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เอกสารสรุปค าบรรยายคร้ังที่  10 
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชาติไทย 

 
อาณาจักรธนบุรี 
 อาณาจักรธนบุรีก็คือ รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ครองราชยร์ะหวา่งช่วง พ.ศ. 2310 – 2325  ซ่ึงเป็นช่วงสมยัต่อจากท่ีอาณาจกัรอยธุยาล่มสลายลงนบัตั้งแต่ท่ีพระ
ยาตากสามารถรวบรวมก าลงัพลเขา้ตีกองทพัพม่าท่ียดึครองอยธุยาไดส้ าเร็จและท าการเอาชนะบรรดาชุมชนทาง
การเมืองท่ีตั้งตนเป็นอิสระได้ภายหลงัจากอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว  6 เดือน แล้วจึงยา้ยราชธานีมาตั้ง ณ เมือง
ธนบุรี สถาปนา กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรข้ึนพร้อมปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงธนบุรี ทรงพระ
นามว่าสมเด็จพระบรมราชาท่ีส่ีเม่ือ  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2310  ตลอด  15  ปี  รัชสมัยของพระองค์ต้องท า
สงครามกบัพม่าจนเสด็จสวรรคตดว้ยรัฐประหารทางการเมืองช่วงปลายรัชกาลเม่ือวนัท่ี  6  เมษายน  พ.ศ.  2325  
ขณะมีพระชนมาย ุ 48  พรรษา  ทรงมีพระราชโอรสและธิดารวม  29 พระองค ์
 1) การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรี 
 ความชอบธรรมของพระเจา้กรุงธนบุรีเกิดจากการท่ีทรงขบัไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาไดส้ าเร็จ และ
เป็นชุมนุมเดียวท่ีรวบรวมขุนนางจากส่วนกลางไวใ้นอ านาจ  ในขณะท่ีชุมนุมอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นขุนนางใน
ทอ้งถ่ินและสนใจแต่จะพฒันาฐานอ านาจของตนเป็นหลกัแทนท่ีจะคิดต่อตา้นพม่า ชุมนุมเหล่าน้ีไดแ้ก่ชุมนุมเจา้
พระศิวงชุมนุม เจา้พระยาพิษณุโลก  ชุมนุมพิมายของกรมหม่ืนเทพพิพิธ  และชุมนุมนครศรีธรรมราช 
 เม่ือพระเจา้กรุงธนบุรีทรงข้ึนเป็นกษตัริยจ์  าเป็นตอ้งยา้ยราชธานีใหม่  เพราะกรุงศรีอยุธยาเสียหายเกิน
กวา่จะบูรณะในระยะเวลาอนัรวดเร็ว จึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานี เพราะเป็นเมืองหนา้ด่านสามารถควบคุม
และสอดส่องการเดินเรือทะเลและต่างชาติได ้โดยมีป้อมอยูส่องฟากแม่น ้ าคือ ป้อมวิไชยประสิทธ์ิและป้อมวิไช
เยนทร์เหมาะจะป้องกนัตนเอง มีทางออกสู่ทะเลไดส้ะดวกมีท าเลทั้งเหมาะแก่การเพาะปลูกและคา้ขาย อีกทั้งมี
ความพร้อมท่ีจะเขา้ตั้งถ่ินฐานเป็นเมือง เพราะเคยเป็นเมืองท่าการคา้มาก่อน 
 ภารกิจทางการเมืองในสมยัของพระองคท่ี์ส าคญัคือการท าสงครามและพยายามฟ้ืนฟูระบบ  เร่ิมจากการ
ขบัไล่กองทพัพม่าออกจากอยุธยาและดินแดนไทย การปราบชุมชนต่างๆ ทรงเปล่ียนยุทธวิธีสงครามจากการตั้ง
รับศึกท่ีเมืองหลวง เป็นการออกรับขา้ศึกท่ีชายแดนเพื่อป้องกนัเมืองหลวง และทรงขยายอ านาจสู่ลาวและเขมร 
 ภารกิจทางการปกครอง ยงัทรงด าเนินตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ช่นเดียวกบัสมยัอยุธยาแต่เนน้
สถาบนัพระมหากษตัริยแ์บบธรรมราชามากกว่าเทวราชาโดยแบ่งการปกครองส่วนกลางมีต าแหน่งอคัรมหา
เสนาบดี  2  ต าแหน่ง คือ ฝ่ายทหาร (สมุหพระกลาโหม – เจา้พระยาอินทวงศา) และฝ่ายพลเรือน (สมุหนายก – 
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เจา้พระยาจกัรี) มีต าแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์เช่นเดียวกบัสมยัอยุธยา  4  ต าแหน่ง  คือ กรมนครบาล  ธรรมาธิ
กรณ์  โกษาธิบดี และเกษตราธิการ  การปกครองส่วนภูมิภาคหรือเขตหัวเมืองแบ่งเป็นหัวเมืองระดบัชั้นคือหัว
เมืองชั้ นเอก  โท  ตรี  และจัตวา  อีกทั้ งยกฐานะหัวเมืองชั้ นเอกชองเมืองเล่ือนเป็นเมืองประเทศราชคือ
นครศรีธรรมราช 
 ตอนปลายรัชสมยัเกิดรัฐประหารความวุ่นวายทางการเมืองข้ึน เน่ืองจากการขาดประสิทธิภาพของการ
ควบคุมระบบไพร่ท าให้เกิดกลุ่มอ านาจการเมืองนอกระบบราชการอยู่ในภาวะสงครามการท ามาหากิน
ยากล าบากท าใหไ้พร่ถูกเกณฑ์เขา้กองทพัอยูเ่สมอ  อีกทั้งความไม่สามารถรักษาพระบารมีไดต้ลอด  ท่ีเห็นไดช้ดั
คือทรงขดัแยง้กบัพระเถระเม่ือทรงอา้งวา่บรรลุโสดาบนั  ประกอบกบัมีขุนนางบางท่านสมารถสร้างฐานอ านาจ
ไดม้ัน่คงข้ึนจากการมีบทบาทควบคุมก าลงัพลยามสงครามไดส้ าเร็จ 
 2) สภาพสังคมสมัยกรุงธนบุรี 
 ทรงฟ้ืนฟูระบบไพร่ให้มีประสิทธิภาพ  โดยใหส้ักขอ้มือหมายหมู่ไพร่ ในส่วนกลางและหวัเมืองแลว้ให้
ส่งทะเบียนหางว่าวหรือรายช่ือไพร่ต่อกรมพระสุรัสวดี  โดยมีการเกณฑ์แรงงานไพร่แบบเขา้เดือนออกเดือน
เหมือนสมยัอยธุยา  เพราะเป็นยคุสมยัท่ีอยูใ่นภาวะสงครามตอ้งพึ่งพาก าลงัพลมาก 
 3) สภาพเศรษฐกจิสมัยกรุงธนบุรี 
 เน่ืองจากอยู่ในภาวะสงครามจึงมีสภาพเศรษฐกิจท่ีขดัสน ราษฎรต้องทนกับความอดอยากเพราะ
ประกอบอาชีพไม่สะดวกติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งผลจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา ท่ีพม่ากวาดตอ้น
ผูค้นไปเป็นจ านวนมากท าให้ขาดแรงงานในระบบการผลิต  พระเจา้กรุงธนบุรีจึงทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  2 
ประการ คือ 
 - แกไ้ขความอดอยาก โดยทรงสละพระราชทรัพยซ้ื์อขา้วจากพ่อคา้ต่างชาติแลว้แจกจ่ายแก่ราษฎร ทรง
ใหข้นุนางคุมไพร่ท านา  และกวาดตอ้นเชลยสงครามหวัเมืองลาวและเขมรมาเป็นแรงงานท านา 
 - ทรงบ ารุงการคา้ขายทั้งในและต่างประเทศโดยจดัส าเภาหลวงออกไปคา้ขายกบัจีน  ชวา  อินเดียว  ท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือจีน  ส่วนการคา้กบัชาวตะวนัตกในปี พ.ศ. 2320  ไดติ้ดต่อกบันายฟรานซิสไลทห์รือกปัตนัเหล็ก
เจา้เมืองเกาะหมาก (ปีนัง) ชาวองักฤษ ให้ช่วยซ้ือปืนคาบศิลา  10,000  กระบอก  ภายหลงัไดรั้บพระราชทาน
บรรดาศกัด์ิเป็น  “พระราชกปัตนั” 
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อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 
 สถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชข้ึนเม่ือ  6  เมษายน พ.ศ.  2325  ปฐม
กษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี 

1) การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
การจดัรูปแบบการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้คลา้ยกบัสมยัอยธุยาตอนปลาย โดย 

ท่ีการปกครองส่วนกลางประกอบดว้ยกรมส าคญั  6  กรม คือ กรมกลาโหม  กรมมหาดไทย และจตุสดมภท์ั้ง  4  
กรม ส่วนการปกครองเขตหัวเมือง  หัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ในอ านาจดูแลของสมุหนายก หัวเมืองฝ่ายใตอ้ยู่ใน
อ านาจดูแลของสมุหพระกลาโหม และหวัเมืองชายทะเลตะวนัออกอยูใ่นอ านาจดูแลของกรมพระคลงั ในระบบ
หวัเมืองระดบัชั้นคือหวัเมืองชั้นเอก  โท  ตรี  และจตัวา  ในส่วนของการปกครองหวัเมือง ประเทศราชถือปฏิบติั 
เช่นเดียวกับสมยัอยุธยาคือให้ส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาตามก าหนดแล้วให้หัวเมืองชั้นเอกท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับ
ประเทศราชนั้นเป็นผูดู้แล เช่นหวัเมืองประเทศราชทางเหนือคือลา้นนา ทางภาคอีสานคือหวัเมืองลาวและเขมร 
ทางใตคื้อไทรบุรี  ปัตตานี  กลนัตนั  ตรังกานู 
 2) สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 - สถาบนัพระมหากษตัริยส์มยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้อา้งอิงกบัแนวคิดหลกัธรรมราชาของพุทธศาสนา
และสร้างสายสัมพนัธ์ทางเครือญาติกับเจ้าผูป้กครองประเทศราชและกลุ่มขุนนางเพื่อเครือข่ายอ านาจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 - การอพยพเขา้มาของชาวจีนและการขยายตวัทางการคา้ท าใหแ้รงงานไพร่ถูกแทนท่ีดว้ยแรงงานชาวจีน
อพยพระบบการคา้แบบผูกขาดโดยกรมพระคลงัสินคา้ถูกสลายลงจากการท าสนธิสัญญากบัชาติตะวนัตกท่ีมี
อิทธิพลทางการเมืองคุกคามประเทศขณะนั้น 
 - การยกเลิกระบบผูกขาดการคา้ของกรมพระคลงัสินคา้ในสมยัรัชกาลท่ี  3  ท าให้ตอ้งหาวิธีเพิ่มรายได้
ดว้ยการผูกขาดภาษีอากร มาเป็นระบบเจ้าภาษีนายอากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคหบดีชาวจีนประมูลเป็นเจา้ภาษีกนั
มาก ซ่ึงระบบดงักล่าวมีขอ้ดีคือรัฐบาลมีรายไดจ้ากการเก็บภาษีเพิ่มสูงข้ึน  ส่วนขอ้เสียคือการให้อย่าสิทธ์ิแก่
บรรดาเจา้ภาษีนายอากร ท าใหอ้าจเกิดการขดูรีดราษฎรได ้ในท่ีสุดระบบดงักล่าวถูกยกเลิกไปในสมยัรัชกาลท่ี  5  
เม่ือจดัตั้งหอรัษฎากรพิพฒัน์ท าหนา้ท่ีเก็บภาษีทัว่ราชอาณาจกัรแทน 
 - ดา้นความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ  ส่วนใหญ่ในดา้นการคา้ขายท่ีส าคญัท่ีสุดคือจีนสินคา้ออกจากไทย
ไดแ้ก่พริกไทยด า น ้ าตาล ดีบุก ของป่า ส่วนสินคา้เจา้จากจีนไดแ้ก่เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบผา้แพร และใบชาเป็น
ตน้  ในส่วนของการติดต่อกบัชาวตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 2 และ 3  เร่ิมติดต่อกบัองักฤษ เช่น พ.ศ. 2364  ทูต
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ตวัแทนการคา้ชาวองักฤษช่ือนายจอห์น  ครอฟอร์ดเขา้เจรจากบัทางการในสมยัรัชกาลท่ี  3 องักฤษส่งนายเฮนรี  
เบอร์น่ี  มาเจรจาทางการคา้โดยไทยอนุญาตให้พ่อคา้องักฤษติดต่อกบัพ่อคา้ไทยโดยเสรีแต่สงวนสิทธ์ิห้ามซ่ึง
ขายข่าวแก่ชาวต่างชาติ และห้ามน าอาวุธเขา้มาขายโดยไม่ผา่นทางการ  โดยสัญญาฉบบัน้ีมีผลให้เกิดการยกเลิก
ผูกขาดการค้าจากรมพระคลังสินค้ามาสู่ระบบภาษีนายอากร และในปี พ.ศ.  2376  สมัยรัชกาลท่ี   3  
สหรัฐอเมริกาส่งนายเอ็ดมนัต์  โรเบิร์ต  เป็นทูตมาเจริญไมตรีทางการค้ากับไทยนับเป็นสัญญาฉบับแรกท่ี
สหรัฐอเมริกาท ากบัประเทศซีกตะวนัออก 
 3) สมัยรัตนโกสินทร์ (ช่วงรัชกาลที ่ 4  - พ.ศ. 2475) 
 นบัตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี  4  ไทยเปิดประเทศรัฐอารยธรรมตะวนัตกอย่างเป็นทางการ กล่าวคือเร่ิมจาก 
พ.ศ.  2398  ท าสนธิสัญญาบาวร่ิงกบัองักฤษ และชาติตะวนัตกอ่ืน ๆ อีกในปีถดัมา เป็นผลให้สังคมไทยรับอารย
ธรรมแบบตะวนัตกเขา้มามากข้ึน เช่น  รับวิทยาการความก้าวหน้าแบบตะวนัตกทั้งด้านเคร่ืองอ านวยความ
สะดวก ความรู้ดา้นการปกครอง ระบบการคา้เสรี 
 คร้ันสมยัรัชกาลท่ี  5  ทรงท าการปฏิรูปการปกครองท่ีไดรั้บแนวคิดจากการปกครองแบบตะวนัตกมาใช้
คือทรงตั้งสภาท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of  State) สภาท่ีปรึกษาในพระองค์ (Privy Council) และรัฐ
มนตรีสภา (Council of Cabinet)  ทรงยกเลิกการปกครองส่วนกลางระบบกรมส าคัญ  6  กรม แล้วจัดตั้ ง
กระทรวงใหม่  10  กระทรวงคือ มหาดไทย กลาโหม นครบาล การต่างประเทศ คลงัมหาสมบติั วงั  เกษตราธิ
การ ยุติธรรม  โยธาธิการ  และธรรมการ  ยกเลิกระบบทาสและระบบไพร่วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน  คือการ
รถไฟ  การไปรษณียแ์ละโทรเลข  การตั้งสถาบนัการศึกษาแบบตะวนัตก  ยกเลิกการปกครองระบบหวัเมืองและ
ประเทศราช ยุบฐานะกลายเป็นเมืองและรวมกลุ่มเมืองเป็นมณฑลอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยทั่ว
ราชอาณาจกัร 
 คร้ันสมยัรัชกาลท่ี  6 และ  7  ได้ด าเนินนโยบายสร้างชาติอารยะแบบตะวนัตก ทรงวางรากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยในสมยัรัชกาลท่ี  6  ทรงออกพระราชบญัญติัประถมศึกษาการศึกษาภาค
บงัคบัทัว่ราชอาณาจกัร และสถาปนาสถาบนัอุดมศึกษาแห่งแรกซ่ึงคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในส่วนของการ
ปกครองด าเนินนโยบายต่อจากรัฐกาลท่ี  5  มีการยุบบางกระทรวงและเพิ่มกระทรวงใหม่เพื่อแยกหน้าท่ี
รับผดิชอบชดัเจนข้ึน  จนกระทัง่สมยัรัชกาลท่ี  7  ทรงยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคระบบมณฑลให้เหลือเพียง
จงัหวดัต่าง ๆ  ดงัท่ีเป็นในปัจจุบนั  และเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวข้ึนเม่ือ  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2475  เรียกว่า 
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว  พุทธศักราช  2475  และฉบับถาวรเม่ือ  10  
ธนัวาคม  พ.ศ.  2475  เรียกวา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช  2475 
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บทท่ี 10 พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชาติไทย - อาณาจกัรธนบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------  
เอกสารอ้างองิ 
- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ๒๕๔๕. สังคมศึกษา. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
 

ค าถามท้ายการบรรยายคร้ังที่  10 
1) จงอธิบายถึงสภาพทางการเมืองและการปกครองสมยัธนบุรีมาพอสังเขป 
2) อิทธิพลอารยธรรมการปกครองสมยัอยธุยามีผลต่อสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์อยา่งไรบา้ง 
3) จงอธิบายเปรียบเทียบการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและรัชกาลท่ี  5  ว่ามี

หลกัการท่ีคลา้ยหรือแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
4) สถาบันพระมหากษัตริย์ สมยัอยุธยา  ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ มีแนวคิดและรูปแบบท่ีคล้ายหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
5) อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสังคมไทยนบัตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี  4  เป็น

ตน้มา  มีในดา้นใดบา้งและอยา่งไร 
 
 
 
 


