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(ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก) 

พระยาโกษาธิบด ี



สมุหนายก      สมุหพระกลาโหม      กรมท่าโกษาธิบดี 

กฎหมายตราสามดวง 
(ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1) 



แผนภูมิแสดงระบบการปกครองหัวเมือง  หรือส่วนภูมิภาค 
สมัยรัตโกสินทร์ตอนต้น 

ราชธาน ี

หัวเมืองชั้นใน (จัตวา)  :  ผู้รั้ง 

หัวเมืองชั้นนอก  ( เอก   โท  ตรี ) 

หัวเมืองประเทศราช (ส่วย  3 ปี / ครั้ง 



การปกครองทอ้งที่    

เจ้าเมืองเป็นผู้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน 

หลายหมู่บ้าน = ต าบล 

หลายต าบล = แขวง   
หมืน่แขวงเป็นผูป้กครอง  

หลายแขวง = เมือง  
ผูร้ั้งหรือเจา้เมืองเป็นผูป้กครอง 



รายได้จากภายในประเทศ 

รายได้จากต่างประเทศ  

การค้าส าเภาหลวง    
ก าไรจากการผูกขาดสนิค้า    
ภาษีปากเรือ    
ภาษีสนิค้าขาเข้า    
ภาษีสนิค้าขาออก    

จงักอบ (ภาษีผา่นดา่นขนอนอตัรา 10 หยิบ 1)  
อากร  (ภาษีจากการประกอบอาชีพ) 

สว่ย (คา่ไมเ่ข้าเวร  เดือนละ 6 บาท) 
ฤชา  (คา่ธรรมเนียมของรัฐที่เก็บจากราษฎร) 



มีระบบการเก็บภาษีแบบใหม่เกิดขึ้น  เรียกว่า  "ระบบเจ้าภาษีนายอากร"   
หมายถึง  การที่รัฐเปิดประมูลการเก็บภาษี   

ผู้ชนะการประมูล คือ ผู้ที่เสนอผลประโยชน์สูงสุดให้แก่รัฐบาล   
มีอ านาจไปด าเนินการเก็บภาษีแทนรัฐบาลอีกต่อหนึ่ง   

ผู้ที่ประมูลภาษี เรียกว่า "เจ้าภาษีนายอากร"   

ในสมยัรัชกาลที ่3   



สาระส าคัญของสนธิสัญเบาริง มีดังนี ้ 
•องักฤษขอตัง้สถานกงสลุในประเทศไทย 
•คนองักฤษมีสิทธิเช่าท่ีดินในประเทศไทยได้ 
•คนองักฤษสามารถสร้างวดั และเผยแพร่คริสต์ศาสนาได้ 
•เก็บภาษีขาเข้าได้ไมเ่กินร้อยละ 3 
•พอ่ค้าองักฤษและพอ่ค้าไทยมีสิทธิค้าขายกนัได้โดยเสรี 
•สินค้าต้องห้าม ได้แก่ ข้าว  ปลา  เกลือ 
•ถ้าไทยท าสนธิสญัญากบัประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลประโยชน์เหนือประเทศ องักฤษ  จะต้องท าให้องักฤษด้วย 
•สนธิสญัญานี ้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไมไ่ด้  จนกวา่จะใช้แล้ว  10  ปี  และในการแก้ไข  
 ต้องยินยอมด้วยกนัทัง้สองฝ่าย และต้องบอกลว่งหน้า 1 ปี 
ผลดีผลของสนธิสัญญาเบาริง  
•รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ 

•การค้าขยายตวัมากขึน้ เปลี่ยนแปลงการค้าเป็นแบบเสรี 
•อารยธรรมตะวนัตก เข้ามาแพร่หลาย  สามารถน ามาปรับปรุงบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้ามาขึน้  
ผลเสียผลของสนธิสัญญาเบาริง  
•ไทยเสียสิทธิทางการศาลให้องักฤษ และคนในบงัคบัองักฤษ 

•องักฤษ เป็นชาติท่ีได้รับสิทธิพิเศษหลายอยา่ง 
•องักฤษ เป็นฝ่ายได้เปรียบ จึงไมย่อมท าการแก้ไข 



มีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 4 ประเภท  คือ 

    เจ้านาย 

    ขุนนาง หรือ ขา้ราชการ 

    ไพร่ หรือ สามัญชน  

    ทาส  ( 7 ประเภท )  



ยศ (ต าแหน่ง) 
ประเภทตาม
กฎหมาย 

ศักดินา 

พระมหากษัตริย์ * จ านวนไม่มีก าหนด 

อปุราช เจ้า 100,000 
เจ้าฟ้า (พระเชษฐา, พระอนชุา หรือพระราชโอรสธิดาที่ได้รับพระราชทานให้ทรงกรม) เจ้า 50,000-40,000 

สมเด็จเจ้าพระยา ขนุนาง 30,000 
เจ้าฟ้า (พระเชษฐา, พระอนชุา หรือพระราชโอรสธิดา) เจ้า 20,000-15,000 

พระองค์เจ้า (พระเชษฐา, พระอนชุา ต่างพระมารดาหรือพระโอรสธิดา ที่ได้รับพระราชทาน
ให้ทรงกรม) 

เจ้า 15,000 

พระองค์เจ้า (พระโอรสธิดาที่ประสติูแต่เจ้าฟ้า และได้รับพระราชทานให้ทรงกรม) เจ้า 11,000 

เจ้าพระยา ขนุนาง 10,000-3,000 

พระยา ขนุนาง 10,000-1,000 

พระองค์เจ้า (พระโอรสธิดาต่างพระมารดา) เจ้า 7,000 
พระองค์เจ้า (พระโอรสธิดาที่ประสติูแต่เจ้าจอม) เจ้า 6,000 

พระ ขนุนาง 5,000-1,000 

พระองค์เจ้า (พระโอรสธิดาที่ประสติูแต่เจ้าฟ้า) เจ้า 4,000 
หลวง ขนุนาง 3,000-800 

หม่อมเจ้า เจ้า 1,500 
หม่อม (ต าแหน่งที่ได้รับพระราชทานของพระญาติ) * 1,000-800 

ขนุ ขนุนางหรือไพร่ 1,000-200 

หมื่น ขนุนางหรือไพร่ 800-200 

หม่อมราชวงศ์ (บตุร,ธิดาของหม่อมเจ้า) * 500 
พนั ขนุนางหรือไพร่ 400-100 

ข้าราชการชัน้ผู้ น้อยตามหวัเมืองเช่นรองแขวง ไพร่ 300-100 
ไพร่ (หวัหน้าไพร่ที่มีและไม่มีครอบครัว) ไพร่ 25-10 

ผู้ไร้ทรัพย์ ขอทาน หรือ ทาส ไพร่หรือทาส 5 

 
 



"พระราชบัญญัติพิกดัเกษียณลกูทาสลูกไทย"  
• เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417  

• แกพิ้กัดค่าตัวทาส  ให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ 8 ขวบ - 20 ปี  

• อายไุด้ 21 ปี = เป็นอิสระ 

• มีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา  

• และห้ามมิให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปีเป็นทาส 

"พระราชบญัญตัเิลกิทาส ร.ศ. 124"  พ.ศ. 2448  
• ให้ลกูทาสในเรือนเบีย้ทกุคนเป็นไทยเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2448   
• ทาสอื่นๆ ลดคา่ตวัเดือนละ 4 บาท นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน พ.ศ. 2448 เป็นต้นไป 

• มีบทบญัญตัิป้องกนัมใิห้คนที่เป็นไทยแล้วกลบัไปเป็นทาสอีก  
• เมื่อทาสจะเปลีย่นเจ้าเงินใหม ่ห้ามมใิห้ขึน้คา่ตวั 

ราคาทาส 

อายุทาส (ป)ี ชาย หญิง 

แรกเกิด 5 บาท 4 บาท 

7-8 8 ต าลึง 7 ต าลึง 

100 4 บาท 3 บาท 





การเสดจ็ประพาสยุโรปของรัชกาลที่  5  



การเสดจ็ประพาสต้น ของรัชกาลที่  5  



การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง 

(ยุคปฏิรูปการปกครอง) (รัชกาลที่ 5-7) 



การปกครองในตอนต้นรัชกาลที่  5  การปกครองในตอนต้นรัชกาลที่  5  

รฐัมนตรีสภา Council of State  

หรือ  สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน  

องคมนตรีสภา Privy Council ประกอบด้วย

สมาชิก 49 คน มีเชื้อพระวงศ์ 13 พระองค์    

ท าหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค์  

เกดิเหตุการณ ์" วกิฤตการณ์วงัหนา้ “ (พ.ศ.2417) 
ยกเลกิต าแหน่ง  พระมหาอปุราช   
แตง่ตั้งต าแหน่ง  “สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช”  

16 พฤศจิกายน 2416  

1 ตลุาคม 2411  

(15 พรรษา) 



เดิมมีอยู่ 6 กรม ได้แก่  
กรมมหาดไทย  
กรมกลาโหม  
กรมเมือง  
กรมวัง  
กรมท่า  
กรมนา 

ยกเลกิการปกครองแบบจตสุดมภ์  ยบุต าแหนง่อคัรมหาเสนาบดี 

และเสนาบดจีตสุดมภท์กุต าแหนง่  ต่อจากนั้นได้ยุบกระทรวงและ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เหลือไว้เพียง 10 กระทรวง  

1.  กระทรวงมหาดไทย            7. กระทรวงวัง  
2.  กระทรวงต่างประเทศ          8. กระทรวงเกษตราภิบาล  
3.  กระทรวงเมือง (นครบาล)      9. กระทรวงยุติธรรม  
4.  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ    10. กระทรวงโยธาธิการ  
5.  กระทรวงธรรมการ           11. กระทรวงยุทธนาธิการ 
6.  กระทรวงกลาโหม               ( ต่อมารวมอยู่ในกระทรวงกลาโหม)  
                   12. กระทรวงมุรธาธิการ    
       ( ต่อมารวมอยู่ในกระทรวงวัง)  
 



1. ทรงยกเลกิ การจดัหัวเมืองทีแ่บ่งเป็นเมอืงชั้นเอก  โท  ตร ี และจัตวา   
2. เปลีย่นการปกครองเป็น เทศาภิบาล   
3. รวมเมอืงหลายเมอืงเป็นมณฑล มขี้าหลวงเทศาภิบาล เป็นผูป้กครอง  
4. ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย   
5. ทรงแบง่การปกครองส่วนภมูิภาคเป็นจงัหวัด (เมือง) อ าเภอ ต าบล 

และหมูบ่้าน  



แผนภูมิแสดงระบบการปกครองส่วนภูมิภาค 

ราชธาน ี

มณฑลเทศาภิบาล 
19  มณฑล 

10 กระทรวง  

อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 



องค์กร ผู้บังคับบัญชา 
กระทรวงมหาดไทย  
มณฑลเทศาภิบาล 
เมือง      
แขวง (อ าเภอ)    
ต าบล     
หมูบ้่าน  

เสนาบด ี
ข้าหลวงเทศาภิบาล หรือสมหุเทศาภิบาล 
ผู้วา่ราชการเมือง  
หมื่น (นายอ าเภอ)  
พนั (ก านนั)  
ทนาย (ผู้ใหญ่บ้าน)  

ในปี พ.ศ. 2440 ทรงตราพระราชบัญญัติปกครองท้องที่  ขึ้น  เริ่มจัดการ

ทดลองแบบ สุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก  (สุขาภิบาลทา่ฉลอม  จ.สมุทรสาคร)

ส าหรับจัดการปกครองในเขตอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน ดังนี ้

 

ในความดูแลของสขุาภิบาล 



การปกครองภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

(รัชกาลที่ 7-9) 



สงครามโลกครัง้ที่  1   
ปัญหาเศรษฐกิจ 
การรับแนวคิดประชาธิปไตยจากตะวนัตก 
= ดสุติธาน ี

สงครามโลกครัง้ที่  2   
ปัญหาเศรษฐกิจ 
การรับแนวคิดประชาธิปไตยจากตะวนัตก 
= เปลีย่นแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย 



อ านาจนิติบัญญัติ  
• สภาผู้แทนราษฎร 
• วุฒิสภา  

อ านาจบริหาร  
• นายกรัฐมนตรี 
• คณะรัฐมนตรี  

รัฐบาล  

อ านาจการตดัสนิคดี โดยสถาบันศาล  อ านาจตุลาการ  

• ศาลชัน้ต้น  
• ศาลอุทธรณ์ 
• ศาลฎีกา 



การบรหิารราชการสว่นกลาง  
          - ส านักนายกรัฐมนตรี  
          - กระทรวง  
           - ทบวง  
           - กรม  
การบรหิารราชการสว่นภมูภิาค  
           - จังหวัด  
           - อ าเภอ  
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  
          - องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
          - เทศบาล  
          - สุขาภิบาล  
          - กรุงเทพมหานคร 
          - เมืองพัทยา  
          - องค์การบริหารส่วนต าบล  



ลวดลาย  ศิลปะ  ภาษา  ศาสนา  วฒันธรรม  การแตง่กาย   

เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  การแตง่กาย   อาหาร   ชาตินิยม   การแสดงออก    


