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ร่างที่ 1 (11 สิงหาคม 2564) 

ประมวลรายวชิา – 2401217 การเมอืงไทยสมยัใหม ่(MODERN THAI POL) 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

ผู้สอน พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาบังคับของภาควิชาการปกครอง ระดับ upper level  

วิชาที่ควรเรียนมาก่อน: การเมืองการปกครองไทยในชั้นปีที่ 1 

วัน-เวลาเรียน: พุธ 13.00 – 16.00 น. ถ้าไม่จบก็ยาวไปเรื่อย ๆ และมีเรียนชดเชย 

เวลาให้คำปรึกษานิสิต: จันทร์ 21.00 – 22.00 น. ผ่าน MSTeams หรือติดต่อทาง madpitch@yahoo.com  

                หรือ Facebook Inbox: Pitch Pongsawat (รอหน่อย เพราะบางทีระบบมันจะช้า)  

 

เว็บไซต์รายวิชา: sites.google.com/chula.ac.th/mt21 

 

เนื้อหาวิชาตามที่ปรากฏในหลักสูตร: การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพทาง
การเมืองแต่ละช่วง ด้านลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย 

 
สิ่งที่ต้องการสอน (วัตถุประสงค์รายวิชา): 

1. มีพิ้นฐานความเข้าใจพัฒนาการและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของไทยจากก่อนสมัยใหม่ (Ancient/Pre-
Modern) สู่สมัยใหม่ (Modern) และการเมืองไทยร่วมสมัย (Contemporary) ทั้งในมิติด้านประวัติศาสตร์การเมือง 
ทฤษฎีและความคิดทางการเมือง รัฐศาสตร์กระแสหลัก เศรษฐศาสตร์การเมือง การเมืองเรื่องวัฒนธรรม สถาบันทางการเมือง และ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

2. เข้าใจทั้งสาระสำคัญและข้อถกเถียงทางรัฐศาสตร์ของการเมืองไทยในมิติต่าง ๆ  

3. สามารถแสดงจุดยืนในการวิเคราะห์ทางการเมืองและจุดยืนทางการเมือง (และเข้าใจจุดยืนของคนอื่น ๆ) ได ้

4. แสดงแนวคิด และความสามารถในเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ และการออกแบบสถาบันทางการเมือง  

  

วิชาน้ีไม่ได้เสนออะไรใหม่ในแง่คำตอบที่ตายตัว แต่เสนอมุมมองให้วิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลและประเด็นทางการ
ศึกษาการเมืองไทยให้เป็นระบบมากขึ้น และส่งเสริมให้นิสิตมีจินตนาการที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และออกแบบสถาบันทาง
การเมืองและได้ รวมทั้งเป็นสะพานส่งนิสิตเข้าสู่ภาควิชาการปกครองในการเรียนวิชาอื่น ๆ ของภาคต่อไป  
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จุดเน้นของวิชาในปีน้ี: วิชาการเมืองไทยสมัยใหม่ไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์การเมืองแม้ว่าจะมีรูปแบบประเด็นไล่เรียงตามเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ การศึกษาปีน้ีจะเน้นเรื่องการทำความเข้าใจมิติของข้อถกเถียงเรื่องความเป็นสมัยใหม่ทางการเมืองในมิติต่าง ๆ 
ตั้งแต่เรื่องของ constitutional monarchy, การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจสมัยใหม่ ประชาธิปไตยและ 
เผด็จการ ความขัดแย้งทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยผ่านประวัติศาสตร์ทางการเมือง ทฤษฎีการเมืองและแนวคิดทางรัฐศาสตร์ และยัง
มุ่งเน้นเป็นพิเศษกับเรื่องของการถกเถียงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง 2475 อย่างจริงจัง ทั้งที่มา ปรากฏการณ์ และ การเมือง 
หลัง 2475 รวมไปถึงอิทธิพลของ 2475 ต่อการเมืองไทยสมัยใหม่ และ การย้อนกลับมาของการถกเถียงเรื่องของ 2475  
ในการเมอืงไทยร่วมสมัย  

 
รูปแบบการเรียนการสอน: บรรยาย และอภิปรายเอกสารที่จะมอบหมายให้อ่านและแนะนำให้อ่าน ผู้สอนจะ assign งานให้นิสิต
อ่านก่อนเข้าชั้นเรียนหน่ึงสัปดาห์ และมีการเรียกถามในห้ อง และสั่งงานในครั้งต่อไป นอกจากน้ันอาจจะขอให้นิสิตเขียน 
reflection ต่าง ๆ ในบางครั้ง 

 
การประเมินผลการเรียนการสอน: 
1. สอบข้อเขียนกลางภาค: 30 คะแนน 

 Take Home 2 ข้อ 15 คะแนนต่อข้อ เวลาทำ 1 สัปดาห์ ช่วงประมาณสอบกลางภาค 

2. สอบข้อเขียนปลายภาค: 70 คะแนน 

 2.1 Take Home 1 ข้อ 25 คะแนน ส่งหลังตารางสอบกลางภาคประมาณหน่ึงเดือน 

 2.2 Reading Reflection 1 ข้อ 20 คะแนน เวลาทำทั้งเทอมการศึกษา ส่งพร้อมกัน 

     (รัช. 2564. ในแดนวิปลาส: บันทึกบาดแผลสามัญชนบนโลกคู่ขนาน. กรุงเทพฯ: PARAGRAPH.) 
2.3 งานวิจัยส่วนบุคคล 1 ชิ้น 25 คะแนน เวลาทำครึ่งเทอมการศึกษา ส่งพร้อมกัน แต่อาจารย์จะต้องอนุมัติหัวข้อก่อน

ประมาณหลังสอบกลางภาค ถ้าไม่มีการติดต่อและไม่มีการรับรู้จากอาจารย์ก่อนการส่งหน่ึงเดือน (จะประกาศวันใน
ภายหลัง) นิสิตจะไม่มีคะแนนส่วนน้ี  

 

เกณฑ์การประเมิน: อิงเกณฑ ์A = 80 ลดลงมาทีละ 5  
             ดูเอกสารแนวทางการประเมินผลของคณะรัฐศาสตร์ และเอกสารอื่น ๆ ที่จะทยอยแนบให้  
 

https://drive.google.com/file/d/1RBlde32YYYYTu3DlcVRz5SYtvgEG0Gz2/view
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หัวข้อบรรยาย (อาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น): 
1. (11 ส.ค.) แนะนำรายวิชา  

2. (18 ส.ค.) กรอบการศึกษา: Political Modernization, Political Modernity, and Politics of 
Modernity + การเมืองไทยก่อนยุคสมัยใหม่: ความสำคัญของการเมืองการปกครองยุค/แบบโบราณ  

3. (25 ส.ค.) การก่อรูปของความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยก่อนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : การเมืองและสังคมในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และข้อถกเถียงที่มีต่อสำนักกฎุมพีต้นรัตนโกสินทร์  

4. (1 ก.ย.) การเมืองของความเป็นสมัยใหม่ในยุครัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolutist state): กำเนิด สาระสำคัญ 
พลวัตการเปลี่ยนแปลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบบอาณานิคมภายใน การเมืองของสาธารณสุขแบบ
ใหม่ ชาตินิยมกับการสร้างรัฐและการสร้างชาติในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5. (8 ก.ย.) 2475 พัฒนาการและข้อถกเถียง (1) (จุดตั้งต้นอันไกลโพ้น: กำเนิดความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญและการท้าทาย 
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์จากภายใน สู่สังคมหลังอาณานิคม คำกราบบังคมทูล เทียณวรรณ ก.ศ.ร.กุหลาบ กบฎ ร.ศ. ๑๓๐)  

6. (15 ก.ย.) 2475 พัฒนาการและข้อถกเถียง (2) (วิกฤติของระบอบการเมืองไทยในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว กำเนิดคณะราษฎร และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕) 

7. (22 ก.ย.) 2475 พัฒนาการและข้อถกเถียง (3) (การเปลี่ยนแปลง การประนีประนอม การโต้อภิวัตน์หลัง ๒๔ มิถุนายน 
๒๔๗๕ และ สถานะ/อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง ๒๔๗๕ ในปัจจุบัน)  

8. (29 ก.ย.) สัปดาห์สอบกลางภาค  

9. (6 ต.ค.) การสถาปนาและสร้างความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหาร: กองทัพไทย การรัฐประหาร2490 การเมืองของ 
กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล การขึ้นสู่อำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และบทบาทของสงครามเย็นในการเมืองไทย  

10. (13 ต.ค.) เผด็จการทหาร อำนาจนำใหม่ และการเมืองกับการพัฒนา: อำมาตยาธิปไตยและความมั่นคงใหม่ การสถาปนา
อำนาจนำของสถาบันกษัตริย์ พรรคคอมมิวนิสต์ 

11. (20 ต.ค.) การเมืองกับประชาธิปไตยในยุคตุลาคม: 14 ตุลา การเมืองเยาวชน กรรมกร และชาวนา ระบอบราชา
ชาตินิยม และ 6 ตุลา อาชญากรรมโดยรัฐ  

12. (27 ต.ค.) การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยจากประชาธิปไตยครึ่งใบ ถึงการปฏิรูปการเมือง : เปรม ธนาธิปไตย พฤษภาทมิฬ 
และการปฏิรูปการเมือง  

13. (3 พ.ย.) การเมืองมวลชนร่วมสมัย 1: วิกฤติเศรษฐกิจ ระบอบทักษิณ การเมืองแบบประชานิยม เสื้อเหลือง และรัฐประหาร 
2549 
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14. (10 พ.ย.) การเมืองมวลชนร่วมสมัย 2: เสื้อแดง การเมืองเรื่องการปรองดอง และความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 

15. (17 พ.ย.) การเมืองมวลชนร่วมสมัย 3: กปปส. รัฐประหาร 2557 และระบอบประยุทธ์ 
16. (24 พ.ย.) การเมืองมวลชนร่วมสมัย 4: การเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การเมืองหลังการเลือกตั้ง 

2562 การเมืองของคนรุ่นใหม่ การขยับเพดาน และการเมอืงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

 

เอกสารคำบรรยายและเอกสารอื่น ๆ: ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของรายวิชา ของปีน้ีเปลี่ยนใหม่ อาจจะยังจัดทำไม่เรียบร้อย 
ให้ติดตามทีละสัปดาห์บนเว็บไซต์ 
 
เอกสารบังคับอ่าน (ต้องม)ี  

รัช. 2564. ในแดนวิปลาส: บันทึกบาดแผลสามัญชนบนโลกคู่ขนาน. กรุงเทพฯ: PARAGRAPH. (อ่านหลังสอบกลางภาค)  

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. 2561. "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. 


