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ใบความรู้ พฒันาการทางประวัตศิาตร์ไทยสมยัประชาธิปไตย 
การเปลี ยนแปลงการปกครอง เมื อ 24 มิถุนายน 2475 
มูลเหตุของการเปลี�ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอประชาธิปไตย 
        1. ความไม่พร้อมในการเป็นพระมหากษตัริยข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เพราะพระองคไ์ม่ได้
เตรียมตวัมาเพื�อเป็นพระมหากษตัริย ์จึงไม่กลา้ตดัสินใจ ทั/งที�มีอาํนาจสิทธิ1 ขาด โดยสมบูรณ์แบบในการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่อาํนาจต่าง ๆ ตกอยูก่บัคณะอภิรัฐมนตรีสภา อาทิ การยบัย ั/งการพระราชทาน
รัฐธรรมนูญ ใหแ้ก่ประชาชน แลว้เปลี�ยนการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย เนื�องในโอกาสกรุงเทพมหานคร    
มีอายคุรบ 150 ปี ในวนัที� 6 เมษายน พ.ศ. 2475  
        2. ราษฎรมีการศึกษาเพิ�มมากขึ/น ไดรั้บขา่วสาร ความรู้ แนวคิดจากชาติตะวนัตก ที�ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศ ในรูปแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะผูที้�ไปศึกษามาจากทวีปยโุรป อาทิ พระยาพหลพล
พยหุเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พนัธุมเสน) สาํเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศ
เยอรมนั หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) สาํเร็จการศึกษาวิชาการทหารปืนใหญ่จากประเทศฝรั�งเศส หลวง
สินธ์ุสงคราม (ร.ท. สินธุ ์กมลนาวิน) สาํเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศเดนมาร์ก หลวงประดิษฐม์นู
ธรรม ( ปรีดี พนมยงค ์) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางกฎหมายจากประเทศฝรั�งเศส หลวงโกวิท อภยัวงศ ์ 
( ควง อภยัวงศ ์) สาํเร็จการศึกษาวิชาวิศวกรรมจากประเทศฝรั�งเศส นายประยรู ภมรมนตรี สาํเร็จการศึกษาวิชา
การเมืองจากประเทศฝรั�งเศส  
        3. ปัญหาเรื�องเศรษฐกิจตกตํ�าทั�วโลก ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั สาเหตุภายในประเทศสืบเนื�องมาจากมีการใชจ่้ายเงินฟุ่มเฟือย ในตอนปลายสมยัรัชกาลที� 6 รัฐบาลหา
รายไดไ้ม่พอกบัการใชจ่้ายทาํให้ขาดดุลงบประมาณ ถึงแมว้า่พระองคจ์ะตดัทอนรายจ่ายของรัฐที�เป็นเงินเดือนของ
พระองค ์ลดจาํนวนมหาดเล็ก ยบุมณฑล ยบุจงัหวดั เพื�อลดจาํนวนขา้ราชการลง ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้การแกปั้ญหาต่าง ๆ แบบนี/ทาํให้ฐานะการเงินดีขึ/นบา้ง แต่ก็มีผูไ้ม่พอใจโดยเฉพาะขา้ราชการที�ถูก
ปลด หรือแมแ้ต่ขา้ราชการที�ไม่ถูกปลด แต่ก็มีการเกบ็ภาษีเงินเดือนขา้ราชการ จากมูลเหตุดงักล่าวทีนาํไปสู่
เหตุการณ์เปลี�ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ ประชาธิปไตย โดย คณะราษฎร์ 
ขณะที� พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงแปรพระราชฐาน ณ พระราชวงัไกลกงัวล อาํเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ “คณะราษฎร์” ทาํการปฏิวติัประกาศยดึอาํนาจ โดยนาํกาํลงัทหารและพลเรือน เขา้ยดึสถานที�
สาํคญัของทางราชการและควบคุม บรรดาพระบรมวงศานุวงศ ์เจา้นายชั/นสูงและขา้ราชการฝ่ายรัฐบาล ไปไว ้ณ 
พระที�นั�งอนันตสมาคม เพื�อเป็นตวัประกนัดงันี/  
     สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคว์รพินิตประชานาท ผูรั้กษาพระนครในขณะนั/น 
     สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์
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     สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
     นายพลตาํรวจตรีหม่อมเจา้วงศนิ์รชร 
     นายพลโทพระยาสีหราชเดโชชยั เสนาธิการทหารบก 
     นายพลตรีพระยาเฉลิมอากาศ เจา้กรมอากาศยาน 
มีขนุนางชั/นผูใ้หญ่ที�หนีไปไดคื้อ พระเจา้พี�ยาเธอ กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน โดยหนีขึ/นรถไฟไปแจง้ให ้
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงทราบ เหตุการณ์การปฏิวติั 
เมื�อคณะราษฎร์ยดึอาํนาจไดแ้ลว้ จึงประกาศใชห้ลกั 6 ประการบริหารประเทศไดแ้ก่ หลกัเอกราช หลกัความ
ปลอดภยั หลกัเศรษฐกิจ หลกัเสมอภาค หลกัเสรีภาพ หลกัการศึกษา 
        1. จะตอ้งรักษาความเป็นเอกราชทั/งหลาย เช่น เอกราชทางการเมือง ทางการศาล ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ไวใ้ห้มั�นคง 
        2. จะตอ้งรักษาความปลอดภยัในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกนัให้นอ้ยลงมาก 
        3. จะตอ้งบาํรุงความสุขสบายของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะจดัหางานให้ราษฎรทาํและจดั
วางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 
        4. จะตอ้งให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกนั 
        5. จะตอ้งให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื�อมีเสรีภาพไม่ขดัต่อหลกั 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้ 
        6. จะตอ้งให้การศึกษาแก่ราษฎรอยา่งเต็มที� 
บุคคลสาํคญัของคณะราษฎร์ประกอบดว้ยฝ่ายทหารบก ทหารเรือและฝ่ายพลเรือน 
บุคคลสาํคญัของคณะราษฎร์ฝ่ายทหารบกประกอบดว้ย 
พ.อ. พระยาพหลพลพยหุเสนา ( พจน์ พหลโยธิน ) เป็นหัวหนา้ใหญ่ 
พ.อ. พระยาทรงสุรเดช ( เทพ พนัธุมเสน ) เสนาธิการผูว้างแผนการปฏิวติั 
พ.อ. พระยาฤทธิอคัเนย ์( สละ เอมะศิริ ) ผูบ้งัคบัการกรมทหารปืนใหญ่ที� 1 รักษาพระองค ์
พ.ท. พระประศาสน์พิทยายทุธ ( วนั ชูถิ�น ) ผูอ้าํนวยการเสนาธิการทหารบก 
พ.ต. หลวงพิบูลสงคราม ( แปลก ขิตตะสังคะ )  
บุคคลสาํคญัของคณะราษฎร์ฝ่ายทหารเรือประกอบดว้ย 
น.ต. หลวงสินธ์ุ สงครามชยั ร.น. ( สินธุ ์กมลนาวิน )  
น.ต. หลวงศุภชลาศยั รน. ( บุง ศุภชลาศยั )  
ร.อ. หลวงธาํรงนาวาสวสัดิ1  ร.น. ( ถวลัย ์ธารีสวสัดิ1  )  
บุคคลสาํคญัของคณะราษฎร์ฝ่ายพลเรือนประกอบดว้ย 
อาํมาตยต์รี หลวงประดิษฐม์นูธรรม ( นายปรีดี พนมยงค ์) ผูไ้ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นมนัสมองของ คณะราษฎร์      
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ผูคิ้ดการปฏิวติัในครั/ งนี/  เป็นผูร่้างรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของเมืองไทย 
นายประยรู ภมรมนตรี 
หลวงโกวิท อภยัวงศ ์( นายควง อภยัวงศ ์) 
นายดิเรก ชยันาม  
นายตั/ว ลพานุกรม 
การเมืองในสมัยประชาธิปไตยตั*งแต่ 24 มิถุนายน 2475 ถงึ 2 มีนาคม 2477 
               เมื�อคณะราษฎร์ยดึอาํนาจไดแ้ลว้ไดม้อบหมายให ้น.ต. หลวงศุภชลาศยั นาํหนงัสือกราบบงัคมทูล ให้
รัชกาลที� 7 เสดจ็กลบัสู่พระนคร ให้กลบัมาเป็นพระมหากษตัริย ์โดยอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญซึ�งคณะราษฎร์ไดร่้าง
ขึ/น  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูหั่ว ไดเ้สด็จกลบักรุงเทพมหานคร ในวนัที� 25 มิถุนายน 2475  
คณะราษฎร์ไดน้าํรัฐธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชั�วคราว ซึ� งหลวงประดิษฐ์มนูธรรมและคณะราษฎร์ ได้
ร่างขึ/นทูลเกลา้ฯ ถวายเพื�อให้ทรงลงพระปรมาภิไธย พระองคไ์ดพ้ระราชทาน พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดนิสยามชั วคราว ในวนัที  27 มิถุนายน 2475 เมื�อเปลี�ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย
แลว้ สภาผูแ้ทนราษฎรซึ�งตั/งโดยคณะผูรั้กษาพระนครฝ่ายทหาร ไดเ้ลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรชั�วคราวจาํนวน 
70 นาย โดยมีเจ้าพระยาธรรมศักดิ1มนตรี (สนั น เทพหัสดนิ ณ อยุธยา) เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร์คนแรก และ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานกรรมการราษฎร ( นายกรัฐมนตรี ) และเลือกคณะกรรมการราษฎร            
( คณะรัฐมนตรี ) 14 นาย ทาํหนา้ที�บริหารประเทศ และ เลือกสมาชิกในคณะราษฎร์อีก 9 นาย ทาํหนา้ที�ร่าง 
รัฐธรรมนูญฉบบัถาวร เมื�อร่างเสร็จแลว้รัชกาลที� 7 ไดพ้ระราชทานคืนมาใหเ้มื�อ 10 ธันวาคม 2475 
หลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแลว้ไดมี้การตั/งคณะรัฐบาลบริหารประเทศ โดยมีมหาอาํมาตยโ์ท พระยามโนปกรณ์
นิติธาดา (นายก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี มีคณะรัฐมนตรี จาํนวน 20 นาย 
สาระสําคญัของ รัฐธรรมนูญมีดงันี* 
         พระมหากษตัริยด์าํรงอยูใ่นฐานะอนัเป็นที�เคารพสักการะผูใ้ดจะละเมิดมิได ้อาํนาจอธิปไตยมาจากปวงชน
ชาวไทย พระมหากษตัริยซึ์� งเป็นประมุข ทรงใชอ้าํนาจนี/  แต่โดยบญัญติัของ รัฐธรรมนูญ อาํนาจอธิปไตยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คืออาํนาจนิติบญัญตัิ อาํนาจบริหารและอาํนาจตุลาการ พระมหากษตัริยท์รงใชอ้าํนาจนิติบญัญตัิ 
โดย คาํแนะนาํและยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ� งอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 4 ปี มีสมาชิก 2 ประเภทจาํนวนเท่ากนั
เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีสมาชิกประเภทที� 1 ไดแ้ก่ สมาชิกที�ราษฎรเลือกตั/งเขา้มา และ ประเภทที� 2 ไดแ้ก่สมาชิก
ที�พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั/ง พระมหากษตัริยท์รงใชอ้าํนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี ประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอยา่งนอ้ย 14 นาย อยา่งมาก 24 นาย พระมหากษตัริยท์รงใชอ้าํนาจตุลาการ ทางศาล ซึ�งจดัตั/งตาม
กฎหมาย เพื�อพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
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           หลงัจากเปลี�ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตยภายใตก้ารบริหารงานโดยพระยามโนปกรณ์
นิติธาดา ไดเ้กิดการขดัแยง้กนัระหว่างรัฐบาลกบัรัฐสภา อนัเนื�องมาจากเคา้โครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ ์   
มนูธรรม ไดเ้ขียนไวใ้นสมุดปกเหลืองซึ� งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเคา้โครงเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตข์องรัสเซีย 
ซึ�งตรงกบัพระราชวินิจฉัย ในสมุดปกขาวของรัชกาลที� 7 รัฐบาลจึงสั�งปิดสภา พระยามโนปกรณ์ฯ ไดข้อร้อง ให้
หลวงประดิษฐม์นูธรรมเดินทางออกไปอยู ่ณ ประเทศฝรั�งเศส 
      20 มิถุนายน 2476 พระยาพหลพลพยหุเสนา ทาํการปฏิวติัแลว้แต่งตั/งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกบัเชิญ
หลวงประดิษฐม์นูธรรม กลบัมาช่วยกนับริหารประเทศ ต่อมาสมาชิกของคณะราษฎร์บางคนละทิ/งสัญญาที�ให้ไว้
กบัประชาชน รัฐบาลปล่อยใหป้ระชาชนฟ้องร้องพระมหากษตัริย ์ซึ� งเป็นการหมิ�นพระบรมเดชานุภาพ  
      21 ตุลาคม 2476 “คณะกูบ้า้นเมือง” ภายใตก้ารนาํของพลเอกพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้บวรเดช กฤดากร ได้
นาํกาํลงัทหารจากนครราชสีมา สระบุรี อยธุยา เขา้มาทาํการปฏิวตัิเพื�อให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขอยา่งแทจ้ริง กองทหารของคณะกูบ้า้นเมืองไดต่้อสู้กบัทหารของ รัฐบาลบริเวณ    
ดอนเมือง ผลปรากฏว่าทหารของฝ่ายรัฐบาลชนะ พระองคเ์จา้บวรเดชตอ้งลี/ภยั ไปอยูที่� อินโดจีน เหตุการณ์ครั/ งนี/
เรียกวา่ “กบฏบวรเดช” 
     12 มกราคม 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว เสดจ็ไปรักษาพระเนตรที�ประเทศองักฤษ ขณะที�
ประทบัอยูที่�ประเทศองักฤษมีเรื�องไม่สบพระราชหฤทยับางประการ จึงประกาศสละราชสมบติั เมื�อ 2 มีนาคม 
2477 รัฐบาลจึงไดอ้ญัเชิญ พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อานนัทมหิดล เสดจ็ขึ/นครองราชสมบติั เป็น รัชกาลที� 8 แห่ง
ราชวงศจ์กัรี  
 
 

สมัยรัชกาลที  8 ( พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล )                                            
( 02/03/2477 – 09/06/2489 )  
ด้านการปกครอง 
                พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล ขึ/นครองราชยเ์ป็นประมุขของประเทศภายใตก้ารปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดา้นการเมืองการปกครองประเทศจึงขึ/นอยูก่บัรัฐบาลเป็นผูบ้ริหารประเทศ ซึ� ง
ขณะขึ/นครองราชสมบติันั/นตรงกบัรัฐบาลในสมยัของ พนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที�
ขึ/นครองราชยน์ั/นพระองคย์งัไม่บรรลุนิติภาวะ รัฐบาลจึงไดแ้ต่งตั/งคณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคป์ระกอบดว้ย 
1. กรมหมื�นอนุวตัรจาตุรนต ์เป็นประธาน 
2. พระบรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พอาภา 
3. เจา้พระยายมราช ( ปั/ น สุขมุ )  
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               ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2478 กรมหมื�นอนุวตัรจาตุรนต ์ไดป้ลงพระชนมชี์พตนเอง รัฐบาลจึงแต่งตั/งให้  
พระบรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พอาภา เป็นประธาน และแต่งตั/งผูส้าํเร็จราชการเพิ�มอีก 1 ท่านคือ เจา้พระยา 
พิชเยนทรโยธิน ( อุ่ม อินทรโยธิน ) ต่อมาเจา้พระยายมราช ( ปั/ น สุขมุ ) ถึงอสัญกรรมจึงแต่งตั/งนายปรีดี พนมยงค ์
เป็นผูส้าํเร็จราชการ ภายหลงัเจา้พระยาพิชเยนทรโยธิน ถึงอสัญกรรม พระบรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พอาภา 
ลาออก จึงเหลือ นายปรีดี พนมยงค ์เป็นผูส้าํเร็จราชการผูเ้ดียวตลอดมา จนกระทั�ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
อานนัทมหิดล ทรงบรรลุนิติภาวะ  
          การบริหารประเทศภายใตก้ารนาํของ พนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี ( 2477 – 2481 ) 
ภายในระยะเวลา 5 ปี เหตุการณ์ภายในประเทศสงบเรียบร้อย รัฐบาลสามารถประสานงานให้ให้ฝ่ายทหารและฝ่าย 
พลเรือน ทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ผลงานชิ/นสาํคญัคอื การเจรจาใหส้หรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยโุรป 
ยกเลิกสนธิสัญญาที�ไม่เสมอภาค ที�ไทยทาํไวต้ั/งแต่สมยัรัชกาลที� 4 ลงได ้ทาํให้ไทยไดเ้อกราชทางการศาลและ 
การคา้กลบัคืนมาโดยสมบูรณ์ บุคคลสาํคญัที�ช่วยเหลือไทยในการแกไ้ขสัญญาที�ไม่เป็นธรรมนี/ คือ ดร. ฟรานซีส บี 
แซร์ ( พระยากลัยา ณ ไมตรี ) 
ด้านการศึกษา มีการจดัตั/งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง เมื�อ 27 มิถุนายน 2477 
ไดต้รา พระราชบญัญติั การประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ( พ.ร.บ. ประถมศึกษาฉบบัที� 2 ) โดยมีการเปลี�ยนแปลงเกณฑ์
อายกุารเรียนภาคบงัคบัของนกัเรียนเป็นเดก็ที�มีอายยุา่งเขา้ปีที� 8 ตอ้งเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 1 และแกไ้ข
หลกัเกณฑ์การผ่อนผนัใหน้้อยลง พ.ร.บ. ฉบบันี/ ให้ใชบ้งัคบัทุกตาํบล แต่กวา่จะทาํไดค้รบทุกตาํบลก็ใชเ้วลานาน
ถึง 32 ปี นบัตั/งแต่การตรา พ.ร.บ. ประถมศึกษาฉบบัแรก ( พ.ศ. 2464 ) ผลจากการออก พ.ร.บ. ประถมศึกษา 2478 
นี/  ทาํใหเ้กิดโรงเรียนเทศบาลขึ/น ในปี พ.ศ. 2478 นอกจากนี/ยงัเปิดโรงเรียนประชาบาลทุกตาํบล เพื�อขยาย
การศึกษาภาคบงัคบั 
ด้านการทหาร ยกฐานะกรมอากาศยานขึ/นเป็นกองทพัอากาศ ในปี พ.ศ. 2480 
ต่อมามีการตั/งกระทูถ้ามรัฐบาล นายกไม่สามารถชี/แจงไดจึ้งประกาศยบุสภามีการเลือกตั/งใหม่ พระยาพหลพล
พยหุเสนา ไม่ยอมเป็นนายกรัฐมนตรี สภาจึงเลือกพลตรีหลวงพิบูลสงครามขึ/นเป็นนายกรัฐมนตรี 

พนัเอกหลวงพิบูลสงคราม (นายแปลก ขีตตะสังคะ หรือ ป. พบูิลสงคราม)  
  การบริหารประเทศภายใตก้ารนาํของหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ( 2481-2487 )  
16 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 พนัเอกหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้นโยบายบริหารประเทศ เพื�อที�จะนาํ
ประเทศไทยให้มีความเจริญกา้วหนา้ที�สุดในยา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยดูแบบอยา่งจากประเทศเยอรมนัและ
ญี�ปุ่นเป็นแนวทาง หลกัสาํคญัที�จะดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายมี 2 ประการคือ 
1. รัฐบาลพยายามปลุกใจประชาชนให้รักชาติและเชื�อมั�นในรัฐบาลทหารอนัมีหลวงพิบูลสงครามเป็นผูน้าํ 
2. ประเทศไทยจะตอ้งพึ�งตนเอง ในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไดอ้อกกฎหมายสงวนอาชีพไวใ้ห้กบัคนไทย  
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รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ลาออกเมื�อ 24 กรกฎาคม 2487 เพราะสภาลงมติไม่รับหลกัการ ร่าง
พระราชบญัญติัอนุมติั พระราชกาํหนดจดัตั/ง นครบาลเพชรบูรณ์และพุทธบุรีมณฑล โดยมีนโยบายที�จะยา้ย เมือง
หลวง จากกรุงเทพมหานครไปตั/งอยู ่ณ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจะสร้างศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาที�จงัหวดัสระบุรี 

หลวงโกวิท อภัยวงศ์ ( พนัตรีควง อภัยวงศ์) 
1 สิงหาคม 2487 พนัตรี ควง อภยัวงศ ์ไดรั้บแต่งตั/งเป็นนายกรัฐมนตรี ลาออกเมื�อ 16 สิงหาคม 2488 เนื�องจากมี
การประกาศสันติภาพ ภายหลงัสงครามโลกครั/ งที� 2 ยติุลง ตามพระบรมราชโองการ 

นายทว ีบุณยเกต  
31 สิงหาคม 2488 นายทว ีบุณยเกตุเป็นนายกรัฐมนตรี ลาออกเมื�อ 17 กนัยายน 2488 อยูใ่นตาํแหน่ง 17 วนั 

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช  
17 กนัยายน 2488 ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ลาออกเมื�อ 15 ตุลาคม 2488 แต่อยูรั่กษาการถึง 31 
มกราคม 2489 ลาออกเพราะสภามีมติไม่เห็นชอบ ในการที�รัฐบาลเสนอร่างพระราชบญัญติัอาชญากรสงคราม 

พนัตรีควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวทิ อภัยวงศ์)  
31 มกราคม 2489 พนัตรี ควง อภยัวงศ ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมยัที� 2 ลาออกเมื�อ 18 มีนาคม 2489 เพราะรัฐบาลแพ้
เสียงในสภา กรณีสมาชิกเสนอร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองค่าใชจ่้ายของประชาชนใน-ภาวะคบัขนั 

นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดษิฐมนูธรรม )  
  24 มีนาคม 2489 นายปรีดี พนมยงค ์เป็นนายกรัฐมยตรี ลาออกเมื�อ 1 มิถุนายน 2489 เพราะประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่เหมือนสภาองักฤษ คอืสภาผูแ้ทนราษฎรและพฤฒิสภา แยกการบริหารและการเมืองออกจาก
กนั ต่อมา เมื�อ 8 มิถุนายน 2489 ไดรั้บแต่งตั/งอีกและลาออกเมื�อ 9 มิถุนายน 2489 เพราะรัชกาลที� 8 สวรรคตโดยที�
ยงัไม่ตั/งคณะรัฐมนตรี 
ด้านเศรษฐกจิ 
           การเสริมสร้างเศรษฐกิจ ในสมยัจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ไดน้าํระบบทุนนิยมเขา้มาใช ้เพื�อให้ไทยเป็น
ชาติมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจและหลุดพน้จากระบบศกัดินาที�มีมาแต่เดิม โดยไดรั้บแนวความคิดจากหลวงวจิิตร
วาทการ ซึ�งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที�มีการควบคุมและสั�งการโดย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม จดัใน
รูปแบบของ การสหกรณ์ หรือ ระบบทุนนิยมที�รัฐบาลเขา้ร่วมทุน หรือ แบบรัฐวิสาหกิจ โดยสนบัสนุนให้คนไทย
ประกอบอาชีพต่าง ๆ จดัการอบรมวิชาการคา้ให้แก่คนไทย ชกัชวนให้ราษฎรทาํสวนครัว เลี/ยงสัตวแ์ละสนบัสนุน
อุตสาหกรรมพื/นเมืองทุกชนิด ให้คนไทยเกิดความตื�นตวั สนใจในสินคา้ไทย จากคาํขวญัที�ว่า “ไทยทาํไทยใชไ้ทย
เจริญ” ออกพระราชบญัญตัิ จดัหางานใหแ้ก่ผูไ้ร้อาชีพ ผูที้�ไม่มีอาชีพ ตอ้งรายงานตวัต่อเจา้พนกังานทอ้งที� ตาม
ภูมิลาํเนา มีการจดัตั/งสาํนกังาน หางานให้ประชาชนทาํเพื�อแกปั้ญหาคนว่างงาน เริ�มใชก้ฎหมายเขม้งวดกบั
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน เช่น ควบคุมการอพยพเขา้เมืองไทยของชาวจีน จบักุมสมาคมลบัของชาวจีน ปิด
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โรงเรียนและหนังสือพิมพข์องชาวจีน เก็บภาษีพวกพ่อคา้ชาวจีนเพิ�มขึ/น พยายามสนบัสนุนให้คนไทยเขา้ดาํเนิน
ธุรกิจแทนชาวต่างชาติ หรือรัฐบาลเขา้ดาํเนินกิจการเอง หรือให้คนไทยร่วมลงทุนเกิน ร้อยละ 70 ของกิจการ 
ด้านศาสนา  
        รัฐบาลในสมยัจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ไดส้ร้างวดัพระศรีมหาธาตุ บริเวณตาํบลหลกัสี� เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร โดยสร้างพระเจดียข์นาดใหญ่ ภายในบรรจุดินที�นาํมาจากสังเวชนียสถานทั/งสี�แห่งและพระบรม
สารีริกธาตุจาก มหาสถูปธรรมราชิก เมืองตกัสิลา ประเทศอินเดีย นาํเขา้มาโดยหลวงธาํรงนาวาสวสัดิ1  เมื�อ พ.ศ. 
2483 
วดัมหาธาตุนี/สร้างเสร็จและทาํพิธีเปิดเมื�อ 24 มิถุนายน 2485 
ด้านศิลปและวฒันธรรม 
             ในสมยัจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้การสร้างชาติทางวฒันธรรม ให้มีความเจริญ 
กา้วหนา้ใหป้ระเทศไทยมีความทดัเทียมอารยประเทศ จึงไดมี้การปรับปรุงทางดา้นสังคมและวฒันธรรมดงันี/  
1. การเปลี ยนชื อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” เมื อ 24 มิถุนายน 2482 พร้อมกบัให้เรียกประชาชนวา่ “ไทย” 
และใชส้ัญชาติไทย หลงัจากสงครามโลกครั/ งที� 2 ยตุิลง ก่อนที�จะทาํการเจรจากบัฝ่ายสัมพนัธมิตร รัฐบาลไทยใน
เวลานั/นก็กลบัไปใชชื้�อ ประเทศสยาม ตามเดิม และเมื�อจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีอีก กไ็ด้
เปลี�ยนชื�อเป็น ประเทศไทย อีกครั/ งเมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2490 และใชม้าจนถึงปัจจุบนันี/  
2. เปลี ยนวนัขึ*นปีใหม่จากวนัที  1 เมษายน มาเป็นวนัที  1 มกราคม ตั*งแต่ พ.ศ. 2484 เพื�อให้เป็นไปตามสากลนิยม 
ทาํให้ในปี พ.ศ. 2483 มีเวลาเพียง 9 เดือน 
3. ประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ1ของขุนนางไทย เพื�อแสดงถึงความเสมอภาคกนั ฉะนั/น ยศ ของขนุนางไทย ที�เคยใช้
กนัมาตั/งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา เช่น เจา้พระยา พระยา พระ หลวง ขุน ใหเ้ลิกใช ้ 
     นายกรัฐมนตรีหลวงพิบูลสงคราม ใชชื้�อว่า นายแปลก พิบูลสงคราม 
     หลวงวิจิตรวาทการ ใชชื้�อว่า นายวิจิตร วจิิตรวาทการ 
     หลวงประดิษฐม์นูธรรม ใชชื้�อว่า นายปรีดี พนมยงค ์
     เจา้พระยาธรรมศกัดิ1มนตรี ใชชื้�อว่า นายสนั�น เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
     พระยาพหลพลพยหุเสนา ใชชื้�อว่า นายพจน์ พหลโยธิน 
     หลวงสินาดโยธารักษ ์ใชชื้�อว่า นายแตม้ คงอยู ่
     ร้อยเอกขนุทวยหาญพิทกัษ ์ใชชื้�อว่า นายแพทยเ์หลง็ ศรีจนัทร์ 
บรรดาศกัดิ1ของขนุนางเหล่านี/  รัฐบาลของ ฯพณฯ ควง อภยัวงศ ์เห็นว่า เป็นสิ�งเชิดชูวงศต์ระกลู ที�ทาํคุณงามความ
ดีเอาไว ้รัฐบาลจึงประกาศคืนบรรดาศกัดิ1 ให้ ในปี พ.ศ. 2488 
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4. การส่งเสริมฐานะของสตรี เพื อแสดงถงึความเสมอภาคกันระหว่างผู้ชายกบัผู้หญงิ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูห้ญิงมี
ส่วนในการสร้างชาติทางวฒันธรรม รัฐบาลไดพ้ยามยามโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงใหผู้ช้ายยกยอ่งใหเ้กียรติ
สุภาพ สตรี ในฐานะที�เป็น “แม่” ผูค้อยดูแล อบรมบุตรหลานและเยาวชน ที�จะเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติในอณาคต  
5. ออกพระราชบัญญตัิวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 โดยมีการจัดตั*ง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ขึ/นเพื�อ ทาํหนา้ที� 
ปรับปรุง บาํรุงและส่งเสริมวฒันธรรมของชาติไทย โดยมีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นประธานสภาวฒันธรรม
แห่งชาติ สภานี/ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที�ออกเป็น 5 สาํนกัไดแ้ก่ 
ก. สาํนักวฒันธรรมทางจิตใจ 
ข. สาํนักวฒันธรรมทางระเบียบประเพณี 
ค. สาํนักวฒันธรรมทางศิลปกรรม 
ง. สาํนักวฒันธรรมทางวรรณกรรม 
จ. สาํนกัวฒันธรรมฝ่ายหญิง  

กิจกรรมต่าง ๆ ที มีการปรับปรุง ฟื* นฟูวัฒนธรรมไทยมีดงันี/  
วัฒนธรรมในการแต่งกาย โดยให้ชายไทยเลิกนุ่งกางเกงแพรออกนอกบา้น สนบัสนุนให้ผูช้ายสวมชุดสากล ให้
ผูห้ญิงเลิกนุ่งโจงกระเบน โดยเปลี�ยนมานุ่งผา้ถุง กระโปรง สวมหมวก สวมรองเทา้ออกนอกบา้น  
ประกาศใชร้ะเบียบการแต่งกายไวทุ้กขใ์นงานศพ โดยให้ผูช้ายสวมเสื/อขาว กางเกงขายาว ผกูผา้ผกูคอสีดาํ สวม
ปลอกแขนสีดาํที�แขนเสื/อขา้งซา้ย สวมรองเทา้ถุงเทา้สีดาํ ส่วนผูห้ญิงแต่งชุดสีดาํลว้น 
วฒันธรรมเกี�ยวกบัครอบครัว การจดังานพิธีสมรส การแต่งกายของคู่บ่าวสาว การปฏิบติัตวัของสามี ภริยา 
วัฒนธรรมเกี ยวกบัสังคม  
การอยูใ่นที�สาธารณะ ประกาศหา้มบว้นนาํลาย บนทางหลวงหรือที�สาธารณะ การนั�งหรือพกัผ่อนบนทางเทา้หรือ
ทางจราจร มารยาทในการโดยสารรถประจาํทาง ระเบียบการบริโภคอาหาร ใหใ้ชช้อ้นส้อมเป็นเครื�องมือในการ
รับประทานอาหารแทนการใชมื้อเปิบขา้วและ หยบิอาหาร หา้มประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาด ระเบียบการแสดง
ความเคารพ ในเวลาปรกติ ในงานพิธี ราชพิธี และ พระราชพิธี การเคารพธงชาติ เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี  
วัฒนธรรมทางด้านภาษาและหนังสือ คณะกรรมการส่งเสริมวฒันธรรมทางภาษาไทย ไดพิ้จารณาเห็นวา่ ตวัสระ
และพยญัชนะไทย มีหลายตวัที�ออกเสียงซํ/ า ๆ กนั ใหเ้ลิกใชเ้สียบา้ง เพื�อสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน จึงตดั
พยญัชนะที�มีเสียงซํ/ ากนัออกไป จาํนวน 13 ตวั ฃ ฅ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ศ ษ ฬ ตดัสระออก 5 ตวั ไดแ้ก่ ฤ ฤา ฦ ฦา 
ใ ทาํ ให้การเขียนภาษาไทยตอ้งเปลี�ยนไปในสมยันี/  แต่มีการสนบัสนุนให้ใชเ้ลขอารบิกแทนเลขไทย เพื�อใหเ้ป็น
แบบสากล การปรับปรุงตวัการเขียนภาษาไทยแบบนี/ ไดมี้การยกเลิกไปในสมยั ฯพณฯ ควง อภยัวงศ ์ 
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นอกจากนี/ยงัไดว้างระเบียบการใชค้าํต่าง ๆ เช่น คาํเรียกแทนชื�อ การตั/งชื�อใหเ้หมาะสมกบัเพศ คาํกล่าว ตอ้นรับ 
คาํทกัทายว่า สวสัดี 
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479  
จดัการศึกษาทั/ง 3 ส่วน เหมือนแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 กล่าวคือ ยงัคงให้ความสาํคญัของจริยศึกษา พุทธิ
ศึกษาและพลศึกษา มีขอ้แตกต่างจากแผนการศึกษาฉบบัแรกคือ มีการจดัสายอาชีวศึกษาไว ้ใหน้ักเรียนที�เรียนจบ
ชั/นประถม ( ป. 1 – ป. 4 ) มธัยมตน้ ( ม. 1 – ม. 3 ) และมธัยมปลาย ( ม. 4 – ม. 6 ) จดัตั/งโรงเรียนอาชีวศึกษาทั/งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผูที้�ประสงคจ์ะเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา ( มหาวิทยาลยั ) จะตอ้งเรียนในระดบัเตรียม
อุดมศึกษาก่อนอีก 2 ปี ( มธัยมปีที� 7 – 8 ) ในขณะนั/นประเทศไทยมีสถาบนัในระดบัอุดมศึกษาดงันี/   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2459 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. 2477 
มหาวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ พ.ศ. 2485 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2486 

กวแีละวรรณกรรม 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื นพทิยาลงกรณ ( พ.ศ. 2419 – พ.ศ. 2487 ) มีชีวิตอยูใ่นสมยัรัชกาลที� 5 – 8) ประสูติเมื�อ 
10 มกราคม 2419 มีพระนามเดิมว่า พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส ใชน้ามปากกาว่า น.ม.ส. มาจากคาํทา้ยของ “รัชนี
แจ่มจรัส” เริ�มการศึกษา ในโรงเรียนพระตาํหนักสวนกุหลาบ จนอาย ุ17 ปีเขา้รับราชการ ถึง พ.ศ. 2440 ไดศึ้กษา
วิชาพื/นฐานต่อที�ยโุรป  
เจา้พระยาธรรมศกัดิ1มนตรี ( สนั�น เทพหสัดิน ณ อยธุยา พ.ศ. 2419 – 2486 )  
เป็นบุตรของพระยาไชยสุรินทร์ ( เจียม เทพหสัดิน ณ อยธุยา ) เกิดเมื�อ 1 มกราคม พ.ศ. 2419 เริ�มการศึกษาที�
โรงเรียนบพิตรภิมุข แลว้ยา้ยไปต่อที�โรงเรียนพระตาํหนักสวนกหุลาบ โรงเรียนสุนันทาลยั โรงเรียนฝึกหัดอาจารย ์
แลว้รับราชการครู จนถึง พ.ศ. 2439 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศองักฤษ กลบัมารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เมื�อ 
9 มกราคม พ.ศ. 2441 นาน 26 ปี ต่อมาไดเ้ป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัดิ1 เป็น 
เจา้พระยาธรรมศกัดิ1มนตรี ถึงแก่อนิจกรรม 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2486 
ผลงานของท่าน ในนามปากกา ครูเทพ อาทิ บทเพลงกราวกีฬา โคลงกลอนครูเทพ จนัทรชิต แมเ้มฆดาํยงัแรขอบ
นํ/าเงิน ยหิวาวิทย ุมีบทละครพดู 4 เรื�อง คือ บ๋อยใหม่ แม่ศรีครัว หมั/นไว ้ตาเงาะ และเรื�องสั/นอีกมายมาย 
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พระยาศรีสุนทรโวหาร ( ผนั สาลกัษณ์ พ.ศ. 2424 – พ.ศ. 2466 )  
เกิด 24 มิถุนายน พ.ศ. 2424 เป็นบุตรของพระยาศรีภริูปรีชา (กมล) สมุหพระอาลกัษณ์ พระยาศรีสุนทรโวหาร เริ�ม
ศึกษา ในโรงเรียนพระตาํหนกัสวนกหุลาบ แลว้บวชอยู ่ณ วดับวรนิเวศ เมื�อ พ.ศ. 2438 ไดล้าสิขาบทเมื�อ พ.ศ. 
2443 เขา้ทาํงานเป็นเสมียนเอกในกรมราชเลขานุการ และยา้ยไปรับราชการเป็นนายอาํเภอ ต่อมากลบัเขา้ทาํงานใน
กรมอาลกัษณ์ จนไดเ้ป็นเจา้กรมพระอาลกัษณ์ ใน พ.ศ. 2459 งานนิพนธ์ที�สาํคญัคอื อิลราชคาํฉันท์ 
นายชิต บุรทัต ( พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2485 ) 
ผลงานชิ/นเอกคือ สามคัคีเภทคาํฉนัท ์
พระยาอุปกติศิลปะสาร ( นิ�ม กาญจนาชีวะ ( พ.ศ. 2422 – พ.ศ. 2484 ) เจา้ของนามปากกา อ.น.ก. ( อ = อุปกิตศิลป
สาร , น = นิ�ม , ก = กาญจนาชีวะ) พระยาอุปกิตศิลปะสาร เกิดเมื�อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2422 ถึงแก่กรรม เมื�อ 19 
พฤษภาคม พ .ศ. 2484 วรรณกรรมของท่าน มีมากมายมีทั/งโคลง ฉันท ์กาพย ์กลอน และความเรียงแบบร้อยแกว้ 
วรรณกรรมที�สาํคญัเรื�องหนึ�ง คือ สงครามภารตคาํกลอน แต่งเสร็จเมื�อ พ.ศ. 2470 (สมยัรัชกาลที� 7) 
พระสารประเสริฐ ( ตรี นาคะประทีป พ.ศ. 2432 – พ.ศ. 2488 ) 
พระสารประเสริฐ เกิดเมื�อ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 เริ�มศึกษาที�โรงเรียนสวนกุหลาบ อาย ุ17 ปีไดบ้รรพชาเป็น
สามเณร ศึกษาเล่าเรียน จนไดรั้บรางวลัจากสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย ์ผลงานการประพนัธ์ ส่วนมากเขียนร่วมกบั
ผูอื้�น อาทิ มีผลงานร่วมกบัพระยาอนุมานราชธน ในนามปากกา “เสถียรโกเศศและนาคะประทีป” พระสาร
ประเสริฐเริ�มเขา้รับราชการเป็นอนุศาสนาจารยป์ระจาํกรมตาํรา กระทรวงกลาโหม ใน พ.ศ. 2465 และยา้ยมา
ประจาํกรมตาํรา กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงแก่กรรมเมื�อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ผลงานที�สาํคญัที�ทาํร่วมกบัพระยา
อนุมานราชธน คือ กามนิต ทศมนตรี หิโตประเทศ นิยายเบงคลี ไดรั้บประกาศนียบตัรของวรรณคดีสโมสร กถา
สริตสาคร ปาชาหรือนิยายมากเรื�องฟอลคอน (เจา้พระยาวิชาเยนทร์) โลกนิติไตรพากย ์ธรรมนิติ บนัเทิงทศวาร คน
มีประโยชน์ เรื�องเหล่านี/  แมว้่าจะแปลมาจากภาษาอื�น แต่ทาํนองการเขียนภาษาไทยดีมาก เป็นการขยายขอบเจต 
ความคิด ความรู้ในทางวรรณคดีให้กวา้งขวางออกไป  
พระยาอนุมานราชธน ( ยง เสถียรโกเศศ พ.ศ. 2431 – พ.ศ. 2512 ) 
ศาสตราจารยอ์นุมานราชธน เกิดเมื�อ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2431 เป็นบุตรของนายหลี นางเฮียะ ไดรั้บพระราชทาน 
นามสกุลวา่ เสถียรโกเศศ เริ�มการศึกษาจนจบชั/น 4 โรงเรียนอสัสัมชญั เมื�อ พ.ศ. 2447 จากนั/นไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 
เริ�มทาํงานโดยรับราชการในกรมศุลกากร แต่สนใจทางดา้นการประพนัธ์จึงศึกษาคน้ควา้ทางดา้นภาษา ทาํงานใน
กรมศุลการกร จนไดเ้ป็นผูช่้วยอธิบดี แลว้ลาออกมาทาํงานในกรมศิลปากร ไดเ้ลื�อนตาํแหน่งเป็นอธิบดีกรม
ศิลปากร ท่านถึงแก่กรรมเมื�อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ผลงานของท่าน เช่นช่วยพระยาอุปกิตศิลปะสาร ในการแต่ง 
บทดอกสร้อยเรื�อง รําพึงในป่าชา้ 
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ด้านความสัมพนัธ์กับต่างประเทศ 
       รัฐบาลไทยไดพ้ยายามแกไ้ขสนธิสัญญาที�ไม่เป็นธรรม ที�ไทยไดท้าํไวต้ั/งแต่สมยัรัชกาลที� 4 ประเทศแรกที� 
ยอมแกไ้ขสนธิสัญญาคือ สหรัฐอเมริกา โดยยนิยอมทาํสนธิสัญญาฉบบัใหม่กบัไทย เมื�อ 5 พฤศจิกายน 2479  
ประเทศไทยในสมยัสงครามโลกครั/ งที� 2 ( พ.ศ. 2482- 2488 )  
ประเทศคู่สงครามที�ทาํการสู้รบกนัในสงครามโลกครั/ งที� 2 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ 
1. ฝ่ายอกัษะ ประกอบดว้ย เยอรมนั อิตาลี และ ญี�ปุ่น 
2. ฝ่ายพนัธมิตร ประกอบดว้ย องักฤษ ฝรั�งเศส 
สงครามโลกครั/ งที� 2 เกิดขึ/นในทวีปยโุรปเมื�อ พ.ศ. 2482 กองทพัเยอรมนัเขา้รุกรานฝรั�งเศสและองักฤษ ต่อมา
ญี�ปุ่น ซึ� งมีความใกลชิ้ดกบัเยอรมนัและอิตาลี ก็ไดข้ยายอาํนาจเขา้มาในทวีปเอเชีย ยดึดินแดนในประเทศจีน 
รัฐบาลไทย เกรงวา่จะไดรั้บอนัตรายจากสงครามในครั/ งนี/  จึงมีนโยบายเป็นกลาง เดือนมิถุนายน 2483 ไดท้าํสัญญา
ไมตรีกบัญี�ปุ่น ในเดือนเดียวกนักไ็ดท้าํสัญญาไม่รุกรานกบัองักฤษและฝรั�งเศส แต่เมื�อฝรั�งเศสยอมแพแ้ก่เยอรมนั 
ในปี พ.ศ. 2483 รัฐบาลไทยเห็นเป็นโอกาสเหมาะที�จะเรียกร้องเอาดินแดนที�เคยเสียให้กบั ฝรั�งเศสตั/งแต่สมยั
รัชกาลที� 5 กลบัคนืมาและ ในขณะเดียวกนัรัฐบาลไดเ้สียงสนนัสนุนจากคนไทยตามความรู้สึกจากลทัธิชาตินิยม 
รัฐบาลไทยไดต้ดัสินใจ ส่งทหารเขา้ยดึดินแดนดงักล่าว เมื�อ 2 มกราคม 2484 เกิดการสู้รบกบักองกาํลงัของ
ฝรั�งเศส นาน 22 วนั  
ญี�ปุ่นไดท้าํหนา้ที�เป็นผูไ้กล่เกลี�ย กรณีพิพาทอินโดจีนที�เกิดขึ/นและไดมี้การประชุม ณ กรุงโตเกียวเมื�อ 7 
กุมภาพนัธ์ 2484 โดยญี�ปุ่นไดใ้ชอ้าํนาจบงัคบัให้ฝรั�งเศสและไทยลงนาม ในอนุสัญญาสันติภาพที�กรุงโตเกียว  
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484 โดยมีสาระดงันี/  
1. ให้ใชร่้องนํ/าลึกของแม่นํ/าโขงเป็นเส้นกั/นเขตแดน ตามหลกัสากลของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
2. ไทยไดดิ้นแดนจงัหวดัลา้นชา้ง ( ดินแดนตรงขา้มหลวงพระบาง ) จงัหวดัจาํปาศกัดิ1 และมโนไพร ( ดินแดนตรง
ขา้มปากเซ )  
3. ไทยไดดิ้นแดนเขมรส่วนใน ( พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ) 
จากความสาํเร็จในการเรียกร้องดินแดนคืนในครั/ งนี/ทาํให้ พลตรีหลวงพิบูลสงคราม ไดเ้ลื�อนยศเป็นจอมพลแปลก 
พิบูลสงคราม  
ไทยเขา้ร่วมสงครามโลกครั/ งที� 2 
วนัที� 7 ธนัวาคม 2484 กองทพัญี�ปุนเปิดฉากสงครามดา้นเอเชีย ดว้ยการโจมตีฐานทพัเรือของสหรัฐอเมริกา บริเวณ
อ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ เกาะฮาวาย เป็นจุดที�ทาํให้สหรัฐอเมริกาเขา้ร่วมสงครามเป็นฝ่ายเดียวกบัพนัธมิตร 
วนัที� 8 ธนัวาคม 2484 ญี�ปุ่นยกพลขึ/นบก ทางภาคใตข้องประเทศไทยบริเวณ ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช     
สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขนัธแ์ละสมุทรปราการ ไดเ้กิดการปะทะกบัทหารไทย รัฐบาลของจอมพลแปลก      
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พิบูลสงครามไดพิ้จารณาเห็นว่า กองทพัไทยไม่สามารถตา้นทานกองกาํลงัของกองทพัญี�ปุ่นได ้จึงยอมตกลงทาํ
สัญญากบัประเทศญี�ปุ่นโดยยอมใหก้องทพัญี�ปุ่นเดินทพัผา่นประเทศไทย มีการลงนามในกติกาสัญญาไมตรี
ระหว่างไทยกบัญี�ปุ่นเมื�อ 21 ธนัวาคม 2484 มีสาระสาํคญัของกติกาสัญญาว่า ทั/งไทยและญี�ปุ่นจะเคารพเอกราช
และอธิปไตยของกนัและกนั จะร่วมมือกนั ทั/งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร ต่อมาไทยจึงไดป้ระกาศ
สงครามกบัฝ่ายพนัธมิตร เมื�อ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ผลของการประกาศสงครามทาํให้ไทยไดดิ้นแดนในแหลม
มลาย ูที�เสียให้องักฤษกลบัคืนมา ( ไทรบุรี ปะลิส กลนัตนั ตรังกานู ) และยงัไดดิ้นแดนในแควน้รัฐฉาน ( เชียงตุง 
เมืองพาน ) ในเขตประเทศพม่าอีกดว้ย  
ขบวนการเสรีไทย 
          จากการที�รัฐบาลไทยประกาศสงครามกบัฝ่ายพนัธมิตร ทาํให้คนไทยบางกลุ่มไม่เห็นดว้ย จึงจดัตั/งองคก์าร
ขึ/นมาต่อตา้นญี�ปุ่นและร่วมมือกบัฝ่ายพนัธมิตร เรียกวา่ ขบวนการเสรีไทย โดยมีหัวหนา้ที�สาํคญัคือ ม.ร.ว. เสนีย ์
ปราโมช อคัรราชทูตไทยประจาํสหรัฐอเมริกา หม่อมเจา้ศุภสวสัดิ1 วงศส์นิท สวสัดิวตัน์ อยูที่�ประเทศองักฤษ ส่วน
ในประเทศ มี นายปรีดี พนมยงค ์ผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคใ์นขณะนั/น เป็นหัวหนา้ ขบวนการเสรีไทย 
ภายในประเทศไดป้ระสานงาน โดยใชร้หัส O.S.S ( The United States office of Strategic Services )ผ่านไปทาง
ประเทศจีน เพื�อแจง้ขา่วเกี�ยวกบัความเคลื�อนไหวของกองทพัญี�ปุ่น ในประเทศไทย ให้กบัขบวนการเสรีไทยใน
ต่างประเทศ และเตรียมกาํลงัพลจาํนวน 50,000 คน เพื�อช่วยฝ่ายพนัธมิตร ในการที�จะขบัไล่กองทพัญี�ปุ่นออกจาก
ประเทศไทย  
           จากบทบาทของขบวนการเสรีไทยทั/งในและนอกประเทศ ทาํให้ประเทศไทยรอดพน้จากการถูกยดึครอง
ของฝ่ายพนัธมิตร ภายหลงัจากที� สหรัฐอเมริกา ไดทิ้/งระเบิด ปรมาณู ลูกแรก ณ เมืองฮิโรชิมา เมื�อ 6 สิงหาคม 
2488 และทิ/งระเบิดปรมาณูลูกที�สอง ณ เมือง นางาซากิ เมื�อ 9 สิงหาคม 2488 ทาํให้ญี�ปุ่นยอมแพส้งครามเมื�อ 14 
สิงหาคม 2488 และทาํพิธียอมจาํนนเมื�อ 2 กนัยายน 2488     ก่อนที�ญี�ปุ่นจะยอมแพส้งครามทางประเทศไทยไดมี้
การเปลี�ยนรัฐบาล โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ไดแ้พม้ติในที�ประชุม เรื�องพระราชบญัญติัการสร้างเมืองหลวง
ใหม่ที�เพชรบูรณ์ จึงไดล้าออกไป ดร. ปรีดี พนมยงค ์ผูส้าํเร็จราชการ ไดแ้ต่งตั/งให้นายควง อภยัวงศ ์ดาํรงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดนี/ไดพ้ยายามบริหารประเทศโดยการเจรจาหว่านลอ้ม ไม่ให้ญี�ปุ่นควบคุมกิจการของไทย
จนกระทั�งสงครามสิ/นสุดลง นายทว ีบุณยเกตุ ไดขึ้/นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ชั�วคราว ดร. ปรีดี พนมยงค ์ในฐานะ
ผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์ไดอ้อกแถลงการณ์ว่า   คนไทยไม่เห็นดว้ยกบัการประกาศสงครามกบัฝ่ายพนัธมิตร
ของรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และขอประกาศว่า “การประกาศสงครามต่อพนัธมิตรในสมยัจอมพล ป. 
เป็นโมฆะ” ทางไทยพร้อมที�จะคืนดินแดนที�ไดม้า ให้กบัฝรั�งเศสและองักฤษ ชื�อของประเทศไทยยงัคงใชชื้�อ
ประเทศสยามตามเดิม เพื�อเอาใจพนัธมิตร จากนั/นทางไทย ไดติ้ดต่อให้ ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช มาดาํรงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เพื�อจะไดเ้จรจากบัฝ่ายพนัธมิตรไดอ้ยา่งราบรื�นเพราะ ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช เป็นที� รู้จกัของฝ่าย
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พนัธมิตร ในฐานะหวัหนา้ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกามีความเขา้ใจขบวนการเสรีไทยที�ช่วย
ต่อตา้นญี�ปุ่น จึงประกาศรับรอง การประกาศสงครามของ รัฐบาลไทยเป็นโมฆะ ทาํให้ประเทศฝ่ายพนัธมิตรอื�น ๆ 
ไม่กลา้ทาํอะไรรุนแรงต่อประเทศไทย มีเพียง 2 ชาติที�ยงัเห็นผลประโยชน์ที�จะไดจ้ากไทยคอื องักฤษและฝรั�งเศส 
จึงพยายามที�จะให้ไทย เป็นฝ่ายแพส้งคราม  
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัองักฤษหลังสงครามโลกครั*งที  2 
         เนื�องจากในระหว่างสงครามโลกครั/ งที� 2 ไทยไดป้ระกาศสงครามกบัองักฤษ จึงตอ้งมีการเจรจาเพื�อยตุิ
สงคราม ผลของการเจรจา รัฐบาลไทยจึงตอ้งลงนามความตกลงอนัสมบูรณ์แบบกบัองักฤษ ( The Formal 
Agreement ) ซึ� งมีสาระสาํคญัดงันี/  
1. ไทยตอ้งชดใชค้า่เสียหายในดินแดนที�ไทยไดย้ดึครองมาจากองักฤษ และ ชดใชค่้าเสียหายในทรัพยสิ์น ของชาว
องักฤษที�ถูกไทยครอบครอง 
2. ไทยตอ้งคืนดินแดนในแหลมมลาย ู( ไทรบุรี กลนัตนั ปะลิส ตรังกานู ) และรัฐฉานของพม่า ( เชียงตุง เชียงรุ้ง
และเมืองพาน ) ใหแ้ก่องักฤษ 
3. ไทยตอ้งไม่ขดุคลองเชื�อมระหว่างอ่าวไทยกบัทะเลอนัดามนับริเวณคอคอดกระ โดยไม่ไดรั้บการยนิยอม จาก
รัฐบาลองักฤษ 
4. ไทยตอ้งบริจาคขา้วสารจาํนวนหนึ�งลา้นหา้แสนตนัให้แก่องักฤษทุกปี 
5. ไทยจะตอ้งขายยางพารา ดีบุก ขา้วและชา ตามราคาที�คณะกรรมการระหว่างชาติกาํหนดไว ้
6. เพื�อเป็นการตอบแทนที�ไทยยอมทาํสัญญานี/องักฤษจะสนบัสนุนให้ไทยไดเ้ป็นสมาชิกสหประชาชาติ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัฝรั�งเศสหลงัสงครามโลกครั/ งที� 2 
รัฐบาลไทยตอ้งเจรจากบัฝรั�งเศส เพื�อยตุิสงครามเพราะไทยไดย้ดึดินแดนอินโดจีนของฝรั�งเศส ในกรณีพิพาท อิน
โดจีน เมื�อ พ.ศ. 2483 และไดป้ระกาศสงครามกบัฝรั�งเศส เมื�อ 25 มกราคม 2485 โดยรัฐบาลไทยยอมคนื ดินแดนที�
ยดึมาตามอนุสัญญาสันติภาพที�กรุงโตเกียว พ.ศ. 2484 โดยทาํสนธิสัญญาใหม่กบัฝรั�งเศส เมื�อ 17 พฤศจิกายน 2489 
ในสมยัรัชกาลที� 9 
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รัชกาลที  9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพิล อดุลยเดช ( 09/06/2489 – ปัจจุบัน ) 
รัชกาลที� 9 มีพระนามเดิมว่า พระองคเ์จา้ภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสองคที์� 3 ในสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร์อ
ดุลยเดชวกิรมพระบรมราชชนก ( กรมหลวงสงขลานครินทร์ ) และ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( 
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ์) ประสูติเมื�อวนัจนัทร์ที� 5 ธนัวาคม 2470 ณ เมืองเคมบริดจ ์มลรัฐแมสซาจูสตต ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2471 ไดต้ามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถกลบัมาประทบัในประเทศไทย 
พ.ศ. 2472 สมเด็จพระบรมชนกนาถสิ/นพระชนม ์
พ.ศ. 2475 ไดเ้ขา้ศึกษา ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2476 ไดเ้ดินทางไปศึกษาระดบัประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต ์เมืองโรซานน์ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
พ.ศ. 2477 ไดต้ามเสด็จพระเชษฐาธิราช กลมัมาเมืองไทย เมื�อครั/ งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล 
เสดจ็ขึ/นเสวยราชสมบติั ไดรั้บการสถาปนาเป็นสมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอเจา้ฟ้าภมิูพลอดุลยเดช เมื�อเดือน
กรกฎาคม 2478ต่อมาทรงยา้ยโรงเรียนมาศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนูแวลล ์เดอ ลาซูอิสส์ โรมองค ์เมืองโรซานน์ 
พ.ศ. 2481 ไดเ้สด็จกลบัเมืองไทยพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล ประทบัอยูใ่นราชอาณาจกัร
ประมาณ 2 เดือน จึงเสดจ็ไปศึกษาต่อ และเสด็จกลบัมาเมืองไทย เมื�อ 5 ธนัวาคม 2488 
10 พฤษภาคม 2489 ไดรั้บการแต่งตั/ง เป็นนายทหารพิเศษ ยศร้อยโท ประจาํกรมทหารราบที� 1 กองพนัที� 1 
มหาดเลก็รักษาพระองค ์ 
8 มิถุนายน 2489 เสดจ็เถลิงถวลัยร์าชสมบติัเป็นรัชกาลที� 9 แห่งราชวงศจ์กัรี ขณะมีพระชนมาย ุ19 พรรษา ทรงมี
พระปรมาภิไธยยอ่ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กบั ม.ร.ว. หญิง สิริกิติ1  สิริยากร 
5 พฤษภาคม 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาดงันี/  
1. สมด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าอุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 
2. สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าวชิราลงกรณ์ 
3. สมด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินธร  
4. สมด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วไลลกัษณ์ 
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ลาํดบัที� 

นายกรัฐมนตรี 

1 
 

นายกอ้น หุตะสิงห์  

2 
 

นายพจน์ พหลโยธิน  

3 
 

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม  

4 
 

นายควง อภยัวงศ ์ 

5 
 

นายทว ีบุณยเกตุ  
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6 
 

มรว. เสนีย ์ปราโมช  

7 
 

นายปรีดี พนมยงค ์ 

8 
 

พลเรือตรีถวลัย ์ธาํรงนาวาสวสัดิ1   

9 
 

นายพจน์ สารสิน  

10 
 

จอมพล ถนอม กิตติขจร  

11 
 

จอมพลสฤษดิ1  ธนะรัชต ์ 
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12 
 

นายสัญญา ธรรมศกัดิ1   

13 
 

มรว. คึกฤทธิ1  ปราโมช  

14 
 

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 

15 
 

พลเอกเกรียงศกัดิ1  ชมะนนัทน์ 

16 
 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ 

17 
 

พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั  
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18 
 

นายอานนัท ์ปันยารชุน  

19 
 

พลเอกสุจิณดา คราประยรู  

20 
 

นายชวน หลีกภยั  

21 
 

นายบรรหาร ศิลปอาชา 

22 
 

พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ  

23 
 

พ.ต.ท. ทกัษิณ ชิณวตัร  
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24 
 

พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ 

25 
 

นาย สมคัร สุนทรเวช  

26 
 

นายสมชาย วงศส์วสัดิ1   

27 
 

นายอภิสิทธิ1  เวชชาชีวะ  

 
28 

 
 
 
 
 

29 
 
 

นางสาวยิ�งลกัษณ์  ชินวตัร   

 
พลเอกประยทุธ ์ จนัทร์โอชา 
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นายปรีดี พนมยงค ์ไดรั้บแต่งตั/งเป็นนายกรัฐมนตรี ครั/ งที� 3 เมื�อ 11 มิถุนายน 2489 
ลาออกเมื�อ 21 สิงหาคม 2489 เนื�องจากสุขภาพเสื�อมโทรม 

 

23 สิงหาคม 2489 พลเรือตรี ถวลัย ์ธาํรงนาวาสวสัดิ1  เป็นนายกรัฐมนตรี มีการเปลี�ยน
ชื�อพฤฒิสภาเป็นวุฒิสภา กาํหนดใหส้มาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั/ง พน้จาก
ตาํแหน่งเมื�อ 8 พฤศจิกายน 2490 เพราะทหารทาํการรัฐประหาร การรัฐประหารใน
ครั/ งนี/ คณะทหารใหเ้หตุผลวา่ ทาํเพื�อพระมหากษตัริยที์�ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละเพื�อ
ประชาชนชาวไทย 

 

10 พฤศจิกายน 2490 นายควง อภยัวงศ ์เป็นนายกรัฐมนตรีครั/ งที� 3 เป็นเวลา 3 เดือน 
ลาออกเมื�อ 8 เมษายน 2491 เนื�องจากถกูรัฐประหาร 

 

8 เมษายน 2491 จอมพล ผิน ชุณหะวณั เชิญ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี นาน 10 ปี  
เกิดกบฏวงัหลวง เมื�อ 26 กุมภาพนัธ์ 2492 เกิดกบฏแมนฮดัตนั เมื�อ มิถุนายน 2494 

 

16 กนัยายน 2500 จอมพลสฤษดิ1  ธนะรัชต ์ทาํการรัฐประหาร ยบุสภา 
21 กนัยายน 2500 นายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ลาอกเมื�อ 26 ธนัวาคม 2500 
เพราะมีการเลือกตั/งทั�วไปภายหลงัรัฐประหาร 

 

1 มกราคม 2501 พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ลาออกเมื�อ 20 ตุลาคม 
2501 เพื�อเปิดโอกาสให้จอมพลสฤษดิ1  ธนะรัชต ์ทาํการปฏิวติั 

 

9 กุมภาพนัธ์ 2502 จอมพลสฤษดิ1  ธนะรัชต ์ไดรั้บตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และถึงแก่
อนิจกรรม ขณะดาํรงตาํแหน่ง เมื�อ 8 ธนัวาคม 2506 
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9 ธนัวาคม 2506 พลเอกถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ลาออกหลงัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบบัที� 8 และสมาชิกชุดใหม่เขา้รับหนา้ที�แลว้ ต่อมากลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งครั/ งที� 3 เมื�อ 7 มีนาคม 2512 และทาํการปฏิวติัตวัเองเมื�อ 17 พฤศจิกายน 
2514 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งครั/ งที� 4 เมื�อ 18 ธนัวาคม 2515 พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 14 
ตุลาคม 2516 เนื�องจากเหตุการณ์จราจล 

 

14 ตุลาคม 2516 นายสัญญา ธรรมศกัดิ1  เป็นนายกรัฐมนตรี พน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 26 
มกราคม 2518 เพราะมีการเลือกตั/งทั�วไป  

 

พรรคประชาธิปัตยไ์ดค้ะแนนเสียงมากที�สุด ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช จึงจดัตั/งรัฐบาล 
แต่ไม่ไดรั้บความไวว้างใจเมื�อแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ1  ปราโมช ไดร้วบรวมสมาชิกพรรคอื�น จดัตั/งรัฐบาลผสม ซึ� งมีสมาชิก
ของพรรคกิจสังคมในสภาเพียง 18 เสียง 14 มีนาคม 2518 ม.ร.ว. คึกฤทธิ1  ปราโมช 
เป็นนายกรัฐมนตรี มีการประทว้งและเรียกร้อง  
ของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เกิดการขดัแยง้กนัในคณะรัฐบาล 
นายกรัฐมนตรีจึงประกาศ ยบุสภาให้มีการเลือกตั/งใหม่ในเดือนเมษายน 2519 

 

21 มีนาคม 2519 ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี 

 

6 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ทาํการปฏิวติั มีพลเรือเอกสงดั ชลอ
อยูเ่ป็นหวัหนา้  
22 ตุลาคม 2519 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลดาํเนินนโยบาย
เขม้งวด ควบคุมความคดิเสรีนิยม มีการนาํรูปแบบเผด็จการมาใชอี้ก กลุ่มปัญญาชน
หนีเขา้ป่ามากขึ/น ทาํให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวนมากขึ/น  
มีนาคม 2520 กบฎ 26 มีนาคม โดยพลเอกฉลาด หิรัญศิริ 
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20 ตุลาคม 2520 พลเรือเอกสงดั ชลออยู ่รัฐประหารอีกครั/ งและประกาศใหพ้ลเอก
เกรียงศกัดิ1  ชมะนนัท ์ขึ/นดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และจดัให้มีการเลือกตั/งใหม่ 
เมื�อ 22 เมษายน 2522 ในเดือนพฤษภาคม 2522 พลเอกเกรียงศกัดิ1  ชมะนนัท ์ขึ/นดาํรง
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมยัที� 2 ต่อมาลาออกเพราะประสบปัญหานํ/ามนั ใน
ตลาดโลกมีราคาแพงส่งผลกระทบใหสิ้นคา้มีราคาสูงขึ/น ค่าครองชีพสูง รัฐบาลไม่
สามารถแกปั้ญหาได ้จึงลาออก เดือน มีนาคม 2523 
 

 

เดือน มีนาคม 2523 พลเอกเปรม ติณสูลานนทไ์ดรั้บการสนบัสนุนจากพรรค
การเมือง และฝ่ายทหาร 
ใหด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี นาน 8 ปี เศรษฐกิจไทยเจริญกา้วหนา้มีการลงทุนทาํ
ธุรกิจ ในประเทศไทยเพิ�มขึ/น ทาํให้เงินตราจากต่างประเทศหลั�งไหลเขา้สู่ประเทศ
มากขึ/น  
1 เมษายน 2524 “กบฎ 1 เมษา” โดยพลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา 
9 กนัยายน 2528 “กบฎ 9 กนัยา”  
 

 

การเลือกตั/ง ในปี 2531 พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั เขา้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  
23 กุมภาพนัธ์ 2534 สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รสช. ทาํการปฏิวติั โดยมี
พลเอกสุนทร คงสมพงษเ์ป็นหัวหนา้และมอบหมายให้นายอานนัท ์ปัญญาชุน เป็น
นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชั�วคราวและจดัให้มีการเลือกตั/งใหม่ 
 

 

22 มีนาคม 2535 มีการเลือกตั/งทั�วไป พรรคที�ไดเ้สียงขา้งมากสนบัสนุนให้ พลเอกสุ
จินดา คราประยรู เป็นนายกรัฐมนตรี สร้างความไม่พอใจให้แก่นิสิต นกัศึกษา 
ประชาชนทั�วไป เพราะพลเอกสุจินดา คราประยรู เป็นบุคคลที�รวมอยูใ่นคณะ
รัฐประหารของ สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงมีการเดินประทว้งคดัคา้น
อนันาํไปสู่เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ ระหวา่งวนัที� 17-19 พฤษภาคม 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ภูมิพล อดุลยเดช ไดข้อร้องให้ทุกฝ่ายยติุความขดัแยง้
กนั หลงัจากนั/น พลเอกสุจินดา คราประยรู ไดล้าออก  
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ประธานรัฐสภาไดเ้สนอชื�อนายอานนัท ์ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั/ ง และ
จดัให้มีการเลือกตั/งใหม่  

 

13 กนัยายน 2535 พรรคประชาธิปัตยไ์ดเ้สียงขา้งมาก นายชวนหลีกภยัไดเ้ป็น
นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศได ้2 ปี กเ็กิดกรณีการจดัสรรที�ดินทาํกินแก่ราษฎร 
และการถอนตวัของพรรคร่วมรัฐบาล ทาํให้รัฐบาลประกาศยบุสภา  

 

กรกฎาคม พ.ศ. 2538 มีการเลือกตั/งใหม่ นายบรรหาร ศิลปอาชาไดเ้ป็น
นายกรัฐมนตรี เกิดการขดั 
แยง้ในพรรคร่วมรัฐบาล นายกประกาศยบุสภา 

 

พฤศจิกายน 2539 มีการเลือกตั/งใหม่ พรรคความหวงัใหม่ไดรั้บชยัชนะ พลเอกชวลิต 
ยงใจยทุธ ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ�าอยา่งหนกั จึงประกาศ
ลาออกพฤศจิกายน 2540 นายชวน หลีกภยั หวัหนา้ฝ่ายคา้นขึ/นดาํรงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรี จนหมดวาระ 

 

มกราคม 2544 มีการเลือกตั/งตามรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ พรรคไทยรักไทยไดค้ะแนน
เสียงมากที�สุด  
พต.ท ทกัษิณ ชินวตัร ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี 

 

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ทาํการปฏิวติั เมื�อ19 กนัยายน 2549 แลว้มีการจดัตั/งรัฐบาล 
โดยมีพลเอกสุรยทุธ ์จุลานนท ์เป็นนายกรัฐมนตรี จดัให้มีการเลือกตั/งใหม่  



24 

 

                                                                                                                                               ครูผู้สอน ครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

 

เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2550  ปรากฏว่า พรรคพลงัประชาชน ไดเ้สียงขา้งมาก นาย
สมคัร สุนทรเวช ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี ภาย หลงัศาลรัฐธรรมนูญพิพากษานาย
สมคัร  สุนทรเวช  ว่ากระทาํขดัต่อกฏหมายรัฐธรรมนูญคดีจดัรายการชิมไปบ่น
ไป  เป็นเหตุให้ตอ้งพน้จากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 

 

นายสมชาย  วงศส์วสัดิ1  รองนายกรัฐมนตรี ขึ/นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ ถูกต่อตา้นจาก
กลุ่มพนัธมิตรเพื�อประชาธิปไตย ขณะเดียวกนั ศาลพิพากษายบุพรรคพลงั
ประชาชน  พรรคชาติไทย และพรรคมชัฌิมาธิปไตยแลว้ นายสมชาย  วงศส์วสัดิ1  พน้
จากการเป็นนายกรัฐมนตรี มีการยา้ยพรรคของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ขณะเดียวกนัสมาชิกของพรรคเพื�อไทย จากพรรคพลงัประชาชนเดิม สนบัสนุนให้
พรรคประชาธิปัตยจ์ดัตั/งรัฐบาล นายอภสิิทธิ1   เวชชาชีวะ ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี 

 

นายอภสิิทธิ1   เวชชาชีวะ ไดรั้บโปรดเกลา้ฯ แต่งตั/งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 17 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ในวยั 44 ปี  

 
 
 
 
 
 

ยิ�งลกัษณ์ไดรั้บเลือกจากสภาผูแ้ทนราษฎร เมื�อวนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554ในการ

เลือกตั/งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทั�วไป พ.ศ. 2554พน้จากตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรีดว้ยการยบุสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที� 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ

รักษาการในตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี จนกระทั�งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหพ้น้จาก

การรักษาการในวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื�องจากการยา้ยถวิล เปลี�ยนศรี จาก

ตาํแหน่งเลขาธิการสภาความมั�นคงแห่งชาติ 

 

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยทุธ์รัฐประหารต่อรัฐบาลและควบคุม
ประเทศในฐานะหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิวนัที� 21 สิงหาคม 2557 สภา
นิติบญัญติัแห่งชาติมีมติเอกฉันทเ์ลือกพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชาเป็น
นายกรัฐมนตรี 
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แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  11 (พ.ศ. 2555–2559) 

                      มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ประกาศแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 

(พ.ศ. 2555-2559) ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื��อวนัที� 14 ธนัวาคม 2554  แผนพฒันาฯ 11 ใชแ้นวคิดที�ต่อเนื�องจาก

แผนพฒันาฯ ฉบบัที� 8-10 โดยยงัคงยดึหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที�ให้ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” 

และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ 

          วิสัยทศัน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ คือ “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็น

ธรรม และมีภมิูคุม้กนัต่อการเปลี�ยนแปลง” 

ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ มี 6 ประการ คอื 

1.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2.  ยทุธศาสตร์การสร้างความเชื�อมโยงกบัประเทศในภูมิภาค เพื�อความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.  ยทุธศาสตร์ความเขม็แขง็ภาคเกษตร ความมั�นคงของอาหารและพลงังาน 

4.  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ั�งยนื 

6.  ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั�งยนื 

-  ยทุธศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคือยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต

อยา่งมีคุณภาพและยั�งยนื 

-  ปัจจยัแวดลอ้มและความสามารถในการแข่งขนัปัจจุบนัของไทย โดยสถาบนัการจดัอนัดบัความสามารถในการ

แข่งขนัทางเศรษฐกิจที�สาํคญัของโลก ทั/งสถาบนัการจดัการนานาชาติ (International Institute for Management 

Development : IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WOrld Economic Forum : WEF) มีขอ้สรุปตรงกนัวา่ 

ประเทศไทยยงัมีความอ่อนแอดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยตวัชี/วดัหลกัดา้นการลงทุนในการวิจยัและ

พฒันา การลงทุนในโครงสร้างพื/นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจาํนวนบุคลากรทางการวจิยัและพฒันา 

จาํนวนสิทธิบตัรและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ยงัเป็นขอ้จาํกดัต่อการนาํองคค์วามรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยมีาใชส้นับสนุนการเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศโดยรวม 
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นอกจากนี/  หน่วยงานต่างๆ ภายใตร้ะบบวิจยัของไทย ยงัขาดการบูรณาการในการทาํงานระหว่างกนั รวมทั/งขาด

กลไกที�มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื�อมโยงการวจิยัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และการจดัการ

ความเสียง ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ที�เกิดจากการวจิยัและพฒันาในเชิงพาณิชยย์งัไม่ชดัเจน ทาํให้ไม่

สามารถนาํผลงานวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นเชิงพาณิชยไ์ดเ้ท่าที�ควร 

-   แนวทางในการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรม ให้เป็นพลงัขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

สร้างสภาพแวดลอ้มที�เอื/ออาํนวย ระบบการใหสิ้�งจูงใจ จดัตั/งกองทุนร่วมภาครัฐและเอกชน 

ส่งเสริมโครงการลงทุนวิจยัและพฒันาขนาดใหญ่ ในสาขาที�เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศ 

ปรับระบบบริหารจดัการ มีการประสานและเชื�อมโยงระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมีบูรณาการ 

เร่งพฒันาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนยค์วามเป็นเลิศ ศูนยบ่์มเพาะ สถาบนัวิจยัและพฒันา สถาบนัวจิยัเฉพาะทางใน

สาขาวิทยาศาสตร์ ศูนยบ์ริการวิเคราะห์ทดสอบ สนบัสนุนให้ภาคเอกชนและนกัลงทุนต่างประเทศ จดัตั/งศูนยวิ์จยั

ในประเทศไทย นาํขอ้มูลภมิูสารสนเทศมาประยกุตใ์ชเ้พื�อการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

ส่งเสริมการลงทุนวิจยัและพฒันานวตักรรมที�นาํไปใชป้ระโยชน์ทั/งเชิงพาณิชยแ์ละชุมชน 

-   พฒันาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และนักวิจยัให้เพียงพอทั/งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการระหว่างการ

เรียนรู้และการทาํงานจริงในสถานประกอบการ 

-  สนบัสนุนนักเรียนทุน ผูมี้ความสามารถพิเศษ พฒันาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื�อการเรียนการสนอ สร้าง

ความตระหนกัของประชาชนใหเ้รียนรู้ คดิ และทาํอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลและองค์

ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งทั�วถึง 

ตามแผนนี/  ให้ความสาํคญัต่อประชาคมอาเซียนมาก .. วิชาชีพที�สามารถเคลื�อนยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสรี ตามกรอบ

ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม ช่างสาํรวจ แพทย ์

ทนัตแพทย ์และนกับญัชี และกาํลงัอยูร่ะหว่างดาํเนินการรับรอง สาขาบริการท่องเที�ยว 


