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ค�ำนิยม
 ท่าน ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นข้าราชการดีเด่น เป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  

มีนำ้าใจ วินัยเยี่ยมมาตลอด จนสุดท้ายเป็นนักปกครองที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ว่าราชการ

จังหวัด

 ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เคยสอนหนังสือที่ได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ อย่างกว้างขวาง เพราะใช้

ประสบการณ์ และสามญัสำานกึอธบิาย หลกัการทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมได้ด ีทำาให้ลกูศิษย์เข้าใจ

ง่ายปฏิบัติได้ถูกต้อง

 ระหว่างเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  

ได้ร่วมคิด ร่วมสร้าง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยให้ทุกคนได้มีสติปัญญา และมีความประทับใจ  

อีกทั้งมีระยะเปลี่ยนผ่าน การบริหารในมหาวิทยาลัยอยู่ระยะหนึ่งทำาให้สภาวหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ 

ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นผู้รักษาการอธิการบดี จนฮือฮากันลั่นเมืองว่า ท่านลุยงานปฏิรูปวิธีการทำางาน

อย่างตรงไปตรงมาแบบนักบริหารมืออาชีพ

 หนังสือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เล่มนี้จะพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 แล้ว กระผมพึ่งมีโอกาส 

ได้อ่าน และชื่นชม ความละเอียด พิถีพิถัน ในเชิงวิชาการของ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ จึงรู้สึก ชื่นชม นับถือ

อย่างยิ่ง เนื้อหาในบทต่าง ๆ มีทั้งทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติซึ่งจะทำาให้ผู้อ่านได้เนื้อหาสาระตาม 

ความเป็นจริงที่หลากหลาย ในการพิมพ์ครั้งท่ี 3 นี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ยิ่งเพิ่ม ความเข้มข้นในเนื้อหาสาระของการพัฒนาประเทศดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน

บทที ่12 ทีว่่าด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง ตามปรชัญาของในหลวง “พ่อของแผ่นดิน” ของเรา ทรงพระราชทาน

ให้ปวงชนชาวไทย มีความสมบูรณ์ยิ่งนัก

 ขอแสดงความช่ืนชม ยินดี ต่อท่าน ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ที่ได้ทำาตำารา การเมือง เศรษฐกิจ  

และสังคม ไว้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่าง “ถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม” ตามยุคสมัย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร



ค�ำนิยม
 วิชา “พื้นฐานทั่วไป” ฝึกฝนให้คนเป็นนักปราชญ์ ส่วน “วิชาการเฉพาะ” ฝึกฝนให้คนเป็น

ทรัพยากรมนุษย์สำาหรับระบบเศรษฐกิจ คำาพูดนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว ้

นานแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของวิชาด้านการศึกษาพื้นฐานทั่วไปในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 การศึกษาพื้นฐานทั่วไปทำาให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวมของความเป็นไปของสังคมและ 

ของมนุษย์ ทั้งในระดับท้องถ่ินและโลกซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ มิได้มองเห็นสังคมที ่

ตนเองอยู่เป็นส่วน ๆ ผู้สอนวิชาพื้นฐานทั่วไปจึงสมควรเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตกว้างขวางสามารถเข้าใจ 

ชีวิตมนุษย์ และเข้าใจโลกเป็นอย่างดี

 เม่ือวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาเป็นเช่นนี้ ตำาราเรียนจึงต้องฉายภาพให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องราว 

ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าหนังสือ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society” 

ที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ภูเก็ต พิษณุโลก 

และนครสวรรค์ ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประสบความสำาเร็จ 

อย่างสูงในหน้าที่ความรับผิดชอบ) ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 ทำาหน้าที่ “สร้างปราชญ์” ได้อย่างชื่นชม

 ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยเป็นผู้ร่วมสอนวิชา “มธ.124 การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ” ซ่ึงมีเนื้อหา

คล้ายคลึงกันสำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนจึงรู้สึกยินดีเป็นพิเศษที่มีผู้เขียนตำารา 

สำาหรับวิชานี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในบ้านเรา

 ผู้เขียนมั่นใจอย่างยิ่งว่าตำาราเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดจนผู้ใฝ่รู้ทั้งหลายใน 

การเข้าใจกลไก เนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพื่อเป็นการปูพ้ืนไปสู่ 

การเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ อันเป็นวิชาชีพ

 ตำาราเล่มนีท้ำาหน้าท่ีจดุไฟแห่งความอยากรูอ้ยากเหน็มากกว่าทีจ่ะเพียงเตมินำา้  ใส่ถงัดังคำากล่าว

ของกวีชาวไอริช (W.B. Yeats; ค.ศ. 1865-1939) ที่ว่า “การศึกษามิใช่เรื่องของการเติมนำ้าให้เต็มถัง  

หากเป็นเรื่องของการจุดไฟ” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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 หนงัสอืทีเ่ป็นเอกสารทางวชิาการซึง่เขยีนและเรียบเรียงจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์

จริงที่มีการวิจัยเป็นฐานมีปรากฏอยู่น้อยมากในแวดวงวิชาการ ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนและเรียบเรียง

จากการทบทวนวรรณกรรมหรือการวิจัยเอกสารที่มีแนวคิดทฤษฎีรองรับ แต่หนังสือเล่มที่ชื่อ “การเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) เล่มนี้ โดยรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา 

เรืองจันทร์ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างน้อย 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก เป็นหนังสือที่เรียบเรียง

จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเป็นส่วนใหญ่ จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จนต้องมีการพิมพ์เป็น

ครั้งท่ี 3 ในเล่มนี้ เพราะผู้อ่านไม่เพียงแต่ได้ความรู้อย่างเดียว แต่ยังมีสาระเนื้อหาที่ตรงกับประสบการณ์

ของผู้อ่านหลาย ๆ คน จึงดูเหมือนเป็นหนังสือที่อ่านสนุกและเข้าใจดีทั่วไป คุณค่าประการที่สองนั้นก็คือ 

เป็นหนังสือที่เขียนจากเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ของผู้เขียนที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดความรู้แก่ผู ้เรียน  

ในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่แรก จึงเป็นเอกสารท่ีดีมีประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่แรกก้าวเข้าสู่รั้ว

มหาวทิยาลยัอีกด้วย ทำาให้หนงัสอืเล่มนีม้สีาระประโยชน์ ช่วยสร้างภมูปัิญญาให้กับเยาวชนตัง้แต่เบือ้งแรก 

จงึขอแสดงความชืน่ชมและยนิดใีนความรูแ้ละความรูส้กึทีร่องศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ปรชีา เรอืงจนัทร์ ได้

มอบให้เยาวชนรุ่นหลังในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



ค�ำนิยม
 หนังสือการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) ท่ี ดร.ปรีชา  

เรอืงจันทร์ ได้เขยีนขึน้ฉบับนี ้เป็นหนงัสอืทีผู่เ้ขยีนได้เรยีบเรยีงและแต่งขึน้ โดยใช้ประสบการณ์การทำางาน 

ด้านการปกครอง มีเนื้อหาสาระสำาคัญท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยได้บูรณาการ 

สาระสำาคัญของหนังสือฉบับนี้ พร้อมกับได้ช้ีให้เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นจากอดีต 

ถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงขั้วอำานาจทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และกระแสเศรษฐกิจ

ที่มีอิทธิพล และผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม                          

 แนวความคิดที่ได้นำาเสนอในหนังสือฉบับนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ นิสิตของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งความคิดจากเจ้าของทฤษฎี และประสบการณ์จาก 

การทำางานของ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ในฐานะเคยดำารงตำาแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด คุณค่า 

ของหนังสือเล่มนี้จึงเป็นแหล่งรวมความรู้แนวคิดของปรัชญาด้านบริหารการปกครอง นักเศรษฐศาสตร์  

นักการเมือง และนักสังคมจิตวิทยา ทำาให้ผู้อ่านได้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ในระดับโลก 

ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนของทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ  

อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นเป็นหลักการว่าการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ทุกสมัย ทุกสังคมต้อง 

ยึดหลักความถูกต้อง ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต และการทำางานมุ่งความสำาเร็จของ 

ส่วนรวมเป็นหลัก

 มหาวิทยาลัยนเรศวรขอบคุณในความเสียสละของ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ที่ได้ เรียบเรียงแต่ง

หนังสือฉบับนี้ขึ้น เป็นหนังสือที่มีคุณค่าในการค้นคว้าศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถ 

ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่าง 

ชาญฉลาด

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)

 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



ค�ำน�ำ
 หนังสือการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) เขียนขึ้น

เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนรายวชิาการศกึษาพ้ืนฐานทัว่ไป ซ่ึงการศกึษาในระดับอดุมศกึษาดำาเนนิการ

ในรายวิชาเช่นนี้อย่างกว้างขวางอยู่แล้ว เป็นการอำานวยความสะดวกทั้งผู้เรียนและผู้สอน ในการเลือกสรร

ศึกษาค้นคว้าสาระที่พึงรู ้ รวมถึงผู้สนใจใฝ่รู ้ทั่วไป สามารถอ่านทำาความเข้าใจ นำาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้ เป็นการสอดคล้องและสมดุลย์กับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 

ในการจัดพิมพ์แต่ละครั้ง จึงได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดี ด้วยเนื้อหาสำานวน และภาษา 

ที่ชนทุกระดับอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป แต่ประยุกต์ทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

บูรณาการกับประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงอย่างลงตัว ทำาให้เห็นภาพการดำารงอยู่ของคนในสังคม 

ต้องมองให้รอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกอย่างมีสติ จะยึดเพียงทฤษฎีด้านเดียวไม่ได้ ต้องลงลึกถึง

ความจริง ความดี ความงาม ความถูกต้อง หลอมเป็นคุณธรรม ท่ีประชาคมในสังคมนั้น ๆ พึงยอมรับได้ 

ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงมิเป็นแค่ เอกสารในการเรียนการสอนอย่างเดียว ยังเป็นเสมือนคู่มือ หรือ แนวทาง

ในการดำารงตนในสังคมโลกปัจจุบันด้วย

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะยังประโยชน์สำาหรับผู้สนใจใฝ่รู้ทุกท่าน และเสริมพลังใน

วงวิชาการต่อไป กุศลผลบุญที่บังเกิดจากการศึกษาค้นคว้าทั้งมวล มอบอุทิศแด่นายจวน-นางบุญมา

เรืองจันทร์ บิดา-มารดา ผู้ให้กำาเนิดและขัดเกลา บ่มเพาะ ส่องไฟสว่างแห่งปัญญาแก่ผู้เขียน สู้และ

ยืนแกร่ง กลางสังคมได้จวบจนปัจจุบัน ขอบคุณคนในครอบครัว  คุณปยธิดา, นาย ป นนทนันทน์, 

นางสาว ป ประภัสสนันทน์ เรืองจันทร์, ภริยา ลูกชาย และลูกสาว คือ พลังเบื้องหลัง แห่งความสำาเร็จ

ในชีวิตปรับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอ  

  

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์
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บทน�ำ
ขอบเขตของกำรเรียนวิชำกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นวิชาพื้นฐานที่ผู ้เรียนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำาวันได้ ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมนุษย์มิอาจหลีกพ้นจากการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้ 

เพราะมนุษย์คือสัตว์การเมือง (Political Animal) มนุษย์คือสัตว์เศรษฐกิจ (Economic Animal) และ

มนุษย์คือสัตว์สังคม (Social Animal) นั่นเอง

 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจำาแนกเนื้อหาในการสอนเน้นประเด็นหลัก ได้แก่

 1. การเมืองการปกครอง เพื่อตอบคำาถามเกี่ยวกับวิถีการเมือง การปกครอง ระบบการเมือง 

ระบอบการปกครอง เผด็จการ ประชาธิปไตย การบริหารราชการแผ่นดิน การรวมอำานาจ การแบ่งอำานาจ 

และการกระจายอำานาจ

 2. เศรษฐกจิ อธบิายให้เหน็ภาพลกัษณ์สำาคญัของเศรษฐกจิทัง้มหภาคและจุลภาค เน้นทีอ่ปุสงค์ 

(Demand) และอุปทาน (Supply) เศรษฐกิจพื้นฐานในชีวิตประจำาวันของมนุษย์เชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจ

ระดับสากล

 3. สงัคม อธบิายความสมัพนัธ์ของมนษุย์ในสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคม จารตี ประเพณ ีวัฒนธรรม 

สถานภาพทางสังคม บทบาททางสังคม สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม รวมถึงเอกลักษณ์ของ

ไทยและค่านิยมของสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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บทน�ำ ขอบเขตของการเรียนวิชาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 4. การเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบคำาถามทำาไมต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด หรือปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อธิบายถึงภาพผลกระทบการ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมด้วย

 5. หลักธรรมาภิบาล ได้ตอบคำาถามพื้นฐานของคนในสังคมท่ีต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเกื้อกูลกันด้วยระบบคุณธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ งานบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ ต้องอาศัยการจัดการโดยระบบธรรมาภิบาล

 6. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานสำาคัญของมนุษย์และองค์กรที่จะดำาเนินกิจกรรมใด ๆ ต้องยึด

ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีเงื่อนไขในผลสัมฤทธิ์  

และพร้อมก้าวไกลสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

 ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นวิชาพื้นฐานสำาหรับมนุษย์ทุกคน

ท่ีจะต้องยืนอยู่ในสังคม ต้องอยู่ในวังวนของการเมืองที่แสวงหาอำานาจ รักษาอำานาจ และใช้อำานาจมิ 

หยุดหย่อน รวมทั้งแข่งขันเพื่อได้มาซึ่งอำานาจ โดยไม่คำานึงถึงวิธีการได้มาว่าจะมีคุณธรรมหรือไร้คุณธรรม 

มนุษย์ต้องอยู่ในระบอบการปกครองท้ังท่ีมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มนุษย์ต้องประกอบอาชีพ ต้องรู้จัก

ความต้องการซื้อ  ความต้องการขาย ปัจจัยในการผลิต องค์ประกอบของธุรกิจกระบวนการในการผลิต  

ผู้บริโภค แหล่งวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการกระจายสินค้า การจัดเก็บภาษีอากร เศรษฐกิจ ส่วนบุคคล

และเศรษฐกิจโลก มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นสังคม ต้องมีบรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพ 

บทบาททางสังคม กฎ กติกา จารีต ประเพณีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม เหล่านี้

คือพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน และก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน

ในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง



บทที่ 1
ควำมหมำยและควำมสัมพันธ์ของกำรเมือง กำรปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม

 มนุษย์เกิดมาในโลกแห่งความเป็นจริงที่มิอาจปลอดจากการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  

และสังคมได้ นัยเริ่มแต่ลืมตาดูโลกอยู ่รอดเป็นสถานะบุคคลตามกฎหมายในสถาบันครอบครัวที่ม ี

การขัดเกลาทางสังคมแตกต่างกันไป ทุกคนในสังคมต้องประกอบอาชีพในวัยอันควร เพื่อดำารงชีวิตให้

สอดคล้องกับวิถีสังคมและความถนัดทางเศรษฐกิจของแต่ละคนภายใต้กรอบนโยบายทางเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งรัฐ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาทางการเมืองมาอย่างดีแล้ว โดยต้ังผลลัพธ์อยู่ท่ีประโยชน์

สุขของมหาชนนั่นเอง การศึกษาหลักวิชาจำาเป็นต้องเข้าใจในความหมายของคำาต่าง ๆ เสียก่อน จึงขอ

อธิบายความหมายของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมสั้น ๆ โดยสังเขป เพื่อความเข้าใจตรง

กันและง่ายในการศึกษาต่อไป

        ความหมาย

 1. การเมือง เพลโต (Plato) (สมบัติ ธำารงธัญญวงศ์, 2556, หน้า 5) อธิบายว่าการเมืองคือสิ่งที่

นครรัฐได้กระทำาและอาจกระทำาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบสังคม นโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ 

อันเป็นอำานาจสูงสุดของรัฐที่ได้กระทำาทั้งให้คุณ ให้โทษ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
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 สมบัติ ธำารงธัญญวงศ์ (2556, หน้า 4-6) ให้นิยามของการเมืองว่าความหมายการเมืองขึ้นอยู่กับ

ความเข้าใจ การอบรม การหล่อหลอมขัดเกลา และประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งมองได้หลายมิติ เป็นเรื่อง

ของอำานาจนิยม เรื่องของผู ้ปกครอง การเปลี่ยนแปลง การแสวงหาอำานาจและการช่วงชิงอำานาจ 

และการแก่งแย่งผลประโยชน์ที่ปราศจากกติกาการเมืองที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมหมายถึงการจัดสรร

อำานาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 วิศาล ศรีมหาวโร (2556, หน้า 69) นิยามการเมืองว่าหมายถึงการแข่งขัน การช่วงชิงอำานาจใน

การจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรม ยุติธรรม เสมอภาค ทั้งตนเอง กลุ่มชน และสาธารณะ รวมถึงอำานาจ

เพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขอย่างยั่งยืนของประชาชน

 จรูญ สุภาพ (2514, หน้า 3-4) สรุปความหมายของการเมืองว่าเป็นแบบแผนของความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับอำานาจและการปกครองเป็นประการสำาคัญ ลักษณะของการเมืองต้องมี 

การปกครอง มีรัฐบาล มีการใช้อำานาจ กฎ กติกา ข้อบังคับ โดยมีความปรารถนาให้ได้มาซึ่งอำานาจ

 ดาณุภา ไชยพรธรรม (2537, หน้า 25-26) การเมือง คือ การที่ผู้มีอำานาจในการปกครอง 

จะต้องเป็นผู้จัดสรรประโยชน์ใด ๆ ให้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่ม ทุกชนช้ันในสังคมน้ัน ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ลงตัวด้วยความสมัครใจของคนในสังคมนั้น ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้  โดยไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ที่รุนแรง

เกินกว่าจะแก้ไขได้

 สำาหรับผู้เขียน การเมือง หมายถึง กระบวนการแสวงหาอำานาจ การใช้อำานาจ และการรักษา

อำานาจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

 1. การปกครอง วิศาล ศรีมหาวโร (2556, หน้า 69) นิยามว่า การปกครอง หมายถึง  

การใช้อำานาจที่มีผลบังคับใช้ทางการเมือง หรือเป็นการบริหารงานทางการเมือง เป็นการบริหาร การวาง

ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ เพื่อความสงบสุขของสังคมโดยอาศัยอำานาจทางการเมือง

 สำาหรับผู้เขียน การปกครอง หมายถึง กระบวนการบริหารงานปกครองเพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหาชน

 2. เศรษฐกจิ ณรงค์ โพธิพ์ฤกษานนัท์ (2555, หน้า 10) นยิามว่า เศรษฐกจิ คอื เรือ่งราวเกีย่วกบั 

การทำามาหากินของมนุษย์ ส่วนสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2557, หน้า 28) ให้ความหมายของเศรษฐกิจ 

คือ การบริหารทรัพยากรของชุมชนหรือประเทศ รวมถึง การผลิต การบริโภค การขาย การตลาด

 สำาหรับผู้เขียน เศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการผลิตสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค 

การกระจายผลผลิต การกระจายรายได้ การตลาดทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค



บทที่ 2
กำรเมืองกำรปกครองในสังคมมนุษย์

 การเมืองการปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยท่ีมนุษย์รวมตัวเป็นกลุ่มสังคม มีผู้คนหลากหลาย 

จำาเป็นต้องมีกฎ กติกา เป็นกรอบในการอยู ่ร ่วมกันอย่างสงบสุข และจำาเป็นต้องมีผู ้นำาทำาหน้าที่ 

ปกครอง ควบคุมดแูลให้สงัคมดำาเนนิไปอย่างเรยีบร้อย จงึมกีารกำาหนดระบบการปกครองขึน้ จึงหลกีเลีย่ง

ไม่ได้กบัการใช้อำานาจปกครองซึง่เป็นอำานาจทางการเมืองนัน่เอง โดยทีก่ารศกึษานัน้จะแบ่งเป็นสามยคุ คอื 

ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน โดยการนำาเสนอแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองที่สำาคัญบางท่านใน

แต่ละยุคพอเข้าใจเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวันในสังคมอย่างมีสติต่อไป

 มนษุย์เป็นสตัว์การเมอืง (Political Animal) เป็นสตัว์โลกทีอ่ยูโ่ดดเดีย่วไม่ได้ ต้องรวมกันอยูเ่ป็น

หมูค่ณะเพ่ือความปลอดภยัของตน เมือ่อยูร่วมกนัเป็นกลุม่จงึจำาเป็นต้องมกีฎ กตกิา มวีนิยั เพือ่จดัระเบยีบ

ชุมชน มีองค์กรหรือสถาบันทางสังคมคอยช่วยขัดเกลาจนเกิดประเพณี วัฒนธรรม สร้างบรรทัดฐานทาง

สังคม มีบทบาทสถานภาพ และวิถีชีวิตแตกต่างกันไปแต่ละชนเผ่า สร้างวิธีการทำามาหากิน พัฒนารูปแบบ 

เป็นธุรกิจเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงจากส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชนถึงระดับสากล มีการผลิต การค้าขาย  

การตลาด กลไกราคา การใช้แรงงาน แหล่งเงนิทนุ พัฒนาระบบสาธารณปูโภค การบริโภค การดูแลรายรับ 

รายจ่าย การออม โดยมรีะบบการเมืองกำาหนดนโยบายแห่งรฐั และบอกถึงทศิทางเดินของรฐัจะก้าวสู่สงัคม
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ที่เปล่ียนแปลงอย่างไร ใช้ระบบการปกครองนำานโยบายฝ่ายการเมืองไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

ซึง่กระบวนการของการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมมอิาจแยกจากกนัได้ ทัง้นี ้โดยมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง

ที่ได้รับผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของสามห่วงสำาคัญนี้ (แผนภูมิที่ 1)

การเมือง

การปกครอง

สังคม ประชาชน เศรษฐกิจ

แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 การเมืองเป็นการแสวงหาอำานาจ การใช้อำานาจ และการรักษาอำานาจการเมือง  มีสอดแทรกอยู่

ในทกุมติขิององค์กร แม้ในตวับคุคลบางสถานการณ์ทีต้่องใช้กุศโลบายทางการเมอืงทีจ่ะทำาให้สถานการณ์

ต่าง ๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น หรือใช้วิถีการเมืองแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์เฉพาะตัว

หรือความสามารถเฉพาะตัวบุคคล กลุ่มคน ในการเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายได้ในสังคมโลกประเทศต่าง ๆ  

ในระดบัสากลต่างใช้วถิกีารเมอืงในการเชือ่มโยงทางไมตรีต่อกนัทัง้ส้ิน ทัง้นี ้เพ่ือความอยูร่อดของประเทศ

ตน ยกตัวอย่างประเทศไทยสมัยที่มีการล่าอาณานิคมจากประเทศมหาอำานาจตะวันตก ด้วยพระปรีชา

สามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทรงนำาวิถีการเมืองระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้จนไทยรอดพ้นวิกฤต

และคงเป็นไทยถึงปัจจุบัน หรือการที่ ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

ได้เปิดสัมพันธไมตรีเป็นทางการกับประเทศจีนคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ. 2518 ถือเป็นการใช้วิถีการเมือง 

นำาประเทศรอดพ้นวิกฤตคุกคามจากต่างชาติเช่นกัน



บทที่ 3
กำรปกครองของไทย

 ไทยเป็นชาติเก่าแก่ชาติหนึ่งในบรรดาชาติผิวเหลืองด้วยกัน ประเทศไทยแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า  

สยาม (Siam) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกประเทศสยาม 

เป็นครั้งแรก ในการให้สัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อวันที่  

5 เมษายน พ.ศ. 2399 ครั้นต่อมารัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนช่ือประเทศ 

จาก “สยาม” เป็น “ไทย” โดยประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศ ประชาชน  

และสัญชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ว่า โดยที่ชื่อของประเทศนี้มีเรียกกันเป็นสองอย่างคือไทย

และสยาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า ไทย รัฐบาลจึงเห็นเป็นการสมควรถือเป็นรัฐนิยม 

ใช้ช่ือประเทศให้ต้องตามชื่อ เช้ือชาติ และความนิยมของชาวไทย คือ ประเทศ ประชาชน และสัญชาต ิ 

ให้ใช้ว่า “ไทย” ส่วนในภาษาอังกฤษ ประเทศให้ใช้ว่า “Thailand” ส่วนประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่า 

“Thai” (สมพงศ์ เกษมสิน, 2515, หน้า 2)

 ชนชาติไทยมีเชื้อสายสืบเนื่องมาจากพวกมองโกล กล่าวกันว่าแหล่งกำาเนิดของชาติไทยอยู่ 

ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนแถบภูเขาอัลไต อาณาจักรแห่งแรกของไทย คือ เมืองลุง  

บริเวณต้นแม่นำ้าเหลือง ปัจจุบันคือแคว้นลุงเจา ต่อมาพลเมืองมากขึ้น การทำามาหากินอัตคัดขัดสน  
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ประกอบกับถูกจีนซึ่งเป็นชนชาติใหญ่ในบริเวณนั้นรุกรานจึงถอยลงมาทางใต้แถบลุ่มแม่นำ้าแยงซีเกียง 

หรือยั่งจื้อ ส่วนอีกพวกหนึ่งซึ่งมีทรัพย์สินและท่ีดินมากไม่สะดวกในการโยกย้ายก็กระจัดกระจายอยู ่

ในแผ่นดินถิ่นเดิม ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 764-808 ประเทศจีนเกิดสงครามใหญ่ในแผ่นดินจีนเรียกว่า  

สงครามสามเส้า ท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่า สมัยสามก๊ก ความอ่อนแอของจีนทำาให้คนไทยรวบรวมกำาลังกันต้ัง

อาณาจักรขึ้นปกครองตนเองเรียกว่า “อาณาจักรน่านเจ้า” มีเมืองแส (ตาลีฟู) เป็นราชธานี ตกราวปี  

พ.ศ. 1192 มีพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่า “สินุโล” และต่อมามีพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งทรง

พระนามว่า “พ่อขุนบรมหรือพีล่อโก๊ะ” มีอานุภาพมาก และได้สร้างอาณาจักรแห่งนี้ให้มีความเจริญ 

รุ่งเรืองไพศาล 

 ส่วนไทยที่อพยพลงมาทางใต้ได้แยกออกเป็น 2 ทาง คือ พวกที่ลงมาทางแม่นำ้าสาละวิน  

หรือแม่นำ้าคงทางตอนเหนือของพม่าเรียกว่า “ไทยใหญ่” หรือ รัฐฉาน และที่เลยเข้าไปในอินเดีย 

ตั้งอาณาจักรขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1772 เรียกว่า “ไทยอาหม” อีกพวกหนึ่งท่ีอพยพมาตามลุ่มแม่นำ้าโขง  

อยู่ในแคว้นตังเก๋ีย สิบสองจุไทย หัวพันทั้งห้าทั้งหกเรียกว่า “ไทยน้อย” ชาวไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ใน 

ดินแดนซึ่งเป็นประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นพวกที่แผ่กระจายมาจากลุ่มแม่นำ้าโขง คืออาณาจักรฝั่งแม่นำ้าโขง 

เรียกว่า ล้านช้าง เพราะมีช้างมาก ตั้งราชธานีอยู่ที่เชียงแสน

 เร่ืองราวเกี่ยวกับชาติไทยตอนนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ว่า “ไทย” 

เราชาวสยามอยู่ในพวกไทยน้อย แรกมาตั้งภูมิลำาเนาต่อลงมาทางใต้โดยลำาดับจนถึงแขวงสิบสองปันนา 

และล้านช้าง บางพวกที่ข้ามแม่นำ้าโขงลงมาอยู่ในแขวงล้านนา และมีบางพวกเลยลงมาจนถึงแดนเมือง

สุโขทัย เมืองลพบุรี ตลอดจนเมืองอู่ทอง ตั้งแต่ในสมัยเมื่อพวกมอญและขอมยังปกครองอยู่ข้างฝ่ายเหนือ 

และขอมอีกพวกหน่ึงยังปกครองอยู่ข้างฝ่ายใต้ ทำาให้มีจำานวนไทยทั้งที่อพยพและมาเกิดใหม่ในประเทศนี้

มากขึ้นเป็นลำาดับ ครั้นถึงสมัยเมื่ออำานาจมอญและขอมเสื่อมลงด้วยกัน พวกไทยที่ลงมาตั้งอยู ่ใน 

แขวงสุโขทัยก็ต้ังตัวเป็นอิสระขึ้นตาม พวกไทยในแขวงล้านนาตั้งเมืองชัยปราการอันอยู่ในแขวงจังหวัด

เชียงแสน (ปัจจุบันคืออำาเภอเชียงแสน เป็นอำาเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย) เป็นที่มั่น แล้วลงมาสร้างเมือง

เชียงรายเป็นราชธานี พยายามปราบปรามพวกมอญและขอม ขยายขอบเขตลงมาทางเมืองหริภุญชัย  

(คือ เมืองลำาพูน) แล้วมาสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี อาณาจักรเชียงแสนเป็นแคว้นหนึ่งของไทย  

ต่อมาพระเจ้าพังคราชซึ่งประทับอยู่ ณ เวียงสีทอง พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรีชาสามารถ ทรงพระนาม

ว่า พระเจ้าพรหม ซึ่งสามารถเอาชนะขอมได้และแผ่อาณาเขตมาจนถึงเมืองเชลียง พระราชกรณียกิจ 

ของพระเจ้าพรหมมีส่วนกระตุ้นจิตใจชาวไทยให้รักชาติและเข้มแข็งขึ้น (สมพงศ์ เกษมสิน, 2515, หน้า 2) 

จนกระทั่งสามารถก่อตั้งชาติไทยได้สืบมา โดยพ่อขุนบางกลางท่าวและพ่อขุนผาเมืองได้รวบรวมไพร่พล 



บทที่ 4
แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ในสังคมมนุษย์

 มนุษย์เกิดมาต้องกิน ต้องดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด การกิน การดำาเนินชีวิต เพ่ือความอยู่รอดนี้

ต้องทำางาน เป็นการดำาเนินชีวิตที่อยู่ในวังวนของเศรษฐศาสตร์ การทำามาหากิน การประกอบอาชีพ ดังนั้น 

การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์ คือการศึกษาเรื่องการผลิต การลงทุน การแลกเปลี่ยน 

การซื้อขาย และการบริโภค ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย ์

จะมีชีวิตอยู่ได้ต้องกิน ต้องใช้ ต้องทำางาน ต้องแสวงหา เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่จำาเป็นของตน

 เศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์แต่ละคนได้ให้คำาจำากัดความของคำาว่า“เศรษฐศาสตร์” กันมาก 

พอสรุปได้ 2 แนวคิด คือ

 1. สวัสดิการทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เช่น คุณภาพชีวิตของสังคม ชั่วโมงพักผ่อนของมนุษย์ 

และสิ่งแวดล้อม  

 2.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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 ดังนั้น “เศรษฐศาสตร์” จึงหมายถึง วิชาว่าด้วยการนำาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด 

มาผลิต หรือใช้บำาบัดความต้องการของมนุษย์ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด โดยการผลิตต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดมากที่สุด (สมลักษณ์ สันติโรจนกุล, 2555, หน้า 1-2)

 เศรษฐศาสตร์จลุภาค (Micro Economics) เป็นการศกึษาเศรษฐกจิของส่วนย่อยเกีย่วกบับคุคล 

หน่วยผลิต หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ศึกษาการบริโภค การผลิตของบุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro Economics) เป็นการศกึษาเศรษฐกจิส่วนรวมของประเทศ เช่น 

รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุนระดับประเทศ  

         ประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

 การดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ การผลิตอย่างมีคุณภาพทุกหน่วยผลิต รวมถึงการบริหาร 

การปกครองประเทศที่มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์กำาหนดทิศทาง 

ติดตามความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจขององค์กรท้ังธุรกิจและการเมือง  

การปกครอง กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์โดยตรง เช่น

 1. กลุ่มผู้บริโภค การวางแผนการใช้จ่าย การออมอย่างไร จึงให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ดีกินดี 

ตัดสินใจลงทุนอย่างไรจะได้ผลตอบแทนสูง เลือกบริโภคอย่างไรจะได้สินค้ามีคุณภาพคุ้มกับเงินที่จ่ายไป

 2. กลุ ่มผู ้ประกอบอาชีพ ทุกแขนงอาชีพต้องรู ้ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน 

การตัดสินใจลงทุน ทำาการค้าขายทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เพราะปกติผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต 

เลือกที่จะผลิตสินค้าที่ใช้ต้นทุนตำ่าเพื่อผลกำาไรสูงสุด

 3. กลุ่มผู้บริหาร ภาคเอกชนต้องบริหารองค์กร ต้องเลือกผลิต รวมทั้งควบคุมปริมาณการผลิต

ตามความต้องการของตลาด เพื่อผลกำาไรสูงสุดขององค์กร ภาครัฐต้องกำากับนโยบายบริหารประเทศ  

การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศต้องแข่งขันเศรษฐกิจในเวทีตลาดโลกได้ เศรษฐกิจจึงจะมั่นคงมี

เสถียรภาพ

 4. กลุม่ผู้ผลติปัจจัยการผลติ จะได้รูทิ้ศทางในการผลติว่าตลาดโลกต้องการอะไร การผลติปัจจยั

การผลิตพื้นฐานออกมาจะได้ราคาคุ้มต้นทุนที่ลงทุนไป เช่น ปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น 

ข้าว มันสำาปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ลำาไย มะม่วง ฯลฯ



บทที่ 5
ระบบเศรษฐกิจในสังคมโลก

 ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสอดรับกับการเชื่อมโยงทางสังคม จากครอบครัวสู ่ชุมชน  

ถงึระดับประเทศ และก้าวสูร่ะดบัสากลเชือ่มโยงกนัทัว่โลก เป็นความสมัพนัธ์ทีมี่แบบแผน ผ่านกระบวนการ

คิดสร้างสรรค์โดยมนุษย์ในแต่ละกลุ่ม แต่ละชาติ ซึ่งเป็นระบบ เศรษฐกิจหนึ่ง ๆ  นั้นจะประกอบด้วยผู้ผลิต 

ผู้บริโภค โดยมีรัฐบาลทำาหน้าที่ควบคุมกลไกต่าง ๆ ให้ดำาเนินไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน 

ภาพรวม ทำาให้คนในสังคมนั้น ๆ มีรูปแบบการบริโภค การผลิต การประกอบอาชีพ การแสวงหารายได้  

ที่เหมาะสม ซึ่งระบบเศรษฐกิจนั้นมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

         แนวคิดระบบเศรษฐกิจ

 ระบบเศรษฐกิจมีหน้าที่เสมือนผู้ดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในสังคมหรือประเทศ 

นั้น ๆ เนื่องจากทรัพยากรของประเทศมีอยู่อย่างจำากัด แต่ความต้องการสินค้าและบริการของประชาชน 

มีอยู่มากมายไม่จำากัด จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทุกอย่างของประชากรได้ ดังนั้น  

ระบบเศรษฐกิจจะทำาหน้าที่แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 3 ประการด้วยกัน กล่าวคือ ตัดสินว่าจะผลิต

สนิค้าและบรกิารเหล่าน้ัน เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ และสดุท้ายตดัสนิว่าจะจำาหน่ายจ่ายแจกสนิค้า 

และบริการที่ผลิตได้ไปยังใคร เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด
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 ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมหรือระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ เป็นวิธีการผลิตที่เป็นไปตามที่ 

เคยทำามาแต่โบราณโดยไม่เปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุงเทคโนโลยีตามยุคสมัย เป็นระบบเศรษฐกิจเล็ก ๆ 

เช่น การหาของป่า การล่าสัตว์ การเก็บพืชผลในป่ามาบริโภค การแลกเปลี่ยนสินค้า การจำาหน่ายในชุมชน

พื้นที่เท่านั้น วงจรชีวิตเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมจึงเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนอะไร เช่น การเกษตรกรรม ทำาไร่ 

ทำานา ทำาสวน การประมง 

 ระบบเศรษฐกจิทีม่กีารวางแผน ถงึจดุทีโ่ลกเปล่ียนแปลงไป ประชากรมากข้ึน มรัีฐบาลปกครอง 

จึงเกิดระบบเศรษฐกิจที่มีการจัดการ มีการวางแผนการผลิตสินค้า การตลาด เกิดการค้าขายทั่วไปทั้ง 

ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการกำากับ กำาหนดนโยบายบริการจัดการธุรกิจให้

เกิดความเสมอภาคเป็นธรรมในสังคม

        ระบบเศรษฐกิจในสังคมมนุษย์

 เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ในโลกมีรูปแบบการปกครอง จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจน 

การดำาเนินชีวิตของบุคคลในสังคมแตกต่างกัน การรวมตัวกันเป็นกลุ่มสถาบันเศรษฐกิจ จึงมีกฎเกณฑ์ 

และนโยบายทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ในแต่ละประเทศจงึเลอืกระเบยีบแบบแผนและแนวทางการปฏิบติั

ในทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับการปกครอง ระบบเศรษฐกิจจึงมีความสำาคัญสำาหรับ 

ผู้บริหารประเทศที่จะเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศของตน เพราะระบบเศรษฐกิจ 

แต่ละรปูแบบกจ็ะมทีัง้ส่วนดแีละส่วนเสยี ซึง่ขึน้อยูก่บัเป้าหมายของแต่ละประเทศจะเลือกกำาหนดกจิกรรม

ต่าง ๆ ท่ีดำาเนินไปในระบบเศรษฐกิจนั้น บางประเทศปล่อยให้เอกชนเข้ามาผลิตได้อย่างเสรีโดยมี 

กลไกราคาเป็นตวัจดัสรร หรือกระจายสินค้าและบริการไปยงักลุ่มผู้บริโภค แต่บางประเทศกำาหนดให้รัฐบาล

เข้ามาวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรไปยังผู้บริโภค ส่วนบางประเทศก็มีการใช้ท้ังสองอย่างผสมกัน  

ด้วยเหตุดังกล่าว นักเศรษฐศาสตร์จึงจำาแนกระบบเศรษฐกิจออกไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี 

แต่ละประเทศทั่วโลกดำาเนินการ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศต่าง ๆ แยกได้ดังต่อไปนี้ (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2555, หน้า 65-72)

  1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Free Enterprise Economic System)

  2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialistic Economic System)

  3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ (Communism Economic System)

  4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economic System)



บทที่ 6
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย

 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่อดตีถงึปัจจุบนัสะท้อนให้เหน็ถึงพฒันาการเปลีย่นแปลง

ด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ด้านการค้า การลงทุนตั้งแต่การผลิตสินค้าเพื่อการแลกเปลี่ยน  

ผลิตเพื่อการบริโภค จนถึงการผลิตเพื่อจำาหน่ายและการค้าขายระหว่างประเทศ รวมถึงภาพรวมของ 

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างมีแบบแผน ซ่ึงพัฒนาโดยลำาดับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิ 

และสังคมไทยฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงปัจจุบัน

        ระบบเศรษฐกิจไทย

 เมื่อเราได้พิจารณาระบบเศรษฐกิจดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศท่ีเป็น

ประชาธปิไตยทีก่ำาลงัพฒันาส่วนมากอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบผสมทีเ่น้นระบบทนุนิยม รวมถงึประเทศไทย

ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลและเอกชนต่างก็มีส่วนเป็นเจ้าของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เอกชนยังคงมี 

แรงจูงใจในการผลิต โดยอาศัยกลไกราคาและการควบคุมจากรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

และควบคุมประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
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 พิจารณาแล้วเราจะเห็นเศรษฐกิจไทยนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเน้นทางทุนนิยม  

หรือที่เรียกว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใหม่” กล่าวคือ เอกชนยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ  

มสีทิธเิสรภีาพในการผลติและการบริโภค รฐับาลจะเป็นผูว้างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เพือ่ประสาน

นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐบาล รวมทั้งกำาหนดวิธีการให้การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล

และเอกชนสอดคล้องกัน รัฐจะเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น รัฐบาล 

และเอกชนจะรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร ส่วนรัฐบาล

จะดำาเนินการ ดังนี้  

 1. ดำาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ ความสงบภายใน และการให้ความยุติธรรม เช่น 

กิจกรรมด้านทหาร ตำารวจ ศาล  

 2. ดำาเนินการด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน เช่น สร้างถนน สะพาน เขื่อน การหาทรัพยากรธรรมชาติ  

 3. ควบคุมและดำาเนินการด้านศึกษาและสาธารณสุข เช่น จัดการศึกษาให้เยาวชน ควบคุมการ

ศึกษาของเอกชน จัดการด้านการรักษาพยาบาลให้ประชาชน   

  4. ควบคุมและดำาเนินการด้านสาธารณูปโภคท่ีสำาคัญ เช่น การรถไฟ การไฟฟ้า การประปา 

โทรศัพท์ ไปรษณีย์ การจัดเก็บขยะมูลฝอยอันเป็นกิจกรรมที่ประชาชนส่วนมากต้องใช้ร่วมกัน

 ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยท่ัว ๆ ไปเป็นสิทธิ์ของเอกชนที่ดำาเนินการเสรีโดยมีกลไกราคา 

เป็นตัวกำาหนด

 ดังน้ัน ระบบเศรษฐกิจของไทยจึงจัดเข้าอยู่ในลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบผสม (เกรียงศักดิ์  

ราชโคตร, 2551, หน้า 101) โดยมีเอกชนเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ และรัฐเป็น 

ผู้ควบคุมให้เกิดความเป็นธรรม และดำาเนินกิจกรรมเฉพาะที่สำาคัญ ๆ เท่านั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  

เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการกำาหนดแนวทางใน

การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ของไทยยังอาศัยการทำางานของกลไกราคาควบคู่กับการใช้เครื่องมือของรัฐบาล

 นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์ยังได้สรุปลักษณะสำาคัญของระบบเศรษฐกิจไว้ดังต่อไปนี้  

 1. ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นระบบเปิด หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

กับต่างประเทศ เช่น มีการค้า การลงทุน การก่อหนี้ การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดต่อ  

การรับความช่วยเหลือ ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ

 2. ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะทวิลักษณ์ ซึ่งคำาว่า ทวิลักษณ์ (Dualism) หมายถึง  

ลักษณะสองอย่างที่แตกต่างกันแต่อยู่รวมในที่เดียวกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีลักษณะทวิลักษณ์ในทาง



บทที่ 7
ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม

 ตามธรรมชาตินั้นมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้จึงต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อพึ่งพาอาศัยกัน 

ช่วยเหลอืเก้ือกูลกนั เอือ้เฟ้ือกนัและกนั ทำาให้เกดิสงัคมมนษุย์ขึน้มา การทีส่งัคมจะดำารงอยูไ่ด้นัน้ขึน้อยูก่บั

การกำาหนดวิธีปฏิบัติตนและแนวทางดำาเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม ฉะนั้นในการศึกษาสังคมมนุษย์จึง

เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างมีระบบทั้งแนวความคิดในการเกิดสังคมลักษณะของสังคม 

และหน้าที่ของสังคม

         แนวความคิดการเกิดสังคมมนุษย์

 จากเรื่องราวความเป็นมาของมนุษย์นั้นไม่อาจสืบหาที่มาอันแน่นอนได้ แต่อาจคาดคะเนได้ว่า 

มนุษย์รู้จักรวมตัวเป็นหมู่เหล่า เป็นกลุ่ม มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าแสนปีแล้ว โดยระยะแรก ๆ ได้รวมตัวกัน

อยู่อย่างง่าย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ วิวัฒนาการมาจนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและกลายเป็นสังคม เป็นบ้าน

เมืองอย่างทุกวันนี้ เหตุท่ีมนุษย์ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นสังคม เป็นบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้  

ก็เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการดำารงชีพ หรือมีความต้องการทางกายภาพ เช่น ช่วยกันหาหรือ

ผลติอาหาร ช่วยกนัสร้างบ้านหรอืทีอ่ยูอ่าศยั ช่วยกนัสร้างเครือ่งมอืหรอือาวธุ และช่วยกนัป้องกนัภยัท่ีอาจ 
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เกดิขึน้จากธรรมชาตหิรอืจากการรกุรานของมนษุย์ด้วยกนั นอกจากนัน้ มนษุย์ยงัมคีวามต้องการทางสังคม 

คือความต้องการทีจ่ะเกีย่วข้องผูกพนักบับคุคลอืน่ ซึง่มีนกัสงัคมวทิยาในแต่ละยคุแต่ละสมยัได้เสนอแนวคดิ

การเกิดสังคมมากมาย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ (เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์, 2551, หน้า 5-11)

 1. ยุคโบราณ (ตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงศตวรรษที่ 18)

 2. ยุคกลาง (ช่วงศตวรรษที่ 19)

 3. ยุคใหม่ (ช่วงศตวรรษที่ 20)

 4. ยุคปัจจุบัน

 ในยุคกรีกโบราณ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มิได้แบ่งแยกชัดเจน เป็นความคิดรวม ๆ ถ่ายทอดผ่าน

รูปแบบสุภาษิตและคำาพังเพย ซ่ึงเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเหล่านักปราชญ์โบราณท้ังสิ้น เช่น  

เพลโต, อริสโตเติล จนถึงศตวรรษที่ 17 นักปราชญ์ซ่ึงเป็นผู้นำาความคิดเกิดมากมายล้วนแต่สำาคัญ 

ต่อสงัคมโลกทัง้สิน้ เช่น โทมสั ฮอบล์, จอห์น ลอ็ค, ฌอง ชาร์ก ลสุโช ได้มคีวามคดิเรือ่ง “สญัญาประชาคม” 

ที่มนุษย์รวมอยู่กันเป็นสังคม มีพันธะสำาคัญร่วมกัน ในศตวรรษที่ 18 มองเตสกิเออได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ

สังคมว่ามนุษย์ปรารถนาความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันโดยปลอดภัย การจัดการต่าง ๆ ต้องผ่านการใช้

อำานาจอย่างมีความสมดุล ตรวจสอบกันและกันได้

 ในยุคกลางศตวรรษที่ 19 ได้เกิดวิชาสังคมวิทยา มีการอธิบายรายละเอียดสังคมมากข้ึน  

การเปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะสังคม หน้าที่สังคม มีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้น คือ การปฏิวัติในฝรั่งเศส 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน ออกัส ค๊องท์ เป็นนักปราชญ์ฝรั่งเศสที่ตั้งชื่อ

ศาสตร์ “สังคมวิทยา” แบ่งระบบสังคมตามความเชื่อเป็น 3 ระบบ คือ ระบบเทวนิยม ระบบปรัชญา

นามธรรม และระบบวิทยาศาสตร์ ต่อมา เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ นักปรัชญาสังคมชาวอังกฤษ เป็นผู้นำา 

ทางความคิด ได้ปฏิวัติพัฒนาวิชาจิตวิทยา ชีววิทยา สังคมศึกษา และมานุษยวิทยา ทำาให้การศึกษาสังคม

มนุษย์มีระบบแบบแผนชันเจนยิ่งขึ้น

 ยคุใหม่แห่งศตวรรษที ่20 สงัคมวทิยาได้แยกจากสงัคมศาสตร์สาขาอืน่อย่างชดัเจน มกีารศกึษา

ลึกซึ้งเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม หน้าที่สังคม นักปราชญ์ยุคนี้ที่สำาคัญ ได้แก่ เฟอร์ดินาน โทนี่, เอสเตอร์ 

แฟรงค์วอร์ด, วิลเลี่ยม เกรแฮม ซัมเมอร์ มีการศึกษาท้ังในความต้องการของปัจเจกชนและสถาบันใน 

องค์รวมของสงัคม เช่น ปัจจยัใน 4 ประเดน็ ประกอบด้วย สติปัญญา คณุธรรม เศรษฐกจิ และความสมบรูณ์

ของร่างกาย โดยบุคคลมีความต้องการร่วมกันด้านอาหาร ความรัก ความพอใจ และความปลอดภัยจาก

ความกลัวต่าง ๆ



บทที่ 8
กำรจัดระเบียบสังคมและกำรขัดเกลำทำงสังคม

 เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม เพื่อให้สังคมดำารงอยู่และเจริญก้าวหน้าจำาเป็นต้องมี

หลักคำ้าจุนหรือเสาเข็มที่แน่นหนา เป็นมาตรฐานยืนยันว่าสังคมนั้นมีความมั่นคง ดังนั้น การดำาเนินชีวิตใน

สังคมมนุษย์จึงต้องมีโครงสร้างของสังคมเป็นกรอบในการจัดระเบียบสังคม เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลให้มีแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ประกอบด้วยกลุ่มคน

บรรทดัฐานทางสงัคม สถานภาพทางสงัคม บทบาททางสงัคม หน้าทีข่องคนในสงัคมการขดัเกลาทางสงัคม 

และสถาบันทางสังคม

        วิวัฒนาการทางสังคม

 ตั้งแต่มนุษย์เกิดมาบนลานโลก สังคมมนุษย์มีวิวัฒนาการตามลำาดับขั้นตอนที่แตกต่างกันไป  

แต่ละขัน้ตอนทีเ่ปลีย่นไปนัน้ขึน้อยูก่บัเทคโนโลยสีงัคมแต่ละยคุ จากความเรยีบง่ายสูส่งัคมทีซ่บัซ้อนสบัสน 

เทคโนโลยีมีส่วนสัมพันธ์กับสังคมมาก นักสังคมวิทยาได้แบ่งสังคมออกเป็น ดังนี้ (Alex Thio, 2000, 

pp.99-43)
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 1. Hunting–gathering Societies เป็นสังคมล่าสัตว์และเก็บของป่า เป็นสังคมระยะแรก 

ที่ดำารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด เกิดขึ้นตั้งแต่มีมนุษย์บนโลก ทุกวันนี้ยังคงพบที่แอฟริกาใต้ มาเลเซีย 

ออสเตรเลีย มีการใช้เครื่องมือง่าย ๆ ในการล่าสัตว์ จับปลา ใช้มือในการเก็บเกี่ยวพืชในป่า มีการแบ่งงาน

กันทำา เช่น ผู้ชายล่าสัตว์ ผู้หญิงเก็บเกี่ยว

 2. Pastoral Societies เป็นสังคมล่าสัตว์เพื่อการยังชีพ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ป ี

มาแล้ว ปัจจุบันยังคงพบที่บริเวณทะเลทรายและที่ราบสูงของแอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันออก  

ทางตะวันออกกลางของมองโกเลีย มีการเลี้ยงสัตว์ มีแท่งไม้สำาหรับขุดหรือเจาะ

 3. Horticultural Societies เป็นสังคมกสิกรรมพืชสวน สังคมที่ผลิตอาหาร ได้เอง มีการ 

เพาะปลูกพืชในสวนเล็ก ๆ  เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว ทุกวันนี้พบในป่าชื้นเขตร้อนในแอฟริกา 

เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ เครื่องมือที่ใช้เป็นอย่างเรียบง่าย เช่น จอบ เสียม

 4. Agricultural Societies เป็นสังคมเกษตรกรรม สังคมที่ผลิตอาหารโดยการไถ มีการใช้

แรงงานสัตว์ในฟาร์ม สังคมนี้เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานถาวรเกิดขึ้น

 5. Industrial Societies (สังคมอุตสาหกรรม) สังคมที่ผลิตอาหารโดยใช้เครื่องจักร เกิดขึ้น

เมื่อ 250 ปีมาแล้ว สังคมประเภทนี้ ได้แก่ สังคมของประเทศที่รำ่ารวยในยุโรป อเมริกาเหนือ บางส่วน 

ของเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ เครื่องมือเป็นเครื่องจักร ยุคนี้เกิดเมืองใหญ่ ๆ  ขึ้น สถาบัน

การศึกษา สถาบันเศรษฐกิจมีอิทธิพลมากกว่ายุคแรก ๆ ยุคนี้พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มีน้อยลง  

ให้ความสำาคัญกับเรื่องส่วนตัวมากขึ้น

 6. Postindustrial Societies (สังคมหลังอุตสาหกรรม) เป็นสังคมที่ผลิตอาหารอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เริ่มในปี พ.ศ. 2513 นำาโดยสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และ 

กลุ่มประเทศที่รำ่ารวย ยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีสูง มีเคมีเทคโนโลยีและวิศวพันธุกรรมเกิดข้ึน ตลอดจนมี

โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น มีความรู้และงานด้านข่าวสารมากขึ้น เมืองขนาดใหญ่เสื่อมลง คนแต่ละคนมี

อำานาจและอิสรเสรีมากขึ้น ความเท่าเทียมในเรื่องเพศสภาวะ (Gender) มีมากขึ้น

 7. ผู้เขียนเพิ่มสังคมยุคปัจจุบัน คือ สังคมออนไลน์เรียกว่า Digital Societies สังคมที่มนุษย์

ใช้เทคโนโลยชีัน้สงู การตดิต่อสือ่สารสมัพนัธ์กนัเป็นสังคมยคุโลกาภวิตัน์หลอมสังคมโลกเป็นสังคมเดียวได้ 

ความเป็นตวัของตัวเองสงู ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลน้อยมาก การพบกนัแบบตาต่อตาน้อยมากคอมพวิเตอร์ 

เครื่องมือสื่อสารกลายเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีพ มนุษย์ยุคปัจจุบันมีโลกส่วนตัวสูงมาก

 มนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตาม มนุษย์จะต้องมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบอะไรบางอย่าง

ในการอยูร่่วมกัน เพือ่สงัคมจะได้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ดงันัน้ ทกุสงัคมจงึจำาเป็นต้องมกีารจดัระเบยีบ



บทที่ 9
สถำบันทำงสังคมกับกำรด�ำเนินชีวิตของคนในสังคม

 สังคม คือ การที่มนุษย์รวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม ซึ่งในกลุ่มหนึ่งนั้นมีอะไร ส่วนใหญ่เหมือนกัน

หรือคล้ายกัน เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ขนบ จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมได้มาอยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกว่า

เป็นพวกเดียวกัน สัมพันธ์กัน และมาอยู่ในเขตเดียวกันอย่างถาวร

 เมื่อมนุษย์มาอยู ่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วจำาเป็นต้องมีแบบแผนพฤติกรรมในการอยู ่ร่วมกัน  

เพื่อแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์ จึงกำาหนดให้มีสถาบันทางสังคมขึ้น ซ่ึงเป็นสถาบัน 

ทีม่นษุย์กำาหนดขึน้มา เพือ่แก้ปัญหาและสนองความต้องการทีจ่ำาเป็นของมนษุย์ดังกล่าว เช่น ความต้องการ 

อยู่รอด ความต้องการขจัดความกลัว ความต้องการทางเพศ ความต้องการความสุขทางใจ การศึกษาและ 

การประกอบอาชีพ 

        สาเหตุที่มนุษย์อยู่รวมกลุ่มเป็นสังคม

 สาเหตุหลัก คือ มนุษย์อยู่คนเดียวโดดเด่ียวไม่ได้ต้องอยู่รวมกับคนอื่น ๆ เป็นสังคมมีเหตุผล 

คือ (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2555, หน้า 80-83)

 1. มนุษย์มีระยะเวลาการเป็นทารกนานนับแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงคลอด มีชีวิตอยู่รอดเลี้ยงดู

จนเตบิโตกว่าจะแยกย้ายจากครอบครวัไปมคีรอบครวัใหม่ มรีะยะเวลาท่ียาวนานจงึต้องพึง่พาอาศยักนัทัง้
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ลูกเล็กและมารดา ต้องอาศัยบิดาหรือสามีในการหาเสบียงอาหาร และดูแลอื่น ๆ  ขณะยังช่วยเหลือตนเอง

ไม่ได้

 2. มนุษย์ต้องการตอบสนองความต้องการพื้นฐานและที่หลบภัย ทั้งปัจจัย 4 ที่จำาเป็นในชีวิต

ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย ยังต้องการความรัก ความอบอุ่น เกียรติยศ  

ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี เพื่อน และความปลอดภัยจากคนและสัตว์ต่าง ๆ ด้วย

 3. มนุษย์ต้องการรับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซ่ึงวัฒนธรรมต่าง ๆ นั้นมีความหลากหลาย 

ยากง่ายต่างกัน ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ ถ่ายทอด จึงใช้เวลาอยู่ด้วยกันนาน

 4. มนุษย์แบ่งงานกันทำา การอยู ่ร ่วมกันแบ่งหน้าที่ชัดเจนใครทำาอะไร เช่น ภาคเกษตร  

ภาคอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม เทคโนโลยี ความมั่นคงภายนอกประเทศ การรักษาความสงบภายใน

ประเทศ การศึกษาการสาธารณสุข ฯลฯ ทุกคนมีหน้าที่ชัดเจนในการอยู่ร่วมกัน ทุกคนปฏิบัติภารกิจแห่ง

ตนให้สัมฤทธิ์ผล นำามาเรียงร้อยต่อกันแล้วได้ผลงานที่ชัดเจนขึ้น

         องค์ประกอบของสังคม

 การที่มนุษย์มาอยู ่รวมกันเป็นสังคมนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ  

ทางกายภาพสังคม และจิตวิทยา ตลอดจนการสืบทอดทางวัฒนธรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ต่างจาก 

สัตว์โลกทั่วไป ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบของสังคมได้ ดังนี้

 1. การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Living) มีประชากรมากกว่า 2 คนขึ้นไป

 2. มีอาณาเขตท่ีอยู่ร่วมกัน (Territory) คือ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีอาณาเขตดินแดนที่ 

รับผิดชอบร่วมกัน เป็นสังคมเมือง สังคมชนบท  

 3. การรู้จักเป็นพวกเดียวกัน (Discrimination) สมาชิกในสังคมจะรู้ว่าใครอยู่กลุ่มใด สังคมใด 

มีปัญหาจะช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อกัน

 4. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interaction) คือ การติดต่อซึ่งกันและกัน พูดคุย มีความสัมพันธ์

ทางสังคม

 5. มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกัน (Relationship) มสีมัพนัธภาพทีแ่นบแน่น เป็นอันหนึง่อนัเดยีว 

รักใคร่ ช่วยเหลือกันและกัน

 6. มีการแบ่งหน้าที่และให้ความร่วมมือกัน (Division of Labor and Cooperation)  

โดยสมาชิกตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อสังคมตามความรู้ ความสามารถที่ตน 

มีอยู่และมีการร่วมมือกันทำาประโยชน์กับสังคมด้วย



บทที่ 10
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อกำรเมือง  
กำรปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมไทย

 การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่สามารถ 

หยุดยั้งได้ สังคมทุกสังคมต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพลวัตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเสมอเป็นเร่ืองปกติ

ธรรมดา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร มีขอบเขต 

การเปลี่ยนแปลงขนาดไหน เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือถาวร และไม่อาจทราบได้ว่าผลแห่ง 

การเปลี่ยนแปลงนั้น จะเป็นอย่างไร เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง โดยการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ  

เวลาการเปลี่ยนแปลงนั้นมักเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงกระทบต่อ 

การดำาเนินชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกไม่พ้น เช่น ค่านิยมความเชื่อความคิดอุดมการณ์ ตลอดจนพฤติกรรม

ต่าง ๆ 

        ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

 การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติเป็นปกติธรรมดา เป็นสัจธรรมของโลก คือ มีเกิดตั้งอยู่ และดับ

ไปเช่นเดียวกับกาลเวลา และสายนำ้าท่ีผันผ่านไปไม่หวนคืน การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านี้นำาโลก 

สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยเหตุปัจจัย
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 1. ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติด้วยตนเอง

 2. ทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งภายนอกที่ควบคุมไม่ได้และปัจจัยภายในที ่

ควบคุมได้

 3. การเปลีย่นแปลงมลัีกษณะเป็นวงจรมขีาขึน้ ขาลง ต้องมรีะบบข้อมลูตดิตาม และมยีทุธศาสตร์

รองรับตามสถานการณ์

 4. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนบัวนัจะรวดเรว็ขึน้ รนุแรงขึน้ตามเทคโนโลยทีีพ่ฒันาไม่หยดุ

นั่นเอง

         ทำาไมต้องเปลี่ยนแปลง

 ในความเป็นจริงแม้มนุษย์ไม่ทำาอะไรเลย โลกก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของโลกที่ไม่หยุด

หมุนอยู่แล้ว แต่นัยแห่งความเป็นจริงมนุษย์ท้ังโลกต่างแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรบนลานโลกเป็นประโยชน์

แห่งตน พฒันาศกัยภาพในการผลติ พฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพสูงข้ึน ดีข้ึนตลอดเวลา เพ่ือก้าวทันสภาวะ

โลกที่เปลี่ยนแปลงนั่นเอง โดยมีเหตุปัจจัย คือ

 1. เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงเร็วมาก มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก้าวให้ทัน Digital World

 2. การศึกษา พัฒนาเร็วและทั่วถึงมากขึ้น ระดับการศึกษาของคนในภาพรวมดีขึ้นมาก  

และมีระบบการเข้าถึงการศึกษาหลายช่องทาง รวมทั้งคุณภาพดีขึ้นด้วย

 3. การคมนาคมขนส่ง ต่าง ๆ สะดวก รวดเร็วขึ้น

 4. รายได้ ของประชากรโลกในภาพรวมดีขึ้นโดยลำาดับ

 5. การบริการ ทุกประเภททั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวดเร็ว ทันสมัยข้ึน โดยเฉพาะภาคเอกชน

เน้นบริการถึงที่หมายเป็นบริการเชิงรุกสมบูรณ์ขึ้น

 6. ครอบครัว มีแนวโน้มทรงตัวและลดปริมาณสมาชิกในครัวเรือน ทำาให้การดูแลทั่วถึงขึ้น  

คนในครอบครัวมีแนวโน้มมีคุณภาพดีขึ้น

 7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปล่ียนแปลงไปมากเนื่องจากถูกทำาลาย เป็นผลให้

สภาพบรรยากาศโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหามลภาวะ ฝุ่นละอองในอากาศ ภาวะโลกร้อน  

 8. คณุภาพชวีติ ของประชากรโลกดขีึน้กว่าเดิม ยิง่คณุภาพชวีติดขีึน้ ปัญหาการแย่งชงิความสุข

ยิ่งเพ่ิมขึ้น ยิ่งการศึกษาดีขึ้นยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น และดูเหมือนว่า ยิ่งการศึกษาภาควิชาการ เทคโนโลยี 

เจริญขึ้นเพียงใด ในทางตรงข้าม การศึกษาวิชาคน วิชาพื้นฐาน สังคมที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

จะดูลดลง มนุษย์มีพฤติกรรมความเป็นส่วนตัวสูง ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์ในการดำารงชีวิตอยู่ 

ร่วมกันในสังคม ความเป็นสังคมมนุษย์ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยโดยตรง



บทที่ 11
ธรรมำภิบำล

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นลักษณะของการช่วงชิงการใช้อำานาจในทางการเมือง 

การใช้ทรัพยากรในการประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายทาง ลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้เกิด

ความขัดแย้งในสังคมได้ แม้นสังคมใดปราศจากหลักธรรมาภิบาล สังคมนั้นมีแนวโน้มเกิดความขัดแย้งสูง 

ซึ่งนำามาสู่ความหายนะถึงล่มสลายของสังคมและบ้านเมืองโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

        ความหมาย

 ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานของภาครัฐที่มุ่งสร้างส่งเสริมความดีงามที่มีอยู่ในสังคม

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม (เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์, 2551, หน้า 193)

 ธรรมาภิบาล ความคิดเห็นของผู้เขียน หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี นำาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก
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         ความสำาคัญ

 ธรรมาภิบาลเป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย คือการปกครอง 

โดยธรรม มกีารพฒันาครอบคลมุทกุภาคส่วนของสงัคม รวมถงึการจดัการระบบกลไกต่าง ๆ  ทัง้ภาคราชการ 

องค์การของรฐั รฐับาล การบรหิารราชการแผ่นดนิทัง้ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และท้องถิน่ ตลอดจนองค์กร

อิสระ (Independent Organization) องค์กรเอกชน กลุ่มชมรม และสมาคมต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil Society) ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ

เพือ่ให้สงัคมของประเทศท้ังภาครฐั ภาคธรุกจิ เอกชน และภาคประชาชน   สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสงบ

สุข และตั้งอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม

         หลักธรรมาภิบาล  

 หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการท่ีดี เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการ

ของประเทศไทยทั้งระบบ โดยกำาหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมา เพื่อทุกคนทุกฝ่ายในประเทศร่วมกัน

คิด ร่วมกันทำา ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ แก้ปัญหา พัฒนานำาพาแผ่นดินนี้ไปสู่ความมั่นคง  

ความสงบสันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและก้าวไกล ดังพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ชาวสยาม” หลักธรรมาภิบาลจึงต้ังอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง ดีงาม มั่นคง หรือธรรมาธิปไตย  

ที่มุ่งให้ประชาชน สังคมระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  

การบริหารจัดการ การบริหารในทุกระดับ ปรับวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐใหม่ เพราะระบบราชการที่

แข็งตัวเกินไปทำาให้ไม่มีประสิทธิภาพและขาดความชอบธรรม กฎเกณฑ์เข้มงวด ช่องทางการส่ือสาร

ขาดตอน รัฐไม่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้ถูกต้อง ทำาให้เกิดความขัดแย้ง  

ช่วงชิงอำานาจ และความล้มเหลวของระบบราชการ และรัฐบาลจึงทำาให้ความคิดเกี่ยวกับ Government 

เปลี่ยนไป กลับกลายเป็น Governance ที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ (เกรียงศักด์ิ  

ราชโคตร์, 2551, หน้า 193)

 1. ภาครฐัต้องมกีารปฏิรปูบทบาทหน้าทีโ่ครงสร้างและกระบวนการทำางานของหน่วยงาน/กลไก

การบรหิารให้สามารถบรหิารทรพัยากรของสังคมอย่างโปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรม มปีระสิทธภิาพประสิทธิผล 

และมีสมรรถนะสูงในการนำาบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน โดยจะต้องมีเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม 

และวิธีทำางานของเจ้าหน้าที่รัฐให้ทำางานโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสามารถร่วมทำางาน 

กับภาคประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างราบรื่นเป็นมิตร



บทที่ 12
เศรษฐกิจพอเพียง

        ปฐมบท

 ตามประวัติศาสตร์เชื่อว่าชนชาติไทยสืบเชื้อสายมาจากพวกมองโกล ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศจีนแถบภูเขาอัลไต ได้อพยพหลบหนีจากผู้รุกรานลงตอนใต้สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ  

ซ่ึงมีชนชาติขอมปกครองอยู่ และได้รวบรวมไพร่พลแย่งการปกครองจากขอมต้ังเมืองสุโขทัยเป็นราชธาน ี

ราวปี พ.ศ. 1781 (สุทัศน์ สิริสวย, อ้างในสมพงศ์  เกษมสิน, 2515 หน้า 2) โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็น

พระปฐมบรมกษัตริย์ ผู้สร้างชาติไทยต้นราชวงค์พระร่วงเจ้า สืบทอดสันตติวงศ์มาทุกยุคทุกสมัยต้ังแต ่

กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบัน (จังหวัดพิษณุโลก, 2553, หน้า 9-25)

 สงัคมไทยได้ซมึซบัอทิธพิลจากขอมอย่างมาก (สมพงศ์ เกษมสนิ, 2515, หน้า 24-28) การปกครอง

ใช้ระบบเทวสิทธิ์ เทวนิยม หรือสมมติเทวราช ซึ่งถือว่าองค์อำานาจมิได้มาจากประชาชน แต่ได้รับบัญชา 

มาจากสวรรค์เบื้องบน ประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองถือว่าอยู่ภายใต้ร่มบารมี มิใช่เป็นการกดขี่ แต่เป็นสวัสดิ

มงคลแก่ชีวิต (สมพงศ์ เกษมสิน, 2515, หน้า 25-37) ซึ่งลักษณะสำาคัญของการปกครองแบบเทวสิทธิ์

(Divine Rights) มีข้อสังเกต 3 ประการ คือ
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  1. รัฐเกิดโดยพระเจ้าบงการ

  2. พระเจ้าทรงเป็นผู้แต่งตั้งผู้ปกครองรัฐ

  3. ผู้ปกครองรัฐมีความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียว

 โดยที่ไทยรับระบบการปกครองแบบเทวสิทธิ์มาจากขอมและฮินดู พระมหากษัตริย์ถูกยกย่อง

เป็นเสมือนสมมติเทพ หลักเกณฑ์การปกครองอาศัยหลักทศพิธราชธรรมตามคติฮินดูหรือพราหมณ์ ดังนั้น 

ลักษณะสังคมไทยจึงเป็นสังคมยึดมั่นและเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ จากความเชื่อดังกล่าวทำาให้ 

พิธีกรรมต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์แตกต่างจากบุคคลธรรมดาตามคติของพราหมณ์ ลัทธิไศเลนทร์  

เทวราชา และจักรวาทิน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2549, หน้า 17)

         กษัตริย์นักปราชญ์

 ประเทศไทยและคนไทยโชคดีที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ตั้งแต ่

เริ่มก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อแท้ของทฤษฎีการเมืองการปกครองซึ่งนักปราชญ์การเมืองยุค

โบราณนามว่า เพลโต (Plato) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ The Republic ว่า ผู้ปกครองที่ดีต้องเป็นกษัตริย ์

นักปราชญ์ (Philosopher King) มีจิตสำานึกในคุณธรรม ปกครองด้วยเมตตาธรรม ทศพิธราชธรรม  

(เกรียงศักด์ิ ราชโคตร์, 2515, หน้า 168-169) ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงใช้หลักนี ้

ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ประสบความผาสุกเสมอหน้าตลอดมา สู่ยุครัตนโกสินทร์แผ่นดินรัชกาลที่ 9  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 70 ปีที่ทรงครองราชย์ทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจมากมาย ทั้งสอนให้จำา ทำาให้ดู และอยู่ให้เห็น ท้ังเร่ืองใหญ่ระดับโลก ระดับประเทศ 

และเรื่องเล็ก ๆ ระดับบุคคล ไม่เคยคลาดจากสายพระเนตรของพระองค์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ทรง

มีจิตวิญญาณของผู้ปกครองท่ีปรารถนาให้ประชาชนพ้นจากทุกข์ภัย มีความเป็นอยู่ท่ีเป็นปกติสุข ร่มเย็น

เสมอหน้าตามอัตภาพและศักยภาพแห่งตน โดยพระองค์ทรงเน้นที่ทางสายกลางคือความพอเพียง 

เป็นสำาคัญ

 เศรษฐกจิและสงัคมไทยมคีวามเปราะบาง พจิารณาได้จากความเหลือ่มลำา้ในสงัคม ความขดัแย้ง

ทางการเมือง และปัญหาในชนบท แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอพียงจึงมีความสำาคัญมากขึ้นในการแก้

ปัญหาความเหลื่อมลำ้าเหล่านี้ ดังนั้น คนในสังคมจึงควรทำาความเข้าใจท่ีมาท่ีไปปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพื่อให้เห็นตัวอย่างการนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต และจะเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นทางออกสำาคัญท่ีทำาให้ประชาชนหลุดพ้นจากกับดักประชานิยมท่ีเป็นปัญหาระดับประเทศ 



แนะน�ำหนังสือ

 ต� า ร าพิ ชั ยสงครามซุ น วู  มี ค� ากล่ า วถึ ง  “รู้ เข า 

รู้ เรา ร้อยรบมิพ่าย” ซ่ึงเป็นกฎส�าคัญหนึ่งในการศึกสงคราม 

ทั้ งยั งถูกน�าไปใช้พัฒนาความคิด หรือก�าหนดกลยุทธ์ด้าน

ต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กรณีการศึกษาวิจัยชุมชนก็

สามารถน�ามาปรับใช้ได้ เพราะหากไม่รู้เขารู้เรา การเข้าชุมชน

ก็อาจเป็นไปอย่างไม่ราบร่ืน ตัวอย่างเช่น ขณะซักถามผู้เฒ่า 

ผูแ้ก่ว่า “ประเพณสี�าคญัของคนถิน่นีม้ขีึน้เดอืนไหน” ซึง่เมือ่ไหรท่ีค่�า

ตอบระบุเป็นเลขเดือน ผู้สัมภาษณ์มักนึกถึงเดือนสากล ซึ่งอันที่จริง

ท่านหมายความถึงเดือนตามปฏิทินจันทรคติ

 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้างต้น หนังสือเล่มนี้จึงประมวล  

10 เรือ่ง ควรรูเ้ขา กอ่นเขา้ชมุชน ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่นสิตินกัศกึษา 

ทุกระดับ รวมถึงนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับ 

การศึกษา การวิจัย หรือการพัฒนาชุมชน โดยทบทวนสาระความรู้

ผา่นขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมูบ่า้น (กชช. 2ค) ขอ้มลูความจ�าเปน็พืน้ฐาน 

(จปฐ.) กลุ่มชาติพันธ์ุ พันธุ์ข้าว ประเพณี 12 เดือน ทรัพยากรป่าไม้ 

ภัยธรรมชาติ กูเกิลแมพ แผนพัฒนาท้องถิ่น และเครือข่ายทางสังคม

ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการณ์ของเกาหลีในยุคอลหม่าน  

ระหว่างค.ศ. 1864-1953 ที่เกาหลีต้องเผชิญเหตุการณ์ส�าคัญ 

ได้แก่ การรุกรานจากต่างชาติการตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก  

และสงครามเกาหลี ถือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการวิ เคราะห์  

และการสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัเกาหลทีัง้สอง รวมท้ังมหาอ�านาจ

ที่ เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาถัดมา ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันส�าคัญ 

ประการหน่ึงว่าการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ย่อมท�าให้เห็นความ

เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในช่วงถัดมาอันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง

ในด้านต่าง ๆ  ดังข้อสังเกตของนักวิชาการที่ว่าประวัติศาสตร์ถือว่า

มีคุณูปการต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปีพิมพ์ : 1/2562

ปีพิมพ์ : 1/2562

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.กวินธร เสถียร

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. วิเชียร อินทะสี

10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน

เกาหลีในช่วงอลหม่าน 

ค.ศ. 1864-1953 :  
การรุกรานจากต่างชาติ การตก 

เป็นอาณานิคม การแบ่งแยก 

และสงครามเกาหลี

ปีพิมพ์ : 2/2561

ผู้แต่ง: ผศ. สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

 ต�าราเรือ่ง เทคนคิการอ่านเชงิวชิาการ-เลม่นี ้น�าเสนอความรู้ทางกวา้ง-เพ่ือให้ผูอ่้านทีไ่มเ่ช่ียวชาญ

การอ่านงานเขียนวิชาการได้รู้จักและสัมผัสงานเขียนวิชาการประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ โดยแนะแนวทางการ

อ่าน พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างการอ่านไว้อย่างแน่ชัด

 คุณค่าที่แตกต่างของต�าราเล่มนี้ คือความไม่หรูหรา ทว่าละเอียดถี่ถ้วนของค�าอธิบาย-ที่แช่มช้า

ไม่เหมาะส�าหรบัผู้ท่ีสามารถอ่านงานเขียนวชิาการไดแ้คล่วคลอ่งแตเ่หมาะส�าหรับผูท้ีรู้่จกังานเขียนวชิาการ

ไม่แน่ชัดและต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านในระยะเวลาจ�ากัด

 ผู้เขียนค่อนข้างเชื่อมั่นว่าต�าราเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่ช�านาญการอ่าน-สามารถอ่านงาน

เขียนวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีขึ้นเป็นล�าดับ ตามปริมาณการอ่านและการฝึกฝน-โดยอาศัยเทคนิค 

การอ่านซึ่งผ่านการทดลองใช้ในชั้นเรียนรายวิชาการอ่านเชิงวิชาการแล้วประสบความส�าเร็จ

 อย่างไรก็ดี-ไม่มีต�าราเล่มใดช่วยให้สามารถอ่านงานเขียนวิชาการได้ดีที่สุด-ถ้าไม่หม่ันฝึกฝน 

การอา่น แมแ้ตต่�าราเล่มน้ีกท็�าไดเ้พียงชว่ยร่นระยะเวลาการเรียนรู้วธิกีารอ่าน-เพ่ือใหค้ณุมเีวลาเหลอืส�าหรับ

ฝึกฝนการอ่านด้วยเทคนิคที่แนะน�าเท่านั้น



การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้ ใน 

สาขาต่าง ๆ  ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่ อบรรยายลักษณะ ท�านาย 

ความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ 

ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์

และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ

และด�าเนินการศึกษา มีกระบวนการด�าเนินงานและอาศัยระเบียบวิธี 

ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการ

ใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของ 

ความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นย�าและเชื่อ

ถือได้ หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของ ผู้เขียนที่จะช่วยส่งเสริมให้

ผู้วิจัยที่ต้องการท�าการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ให้ท�างานวิจัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของชาวมอญและชาวไทยรามัญ 

ที่อาศัยอยู่ใน อาณาเขตต่าง ๆ ในชุมนุมชนมอญ สะท้อนความจริง

เรื่องการเปลี่ยนแปลง ความคิดเรื่อง ความเป็นชาติ และการประดิษฐ์  

“ความเป็นมอญ” ท่ีเกิดขึ้นท่ามกลาง ความแตกต่าง และการ 

ผสมผสาน ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนและทับซ้อน บนพื้นที่ใหม่ ๆ  ที่มีพลวัต  

ผา่นการอพยพเคลือ่นยา้ยซึง่เกิดขึน้ตลอดเวลา กระบวนการเรยีนรูใ้หม ่ 

ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะสะสมและเลื่อนไหล ส�านึกและตัวตนของแรงงาน

ข้ามชาติมอญ จึงไม่ได้ถูกก�าหนดโดยปัจจัยภายนอกเช่นในอดีต แต่ถูก

พัฒนาขึ้นบนความสมดุล ของประสบการณ์และทักษะในการใช้ชีวิต

อย่างมีเป้าหมาย

ปีพิมพ์ : 2/2561

ปีพิมพ์ : 1/2562

ผู้แต่ง: รศ. ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์

ผู้แต่ง: รศ. ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

นวัตกรรมทางสังคมและ

การเรียนรู้
ของแรงงานข้ามชาติมอญใน

ประเทศไทย 

ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: 
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 ”...ข้อท่ีน่าแปลกใจส�าหรับสังคมไทยก็คือความพยายาม

อธบิายความหมาย ของการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมซึง่ยงัมคีวามคลมุเครือ

อยู่ไม่น้อย_บ้างก็ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ�ากัดเฉพาะการท่อง

เท่ียวในงานเทศกาลและประเพณีเท่าน้ันในขณะท่ีบางความหมายขยาย

ไปจนถึงการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณสถาน และวัดวาอาราม  

หรือบางแห่งอธิบายว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มี ความแตกต่างจาก

การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ เป็นต้น ทั้งที่ในความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ล้วน

มาจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมแทบท้ังสิ้น มิพักที่จะกล่าวถึงประเภทของการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมตลอดจนความเกี่ยวพันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และบริบทหรือประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายให้วงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้กันในปัจจุบันกลับกลายเป็นการน�าเสนอแยกจ�าเพาะศาสตร์ในสาขา

ท่ีนักวิชาการมีความเชี่ยวชาญ เช่นศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ศาสตร์ทาง

มานุษยวิทยา ศาสตร์ทางพัฒนาสังคม ฯลฯ มากกว่าจะมีการเรียบเรียง

ให้เห็นภาพรวมท่ีสอดคล้องกับในลักษณะของการเป็น สหวิทยาการ 

(Interdisciplinary)...” 

ปีพิมพ์ : 2/2559

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

การเปลี่ยนแปลงของรัฐในรอบกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา น�ามาซ่ึงความเป็น

พหุนิยมความซับซ้อน ของการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

รวมไปถึง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมโหฬาร มากกว่าที่

เราจะท�าความเข้าใจเร่ืองต่าง ๆในมิติเดียว หรือใช้องค์ความรู้เพียงอย่าง

เดียวได้เพื่อเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ที่สนใจเรื่องรัฐ  

ต้องอาศัยมุมมอง แบบสหวิทยาการในการท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ 

ของรัฐในยุคสมัยใหม่ให้ลึกซึ้งมากขึ้น “หนังสือเล่มนี้ เป็นความพยายาม

ของนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาค ที่จะฉายภาพ

ความรู้ส�าคัญทางด้านรัฐศาสตร์ ที่เป็นความรู้ร่วมสมัยและมีความหลาก

หลายประเด็นทางวิชาการ เพื่อจะช่วยอธิบายพลวัตรของรัฐสมัยใหม่ได้

อย่างชัดเจนขึ้น

ปีพิมพ์ : 2/2561

บรรณาธิการ : ผศ.วัชรพล ศุภจักรวัฒนา  

      และคณะ

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และ

รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย



บรรณาธิการ : ผศ.วัชรพล ศุภจักรวัฒนา  

      และคณะ

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และ

รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย

 หนังสือเทคนิคการสรุปความเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุม

วิธีการสรุปความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ที่พบเห็นได้จากสื่อใน

ชีวิตประจ�าวัน อาทิ สารคดี บันเทิงคดี บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ 

บทสัมภาษณ์ โดยน�าวิธีการจดบันทึกแบบ Cornell Notes ของ  

Dr. Walter Pauk มาประยกุตใ์ชใ้นการเขียนเรยีบเรยีงเนือ้ความสรปุ 

อีกทั้งยังมีการสรุปความในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ความรู้เบื้อง

ต้นเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัยบางองค์ประกอบ และเพื่อป้องกัน

การลักลอกและละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรมพร้อมตัวอย่าง

ประกอบอย่างชัดเจนในแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาเรียน

รู้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 

นักวิชาการ และผู้สนใจในทุกสาขาอาชีพ

 ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของมนุษย์ก็ยังคงเป็นงานยากเสมอและต้องเผชิญกับเป้า

หมายใหม่ ๆ ที่ท้าทายมากขึ้นทั้งจากเงื่อนไขทางสังคมที่หลากหลาย 

ซับซ้อนและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว

 ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์จะยัง 

คงเป็นงานยากต่อไป แต่ผู้เขียนก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์

ชว่ยใหง้านยากเหลา่นีก้ลายเปน็งานยากทีส่นกุ เปน็งานยากทีท่า้ทาย 

และเป็นงานยากที่ประสบผลส�าเร็จ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานยาก 

ๆ เหล่านี้นี่เองท่ีนอกจากจะท�าให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังน�ามาซึ่งความรู้สึกปลื้มปีติยินดี และสามารถสร้าง

รอยยิม้กวา้งในหวัใจใหก้บันกัสาธารณสขุตวัเลก็ ๆ  ทีท่�างานในชมุชน

ได้อย่างที่สุดเช่นกัน

“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการ

และการให้ค�าตอบท่ีแตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ  

ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีขั้นตอน กระบวนการ และการให้ค�าตอบ

ที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลัง

ที่มา สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้  

ได้กล่าวถึง ข้ันตอน กระบวนการในการได้มาซึ่งค�าตอบของ 

งานวิจัย เชิงคุณภาพอย่างละเอียด ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ 

รวบรวมมา”

ปีพิมพ์ : 1/2562

ปีพิมพ์ : 3/2562

ปีพิมพ์ : 1/2562

ผู้แต่ง: ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

บรรณาธิการ: รศ. ดร. ภก. ธีรพล ทิพย์พยอม และคณะ

เทคนิคการสรุปความ

พฤติกรรมสุขภาพ

เภสัชระบาดวิทยา

ปีพิมพ์ : 1/2562

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ชำานาญ ปาณาวงษ์

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ

จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ

พื้นฐานและการประยุกต์

 เภสัชระบาดวิทยา (pharmacoepidemiology) คือ 

การศึกษารูปแบบและผลจากการใชย้าในประชากรกลุม่ใหญ ่โดยใช้

แนวทางการศกึษาดา้นระบาดวทิยา หนงัสอืเล่มนี ้รวบรวมองคค์วาม

รู้ด้านเภสัชระบาดวิทยาที่มีรูปแบบการน�าเสนอ เน้นการอธิบายให้

ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ด้วยตัวอย่างจากการศึกษาจริง 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

ของผูป้ว่ย เพ่ือชว่ยเสริมความเข้าใจรูปแบบการวิจัยและการด�าเนนิ

การด้านเภสัชระบาดวิทยา อันจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแปลผลและ

ประเมนิความนา่เชือ่ถอืของการศึกษาดา้นเภสชัระบาดวทิยาไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และปลอดภัย




