปกครองที่มาจากเชื้อพระวงศหรือไดรับการแตงตั้งจาก

เมืองหลวงหรือขุนนางผูใหญท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาราชการภายในเมืองไดเต็มท่ี และมีคณะกรรมการ

เมืองที่สงมาจากเมืองหลวง เชน คณะแพง ศุภมาตรา และจตุสดมภ เปนตน เพื่อมาชวยราชการ 

เนื่องจากหัวเมืองช้ันนอกนี้จะมีเมืองเล็กๆ อยูภายใตการปกครองดวย 

   3) เมืองประเทศราช สมัยกรุงธนบุรีใหดําเนินการปกครองเหมือนสมัยกรุศรีอยุธยา 

คือ เมืองประเทศราชมีหนาที่สงตนไมเงินตนไมทองและบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริยในเมือง

หลวง ละเมื่อเมืองหลวงมีสงครามสามารถจะเกณฑทหารและขอเสบียงอาหารจากเมืองประเทศราช

ไดตามสมควร เมืองประเทศราชนี้ไดแก เชียงใหม ลานชาง หลวงพระบาง เวียงจันทรและจําปาศักดิ์ 

เขมร นครศรีธรรมราชและเมืองปตตานี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองนครศรีธรรมราชไมนับวาเปนเมือง

ประเทศราช แตมาในสมัยกรุงธนบุรีถูกยกใหเปนเมืองประเทศราชเพื่อชวยควบคุมหัวเมืองฝายใต

ท้ังหมด  

  การปกครองสวนทองที่ การปกครองสวนทองที่ในสมัยกรุงธนบุรียังคงใชพระราช

กําหนดเดิมเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ (มาตยา อิงคนารถ และคณะ, 2529 : 107) 

   1) บาน มีผูใหญบานเปนหัวหนา 

   2) ตําบล มีกํานันเปนหัวหนา 

   3) แขวง มีหมื่นแขวงเปนหัวหนา 
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   4) เมือง มีเจาเมืองหรือผูรังเปนหัวหนา 

 ดังนั ้นสมัยกรุงธนบุรี จึงเปนระยะหัวเลี ้ยวหัวตอระหวางสมัยแหงการแตกสลายของ

อาณาจักรและสมัยของการฟนฟูอาณาจักรข้ึนมาใหม ระยะเวลา 15 ปของสมัยกรุงธนบุรีนี้เริ่มขึ้นใน

ลักษณะที่สังคมเต็มไปดวยความปนปวนเนื่องจากสงคราม และสิ้นสุดลงดวยปญหาการเมืองภายใน 

สมเด็จพระเจาตากสินแมจะฟนฟูระบบและสถาบันตาง ๆ ขึ้นมาใหมได แตอาณาจักรยังมีปญหาอีก

มาก พระองคจึงไมสามารเสริมสรางฐานอํานาจและบารมีใหแข็งแกรงและเปนท่ียอมรับพอท่ีจะรักษา

พระราชอํานาจไวได 

4. ระบบบรหิารราชการไทยสมยักรงุรตันโกสนิทร 

 สถานการณในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ มีทั้งความสืบเนื่องในลักษณะท่ีสืบทอดมาต้ังแต

สมัยกรุงศรีอยุธยา ขณะเดียวกันสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็มีความเปลี่ยนแปลงอุบัติขึ้นตามสภาวะ

แวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม อยางไรก็ตามชวงเวลาดังกลาวนี้นับเปนยุคสมัยที่ประเทศไทยผาน

วิกฤตการณถึง 2 ครั้งนับจากสภาวะวิกฤตจากการเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 และอีกชวงหนึ่ง

คือ การกอบกูสถานการณจากความวุนวายในปลายสมัยพระเจากรุงธนบุรี นับจาก พ.ศ. 2325 เปน

ตนมา จึงเปนยุคสมัยแหงการสถาปนาความมั่นคงแหงรัฐ การจัดระเบียบสังคม และการฟ นฟู

เศรษฐกิจ เพื่อความรุงเรืองของราชอาณาจักรเปนสําคัญจวบจนถึงปจจุบันโดยมีระยะเวลาเปล่ียนผาน

ในแตละสมัยซึ่งผูเขียนไดแบงระบบการบริหารราชการเปน 3 ชวงเวลา ประกอบดวยระบบบริหาร

ราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ระบบบริหารราชการสมัยรัชกาลท่ี 5 และระบบบริหารราชการ

สมัยการปกครองตามรัฐธรรมนูญ มีสาระสําคัญแตละชวง ดังนี้ 

 4.1 ระบบบรหิารราชการสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 62) ไดอธิบายถึงสภาพของกรุงรัตนโกสินทรตอนตนวา กรุง

รัตนโกสินทรสถาปนาขึ้นเปนราชธานีเมื่อ พ.ศ. 2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช ปฐมบรมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ซึ่งไดทรงยายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝงกรุงเทพ ใน

ดานระบบบริหารราชการยังคงเปนไปตามแบบสมัยกรุศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี คือพระมหากษัตริย

ทรงมีอํานาจสูงสุดและไดเพิ่มความเหมาะสมเพื่อใหเปนระเบียบแบบแผนและเปนธรรมแกราษฎรมาก

ขึ้นโดยไดกําหนดใหมีการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารบานเมือง 3 ชุด เรียกวา 

“กฎหมายตราสามดวง” มีตราคชสีห ราชสีห และบัวแกว การประทับตราดังกลาวเปนเครื่องแสดงให

เห็นขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใชทั่วราชอาณาจักรและใชเปนกฎหมายปกครองบานเมืองจนถึง

กลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) 

 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงเปนแบบสมัย

อยุธยา นั่นคือการแบงการปกครองออกเปนสองสวนคือ การปกครองสวนกลางหรือราชธาน ีและการ

ปกครองสวนภูมิภาค มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (ประจักษ พันธชูเพชร, 2543 : 46-47) 
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  4.1.1 การปกครองราชธานี มีอัครเสนาบดี 2 ตําแหนง คือเจาพระยามหาเสนาเปน

ผูบังคับบัญชาสมุหกลาโหม และเจาพระยาจักรีเปนผู บังคับบัญชาสมุหนายก กับเสนาบดีอีก 4 

ตําแหนงท่ีเปนผูบังคับบัญชาจตุสดมภคือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา 

   1) สมุหกลาโหม เปนผูควบคุมดูแลงานดานทหาร และมีอํานาจบังคับบัญชาท้ังฝาย

พลเรือนและฝายทหารในหัวเมืองฝายใต 

   2) สมุหนายก เปนผูควบคุมดูแลงานดานพลเรือนและจตุสดมภ มีอํานาจบังคับ

บัญชาท้ังฝายพลเรือนและฝายทหารในหัวเมืองฝายเหนือ 

   3) กรมเวียง มีเจาพระยายมราชเปนเสนาบดีดูแลภายในพระนครหรือราชธานีและ

บังคับบัญชาศาลพิจารณาความผิดอุกฉกรรจมหัตโทษ 

   4) กรมวัง มีเจาพระยาธรรมาธิกรณเปนเสนาบดีดูแลในพระราชวัง รวมท้ังมีอํานาจ

ในการชําระคดีความ นั่นคือศาลทุกศาลท่ีไมไดสังกัดกรมกองอื่นทั่วราชอาณาจักรใหข้ึนตอกรมวังอัน

รวมถึงการสงยกกระบัตรออกไปยังหัวเมืองตางๆ ดวย 

   5) กรมคลัง มีเจาพระยาพระคลังเปนเสนาบดี ดูแลเกี่ยวกับพระราชทรัพย ติดตอ

คาขายกับตางประเทศ และมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองภาคตะวันออก 

   6) กรมนา มีเจาพระยาพลเทพเปนเสนาบดีดูแลรักษานาหลวง เก็บภาษีขาว 

พิจารณาคดี อันเกี่ยวกับท่ีนาและสัตวท่ีใชในกิจการทํานา 

  4.1.2 การปกครองสวนภูมิภาค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช ทรงใหสมุหกลาโหมควบคุมดูแลหัวเมืองฝายใต สมุหนายกควบคุมดูแลหัวเมืองฝายเหนือ 

และกรมคลังควบคุมดูแลหัวเมืองฝายตะวันออก และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ ไดมี

การตัดทอนอํานาจเจาเมืองตาง ๆ ลง โดยการดึงอํานาจการแตงตั้งขาราชการตําแหนงสําคัญ ๆ อัน

เปนอํานาจของเจาเมืองคืนสูสวนกลาง หมายความวาตําแหนงเจาเมืองจะถูกแตงต้ังโดยกษัตริย สวน

อํานาจในการแตงต้ังปลัดและขาราชการอื่นท่ีเคยเปนของเจาเมืองใหตกเปนอํานาจของสมุหนายก สมุ

หกลาโหม หรือเสนาบดีกรมคลังแลวแตกรณีวาหัวเมืองนั้นอยูในการควบคุมดูแลของใคร 

  ในหัวเมืองจะมีการแบงออกเปนหัวเมืองเอก หัวเมืองโท หัวเมืองตรี และหัวเมืองจัตวา 

ซึ ่งหัวเมืองจัตวาเปนหัวเมืองเล็กใกลราชธานี มีผู รั ้งเปนเจาเมืองปกครอง ตอมาในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ไดทรงเพิ่มตําแหนง “ผูกํากับราชการ” ซึ่งมี

ฐานะสูงกวาเสนาบดีเพื่อทําหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแกเสนาบดีในกรมตาง ๆ แทนพระมหากษัตริย 

  การปกครองหัวเมืองประเทศราชทรงเอาแบบอยางจากอยุธยา นั่นคือมีการแตงตั ้ง

บุคคลที่จงรักภักดีและยอมสวามิภักดิ์ตอราชวงศเปนเจาเมืองและใหปกครองกันเอง ซึ่งทางกรุงเทพ

จะไมเขาไปยุงเกี่ยวในเรื่องบริหารปกครองภายในเมืองประเทศราช แตเมืองประเทศราชจะตองสง

ตนไมเงินตนไมทองและเครื่องราชบรรณาการมากรุงเทพ เพื่อเปนการแสดงถึงความสวามิภักดิ์ตาม

กําหนดเวลาท่ีกําหนดไว 
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  วิธีการที่ใชในการควบคุมหัวเมืองชั้นนอกใหมีความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย

และราชบัลลังก ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน กระทําโดยผานพิธี

การ ดังตอไปนี้ (ไพบูลย ชางเรียน, 2520 : 75) 

   1) พระมหากษ ัตร ิย ส งข าราชการจากส วนกลางค ือ ยกกระบ ัตร (Public 

Prosecutor) ซึ่งข้ึนตรงตอพระมหากษัตริย ไปประจํายังหัวเมืองตาง ๆ โดยมีหนาท่ีใหคําปรึกษาดาน

กฎหมายและเปนผูคอยสอดสองดูแลการบริหารหัวเมืองของเจาเมืองเพื่อรายงานตอพระมหากษัตริย 

ทําใหเจาเมืองในหัวเมืองนั้นๆ ไมสามารถกระทําการใดๆ ท่ีเปนภัยตอราชบัลลังกได 

   2) การใชระบอบนางตองหาม (Royal Harem) คือหากเจาเมืองมีธิดาก็จะสงไปเปน

นางสนมหรือนางตองหามของพระมหากษัตริย ซึ ่งเปนการสรางสัมพันธระหวางเจาเมืองและ

พระมหากษัตริย อีกท้ังเปนตัวประกันไมใหเจาเมืองผูเปนบิดาทําการทรยศ ในทางกลับกันธิดาท่ีสงมา

เปนนางตองหามในราชวังก็จะลวงรูเหตุการณบานเมืองภายในพระราชวังจึงอาจเปนไสศึกไดเชนกัน 

   3) การถือนํ้าพิพัฒนสัตยา (Drinking the Water of Allegiance) โดยบังคับใหเจา

เมืองทุกคนตองเขารวมประเพณีนี้ ซึ่งเปนพิธีที่ใชความเชื่อทางศาสนาเปนเครื่องมือใหผูดื่มเกรงกลัว

ภัยอันอาจจะเกิดข้ึนจากการไมจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยอันเปนการผิดคําสาบานท่ีใหไว 

   4) วิธีลงโทษที่รายแรง (Negative Sanction) คือพระมหากษัตริยทรงมีพระราช

อํานาจเปนลนพนในการลงโทษผูท่ีคิดกบฏ และโทษของการกอกบฏก็เปนโทษท่ีรายแรง เชน ประหาร

ชีวิตเจ็ดช่ัวโคตร การริบราชบาตรคือยึดทรัพยสมบัติ ศักดินา ลูกเมีย และตําแหนง เปนตน 

 ระบบราชการในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ก็ยังคงไวซึ่งรูปแบบของสมัยอยุธยาท่ีใชมาต้ังแต

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นั่นคือระบบมูลนาย อันหมายถึงผูที่รับมอบหมายใหควบคุมและ

บังคับบัญชากําลังคนที่เปนไพร มูลนายจะมีการแบงเปนระดับการบังคับบัญชา โดยมูลนายที่อยูใน

ระดับท่ีตํ่ากวาจะอยูภายใตการบังคับบัญชาของมูลนายท่ีอยูในระดับท่ีเหนือกวา มูลนายแตละระดับ

จะมีตําแหนง บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม และศักดินาเปนเครื ่องกําหนดสิทธิและหนาที่ มูลนายแบง

ออกเปน 2 ประเภทคือ (อัจฉราพร กมทุพิศมัย, 2551 : 294) 

  1) มูลนายโดยกําเนิด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ “สกุลยศ” และ “ราชอิสริยยศ” 

สําหรับสกุลยศเปนยศที่มีมาตั้งแตกําเนิด ประกอบดวย เจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา ตอมาใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ จึงมีการเพิ่มยศ หมอมราชวงศ และหมอมหลวง แตเมื่อพนจาก

หมอมหลวงก็จะสิ้นสุดสกุลยศ และมีสิทธิเพียงเติมคําวา “ณ อยุธยา” ตอทายนามสกุลเพื่อเปน

เครื่องบงชี้วาเปนตระกูลที่เกี่ยวของกับราชวงศจักรี สวนอิสริยยศเปนยศที่ไดรับพระราชทานจาก

พระมหากษัตริย อิสริยยศไดแก กรมพระยา กรมหลวง กรมขุน และกรมหมื่นผูที่ไดรับพระราชทาน

อิสริยยศเรียกวา “ทรงกรม” 
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  2) มูลนายโดยตําแหนง หมายถึง กลุมผู ปกครองที่มีตําแหนงทางราชการ มูลนาย

ประเภทนี้จึงอาจเปนไดทั้งมูลนายโดยกําเนิด นั่นคือความเปนมูลนายขึ้นอยูกับตําแหนงไมใชฐานะ

หรือชาติกําเนิด ไดแก สมเด็จเจาพระยา เจาพระยา พระยา ขุน หลวง หมื่น โดยมีศักดินากํากับ 

 จะเห็นไดวาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ระบบราชการมีการเปดโอกาสใหสามัญชนเขา

มารับราชการได โดยมิไดกีดกันตําแหนงเฉพาะลูกหลานของขุนนางดังท่ีเคยกระทํามา ท้ังนี้เพราะเปน

ระยะกอรางสรางเมืองซึ่งรัฐตองการบุคคลเขามาทํางาน ประกอบกับจํานวนขุนนางที่มีอยู เดิมมี

จํานวนไมเพียงพอ 

 จวบจนครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยนี้บานเมืองเริ ่มไดรับอิทธิพลจากภัยคุกคามของ

มหาอํานาจตะวันตกและลัทธิลาอาณานิคมจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบการปกครองใหทันสมัย

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามนั้น โดยรับเอาแนวคิดจากประเทศตะวันตกเปนแนวทางในการปรับปรุง โดย

มุงเนนประสิทธิภาพทางการบริหารและใชเทคโนโลยีใหม ๆ จากตะวันตก จึงไดมีการจางชาว

ตางประเทศเขารับราชการในกรมกองตาง ๆ เพื ่อใหคําปรึกษาและจัดวางระบบการปฏิบัติงาน 

นอกจากนั้นยังจางชาวตางประเทศปฏิบัติหนาท่ีเปนกงสุลไทยในตางประเทศอีกดวย 

 การปรับปรุงระบบบริหารราชการสมัยรัชกาลท่ี 4 ทําไดไมมากนักเนื่องจากไดทรงสวรรคต

เสียกอนแตก็ถือเปนจุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

 จะเห็นไดวาระบบบริหารราชการในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นจะมีลักษณะแบบสมัย

กรุงศรีอยุธยา มีโครงสรางการปกครองยังคงยึดตามแบบฉบับในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ

คือ เปนแบบจตุสดมภ มีอัครมหาเสนาบดี 2 ฝายคือ สมุหนายกซึ่งดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ 

และสมุหกลาโหมดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใต นอกจากนี้ยังมีระบบมูลนายซึ่งเปนระบบแบงกลุม

ชนไดอยางนอย 3 กลุมคือ มูลนาย ไพรและทาส 

 4.2 ระบบบรหิารราชการไทยในสมยัรชักาลที ่5 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงประสูติในป พ.ศ. 2396 พระองคทรงขึ้น

ครองราชยเมื่อป พ.ศ. 2411 จนถึง พ.ศ. 2453 รวมระยะเวลาในการครองราชยท้ังส้ิน 42 ป และเปน

ที่ทราบกันโดยทั่วไปวาตลอดระยะเวลาที่พระองคปกครองบานเมืองนั้น พระองคไดสรางความ

เจริญกาวหนาใหแกประเทศอยางมากมาย ตลอดจนทําใหประเทศสยาม (ชื่อในขณะนั้น) เปนที่รูจัก

แพรหลายไปทั่วโลกในบรรดาชาติมหาอํานาจในขณะนั้น โดยเฉพาะอยางยิ ่งในดานระบบบริหาร

ราชการ  

  4.2.1 สภาพทัว่ไปของระบบบรหิารราชการในสมยัรชักาลที ่5 

  กอนสมัยของรัชกาลท่ี 5 นั้น พระองคทานนั้นไดใชระบบจตุสดมภ ซึ่งเปนระบบบริหาร

ที่เริ่มมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมระยะเวลาในการใชระบบนี้กวา 300 ป จนกระทั่งถึงรัชสมัย

รัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนยุคท่ีประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศสกําลังออกลาเมืองขึ้นในแถบนี้ พระองคทรงเห็น

วาระบบบริหารราชการท่ีใชอยูไมเหมาะเหมาะสมจนอาจเปนชองทางนําไปสูการถูกลาเปนเมืองข้ึนได 
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และความไมเหมาะสมของระบบบริหารราชการก็มีอยูหลายประการดวยกันคือ (ณรงค พวงพิศ, 2532 

: 114-115) 

   1) เขตแดนไมแนนอน การมีเขตแดนไมแนนอนอาจเปนชองทางใหอังกฤษซึ่ง

ครอบครองพมา มลายู และฝรั่งเศสซึ่งครอบครองญวน ลาว และเขมรในเวลานั้น ฉวยโอกาสผนวก

เอาดินแดนของไทยไปเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจท้ังสองก็เปนได 

   2) ขาดความเปนเอกภาพในการบริหาร การยึดเอาระบบบริหารราชการแบบเกาซึ่ง

มีการแบงแยกเปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช ตลอดจนมีการแบงหัวเมือง

ฝายเหนือขึ้นกับมหาดไทย (สมุหนายก) และหัวเมืองฝายใตขึ้นกับสมุหกลาโหม และเมืองตะวันออก

ตามปากนํ้าข้ึนกับกรมเจาทา ทําใหขาดความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 

กอใหเกดิปญหามากมาย เชน ปญหาในการรักษาระเบียบแบบแผนทางการปกครองใหอยูในมาตรฐาน

เดียวกัน ปญหาในเรื ่องการประสานงาน ทําใหเกิดความขัดแยงในเรื ่องความคิดเห็น เกิดความ

ส้ินเปลืองเจาหนาท่ีและคาใชจายท่ีไมจําเปนเนื่องจากทํางานซํ้าซอนกัน 

  จากสภาพปญหาโดยรวมดังกลาว รัชกาลที่ 5 ทานจึงทรงปรับปรุงการแกไขปญหาการ

บริหารบานเมืองทั้งกิจการภายนอกและกิจการภายในประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบบริหาร

ราชการ พอสรุปได ดังนี้ (เสนห จุยโต, 2559 : 14-15) 

   1) ลกัษณะการบรหิาร 

    1.1) ระบบบริหารราชการสวนกลาง แบงการบริหารออกเปนกระทรวงตาง ๆ 

กําหนดอํานาจหนาที่แตละกระทรวงเปนสัดสวน โดยมีเสนาบดีเปนผูบังคับบัญชาแตละกระทรวง 

ยกเลิกตําแหนงอัครมหาเสนาบดีทั ้ง 2 คือ สมุหกลาโหมและสมุหนายก จัดใหมีระบบเงินเดือน

ขาราชการไดร ับแบบเดียวกันทุกกระทรวงที ่ต ั ้งข ึ ้น กระทรวงที ่ต ั ้งข ึ ้นม ี 12 กระทรวงคือ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัง กระทรวงเมือง 

กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุทธนาธิการ 

กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงมุรธาธิการ ตอมายุบกระทรวงยุทธนาธิการและ

กระทรวงมุรธาธิการไปรวมกับกระทรวงอื่น 

    1.2) ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค จัดใหมีการบริหารแบบ “เทศาภิบาล” 

แบงเขตระบบบริหารราชการออกเปนมณฑลเทศาภิบาล และในแตละมณฑลแบงออกเปนเมือง เมือง

แบงเปนอําเภอ (แขวง) อําเภอแบงเปนหมูบาน โดยออกเปนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสวน

ทองท่ี ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสวนทองท่ี พ.ศ. 2457 

    1.3) ระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น จัดใหมีการบริหารแบบสุขาภิบาล ไดแก

สุขาภิบาลกรุงเทพและสุขาภิบาลหัวเมือง (แหงรกคือสุขาภิบาลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร) ซึ ่ง

ปรากฏวาเปนการบริหารที่ไดผลดี ตอมาจึงไดออกพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2458 โดยแบง

สุขาภิบาลออกเปน 2 ประเภทคือ สุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาลทองท่ี 
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  4.2.2 สภาพเศรษฐกิจ ในยุคนี ้เศรษฐกิจหลักยังคงเปนการเกษตรกรรมโดยอาศัย

ธรรมชาติเปนหลัก โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสนับสนุนชวยเหลือใน

การขุดคลองทําชลประทาน และใชเทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาใชในการเกษตร เชน มีการนํา

เครื่องจักร และปุยมาใช เปนตน ดานการอุตสาหกรรมยังไมเจริญกาวหนาเพราะภาษีอากรขาเขาถูก

กําหนดโดยสนธิสัญญาไมเสมอภาคกับนานาประเทศ ทรงโปรดใหมีการพัฒนาระบบการเก็บภาษี

อากรใหมโดยการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนขึ้นในพระบรมมหาราชวังและตราพระราชบัญญัติสําหรับ

หอรัษฎากรพิพัฒนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 เพื่อทําหนาที่รวบรวมเงินภาษีอากรทั่วประเทศ ซึ่งเดิมมีกรม

ตาง ๆ ทําหนาที่อยูหลายกรมใหมารวมอยูในที่เดียว จึงทําใหรายไดของแผนดินเพิ่มทวีขึ้นอยางมาก 

สามารถนํารายไดมาใชในการทํานุบํารุงประเทศไดมากยิ่งข้ึน โดยมีการตัดถนนเพิ่มจากเดิมอีกหลาย

สาย เชน ถนนสุรวงศ ถนนเยาวราช ถนนราชดําเนินกลาง ถนนราชดําเนินนอก เปนตนและยังโปรด

ใหสรางโรงพยาบาล รถราง รถไฟ ไปรษณียโทรเลขและโทรศัพท เพื่อใหความสะดวกแกประชาชนใน

การติดตอคาขายและการสงขาวคราวถึงกัน สําหรับการคากับตางประเทศ สินคาออกที่สําคัญก็คือ

ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเปนที่ตองการของประเทศทางตะวันตกอยางมาก ไดโปรดใหมีการพิมพ

ธนบัตรใชเปนครั้งแรกจึงทําใหการคาขายสามารถทําไดสะดวกปลอดภัยยิ่งข้ึน 

  4.2.3 สภาพสังคม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดโปรดใหมีการเลิกทาส โดยการเริ่มประกาศใช

พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาส-ลูกไท พ.ศ. 2417 ซึ่งมีลักษณะคอยเปนคอยไปโดยใช

เวลานานถึง 20 ป ระบบทาสจึงหมดไปจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังทรงโปรดใหมีการเลิกไพรอยาง

มีข้ันตอน เพราะไพรนับเปนกลุมคนไทยจํานวนมากในสังคมไทยขณะนั้น ผลจากการเลิกทาสและไพร 

ทําใหประชาชนมีเสรีภาพในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ เปนการยอมรับความเทาเทียมกันของ

คนซึ่งเปนแนวคิดของชาติตะวันตก และเพื่อยังคงระบบการควบคุมกําลังพลไวสําหรับปองกันประเทศ 

และรองรับความเปนไทของคนเหลานี้ จึงเกิดระบบทหารแบบตะวันตกโดยมีการชักจูงใหไพรสมัคร

เขารับราชการทหาร กอใหเกิดทหารอาชีพขึ้น คือชายฉกรรจเมื่ออายุครบ 18 ปบริบูรณจะตองถูก

เกณฑเขารับราชการทหารแทนการเปนไพร จึงนับวาเปนการรวมอํานาจเขาสูสถาบันพระมหากษัตริย

อยางเต็มที่แทนการปลอยใหบรรดาเจาขุนมูลนายควบคุมกําลังพลอยางแตกอน จากการดําเนินการ

ดังกลาวจึงมีการจัดกองทัพสมัยใหมข้ึน คือมีท้ังทหารประจําการ และทหารกองเกิน จึงเกิดมีกองทัพ

แหงชาติที่ศูนยกลางของอํานาจบังคับบัญชารวมกันที่สวนกลางแตเพียงแหงเดียวขึ้นเปนครั้งแรกใน

เมืองไทย 

  4.2.4 ดานการศึกษา มีการสงเสริมการศึกษาอยางกวางขวางและแพรหลาย เริ่มดวย

การต้ังโรงเรียนหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวัง เพื่อใหการศึกษาแกพระบรมวงศานุวงศและบุตรหลาน

ขาราชการ ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนพระตําหนักเดิมสวนกุหลาบ มีการจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก

หลวงขึ้น ตอมาคือโรงเรียนขาราชการพลเรือนและกลายมาเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

เพื่อทําหนาท่ีฝกหัดคนเพื่อเขารับราชการตามแบบแผนใหมแบบตะวันตก และไดมีการจัดตั้งโรงเรียน
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สําหรับราษฎรขึ้นอีกหลายแหงโดยใหสถานที่ของวัดเปนโรงเรียน แหงแรกคือโรงเรียนวัดมหรรณพา

ราม นับวาเปนการเปดโอกาสใหสามัญชนสามารถเลื ่อนฐานะทางสังคมของตนเองไดโดยผาน

การศึกษา คือเมื ่อมีการศึกษาก็สามารถเขารับราชการได เพราะการเขารับราชการในสมัยนี้ใช

พิจารณาจากความรูความสามารถเปนหลัก นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหมีการจัดสงนักเรียนไปเรียนยัง

ตางประเทศเพื่อนําความรูและวิทยาการอันทันสมัยมาเผยแพรเพื่อสรางชาติใหทันสมัยทัดเทียมกับ

ชาติตะวันตก 

 4.3 สถาบันและโครงสรางระบบบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 กอนการปกครองตาม

รัฐธรรมนูญ 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) มีสถาบันและ

โครงสรางทางการบริหารที่สมควรกลาวถึงซึ่ง ธารทอง ทองสวัสดิ์ (2558 : 23-25) และเสนห จุยโต 

(2559 : 19) ไดอธิบายถึงสถาบันพระมหากษัตริย โครงสรางการบริหารราชการและการแยกสถาบัน

ทหารกับพลเรือนออกจากกันสามารถสรุปไวดังตอไปนี้  

  4.3.1 พระมหากษตัริย 

  พระมหากษัตร ิยในสมัยร ัชกาลที ่  5 แหงกรุงรัตนโกสินทรย ังทรงอยู ในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย มีอํานาจโดยสมบูรณทั้งในทางนิตินัย บริหาร และตุลาการ การตั้งกระทรวง

และมณฑลข้ึนโดยมีเสนาบดีและขาหลวงเทศาภิบาลไปปกครองบังคับบัญชานั้นเสนาบดีและขาหลวง

เทศาภิบาลก็เพียงอยูในฐานะผูแทนพระองครับพระราชภาระไปบริหารและดูแลกิจการตางพระเนตร

พระกรรณ รับมอบอํานาจไปส่ังการแกหนวยงานในสังกัดไดภายในขอบเขตท่ีกําหนด และตองรายงาน

กิจการในหนาท่ีตามสายงานจนถึงพระมหากษัตริยในฐานะผูทรงใชอํานาจสูงสุด 

  นอกจากนี้รัชกาลท่ี 5 พระองคไดทรงจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาพระมหากษัตริยใน พ.ศ. 2417 

โดยโปรดใหมีสภาท่ีปรึกษา 2 สภา คือ 

   1) สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน (Council of State) ทําหนาท่ีถวายคําแนะนําใน

การออกกฎหมาย ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 10-20 คนโดยการคัดเลือกจากผูที่มีความสามารถ

ท้ังท่ีเปนบรมวงศานุวงศและขาราชการ 

   2) สภาที่ปรึกษาในพระองค (Privy Council) ทําหนาท่ีถวายคําปรึกษาหาขอมูลตาง 

ๆ ตามที่พระมหากษัตริยมอบหมาย จํานวนที่ปรึกษาในพระองคนี้ไมมีกําหนดแนนอน ตอมาไดทรง

ยกเลิกและไดต้ังคณะรฐัมนตรีสภาข้ึนแทน 

  4.3.2 โครงสรางระบบบรหิารราชการ 

   1) การจัดโครงสรางบริหารราชการสวนกลาง 

    1.1) กระทรวงมหาดไทย บังคับบัญชามณฑลและหัวเมืองท้ังปวง มีหนาท่ีกํากับ

การงานปกครองตลอดพระราชอาณาเขต (ยกเวน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยูในหนาที่
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กระทรวงนครบาล) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีรับกระแสพระบรมราชโองการหรือพระบรม

ราโชบายเกี่ยวกับการปกครองใหมีความสงบเรียบรอย ความเจริญ และบําบัดทุกขบํารุงสุขของ

ประชาชน ส่ังไปยังมณฑลและหัวเมืองตาง ๆ และรับใบบอกจากมณฑลและหัวเมืองนั้นมากราบบังคม

ทูล หรือพิจารณาดําเนินการเองตามอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากพระมหากษัตริย 

    1.2) กระทรวงกลาโหม มีหนาท่ีกํากับการเกี่ยวกับการทหาร รับกระแสพระบรม

ราชโองการหรือพระบรมราโชบายเกี่ยวกับราชการทหาร เพื่อรักษาบานเมืองใหอยู เย็นเปนสุข

ปราศจากสรรพภยันตราย สั ่งไปยังมณฑลและเมืองทั้งปวงทั่วพระราชอาณาเขตและรับใบบอก

รายงานการทหารมากราบบังคมทูล หร ือพิจารณาดําเน ินการตามอํานาจที ่ได ร ับมอบจาก

พระมหากษัตริย 

    1.3) กระทรวงอื่น ๆ (นอกจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม) มี

หนาท่ีบริหารราชการตามสาขางานหรือลักษณะหนาท่ีการงานท่ีกําหนดไว เชน กระทรวงตางประเทศ

บริหารงานเฉพาะการตางประเทศ กระทรวงนครบาลบริหารงานปกครองในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กระทรวงเกษตราธิการบริหารงานกสิกรรม ปาไม เหมืองแร และการคาขาย กระทรวง

ธรรมการบริหารงานเกี่ยวกับการศาสนาและการศึกษา เปนตน กระทรวงท่ีมีหนาท่ีบริหารงานเฉพาะ

สาขาตามลักษณะหนาที่การงานดังกลาว มีอํานาจสั่งการในเรื่องตามหนาที่ของกระทรวงนั้นไปยัง

มณฑลดวย 

   กระทรวงตาง ๆ มีเสนาบดีเปนผู บังคับบัญชาสูงสุด และมีปลัดทูลฉลองเปน

ผูบังคับบัญชารองจากเสนาบดีอยางไรก็ดี ในระยะเริ่มตั ้งกระทรวงใหม กระทรวงอื่น ๆ นอกจาก

กระทรวงมหาดไทยยังไมพรอมที่จะจัดระบบบริหารราชการแผนกของกระทรวงนั้น ๆ ออกไปถึงหัว

เมืองได พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระราชดํารัสสั่งใหกระทรวงมหาดไทยลงมือ

จัดการทํานุบํารุงหัวเมืองแทนแผนกกระทรวงอื่นไปกอน ทําใหหนาที่กระทรวงมหาดไทยในตอนนั้น

กวางขวางมาก 

   2) การจัดโครงสรางบริหารราชการในสวนภูมิภาค 

    2.1) มณฑล เปนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค มีหนาท่ีกํากับตรวจตราระบบ

บริหารราชการของเมืองตาง ๆ ภายในมณฑลนั้น มณฑลอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรงของ

กระทรวงมหาดไทย แตก็ตองบริหารราชการตามคําส่ังของกระทรวงอื่นในราชการอันเกี่ยวกับงานใน

หนาที่ของกระทรวงนั้น ๆ ดวย โดยกระทรวงมหาดไทยเปนผูประสานงานและอํานวยการไปใน

ขณะเดียวกัน มณฑลมีขาหลวงเทศาภิบาล (ตอมาเปลี่ยนเปนสมุหเทศาภิบาล) เปนผูบริหารสูงสุดใน

มณฑล และมีขาราชการของแผนกการตาง ๆ ประจําอยูท่ีมณฑลดวย 

    2.2) เมือง (ในรัชกาลที่ 6 เรียกจังหวัด) เปนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค

รองลงมาจากมณฑลโดยรวมอําเภอหลายอําเภอจัดตั้งเปนเมือง เมืองเปนหนวยงานที่กํากับดูแล

ควบคุมระบบบริหารราชการของอําเภออีกช้ันหนึ่ง เมืองมีผูวาราชการเมืองเปนผูบริหารสูงสุดในเมือง 
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และมีกรมการเมืองในทําเนียบ (ขาราชการประจํา) เปนเจาหนาที่ของผูวาราชการเมืองในระบบ

บริหารราชการในเมืองกับมีกรมการเมืองนอกทําเนียบ (ตั้งจากประชาชนผูทรงคุณวุฒิหรือคหบดีใน

ทองท่ี) เปนท่ีปรึกษาของผูวาราชการเมืองในระบบบริหารราชการ 

    2.3) อําเภอ เปนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคท่ีเล็กท่ีสุด เปนหนวยท่ีติดตอ

กับประชาชนในทองท่ีตําบลตาง ๆ ในอําเภอนั้น 

    2.4) ตําบล เปนเขตทองท่ีท่ีรวมหมูบานหลายหมูบานเขาดวยกัน มีกํานันซึ่งเปน

ผูใหญบานในตําบลนั้นเลือกกันเองขึ้นมาเปนหัวหนาตําบล ทําหนาที่ประสานระหวางประชาชนกับ

อําเภอและชวยเหลือใหระบบบริหารราชการของอําเภอในสวนที่เกี่ยวกับประชาชนตําบลนั้นสําเร็จ

ดวยดียิ่งข้ึน 

    2.5) หมูบาน เปนเขตทองที่ที ่รวมครัวเรือนหลายครัวเรือน มีผู ใหญบานซึ่ง

ประชาชนในทองที่นั้นเลือกขึ้นมาเปนหัวหนาหมูบาน ผูใหญบานทําหนาที่ชวยกํานันในการประสาน

ระหวางประชาชนกับอําเภอ และชวยใหระบบบริหารราชการของอําเภอในสวนที่เกี่ยวกับประชาชน

ในหมูบานนั้นสําเร็จดวยดียิ่งข้ึน 

   3) การจัดโครงสรางระบบบรหิารราชการสวนทองถิ่น 

   สุขาภิบาล เปนรูปแบบระบบบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบแรกที่ไดตั้งขึ้นใน

ประเทศ เปนการแบงแยกอํานาจใหทองถิ่นบริหารราชการไดเองบางสวน สุขาภิบาลมีหนาที่บริหาร

กิจการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ปองกันและรักษาความเจ็บไข การบํารุงรักษาทางไปมา และ

เพิ่มหนาที่ของสุขาภิบาลอีกในป พ.ศ. 2458 ใหทําหนาที่เกี ่ยวกับการทะเบียนทั้งปวงดวย เชน 

ทะเบียนคนเกิด คนตาย เปนตน สุขาภิบาลมีรายไดจากภาษีโรงรานและผลประโยชนอยางอื่นที่ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแกสุขาภิบาล 

   สุขาภิบาลมี 2 ประเภท คือ สุขาภิบาลและสุขาภิบาลทองที ่  (เด ิมเรียกว า 

“สุขาภิบาลสําหรับตําบล”) 

   สุขาภิบาลเมือง มีกรรมการสุขาภิบาล ประกอบดวย ผูวาราชการเมืองเปนประธาน 

ปลัดเมือง 1 คน นายอําเภอทองท่ี 1 คน นายแพทยสุขาภิบาล 1 คน นายชางสุขาภิบาล 1 คน กํานัน

ในตําบลซึ่งอยูในเขตสุขาภิบาล 4 คน (ถามีไมครบใหสมุหเทศาภิบาลเลือกตั้งบุคคลในทองที่นั้นเปน

กํานันพิเศษใหครบจํานวน) 

   สุขาภิบาลทองที ่ มีกรรมการสุขาภิบาลประกอบดวยนายอําเภอเปนประธาน  

นายแพทยสุขาภิบาล ปลัดอําเภอ และกํานันในทองท่ีนั้นเปนกรรมการ 

    3.1) การแยกราชการทหารกบัราชการพลเรอืนออกจากกนั 

    ในป พ.ศ. 2437 ไดมีการแยกบทบาทและหนาที่ระหวางกระทรวงกลาโหมกับ

กระทรวงมหาดไทย โดยใหกระทรวงมหาดไทยบังคับบัญชาหัวเมืองท้ังหมด ท้ังหัวเมืองฝายเหนือ หัว

เมืองฝายใต และหัวเมืองปากอาว เวนแตในกรุงเทพมหานครกับเมืองที่ติดตอใกลเคียงเปนเขตนคร
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หลวง ใหอยูในบังคับบัญชาของกระทรวงนครบาลตามกําหนด สวนกระทรวงกลาโหมใหมีหนาท่ีเปนผู

กํากับรักษาการท้ังปวงเกี่ยวกับทหารบก ทหารเรือ เครื่องสรรพาวุธยุทธภัณฑ ปอมคายคูอูเรือรบและ

พาหนะสําหรับทหารใหเปนผูรับใบบอกรายงานการทหารตามกระแสพระบรมราชโองการหรือพระ

บรมราโชวาทในราชการทหารท่ัวหัวเมืองประเทศราชและปกษใต ฝายเหนือท้ังพระราชอาณาเขตเพื่อ

จะรักษาการณบานเมืองใหอยู เย็นเปนสุขเกษมปราศจากสรรพภยันตราย นอกจากนี้ย ังไดตรา

พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหาร ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) ซึ่งเปนการเลิกใชคนที่เกณฑมาทํา

ราชการฝายพลเรือนดวย 

   4.3.3 พฤตกิรรมการบรหิารราชการสมยัรชัการที ่5 

   ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นมีหลักการและพฤติกรรมการบริหารราชการ ดังนี้ (รังสรรค 

ประเสริฐศรี, 2551 : 68) 

    1) การใชอํานาจบริหาร 

    การใชอํานาจบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร กลาว

โดยท่ัวไปมี 3 ลักษณะคือ 

     1.1) ระบบบริหารราชการสวนกลาง บริหารแบบรวมอํานาจ กลาวคือ รวม

อํานาจท้ังมวลไวท่ีพระมหากษัตริย โดยมีกระทรวงตาง ๆ เปนเจาหนาท่ีชวยบริหารราชการ 

     1.2) ระบบบริหารราชการในภูมิภาค บริหารแบบแบงอํานาจ กลาวคือจัดตั้ง

มณฑลเทศาภิบาลเพื่อรับแบงอํานาจใหควบคุมดูแลการบริหารของเมืองและอําเภอตาง ๆ ซึ่งเปน

สาขาการบริหารของกระทรวงตาง ๆ ยอยลงไป มีเจาหนาท่ีของรัฐบาลไดรับแตงต้ังใหบริหารราชการ

ในสาขางานของกระทรวงตาง ๆ เชนกัน 

     1.3) ระบบบริหารราชการสวนทองถิ ่น ซึ ่งดําเนินการในรูปการบริหาร

สุขาภิบาล บริหารแบบกระจายอํานาจ กลาวคือกระจายอํานาจใหสุขาภิบาลบริหารงานของทองถ่ินท่ี

จัดเปนสุขาภิบาลนั่นเอง 

 

 

    2) นโยบายการบริหาร 

    นโยบายการบริหารราชการในสมัยรัชการที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรอาจสรุปได

ตอไปนี้ 

     2.1) สรางความเปนเอกภาพของชาติ ไมใหเมืองมีอิสระปราศจากการควบคุม 

ซึ่งทําใหแยกตัวไดงาย โดยเลือกเมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราชท่ีมีความเปนอิสระแยกตัว

ไดงาย มาจัดการปกครองรวมเปนพระราชอาณาจักรเดียวกัน 

     2.2) จัดระบบระบบบริหารราชการใหทันสมัย ไมใหประเทศตะวันตกท่ีกําลัง

ลาเมืองข้ึนอยู อางเอาอารยธรรมมาหยิบยื่นใหเพื่อยึดเปนเมืองข้ึน อยางเชนท่ีทํากับประเทศขางเคียง
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โดยจัดการบริหารกระทรวงแบงตามลักษณะหนาท่ีการงาน เพื่อใหมีความชํานาญเฉพาะทาง และใหมี

มาตรฐานการบริหารงานแตละดาน 

     2.3) รวมอํานาจในระบบบริหารราชการ ใหสวนกลางสามารถควบคุมหัว

เมืองตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพจัดระบบบริหารเปนมณฑลเทศาภิบาลเพื่อใหมีตัวแทนของรัฐบาล

กลางควบคุมการบริหารหัวเมืองอยางใกลชิด และจัดเขตทองที่การบริหารสวนภูมิภาค และการ

บริหารสวนทองถ่ินเพื่อจะไดควบคุมดูแลอยางท่ัวถึง 

     2.4) ดูแลทุกขสุขของราษฎรใหท่ัวถึง บําบัดทุกขบํารุงสุขราษฎรใหเสมอหนา 

เพื่อเปนการปองกันมิใหประเทศตะวันตกที่กําลังลาเมืองขึ้นดึงเอาประชาชนคนไทยไปขึ้นกับตน

โดยรวมกับดินแดนเมืองข้ึนของเขาท่ีมีเขตแดนติดกับไทย โดยยกเลิกระบบทาสและไพร ยกเลิกระบบ 

“กินเมือง” ใหขาราชการไดรับเงินเดือนโดยไมตองหากิจจากตําแหนงหนาท่ี และใหราษฎรมีสวนชวย

ในระบบบริหารราชการแผนดิน เชนใหมีกํานัน ผูใหญบานซึ่งราษฎรเลือกต้ังข้ึนมาทําหนาท่ีชวยเหลือ

ทางราชการในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่นนั้นๆ และเปนหูเปนตาของทางราชการที่จะ

สอดสองดูแลทุกขสุขของราษฎร ตลอดจนชวยนําเก็บภาษีอากรผลประโยชนของแผนดินดวย 

 4.4 ระบบบรหิารราชการไทยสมยัการปกครองตามรัฐธรรมนญู 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) และในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) แหงราชวงศจักรี ระบบบริหารราชการแผนดินยังคงมีลักษณะ

และโครงสรางหลักตามแบบในสมัยรัชกาลท่ี 5 จะมีการเปล่ียนแปลงก็เฉพาะในรายละเอียดปลีกยอย

เทาน ั ้น จนกระทั ่งม ีการเปลี ่ยนแปลงประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ประชาธิปไตยโดยกลุมคณะราษฎร เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในสมัยรัชกาลท่ี 7 

 การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในครั้งนั้นยังมีผลใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกท่ีเปนฉบับช่ัวคราวทําใหอํานาจสูงสุดไมใชเปนของพระมหากษัตริยแตพระองคเดียวอีกตอไป

แตใชอํานาจรวมกับคณะบุคคลโดยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติรวมกับสภาผูแทนราษฎร 

ทรงใชอํานาจบริหารรวมกับคณะกรรมการราษฎร และทรงใชอํานาจตุลาการรวมกับศาล ตอมาใน

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย และ

นับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเปนระบอบประชาธิปไตยนั้นประเทศไทยประสบ

ปญหาตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะในเรื่องการเมือง มีการแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญเรื่อยมาหลาย

ฉบับดวยเหตุผลตาง ๆ ซึ่งสงผลใหตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยระเบียบระบบบริหาร

ราชการแผนดินเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป ท้ังนี้กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหาร

ราชการแผนดินประกอบดวย (เสนห จุยโต, 2559 : 20) 

  1) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร พ.ศ. 2476 
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  2) พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผนดิน พ.ศ. 2495 (ยกเลิก พระราชบัญญัติ 

ฉบับ พ.ศ. 2476) และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2496 (ฉบับท่ี 2) พระราชบัญญัติ ป พ.ศ. 2499 (ฉบับท่ี 3) 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) และ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2503 (ฉบับท่ี 5) 

  3) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 

  4) พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผนดิน พ.ศ. 2534 (ยกเลิกโดยประกาศ

คณะปฏิวัติ 218) 

  5) พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผนดิน พ.ศ. 2545 

  6) พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผนดิน พ.ศ. 2546 

  7) พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผนดิน พ.ศ. 2559 

 จากพระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหในปจจุบันมีการจัดระเบียบการบริหารแผนดินแบง

ออกเปน 3 สวนดังนี้ 

  1) ระบบบริหารราชการสวนกลาง แบงเปน กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม โดยสวนราชการดังกลาวมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งปจจุบันสวน

ราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 20 กระทรวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงอีกดวย 

  2) ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแกจังหวัด กําหนดใหจังหวัดเปนนิติบุคคล สวน

อําเภอไมมีฐานะนิติบุคคล สําหรับตําบลและหมูบานไมใชระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคแตเปนการ

จัดองคกรปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองสวนทองท่ี 

  3) ระบบบริหารราชการสวนทองถิ ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

 รายละเอียดของระบบบริหารราชการสวนตาง ๆ ผูเขียนจะไดอธิบายในบทตอไป 

 จะเห็นไดวารูปแบบระบบราชการในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญ

อันเปนยุคระบบประชาธิปไตย ระบบราชการในสมัยของรัชกาลที่ 5 ไดเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะ

ขอมไปเปนแบบตะวันตก มีโครงสรางท่ีจัดแบงสวนกลางเปนกระทรวงตามลักษณะงาน แยกราชการ

ทหารกับราชการพลเรือนออกจากกันเด็ดขาด จัดราชการสวนภูมิภาคเปนมณฑลเทศาภิบาลเพื่อ

ควบคุมดูแลหัวเมืองใหใกลชิดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไดยกเลิกระบบ “กินเมือง” มีการติดตามการบริหาร

ราชการของหัวเมืองใกลชิดข้ึน ลักษณะเชนนี้เพราะทรงเห็นภัยท่ีเกิดจากการคุกคามของชาติตะวันตก 

และเพื่อใหระบบการบริหารแผนดินเปนเอกภาพและเพื่อใหประชาชนอยูดีกินดี บําบัดทุกขบํารุงสุข

ใหแกราษฎร และใหประเทศชาติเจริญมั่นคงไมใหสูญเสียเอกราชแกประเทศตะวันตก 

สรปุ 
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 ระบบบริหารราชการมีวิวัฒนาการมาต้ังแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา โดยระบบบริหารราชการ

สมัยสุโขทัยมีลักษณะการบริหารแบบพอปกครองลูก ซึ่งพระมหากษัตริยมีสถานะเปรียบเสมือนพอ 

ประชาชนเปรียบดังลูก โครงสรางการบริหารแบงเปน 4 สวนคือเมืองราชธานี หัวเมืองช้ันในรอบราช

ธานี เมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช มีหลักการบริหารที่สําคัญคือเมืองราชธานีใช

หลักการรวมอํานาจ สวนเมืองช้ันนอกและเมืองประเทศราชใชวิธีกระจายอํานาจ 

 ระบบบริหารราชการสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะแตกตางจากอยุธยาโดยเปลี่ยนจาก

ลักษณะ “พอปกครองลูก” เปน “นายปกครองบาว” พระมหากษัตริยดํารงสถานะประดุจสมมติเทพ

หรือเทวราชา ตามแบบขอม มีโครงสร างระบบบริหารราชการมีลักษณะเปนแบบจตุสดมภ 

ประกอบดวยเวียง วัง คลัง นา ใชหลักระบบบริหารราชการแบบรวมอํานาจในราชธานีและหัวเมือง

ช้ันใน ใชวิธีแบบแบงอํานาจในหัวเมืองช้ันนอก และแบบกระจายอํานาจสําหรับเมืองประเทศราช โดย

พระมหากษัตริยทรงอํานาจสูงสุดและมีความเด็ดขาดแตเพียงผูเดียวนอกจากนี้พระมหากษัตริยยังทรง

ยึดหลักในการปกครองโดยใชหลักธรรมเปนแนวทางในการปกครอง เชนหลักทศพิธราชธรรม หลัก

ราชสังคหวัตถุธรรม เปนตน 

 ระบบบริหารราชการสมัยกรุงธนบุรี มีการบริหารโดยใชหลักการบริหารแบบอยางกรุงศรี

อยุธยาตอนปลาย มีระยะเวลาระบบบริหารราชการไมนานนักเพราะเปนชวงของการบูรณะฟนฟู

อาณาจักรสยามหลังการลมสลายของอาณาจักรอยุธยา  

 ระบบบริหารราชการในสมัยกรุงรัตนโกสินทรในตอนตนยังคงใชแบบสมัยอยุธยาจนกระทั่ง

ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดมีการปฏิรูประบบบริหารราชการ

แผนดินตามแบบตะวันตกเพื่อความเปนปกแผนมั่นคงและความทันสมัยของประเทศ 

 ระบบบริหารราชการแผนดินหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ใชวิธีระบบ

บริหารราชการตามแบบกฎหมายท่ีเกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินโดย

แบงสวนราชการออกเปน 3 สวนประกอบดวย การบริหารแบบรวมอํานาจไดแกระบบบริหารราชการ

สวนกลาง การบริหารแบบแบงอํานาจไดแกระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหารแบบ

กระจายอํานาจไดแกระบบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

 

คําถามทายบท 

 1. จงอธิบายลักษณะของระบบบริหารราชการในสมัยกรุงสุโขทัย 

 2. จงอธิบายลักษณะของระบบบริหารราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
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 3. จงวิเคราะหความแตกตางของระบบบริหารราชการสมัยกรุงสุโขทัยกับสมัยกรุงศรีอยุธยา

ในประเด็นตอไปนี้  

  ก. วัตถุประสงคของระบบบริหารราชการแตละยุคสมัย 

  ข. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระบบบริหารราชการแตละยุคสมัย 

  ค. บทบาทของชนช้ันผูปกครองและผูถูกปกครองแตละยุคสมัย 

 4. จงอธิบายลักษณะระบบราชการสมัยกรุงธนบุรี 

 5. จงอธิบายลักษณะการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลท่ี 5 
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