


การปกครองไทยระหวา่งชว่งสมยัรชักาลที ่4 ถงึ 
พ.ศ. 2475 เป็นชว่งส าคญัทีสุ่ดของการปกครอง
สมยัรตันโกสนิทร ์เพราะมกีารเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง 2 ครัง้ คอื ครัง้แรกรชักาลที ่5 การปฏริปู
การปกครองมาเป็นแบบแผนตะวนัตก และสมยั
รชักาลที ่7 เปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธปิไตย 



 การขยายอทิธพิลของชาตมิหาอ านาจจกัรวรรดนิิยมตะวนัตก ปฏวิตัวิทิยาศาสตรแ์ละ
อุตสาหกรรม ขยายดนิแดน เพือ่หาแหลง่วตัถุและตลาดสนิคา้ ชาตติา่งๆในเอเชยีจงึถูก
คุกคาม

 รชักาลที ่4 ทรงตระหนกัถงึภยั!!! 



 ศกึษาพระธรรมวนิยัและวทิยาการ
สมยัใหม่

 ศกึษาภาษาละตนิและภาษาองักฤษจาก
บาทหลวงและมชิชนันารี

 สนิทสนมกบัพอ่คา้ชาวตะวนัตก

 ศกึษาขา่วสารจากนสพ.ภาษาองักฤษ
จากสงิคโปร ์ฮอ่งกง ปีนงั

 เสดจ็เยีย่มราษฎร เหน็ความยากจน 
ทุกขย์าก และเดอืดรอ้น

 ความลา้หลงัในการปกครอง ดอ้ยพฒันา

 เมือ่เสดจ็ขึน้ครองราชย ์จงึปรบัปรุง
ประเทศใหก้า้วหน้าไปสูค่วามทนัสมยั
แบบอารยประเทศ







ข้อเสียเปรียบของ
ไทยจากการท า
สนธิสญัญา
เบาวริ์ง?

ผลดีท่ีเกิดจาก
สนธิสญัญา
เบาวริ์ง?



 ร.4 เสยีเขมรสว่นใหญ่ใหฝ้รัง่เศส
 ร.5 เสยีแควน้สบิสองจุไทย ดนิแดนฝ ัง่ซา้ยและขวาแมน่ ้าโขง และมณฑลบรูพาให้

ฝรัง่เศส

 ร.5 เสยีหวัเมอืงมลาย ู(ไทรบุร ีกลนัตนั ตรงักานู ปะลสิ) ใหอ้งักฤษ

รปูอยูใ่นหนงัสอืหน้า 122 ,124





ภาพพระบรมฉายาลกัษณ์
รชักาลที ่4 ทรงฉายร่วมกบั
สมเดจ็เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ 
(รชักาลที ่5) ครัง้ด ารง
ต าแหน่งมกฎุราชกมุาร 
รชักาลที ่4 ทรงฉลอง
พระองคอ์ย่างเครือ่งแบบ
นายทหารเรือสหรฐั 
ฉายเมือ่ พ.ศ. 2411 



ค าถาม
การปรบัปรุงบา้นเมอืงให้
ทนัสมยัในสมยั ร.4 เกดิ
ผลดตี่อไทยอยา่งไร?







ค าถาม
การผกูมติรกบัชาติ

มหาอ านาจยุโรปในสมยั 
ร.5 เกดิผลดตี่อไทย

อยา่งไร?





ระยะเริม่ตน้ของการปฏริปูการปกครองในสมยั ร.5

• สภาทีป่รกึษาราชการแผน่ดนิ / รฐัมนตรสีภา
• สภาทีป่รกึษาในพระองค ์/ องคมนตรสีภา

การปฏริปูการปกครอง พ.ศ.2435

• ราชการสว่นกลาง
• ราชการสว่นภมูภิาค
• การปกครองทอ้งถิน่

การปรบัปรงุการปกครองในสมยั ร.6

• ราชการสว่นกลาง
• ราชการสว่นภมูภิาค



ผูส้ าเรจ็ราชการแผน่ดนิในชว่งตน้สมยัรชักาลที ่5



1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการต่างประเทศ
4. กระทรวงนครบาล (กระทรวงเมอืง)
5. กระทรวงวงั
6. กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ
7. กระทรวงเกษตรและพาณิชยการ 
8. กระทรวงยุตธิรรม 
9. กระทรวงยทุธนาธกิาร 
10. กระทรวงธรรมการ 
11. กระทรวงโยธาธกิาร 
12. กระทรวงมุรธาธร

การปกครองส่วนกลาง ยกเลิกระบบจตสุดมภ ์
และแบ่งส่วนราชการส่วนกลางเป็นกระทรวง 12 กระทรวง 



 เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย มบีทบาทส าคญัในการปฏริปูการปกครอง
สว่นภมูภิาคของไทย

 ยกเลกิ “ระบบกนิเมอืง” เปลีย่นรปูแบบการปกครองมาเป็นแบบ
เดยีวกบัทีอ่งักฤษปกครองอนิเดยีและมลายู

 จดัการปกครองเป็นมณฑล เมอืง อ าเภอ ต าบล และหมูบ่า้น

“ระบบกินเมือง” 
ขา้ราชการรบัแต่เงนิเดอืน สว่นผลประโยชน์อื่นๆ

ตอ้งน าเขา้หลวงเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ





 พ.ศ.2435  ร.5 โปรดเกลา้ฯใหท้ดลองรปูแบบการปกครองทีบ่างปะอนิ 
โดยใหเ้ลอืกตัง้ผูใ้หญ่บา้น และใหผู้ใ้หญ่บา้นทัง้หลายเลอืกก านนั

 พ.ศ.2440 ออกพระราชบญัญตักิารปกครองทอ้งที ่ร.ศ.116 ก าหนด
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของอ าเภอ ต าบล หมูบ่า้น และใหร้าษฎร
เลอืกก านนั ผูใ้หญ่บา้น

 ยกเลกิหวัเมอืงชัน้จตัวา ตร ีโท และเอก และหวัเมอืงประเทศราช แต่
ปรบัเปลีย่นใหม้ฐีานะเป็นเมอืงเทา่เทยีมกนั เรยีกวา่ “การปกครองแบบ
เทศาภบิาล” ประกอบดว้ยเมอืงต่างหลายเมอืงรวมกนั โดยมขีา้หลวง
เทศาภบิาล เป็นผูบ้ญัชาการมณฑล ขึน้ตรงต่อกระทรวงมหาดไทย 



 ในสมยัรชักาลที่ 5 ไดจ้ดัตัง้ “สขุาภบิาล”  เพือ่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิารทอ้งถิน่ของตนในดา้นการรกัษา
ความสะอาด ทัง้น้ี รชักาลที ่5 โปรดใหจ้ดัตัง้ “สขุาภบิาลกรงุเทพฯ” 
ขึน้เป็นแหง่แรก เมื่อ พ.ศ. 2440 และต่อมาใหจ้ดัตัง้ “สขุาภบิาลหวั
เมอืงขึน้ทีต่ าบลทา่ฉลอม สมุทรสาคร” เมือ่ พ.ศ. 2448 โดยมกี านนั 
ผูใ้หญ่ และประชาชนในเขตนัน้เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการบรหิาร



 รชักาลที ่6 ทรงปรบัปรุงโครงสรา้งการปกครองประเทศทัง้ใน
สว่นกลางและสว่นภมูภิาค ไดท้รงตัง้กระทรวงทหารเรอื กระทรวง
มุรธาธร และจดัระเบยีบราชการในกระทรวงโยธาธกิารใหม่

 สว่นการปกครองสว่นภูมภิาคมกีารโอนต าแหน่งสมหุเทศาภบิาลขึน้
ตรงต่อพระมหากษตัรยิแ์ละรวมเขตการปกครองมณฑลขึน้เป็นภาค 
ตัง้ต าแหน่งอุปราช

 เปลีย่นเมอืงเป็นจงัหวดั

= การดึงอ านาจการปกครองเข้าสู่ King และลดอ านาจเสนาบดี



การปฏริปูกฎหมาย

การปฏริปูการศาล



 ในสมยั ร.4 ชาวยโุรปเริม่เขา้มามอีทิธพิลในไทย
 ไทยมกีฎหมายวธิพีจิารณาคดแีบบ “จารตีนครบาล”

 ร.5 ทรงพยายามแกไ้ข โดยโปรดเกลา้ฯใหต้ัง้กระทรวงยตุธิรรมขึน้ใน
พ.ศ.2434 และจา้งนกักฎหมายชาวยุโรปและญีปุ่น่มาชว่ยปรบั
กฎหมายใหท้นัสมยั

การปฏิรปูกระบวนการยติุธรรม

ปา่เถือ่นไรอ้ารยธรรม

สนธสิญัญาเบาวร์งิ = ไทยเสยีเอกราชทางการศาล



 พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์เสนาบดกีระทรวง
ยตุธิรรม

 ทรงตัง้ร.ร.กฎหมาย และสอนเอง

 กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 = กฎหมายแบบใหมท่นัสมยัทีสุ่ด
ฉบบัแรกของไทย

การปฏริปูกฎหมาย



 พระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองทอ้งที ่ร.ศ.116 (พ.ศ.2440)

 พระราชบญัญตักิรรมสทิธิผ์ูแ้ต่งหนงัสอื ร.ศ.120 (พ.ศ.2444)

 กฎหมายวา่ดว้ยการเลกิทาส พ.ศ.2448

 สมยั ร.6 รา่งประมวลแพง่และพาณชิย์ ต่อจาก ร.5
 ตัง้กรมรา่งกฎหมายขึน้ใน พ.ศ.2466



 พระบดิาแหง่กฎหมายไทย



พระเจา้ลกูยาเธอทัง้ 4 พระองคท์ีท่รงไปศกึษาต่อในทวปียโุรป



 ร.5 ทรงตัง้กระทรวงยุตธิรรมขึน้ใน พ.ศ.2435 

 ตราพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม พ.ศ.2451 ใหม้ศีาลฎกีา ศาลสถติยตุธิรรมกรุงเทพฯ 
และศาลหวัเมอืง

 พ.ศ.2455 จดัระบบศาลใหม ่ใหม้ศีาลในกระทรวงยุตธิรรม 2 แผนก

การปฏริปูการศาล

1)ศาลสถิตยติุธรรมกรงุเทพฯ
(ศาลฎกีา ศาลอุทธรณ์ ศาลพระราชอาญา ศาลแพง่ 

ศาลต่างประเทศ ศาลโปรสีภา)
2)ศาลหวัเมือง

(ศาลมณฑล ศาลเมอืง ศาลแขวง)



กจิการทหาร

กจิการต ารวจ



 ตัง้แต่ ร.4 เป็นตน้มา ไทยเริม่ฝึกทหารและใชอ้าวุธสมยัใหมต่ามแบบ
ตะวนัตก 

 ใชค้รฝึูกชาวองักฤษ รอ้ยเอกอมิเปยแ์ละรอ้ยเอกนอกซ์
 จดัตัง้หน่วยทหารทีเ่ป็นไพรห่ลวง
 ต่อมาใชค้รฝึูกทหารคนไทย

กจิการทหาร





 สมยั ร.4 ตัง้ต ารวจพระนครบาล เรยีกวา่ “โปลศิ”
 สมยั ร.5 ตัง้ร.ร.นายรอ้ยต ารวจภธูรที ่จ.นครราชสมีา (ภายหลงัยา้ย
ไปทีน่ครปฐม)

กจิการต ารวจ



ร.4 : จา้งนางแอนนา เลยีวโนเวนส์

จา้งรอ้ยเอกอมิเปยแ์ละรอ้ยเอกนอกซ์

จา้งชาวยโุรปและอเมรกินัเขา้รบัราชการ

ร.5 จา้งผูเ้ชีย่วชาญชาวตา่งประเทศ

ร.6 จา้ง ดร.ฟรานซสิ บ.ี แซร์



แหมม่แอนนา ครสูอนภาษาองักฤษ
พระราชโอรสและพระราชธดิา



ดร.ฟรานซสิ บ.ี แซร ์(พระยากลัยาณไมตร)ี
ทีป่รกึษากรทรวงการต่างประเทศของไทย และผูเ้จรจาขอแกไ้ขสนธสิญัญาเบาวร์งิ



การตัง้อภิรฐัมนตรีสภา องคมนตรีสภา 
เสนาบดีสภา

 จดัตัง้อภริฐัมนตรสีภา 

 จดัตัง้องคมนตรสีภา 

 จดัตัง้เสนาบดสีภา

 รวมกรมธรรมการเขา้สงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร แลว้เปลีย่นชือ่เป็น 
“กระทรวงธรรมการ”

 ยกเลกิกระทรวงมุรธาธร แลว้โอนงานไป
สงักดักรมราชเลขาธกิาร

 รวมกระทรวงคมนาคมและกระทรวง
พาณชิย ์เป็น “กระทรวงพาณชิยแ์ละ
คมนาคม”

 ลดฐานะกระทรวงกองทพัเรอืเป็น
กองทพัเรอื สงักดักระทรวงกลาโหม สว่น
ภมูภิาครวมมณฑลเขา้ดว้ยกนั ยุบรวม
จงัหวดัต่างๆ

การปรบัปรงุราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภมิูภาค



การปพูืน้ฐานประชาธปิไตยสมยั ร.5
 มสีภาทีป่รกึษา(สภาทีป่รกึษาราชการแผน่ดนิ, สภาทีป่รกึษาในพระองค)์
 เผยแพรแ่นวคดิใหม ่( ผูน้ ากลุ่มสยามหนุ่ม Young Siam , 

ออกหนงัสอื ดรุโณวาท)

 รบัหลกัการรฐัธรรมนูญ ( พระมหากษตัรยิท์รงมอี านาจสงูสดุ
ภายใตร้ฐัธรรมนูญ)

 ทดลองวธิปีระชาธปิไตย (พระราชบญัญตัปิกครองทอ้งถิน่ 
2440)



การปพูืน้ฐานประชาธปิไตยสมยั ร.6
 ทรงตัง้ดุสติธานีเมอืงจ าลองประชาธปิไตย
 ทรงเขยีนบทความหนงัสอืพมิพ์
 พระราชทานอภยัโทษกบฏ ร.ศ.130



 รชักาลที ่6 ทรงเหน็วา่การปกครองแบบประชาธปิไตยใน
ประเทศไทยควรมลีกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพราะชาวไทยยงั
ไมพ่รอ้มกบัระบอบใหม ่ทรงจดัตัง้ดสุติธานี เพือ่ฝึกใหข้นุนาง
และขา้ราชการทดลองปกครองและบรหิารราชการทอ้งถิน่ ที่
เรยีกว่า เทศบาล 



 เหตุการณ์ส าคญัทางการเมอืงในช่วงตน้รชักาล คอื กบฎ ร.ศ. 130  
ขบวนการน้ีมแีผนการทีจ่ะเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเป็นระบอบประชาธปิไตยโดยเรว็ ขบวนการ
ดงักล่าวเป็นผลมาจากการเจรญิเตบิโตของระบบราชการไทยทีก่่อตัง้
ในสมยัรชักาลที ่5 สว่นใหญ่เป็นนายทหารหนุ่ม 

 หลงักบฏน้ี รชักาลที่ 6 ทรงพยายามชีใ้หเ้หน็วา่ ระบอบราชาธปิไตย
เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัประเทศไทย  ทรงพระราชนิพนธใ์หเ้หน็ถงึความ
ยุง่ยากของระบอบประชาธปิไตย 



 ร.อ. ขนุทวยหาญพทิกัษ์ (เหลง็ ศรจีนัทร)์ หวัหน้า



การปพูืน้ฐานประชาธปิไตยสมยั ร.7
o ทา่มกลางกระแสความคดิประชาธปิไตย สือ่มวลชน (นสพ.) ตพีมิพ์

บทความแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง
o ร.7 ทรงปรารถนาใหป้ระชาชนปกครองตนเอง
o ในโอกาสฉลองกรงุรตันโกสนิทรค์รบ 150 ปี มอบหมายใหร้า่ง

รฐัธรรมนูญ An Outline of Changes in the Form of 

Government
o เหน็วา่ประชาชนยงัไมพ่รอ้ม ควรทดลองในระดบัทอ้งถิน่ (เทศบาล)



 รชักาลที ่7 ทรงพยายามปรบัปรงุการปกครองและการเมอืง โดยการตัง้
อภริฐัมนตรเีป็นทีป่รกึษาราชการแผน่ดนิ คณะรฐัมนตรสีภา คณะเสนาบดสีภา 
และคณะองคมนตร ีและทรงพฒันาระบบการปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
ประชาธปิไตย ไดแ้ก่ การบรหิารสว่นทอ้งถิน่แบบเทศบาลและสขุาภบิาล แต่
ปญัหาทางการเมอืงเกดิจากอ านาจการปกครองตกอยูใ่นหมูร่าชวงศ ์ท าให้
ขา้ราชการรุน่ใหมท่ีจ่บจากต่างประเทศไมพ่อใจ และปญัหาสงัคม ชนชัน้สามญัที่
มคีวามรูค้วามสามารถขาดโอกาสเขา้รบัราชการ 



 รชักาลที ่7 ทรงตระหนกัวา่ชนชัน้กลางตื่นตวัทางการเมอืง และไมพ่อใจระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชย ์จงึพยายามแกไ้ขและกระจายความรบัผดิชอบดา้นการ
ปกครองไปสูค่ณะเสนาบดแีละคณะองคมนตร ีรชักาลที ่7 ทรงสนบัสนุนการ
ปกครองทีม่าจากประชาชน แต่ทรงท าแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยฝึกใหป้ระชาชน
รูจ้กัใชส้ทิธกิารออกเสยีงควบคุมกจิการทอ้งถิน่ และแกไ้ขการสขุาภบิาลใหเ้ป็น
เทศาภบิาลมากขึน้ โดยออกรา่งพระราชบญัญตัเิทศบาลฉบบัแรก แต่ยงัไมท่นั
ประกาศเกดิการเปลีย่นแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อน



 รชักาลที ่7   ทรงมแีผนทีจ่ะพระราชทานรฐัธรรมนูญ ซึง่รา่งรฐัธรรมนูญไว ้2  
ฉบบั คอื ฉบบัแรก รา่งรฐัธรรมนูญของพระยากลัยาณไมตร ีแต่ไมไ่ดร้บัการ
พจิารณาน ามาใช ้ฉบบัทีส่อง นายเรมอนด ์บ.ี สตเีวนส ์และพระยาศรวีศิาลวาจา 
เป็นผูร้า่ง แต่ไมไ่ดป้ระกาศใช ้เพราะผูร้า่งทัง้สองเหน็วา่ยงัไมถ่งึเวลาควรให้
ประชาชนมปีระสบการณ์มากกวา่น้ี แผนพฒันาการปกครองของรชักาลที ่7 
สิน้สดุลงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์า
เป็นระบอบประชาธปิไตย 



 ความเสือ่มศรทัธาการปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์  

 ประชาชนไทยบางสว่นไดร้บัการศกึษาแบบตะวนัตก 

 อทิธพิลของสือ่มวลชน 

 เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่าภายในประเทศอยา่งรนุแรง


