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สงวนลิขสิทธิ์โดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิมพคร้ังท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2559 จํานวนพิมพ  290  เลม  ราคา 1,000 บาท 
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จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ  โทร. 0-2160-5301 
รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี  โทร. 0-2950-5408-9 
มหาวิทยาลัยพะเยา  โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โทร. 044-922662-3 
สาขายอยคณะครุศาสตรจุฬาฯ  โทร. 0-2218-3979 

2. เสียงทิพยบุคเซ็นเตอร 108/3-5 ถนนเอกาทศรฐ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  
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3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน   
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 

4. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร  
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ออกแบบปก  สรญา แสงเย็นพันธ   
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คำ�นิยม

   หนังสือการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) 

ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ได้เขียนข้ึนฉบับนี้ เป็นหนังสือท่ีผู้เขียนได้ 

เรียบเรียงและแต่งขึ้น โดยใช้ประสบการณ์การทำางานด้านการปกครอง มีเนื้อหาสาระสำาคัญ 

ทัง้ทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดยได้บรูณาการ สาระสำาคญัของหนงัสอืฉบบันีพ้ร้อม

กบัได้ชีใ้ห้เหน็ถงึกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้ จากอดีตถงึปัจจุบนั การเปล่ียนแปลง

ขั้วอำานาจ ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และกระแสเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล 

และผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม 

   แนวความคิดที่ได้นำาเสนอในหนังสือฉบับนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะ

นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับความรู ้ความเข้าใจทั้งความคิดจากเจ้าของทฤษฎี

และประสบการณ์จากการทำางานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ในฐานะ

เคยดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นแหล่งรวม 

ความรู ้แนวคิดของปรัชญาด้านบริหารการปกครอง นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง 

และนักสังคมจิตวิทยา ทำาให้ผู้อ่านได้เข้าใจบริบทการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ในระดับโลก 

ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนของทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

ที่เป็นรูปแบบ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นเป็นหลักการว่าการบริหารงานในด้านต่างๆ 

ทุกสมัย ทุกสังคมต้องยึดหลักความถูกต้อง ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต 

และการทำางานมุ่งความสำาเร็จของส่วนรวมเป็นหลัก 
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คํานํา 

 

 

 

หนังสือเลมน้ี เขียนข้ึนมาเพื่อใชในการสอนรายวิชาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

(Politics, Economy and Society) ซึ่งเปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ผูเขียนไดคนควาเรียบเรียงจากตําราหลักตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศของบรรดา 

นักปรัชญา ราชบัณฑิต เพื่อใหนิสิต นักศึกษา ผูอานและผูสนใจใฝรู ไดมีความรูความเขาใจ

พื้นฐานธรรมชาติของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั่วๆ  ไปในภาพรวม  ซึ่ งจะไมลงลึก 

ในรายละเอียดมากนัก เพียงนําเสนอพื้นฐานเบื้องตนที่มนุษยควรรู เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมเทาที่จําเปนในการอยูรวมกันในสังคมเทาน้ัน โดยเนนใหผูสนใจใฝรูไดนําความรู 

ที่ไดศึกษาไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันและการดํารงตนในสังคม อยางมีเกียรติ มีศักด์ิศรี  

สมกับเปนบัณฑิต เปนการปูพื้นฐานวิชาชีพเพื่อกาวสูวิชาชีวิตที่งดงามตอไป 

สําหรับผูสนใจใฝรูประสงคจะศึกษาในรายละเอียดอยางลึกซึ้ง  รูแจงเห็นจริงใน  

แตละเรื่องน้ัน ตองศึกษาเพิ่มเติมจากรายวิชาเฉพาะเอง ซึ่งจะเจาะลึกถึงแกนแนวคิดทฤษฎี  

การปฏิบัติ รวมถึงผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนทั้งบวกและลบทุกแงมุม เชน การศึกษาทางรัฐศาสตร 

การเมืองการปกครอง สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร การเงินการคลัง เปนตน อยางไรก็ดี 

ผูเขียนไดแนะนําหนังสืออานเพิ่มเติมในบรรณานุกรมแลว หวังเปน อยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ี 
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   ในการศึกษาคนควาน้ี ผูเขียนไดนําองคความรูมาจากตําราและขอเขียนของนักปราชญ 

ผูรูและอาจารยหลายทาน โดยมิไดเจตนาลบหลูหรือลอกเลียน จึงใครขออนุญาตมา ณ ที่น้ี  

นําเผยแพรสูสาธารณชนวัตถุประสงคเพื่อการสรางสรรคงานวิชาการใหแพรหลายอยางกวางขวาง 

หากมีขอผิดพลาดจากการเขียนเกิดข้ึน ผูเขียนยินดีนอมรับคําติชมดวยความเคารพเพื่อปรับปรุง

แกไขในโอกาสตอไป ขอขอบคุณคุณสุธินี รอดประเสริฐ ผูพิมพตนฉบับ นาย ป.นนทนันทน เรืองจันทร 

นางสาว ป.ประภัสสนันทน เรืองจันทร ผูพิสูจนตัวอักษร และกําลังใจช่ัวกัลปา คุณปยธิดา เรืองจันทร 

คู ชี วิ ต  หากกุ ศลผลบุญบังเกิดจากการศึกษาคนควาหนังสือเลมน้ี ขอมอบอุทิศแดนายจวน 

และนางบุญมา เรืองจันทร บิดามารดา ผูใหกําเนิด และขัดเกลาช้ีทางสวางแหงปญญาแกผูเขียน 

จวบจนทุกวันน้ี 

 

 

ดร.ปรีชา เรืองจันทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

 

บทนํา ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม .................................... 1 

บทท่ี 1 ความหมายและความสัมพันธของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .... 3 

ความหมาย ................................................................................................................ 4 

ความสัมพันธระหวางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .............................. 6 

ประโยชนของการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ............................................. 9 

คําถามทายบท ........................................................................................................ 12 

 

บทท่ี 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย ............................................................... 13 

นักปราชญการเมือง ................................................................................................ 16 

นักปราชญการเมืองยุคโบราณ ................................................................................ 16 

โซเครติส (Socrates) ........................................................................................ 16 

เพลโต (Plato) .................................................................................................. 24 

อริสโตเติล (Aristotle) ...................................................................................... 25 

 

 ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

 

บทนํา ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม .................................... 1 

บทท่ี 1 ความหมายและความสัมพันธของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .... 3 

ความหมาย ................................................................................................................ 4 

ความสัมพันธระหวางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .............................. 6 

ประโยชนของการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ............................................. 9 

คําถามทายบท ........................................................................................................ 12 

 

บทท่ี 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย ............................................................... 13 

นักปราชญการเมือง ................................................................................................ 16 

นักปราชญการเมืองยุคโบราณ ................................................................................ 16 

โซเครติส (Socrates) ........................................................................................ 16 

เพลโต (Plato) .................................................................................................. 24 

อริสโตเติล (Aristotle) ...................................................................................... 25 

 

 

ตวั
อย
า่ง



ส�รบัญ
ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

 

บทนํา ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม .................................... 1 

บทท่ี 1 ความหมายและความสัมพันธของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .... 3 

ความหมาย ................................................................................................................ 4 

ความสัมพันธระหวางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .............................. 6 

ประโยชนของการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ............................................. 9 

คําถามทายบท ........................................................................................................ 12 

 

บทท่ี 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย ............................................................... 13 

นักปราชญการเมือง ................................................................................................ 16 

นักปราชญการเมืองยุคโบราณ ................................................................................ 16 

โซเครติส (Socrates) ........................................................................................ 16 

เพลโต (Plato) .................................................................................................. 24 

อริสโตเติล (Aristotle) ...................................................................................... 25 

 

 

บทนำา  ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม .....................................1

บทที่ 1 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม .....3

บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย์ .................................................................13

ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

 

บทนํา ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม .................................... 1 

บทท่ี 1 ความหมายและความสัมพันธของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .... 3 

ความหมาย ................................................................................................................ 4 

ความสัมพันธระหวางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม .............................. 6 

ประโยชนของการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ............................................. 9 

คําถามทายบท ........................................................................................................ 12 

 

บทท่ี 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย ............................................................... 13 

นักปราชญการเมือง ................................................................................................ 16 

นักปราชญการเมืองยุคโบราณ ................................................................................ 16 

โซเครติส (Socrates) ........................................................................................ 16 

เพลโต (Plato) .................................................................................................. 24 

อริสโตเติล (Aristotle) ...................................................................................... 25 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ............................. 6

ประโยชน์ของการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ............................................. 9

คำาถามท้ายบท .........................................................................................................12ตวั
อย
า่ง



สารบัญ

ข 
 

นักปราชญการเมืองยุคกลาง ................................................................................... 27 

เซนตออกัสติน (St. Augustine) ....................................................................... 27 

ซิเซโร (Cicero) ................................................................................................. 29 

นักปราชญการเมืองยุคปจจุบัน ............................................................................... 30 

นิคโคโล มาเคียเวลลี่ (Niccolo Machiavelli)................................................... 30 

โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) .................................................................... 31 

จอหน ล็อก (John Locke) ............................................................................... 32 

มองเตสกิเออ (Montesquieu) ......................................................................... 33 

ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) .................................................. 34 

จอรจ วิลเฮลม ฟรีดริช เฮเกิล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ................ 35 

คารล มารกซ (Karl Marx) ................................................................................ 36 

ขงจื่อ (Confucius) ........................................................................................... 37 

หานเฟย (Han Fei) ........................................................................................... 40 

ระบบการเมืองการปกครองระดับสากล .................................................................. 41 

เผด็จการ ................................................................................................................ 41 

เผด็จการแบบอํานาจนอย ................................................................................. 42 

เผด็จการแบบรวมอํานาจสมบูรณ...................................................................... 42 

โครงสรางการปกครองของประเทศเผด็จการ .................................................... 43 

รากฐานหลักการและลักษณะของเผด็จการแบบรวมอํานาจสมบูรณ ................. 43 

ปรัชญาเผด็จการ ............................................................................................... 44 

ประชาธิปไตย ......................................................................................................... 45 

รากฐานของประชาธิปไตย ................................................................................ 45 

หลักการของประชาธิปไตย ................................................................................ 46 

ระบอบผสมผสานประชาธิปไตยกับเผด็จการ..................................................... 48 

ประชาธิปไตยแบบรวมอํานาจ ........................................................................... 48 

ลักษณะสําคัญของประชาธิปไตย ....................................................................... 49 

ประชาธิปไตยที่เปนอุดมการณ .......................................................................... 49 

นักปราชญ์การเมืองยุคปัจจุบัน..................................................................................30

ข 
 

นักปราชญการเมืองยุคกลาง ................................................................................... 27 

เซนตออกัสติน (St. Augustine) ....................................................................... 27 

ซิเซโร (Cicero) ................................................................................................. 29 

นักปราชญการเมืองยุคปจจุบัน ............................................................................... 30 

นิคโคโล มาเคียเวลลี่ (Niccolo Machiavelli)................................................... 30 

โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) .................................................................... 31 

จอหน ล็อก (John Locke) ............................................................................... 32 

มองเตสกิเออ (Montesquieu) ......................................................................... 33 

ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) .................................................. 34 

จอรจ วิลเฮลม ฟรีดริช เฮเกิล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ................ 35 

คารล มารกซ (Karl Marx) ................................................................................ 36 

ขงจื่อ (Confucius) ........................................................................................... 37 

หานเฟย (Han Fei) ........................................................................................... 40 

ระบบการเมืองการปกครองระดับสากล .................................................................. 41 

เผด็จการ ................................................................................................................ 41 

เผด็จการแบบอํานาจนอย ................................................................................. 42 

เผด็จการแบบรวมอํานาจสมบูรณ...................................................................... 42 

โครงสรางการปกครองของประเทศเผด็จการ .................................................... 43 

รากฐานหลักการและลักษณะของเผด็จการแบบรวมอํานาจสมบูรณ ................. 43 

ปรัชญาเผด็จการ ............................................................................................... 44 

ประชาธิปไตย ......................................................................................................... 45 

รากฐานของประชาธิปไตย ................................................................................ 45 

หลักการของประชาธิปไตย ................................................................................ 46 

ระบอบผสมผสานประชาธิปไตยกับเผด็จการ..................................................... 48 

ประชาธิปไตยแบบรวมอํานาจ ........................................................................... 48 

ลักษณะสําคัญของประชาธิปไตย ....................................................................... 49 

ประชาธิปไตยที่เปนอุดมการณ .......................................................................... 49 

ข 
 

นักปราชญการเมืองยุคกลาง ................................................................................... 27 

เซนตออกัสติน (St. Augustine) ....................................................................... 27 

ซิเซโร (Cicero) ................................................................................................. 29 

นักปราชญการเมืองยุคปจจุบัน ............................................................................... 30 

นิคโคโล มาเคียเวลลี่ (Niccolo Machiavelli)................................................... 30 

โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) .................................................................... 31 

จอหน ล็อก (John Locke) ............................................................................... 32 

มองเตสกิเออ (Montesquieu) ......................................................................... 33 

ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) .................................................. 34 

จอรจ วิลเฮลม ฟรีดริช เฮเกิล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) ................ 35 

คารล มารกซ (Karl Marx) ................................................................................ 36 

ขงจื่อ (Confucius) ........................................................................................... 37 

หานเฟย (Han Fei) ........................................................................................... 40 

ระบบการเมืองการปกครองระดับสากล .................................................................. 41 

เผด็จการ ................................................................................................................ 41 

เผด็จการแบบอํานาจนอย ................................................................................. 42 

เผด็จการแบบรวมอํานาจสมบูรณ...................................................................... 42 

โครงสรางการปกครองของประเทศเผด็จการ .................................................... 43 

รากฐานหลักการและลักษณะของเผด็จการแบบรวมอํานาจสมบูรณ ................. 43 

ปรัชญาเผด็จการ ............................................................................................... 44 

ประชาธิปไตย ......................................................................................................... 45 

รากฐานของประชาธิปไตย ................................................................................ 45 

หลักการของประชาธิปไตย ................................................................................ 46 

ระบอบผสมผสานประชาธิปไตยกับเผด็จการ..................................................... 48 

ประชาธิปไตยแบบรวมอํานาจ ........................................................................... 48 

ลักษณะสําคัญของประชาธิปไตย ....................................................................... 49 

ประชาธิปไตยที่เปนอุดมการณ .......................................................................... 49 

ตวั
อย
า่ง




