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คำ�นิยม
หนังสือการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society)
ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ได้เขียนขึ้นฉบับนี้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้
เรียบเรียงและแต่งขึ้น โดยใช้ประสบการณ์การท�ำงานด้านการปกครอง มีเนื้อหาสาระส�ำคัญ
ทัง้ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยได้บรู ณาการ สาระส�ำคัญของหนังสือฉบับนีพ้ ร้อม
กับได้ชใี้ ห้เห็นถึงกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกทีเ่ กิดขึน้ จากอดีตถึงปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลง
ขั้วอ�ำนาจ ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และกระแสเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
และผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคม
แนวความคิดที่ได้น�ำเสนอในหนังสือฉบับนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะ
นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งความคิดจากเจ้าของทฤษฎี
และประสบการณ์จากการท�ำงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ในฐานะ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นแหล่งรวม
ความรู ้ แ นวคิ ด ของปรั ช ญาด้ า นบริ ห ารการปกครอง นั ก เศรษฐศาสตร์ นั ก การเมื อ ง
และนักสังคมจิตวิทยา ท�ำให้ผู้อ่านได้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ในระดับโลก
ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนของทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปแบบ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นเป็นหลักการว่าการบริหารงานในด้านต่างๆ
ทุกสมัย ทุกสังคมต้องยึดหลักความถูกต้อง ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต
และการท�ำงานมุ่งความส�ำเร็จของส่วนรวมเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบคุณในความเสียสละของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ที่ได้เรียบเรียงแต่งหนังสือฉบับนี้ขึ้น เป็นหนังสือที่มีคุณค่าในการค้นคว้า
ศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ เพื่อด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างชาญฉลาด
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(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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คํานํา

หนั งสื อเล มนี้ เขี ยนขึ้ นมาเพื่ อใช ในการสอนรายวิ ชาการเมื อง เศรษฐกิ จ และสั งคม
(Politics, Economy and Society) ซึ่งเปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ผูเขียนไดคนควาเรียบเรียงจากตําราหลักตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศของบรรดา
นัก ปรัชญา ราชบัณฑิต เพื่อ ให นิสิต นัก ศึก ษา ผูอานและผูสนใจใฝรู ไดมีความรูความเขาใจ
พื้ น ฐานธรรมชาติ ข องการเมื อ งเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั่ ว ๆ ไปในภาพรวม ซึ่ ง จะไม ล งลึ ก
ในรายละเอียดมากนัก เพียงนําเสนอพื้นฐานเบื้องตนที่มนุษยควรรู เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมเทาที่จําเปนในการอยูรวมกันในสัง คมเทา นั้น โดยเนนใหผูส นใจใฝรูไดนําความรู
ที่ไดศึก ษาไปประยุก ตใชกับชีวิตประจําวัน และการดํารงตนในสัง คม อยางมีเกียรติ มีศัก ดิ์ศรี
สมกับเปนบัณฑิต เปนการปูพื้นฐานวิชาชีพเพื่อกาวสูวิชาชีวิตที่งดงามตอไป
สํ า หรั บ ผูส นใจใฝรูป ระสงค จ ะศึ ก ษาในรายละเอี ย ดอยา งลึก ซึ้ง รู แ จ ง เห็นจริง ใน
แตล ะเรื่องนั้น ตองศึก ษาเพิ่มเติมจากรายวิชาเฉพาะเอง ซึ่ง จะเจาะลึกถึงแกนแนวคิดทฤษฎี
การปฏิบัติ รวมถึง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทั้งบวกและลบทุก แงมุม เชน การศึก ษาทางรัฐศาสตร
การเมืองการปกครอง สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร การเงินการคลัง เปนตน อยางไรก็ดี
ผูเ ขียนไดแนะนําหนังสืออานเพิ่มเติมในบรรณานุกรมแลว หวัง เปน อยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้
จะมีประโยชนแกผูสนใจทั่วไปตามสมควร
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ในการศึกษาคนควานี้ ผูเขียนไดนําองคความรูมาจากตําราและขอเขียนของนักปราชญ
ผูรู และอาจารยหลายทาน โดยมิไดเ จตนาลบหลู หรือลอกเลียน จึง ใครขออนุญาตมา ณ ที่นี้
นําเผยแพรสูสาธารณชนวัตถุประสงคเพื่อการสรางสรรคงานวิชาการใหแพรหลายอยางกวางขวาง
หากมีขอผิดพลาดจากการเขียนเกิดขึ้น ผูเขียนยินดีนอมรับคําติชมดวยความเคารพเพื่อปรับปรุง
แกไขในโอกาสตอไป ขอขอบคุณคุณสุธินี รอดประเสริฐ ผูพิมพตนฉบับ นาย ป.นนทนันทน เรืองจันทร
นางสาว ป.ประภัสสนันทน เรืองจันทร ผูพิสูจนตัวอักษร และกําลังใจชั่วกัลปา คุณปยธิดา เรืองจันทร
คู ชี วิ ต หากกุ ศ ลผลบุ ญ บั งเกิ ดจากการศึ กษาค นคว าหนั งสื อเล มนี้ ขอมอบอุ ทิ ศแด นายจวน
และนางบุญมา เรืองจันทร บิดามารดา ผูใหกําเนิด และขัดเกลาชี้ทางสวางแหงปญญาแกผูเขียน
จวบจนทุกวันนี้

ทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
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