
วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ปีที่  1  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพปกโดย : ผศ.ชยัวฒัน์ ผดงุพงษ์ 

 

 



 
วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

ปีที่  1  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 (2) 
 

 
 
 
 

วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Journal Maha Chula Tani 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 

ปีที่  1  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 
Vol. 1  No. 1 January - June 2019 

ISSN : 2697-4177 (print) 
ISSN : 2697-3936 (Online) 

 
ส านักงานกองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ซ.10 ถ.สามัคคีสาย ข  ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทร. 0-7345-0071, 0-7345-0075 โทรสาร 0-7345-0074 

E-mail: journal.pn@mcu.ac.th 
เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/mcupnpbcr 
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๏ ค าน า 

 วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ (ปีละ 2  ฉบับ ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน, ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)   

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่บทความทางด้านวิชาการ บทความทางด้านวิจัย และ
บทความปริทรรศน์ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และนักวิจัย/นักวิชาการ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย บทความปริทรรศน์ ทางสังคมศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยา พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์ มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ศาสนา/วัฒนธรรม ครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม อันเป็น
ประโยชน์แก่การต่อยอดองค์ความรู้ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ 

บทความที่ส่งมารับการตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่
เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
เสนอบทความ เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของวารสาร ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณ 
(Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ 

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความใน วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดขอบของกองบรรณาธิการวารสาร
มหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์บทความ กอง
บรรณาธิการ ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพันหรือประการใด ๆ ท้ังปวง 
 
๏ เจ้าของ 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปตัตานี  

ซ.10 ถ.สามัคคีสาย ข  ต.รสูะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทร. 0-7345-0071, 0-7345-0075 โทรสาร 0-7345-0074 
E-mail: journal.pn@mcu.ac.th 

 
๏ ที่ปรึกษาวารสาร (Advisors) 

1.  พระพรหมบณัฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจติฺโต)    ราชบัณฑติกิตตมิศักดิ,์ กรรมการมหาเถรสมาคม 
2.  พระราชปริยัติกว,ีศ.ดร. (สมจนิต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.   พระเทพปัญญาสุธ ี(พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
4.  พระเมธีธรรมาจารย,์ดร.รศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
5.  พระโสภณพัฒนบณัฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
6.  พระสุธีรัตนบณัฑติ,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์
7.  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรน์านาชาติ 
8.  พระครูปริยตัิกิตติธ ารง,รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร ์
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9.  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร.  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวด ี
10. พระสิริจริยาลังการ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดปตัตาน ี
11. พระสุทธิสมณวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตาน ี
12  พระสุนทรปริยตัิวิธาน เจ้าคณะต าบลนาประดู ่
13. พระสิริปญัญาคณุ  เจ้าคณะอ าเภอยะหา - กาบัง 
14. พระครูวรนาถโพธิคณุ เจ้าคณะต าบลทุ่งพลา 
15. พระครูกิตตคิุโณภาส รองอธิการบดี มจร.วข.อุบลราชธานี 
16. พระมหาวิเชียร วชิรธมโฺม ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
17. พระมหาเสรีชน นริสสฺโร ผู้อ านวยการส่วนงานบริหารสถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์ 
18. พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
19. ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
20. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายแผนงบประมาณ 
21. นายศิลป์ชัย นิลกรณ์   ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
๏ บรรณาธิการ (Executive Editor) 
 ดร.สุชาติ ใหมอ่อน 
 
๏ ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor) 
 ดร.จิตต์ นิลวิเชียร 
 
๏ กองบรรณาธิการ  (Editorial Board) 

1. พระครูสุวรรณสตุาลังการ,ดร.   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2. พระมหาชุติภคั อภินนฺโท   ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจยัสถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ 
 3. พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4. พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. พระมหากริช ถิรธมโฺม   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 6. พระมหานพดล  สุจณิฺโณ   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 7. พระพันธ์ ธมฺมว โส   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 9. พล.ร.ต.สมเกยีรติ ผลประยรู  เลขาธิการ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 10. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี
 11. ดร.พงศ์เทพ ไขมุ่กด ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี
 12. ดร.อังคาร กาญจนเพชร    รองประธานศนูย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
 13. ดร.สิริวิชญ์ ดอกแก้ว   ผู้อ านวยกลุม่ประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง 
 14. นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธ์ุ    วัฒนธรรมจังหวัดปตัตาน ี
 15. นางวรรณี นวลแก้ว   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปตัตาน ี
 16. ร้อยต ารวจเอกสมนึก กุลมณ ี  ผู้อ านวยการกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปัตตาน ี
 17. พันต ารวจโท ดร.ประลอง นนท์ณรงค์  รองผู้ก ากับการ (ปฏิบตัิการพิเศษ) ต ารวจภูธรจังหวัดปัตตาน ี
 18. นายเพิ่มพร ด ารงเกยีรต ิ   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตาน ี
 19. นายณัฐกร ยกชูธนชัย   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลช้ันต้น ศาลแขวงสงขลา 
 20. ร้อยต ารวจเอกสมพร เขยีวจันทร์  รอง สารวัตร (สอบสวน) ต ารวจภธูร จังหวัดปัตตาน ี
 21. ร้อยต ารวจเอกหญิง สุธาทิพย ์นววิธากาญจน์  รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองบงัคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 
 22. นายบันเทิง ล่องจันทร ์   รักษาการปลัดเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
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 23. นางสาวพชรมณ ระฆัง    ทนายความ 
 24. พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ แก้วพิมพ์  ผู้อ านวยการสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตาน ี
 25. นายศราวุธ เสนารักษ์   ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจและการตลาด ธนาคารอิสลาม สาขาปัตตานี 
 26. นายรัชชเมธ จันทนวล    มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 27. นายอ าพร มณีเนียม   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 28. นายชนิศร์ ชูเลื่อน   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 29. นายไชยยุทธ์ อินบัว    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 30. นายนิเวศน์ มณีรตันวงศ ์   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 31. นายประสิทธ์ิ รตันมณ ี   สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา 
 32. นายจารึก  ศิรินุพงศ์   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

33. นายพันธ์ทิพย์  อินทยอด   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 34. นายธนู  สองแก้ว   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๏ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Revie)  
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 1. พระราชปริยตัิกว,ี ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2. พระราชวรเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 3. พระราชวรมุน,ี รองศาสตราจารย์ ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต 
 4. พระสุธีรตันบัณฑติ, รองศาสตราจารย์ ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์
 5. พระครูปรยิัติกิตติธ ารง, รองศาสตราจารย์ ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์
 6. พระครูวุฒิธรรมบณัฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร. ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ วข.อบ. 
 7. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโฺญ, รองศาสตราจารย์ ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี 
 8. พระครูอรณุสตุาลังการ, รองศาสตราจารย.์ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 9. พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล ดร. ประธานหลักสตูรครุศาสตร์ (สังคมศึกษา) 
 10. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดวิัฒนสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร ์
 11. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง บัณฑิตวิทยาลัย 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์  มจร.วข.ขอนแก่น 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศกัดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนนัท์ อิสรเดช คณะสังคมศาสตร ์
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธติิวุฒิ หมั่นม ี คณะสังคมศาสตร ์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยวัสถ์ ฝางค า ครุศาสตร์ มจร.วข.อุบลราชธาน ี
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช  พรหมกัลป ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค ์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์ อาจารย์ประจ าวิชานวัตกรรมการสอนสังคม 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปัญญา คล้ายเดช ประธานหลักสตูรรัฐศาสตร์ ม จ ร วข.ขอนแก่น 
 23. ดร.นิเทศ สนั่นนาร ี รัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วข.ขอนแก่น 
 24. ดร.เรียงดาว ทวะชาล ี รัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วข.ขอนแก่น 
 25. ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วข.ขอนแก่น 
 26. ดร.สุวัฒสัน รักขันโท คณะมนุษยศาสตร ์
 27. ดร.ปิยวัฒน์  คงทรัพย์   อาจารย์ประจ า มจร วส.บรุีรัมย ์    
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 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1. Prof. Dr. Neelima Deshmukh Nagpur University, India 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ยภุาพร ยุภาศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภมู ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 8. รองศาสตราจารยส์มประสงค์ น่วมบุญลือ มหาวิทยาลยัศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) 
 9. รองศาสตราจารยส์มหมาย ชินนาค มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกลุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลยับูรพา 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรี หฤทัยธนาสันติ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันธิดา จนัทร์ศิร ิ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงกต ศรีอุไร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ เสนารัตน ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสทิธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน มหาวิทยาลยัศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) 
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง มหาวิทยาลยัพะเยา 
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะชัย ยศโสธร มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสทิธ์ิ กุลบุญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 28. ดร.เรชา ชูสุวรรณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 29. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 30. ดร.ญาณกร โท้ประยูร  สถาบันรัชตภ์าคย ์
 31. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา คงขันธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 32. นางสาวดรรชกร ศรีไพศาล มหาวิทยาลยัเนช่ัน 
 
๏ ฝ่ายประสานงานและจัดการ  (Coordination and Management) 
 1. พระครูสตุกิจสโมสร 2. พระมหามารุต ธมมฺธีโร 
 3. พระปลัดน าชัย ปิยทสฺโส 4. พระสมุห์อนันต์ อินฺทวีโร 
 5. นายวีระศักดิ์ บญุญดิษฐ ์ 6. นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร  
 7. นางสาวปานวลัย ศรรีาม 8. นางชบา บัวอ่อน 
 9. นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ 10. นางสาวณัฐสุรยี์ ด่านล ามะจาก 

   
๏ เลขานุการ (Secretary) 
 นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณชิ 
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๏ ผู้ช่วยเลขานุการ (Assistant Secretary) 
 นายไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามอ่อน 

นางสาวสุภารัตน์ ลิ้มด ารงค ์
 นางสาวจริยา สุรมิา 
 
๏ ก าหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ  

ฉบับท่ี 1  เดือนมกราคม –  มิถุนายน 
ฉบับท่ี 2  เดือนกรกฎาคม –  ธันวาคม 
 

๏ พิมพ์ที่ 
 ร้านปัตตานี อินโฟร์ เซอร์วสิ 17/289 หมู่ที่ 1 ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปตัตานี 94000 
 เบอร์โทร.  073-332-655 
     Pattani Info Service Shop 17/289 Moo 1, Ru Samilae Subdistrict, Mueang Pattani District Pattani Province 94000 
 Tel. 073-332-655 
 
๏ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/mcupnpbcr 
 
๏ นโยบายการจัดพิมพ์ 
 วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดท าโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นวารสาร ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 
นักศึกษา ข้าราชการ และนักวิจัย/นักวิชาการ ท่ัวไป ในการน าเสนอผลงานวิชาการทางสาขาสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

1. จิตวิทยา 7. รัฐประศาสนศาสตร ์
2. ประวัติศาสตร ์ 8. กฎหมาย 
3. สังคมวิทยา 9. พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห ์
4. มานุษยวิทยา 10. ภาษาศาสตร/์ศิลปศาสตร ์
5. ศาสนา/วัฒนธรรม 11. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์
6. รัฐศาสตร ์ 12. และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
๏ หลักการพิจารณาเรื่องเพื่อเสนอตีพิมพ์ 
 ผลงานทางวิชาการ อาจอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ซึ่งเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์ใน
วารสารอื่นหรือลงตีพิมพ์อย่างเป็นทางการมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น รวมทั้งจะไม่
น าส่งไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นอีกนับจากวันที่ได้น าส่งบทความนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ  
(Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double – blinded 
และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ หากมีกรณีในการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งที่
ปรากฏในบทความให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนและผู้เขียนร่วมแตเ่พียงฝ่ายเดียวและผลการพิจารณาจากทางวารสารมหาจุฬา
ตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทุกขั้นตอนให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุด 
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๏ การส่งและการเตรียมต้นฉบับ 
ผ ู ้เข ียนสามารถส ่งผลงานเพ ื่อเข ้าร ับการพ ิจารณาต ีพ ิมพ ์ได ้ตลอดท ั้งปี โดยผลงานท ี่จะได้ร ับการพ ิจารณาตีพิมพ์จะต้องเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น แล้วจะต้องจัดท าต้นฉบับ “ด ้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยให้ใช้แบบอักษร TH 
SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 หัวข้อหลักตัวอักษรขนาด 16 หนา 
หัวข้อรองและเนื้อหา ตัวอักษรขนาด 14 ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน (top) 1.5 นิ้ว ขอบล่าง (bottom) 1 นิ้ว ขอบซ้าย 
(left) 1.5 นิ้ว ขอบขวา (right) 1.5 นิ้ว รวมบรรณานุกรมแล้ว มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า รวมหน้าอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม 
(ใส่เลขหน้าทุกหน้า) พร ้อมส ่งไฟล ์ต ้นฉบ ับทาง E-mail: journal.pn@mcu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx และ .pdf” 
โดยผลงานต้นฉบับทุกประเภทต้องมี ส่วนประกอบท่ัวไป ดังน้ี 
 1) ช่ือเรื่อง : ต้องมีความชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ตัวอักษรขนาด 18 
ตัวหนา) 
 2) ช่ือผู้เขียน : ให้ระบุช่ือ นามสกุล วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานต้นสังกัด ของ
ผู้เขียนครบทุกคน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ผู้เป็นเจ้าของบทความให้ใส่เป็นช่ือแรก) (ตัวอักษรขนาด ตัวอักษรขนาด 14) 
 3) ส าหรับผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัย : ต้องมีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 350 ค า โดยสรุปเป็นความเรียงไม่เกิน 2 ย่อหน้า และท้ายบทคัดย่อให้ก าหนด ค าส าคัญ 
(Keywords) ไม่เกิน 5 ค า (ส่วนหัวข้อ 
ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาตัวอักษรขนาด 14) 

4) ส าหร ับบทความว ิจ ัย : ให ้จ ัดโครงสร ้างตามล าด ับด ังนี้ ค ือ บทน า ว ัตถ ุประสงค์ ว ิธ ีการศ ึกษา ผลการศ ึกษา  
อภ ิปรายผล สร ุป/ข ้อเสนอแนะ และเอกสารอ ้างอ ิง (ส่วนหัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาตัวอักษรขนาด 14) 

5) ส ่วนบทความว ิชาการหร ือบทความอื่น ๆ : ให ้จ ัดล าด ับดังนี้ คือ บทน า ส่วนเนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง 
(ส่วนหัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาตัวอักษรขนาด 14) 

 
๏ การอ้างอิง 
 การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม ให้รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความนั้น ๆ โดยจัดเรียง
รายการเอกสารตามล าดับอักษรช่ือผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological 
Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 
 
 1) หนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเรื่อง. (ครัง้ที่พิมพ)์. สถานท่ีพิมพ์: ผู้จัดพิมพ ์
สุภางค์ จันทวานิช. (2554). ทฤษฎีสังคมวิทยา. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 2) บทความในวารสาร 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี (ล าดับที)่, เลขหน้า. (ระบุ URL กรณีใช้วารสารฉบบัออนไลน)์  
รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช เอกรินทร์ สังข์ทองและ เรชา ชูสุวรรณ (2559). สภาพการด าเนินงาน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์  

สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน,ี 27 (2),128-143. (http://edujournal.psu.ac.th/edujn/index.php/edu_jn2015/article/ 
view/164/11pdf) 

 3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่ออนไลน)์. ช่ือเรื่อง. ช่ือฐานข้อมูลที่สืบค้น, สบืค้นเมื่อ (วัน เดือน ป)ี. จาก (URL)  
ไทยรัฐฉบับพิมพ์. (2561). โปรดเกล้าฯ แล้ว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. ไทยรัฐออนไลน์. (20 ตุลาคม 2561). สืบค้นจาก 
 (https://www.thairath.co.th/content/1396357) 

4) วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ ์
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ,์ มหาวิทยาลัย. 
พระครูกติติธรรมภาณ (กตปญฺโญ/ปันทรัตน์). (2558). การด าเนินชีวิตตามหลักทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรมของพุทธศาสนิกชน  

ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๏ การบอกรับเป็นสมาชิก 
 ค่าสมาชิกปีละ 100 บาท (ได้รับวารสาร 2 เล่ม) ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิกได้ที่ พระมหาสุชาติ อนาลโย,ดร.และนาย
รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช  กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ.10 ถ.
สามัคคีสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 โทร. 0-7345-0071, 0-7345-0075 โทรสาร 0-7345-0074 
 
๏ การตอบแทนผู้เขียนบทความ 
 กองบรรณาธิการจะจัดส่งวารสารฉบับท่ีมีผลงานของผู้เขียน ท่ีได้รับการตีพิมพ์ ตอบแทนผู้เขียนบทความ จ านวน 2 ฉบับ 
ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม กองบรรณาธิการขอจัดส่งให้กับผู้เขียนช่ือแรกเท่าน้ัน 
 
๏ การติดต่อ 
 กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปตัตานี ซ.10 ถ.สามัคคีสาย ข ต.รสูะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี   

94000 
 โทร. 0-7345-0071, 0-7345-0075 โทรสาร 0-7345-0074
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บทบรรณาธิการ 

 

 
 
กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ปีที่  1  

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 
 นับเป็นปีที่แรกที่ทางวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้พยายามด าเนินการจัดท าวารสารเพ่ือที่เป็นที่รองรับบทความ
จากคณาจารย์ของทางวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และผู้ที่มีความสนในจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในวารสารฉบับที่ 1 นี้ 
นับเป็นก้าวแรกของทางวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีที่จะได้เริ่มต้นและจะพัฒนาวารสารให้มีความน่าเชื่อถือและจะเป็น
แหล่งรวบรวมบทความต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการต่อไป 
 กองบรรณาธิการ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ความสามารถในการผลิตบทความทางวิชาการและ
ได้ส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี
ที่  1  ฉบับที่ 1 ในครั้งนี้  และให้ความไว้วางใจกองบรรณาธิการในการด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในกอง
บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้  

ต้องขอขอบพระคุณพิชญพิจารย์  (Peer-Reviewer) ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง
และกลั่นกรองคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้อย่างเข้มข้นมีมาตรฐาน กองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้  
 
 
                                                          ดร.สุชาติ ใหมอ่อน 
         บรรณาธิการ 
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ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย 

The Satisfaction of Bachelor of Political Science students Pattani Buddhist College  
Towards teaching and learning in the seminar course, Thai political problems 

 
ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร* พระมหากริช ถิรธมฺโม† 

ชนิศร์ ชูเลื่อน‡ รัชชเมธ จันทนวล§ 
อ าพร มณีเนยีม** 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
สัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหา
ทางการเมืองไทย 2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จ านวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีด้วยกัน 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย เครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย มีคะแนนค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาการเรียน กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน สื่อประกอบการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก และมีค่าสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในราวิชาการเมืองการปกครองของไทย 
พบว่า นิสิตขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ขาดความเข้าใจในเป้าหมายของกิจกรรม
การเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตบางกลุ่มมีปัญหาในการแบ่งงาน ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรม Power point 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย มีดังนี้ ควรมีกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย ควรมีการติดตามการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองกับนิสิตเป็นระยะเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า ให้นิสิต
สามารถด าเนินกิจกรรมไดบ้รรลุเป้าหมายมากข้ึนอาจจะเพิ่มช่องทางการติดตามผ่านเว็บไซต์คณะ และมีการเพิ่มทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Power point 
 
ค าส าคัญ  : ความพึงพอใจ, การจัดการเรียนการสอน, รายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย, นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 
 
 
                                                             

* อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  โทร 080-0216770  โทรสาร 
073-450074 * อีเมล์ care.bangkon@gmail.com 
† อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   
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Abstract 
 
  The Research on satisfaction of Bachelor of Political Science students Pattani Buddhist College 
Towards teaching and learning in the seminar course, Thai political problems the objectives are: 1. To study 
the satisfaction of teaching and learning management in the seminar on political problems in Thailand 2. To 
study problems and suggestions for teaching and learning management in the seminar topics Thai political 
problems Sample group is Bachelor of Political Science Program, Year 4, Semester 1/201, Pattani Buddhist 
College, 100 students. The tools used in the research were 2 sets of questionnaires, including the satisfaction 
questionnaire of the Bachelor of Political Science Student Program. Pattani Buddhist College Towards teaching 
and learning in the seminar course, Thai political problems and questionnaires about problems and 
suggestions for teaching and learning management in seminar subjects, Thai political problems Every set of 
tools is checked for content accuracy. The statistics used in data analysis are mean, standard deviation. 
 The results of the research showed that the satisfaction of the Bachelor of Political Science 
students Pattani Buddhist College Towards teaching and learning in the seminar course, Thai political 
problems there is an average score in the overall picture and each aspect, ie the content of the study. 
Teaching and learning activities teaching and learning media, measurement and evaluation and other aspects 
are at a high level. And is higher than the threshold And problems in teaching and learning by emphasizing 
the self-learning process in the academic areas of Thailand, found that students lack understanding in 
applying knowledge, knowledge management to practice Lack of understanding of the goals of teaching and 
learning activities Participation in the activities of some groups of students had problems in the division of 
work. Lack of skills in using computers and using the Power point program 
 Suggestions from research on the course of teaching and learning in the seminar course, Thai 
political problems are as follows: There should be a group activity to create familiarity. There should be 
periodic follow-up self-study with students for advice and guidance. Allowing students to carry out activities 
to achieve more goals, may increase the follow-up channels through the faculty website and have increased 
computer skills and using the Power point program 
 
Keywords: satisfaction, teaching and learning management, Seminar course, Thai political problems, Bachelor 
of Political Science students, Pattani Buddhist College 
 
บทน า 
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เดิมใช้ช่ือว่าโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ความด าริที่จะจัดให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าและบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นคงและ
ความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนให้ด ารงค์อยู่ได้ในพื้นที่ท่ามกลางศาสนาอื่น เกิดมาจากพระเถระผู้ใหญ่ของ
จังหวัดปัตตานีในอดีตหลายรูป ประจวบกับเจตนารมณ์อันแรงกล้าของนางสาวศรีวิไล ปริชญากร และนางสาวเจริญศรี ปริชญากร 
มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินจ านวน 26 ไร่เศษ ให้กับคณะสงฆ์เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ประจ าจังหวัดปัตตานี พระราชมงคลญาณ 
(แดง ฐานธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ พุทธสมาคม และ
ประชาชนท่ัวไป ได้ท าโครงการขอขยายห้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาท่ี
จังหวัดปัตตานี และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2545 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดด าเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไปการเปิดการเรียนการสอนในช่วงแรกใช้อาคารเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดมุจลินทวาปีวิหาร (พระอารามหลวง) ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นท่ีตั้งช่ัวคราว 
โดยมีนิสิตสมัครเข้าศึกษารุ่นแรกจ านวน 32  รูป  โดยมีพระราชมงคลญาณ (แดง  ฐานธมฺโม)  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  เป็น
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ประธานบริหารโครงการฯ  รูปแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเ ขต
นครศรีธรรมราช  ห้องเรียนปัตตานี  ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน  ณ  ถนนสามัคคี สาย ข  ซอย 10  หมู่ 6  ต าบลรูสะมิแล  
อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  มีพระอุดมธรรมคณี (ถวิล  เขมกโร)  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นผู้อ านวยการ
ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2552   

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  
พ.ศ. 2552  มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียนปัตตานี  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์   วิชาเอกการปกครอง  
(ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  
เป็นต้นไป  ซึ่งมีนิสิตเข้ามาศึกษารุ่นแรกจ านวน  68  รูป/
คน  และได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ป.บส.)  อีกหนึ่ง
หลักสูตร พ.ศ. 2553  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียนปัตตานี  เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ตั้งแต่
ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่   21  ตุลาคม   2553 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 6/2553  มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  โดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่  ถนนสามัคคี สาย ข. ซอย 10  หมู่ 6  ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตานี  ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 14  มกราคม  2554 
ปัจจุบันมี พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม  เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี, 2561) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมี รูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สนองความ
ต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ผู้สอนต้องให้ ความส าคัญกับผู้เรียนมากที่สุด โดยการศึกษาถึงวิธีการสอนและวิธีการเรียนของ
ผู้เรียนใน รูปแบบใหม่ๆ ในมาตรา 24(5) ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้และใน
มาตรา 30 ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (สมบูรณ์ ตันยะ, 2547) ซึ่งหลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้เกิดความตื่นตัวของหน่วยงานทางการศึกษา ที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อ
สนองตอบ ความต้องการของสังคมและจัดการบริการทางการศึกษาให้อยู่เหนือความคาดหวังของ ผู้รับบริการ หรือให้เป็นไปตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยวิธีการที่ หลากหลาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับ
คุณภาพการศึกษา ที่มีต่อการสร้างและการพัฒนาคน และการสร้างคุณภาพความเช่ือมั่นของประชาชน (ศักดิ์สิน ช่องดารากุล , 
2554) 

สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาหลัก ผู้วิจัยในฐานะเป็นทั้ง
ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ าเป็นต้องศึกษาและหาวิธีการในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ครบ 7 ขั้นตอนดังกล่าว จึงออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดและหลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและได้รับการ
ฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นต่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนสนใจได้ตลอดชีวิต โดยผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนด าเนินการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนได้ตามความ
สนใจ โดยมีผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้ค าปรึกษาแนะน าตามความเหมาะสม
เกี่ยวกับการหาแหล่งความรู้ วิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล  (กัญจนพร บุญมั่น, 2548) 
 จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง ผู้เรียน
จะท าการวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ก าหนดเนื้อหาที่จะเรียนรู้ตามระดับความสามารถ โดยมุ่งไป
ตามความสนใจ ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาและโอกาสในการเรียนรู้ตามความพร้อมและความเป็นไปได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึง
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การเรียนรู้ได้อย่างไมจ่ ากัด โดยใช้สื่อการเรียน การสอนด้วยตนเอง ไม่มีขอบเขตทั้งในปริมาณและเนื้อหา ซึ่งช่วยให้การจัดการเรียน
การสอนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่มีชั้นเรียนสามารถเข้าถึงและเรียนจากเครือข่ายความรู้ที่มีอยู่ในองค์การได้ตามความ
ต้องการ (วุฒิพล สกลเกียรติ, 2546) และจากการศึกษาของ Knowles, Holton III and Swanson (2005) พบว่า การเรียนรู้ด้วย
ตนเองส าหรับผู้เรียนผู้ใหญ่ ครู อาจารย์มีบทบาทให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในผู้เรียนตามความเหมาะสมในแต่ละวัย ส าหรับวัย
ผู้ใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้มากกว่าวัยรุ่น ดังน้ันประสบการณ์ในการเรียนรู้ ท่ีได้สะสมการเรียนรู้มาในอดีตจนถึงปัจจุบันจะถูก
น ามาปรับใช้ในการเรียนรู้ ครู อาจารย์จึงต้องหาวิธีการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ 
 จากแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผู้วิจัยจึงได้ปรับแนวคิดดังกล่าวกับการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา
ปฏิบัติการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555) โดยให้ผู้เรียนก าหนดเนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนตาม
ความสนใจ ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหา วัสดุ สื่อ กิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีการพูดคุยกับผู้เรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการให้ค าแนะน า และความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
เลือก ผู้เรียนมีการด าเนินการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีการพบปะพูดคุยกับผู้เรียนเป็นระยะ มีการน าผลการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองมาพูดคุย อภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องของข้อความ การช้ีแนะสิ่งที่ผิดพลาด มี
การพูด คุยถึงประเด็น ปัญหา และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 
 1. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย 
 2. ปัญหา อุปสรรคในภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย 
  
วิธีการศึกษา 

 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) มี
แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียว วัดผลหลังการทดลอง (the one 
group posttest only design) (พิสณุ ฟองศรี, 2549) ประชากรส าหรับ
งานวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย ประจ าปีการศึกษา 2560  
จ านวน 100 รูป/คน กลุ่มตัวอย่างนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย ภาคการศึกษา

ที่ 1/2561 ใช้อาจารย์กลุ่มเดียวกันเป็นผู้สอน และให้ค าปรึกษาแนะน า และนิสิตเต็มใจเข้าร่วมการทดลอง จ านวน 100 รูป/คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่ 1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิต ประกอบด้วย 1.1 ส่วน
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ห้องเรียน เพศ อายุ 1.2 ส่วนที่ 2 แบบประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย และ
แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือทุกชุด โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item of Objective Congruence Index-- IOC ) 
ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือ นิยามตัวแปร ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามมากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
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สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจดัการเรียนการสอน

ในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย สรุปผลการวิจัยไดด้ังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ห้องเรียน เพศ และอายุ ของนิสิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย ปรากฏรายละเอียดในตาราง 1 
 

ตาราง 1  จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย จ าแนกตาม ห้องเรียน เพศ และอายุ 

 

ที ่ สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. ห้องเรียน   
 1.1 นิสิต ภาคเสาร-์อาทิตย์ ห้อง 4/1 36 36 
 1.2 นิสิต ภาคเสาร-์อาทิตย์ ห้อง 4/2 33 33 
 1.3 นิสิต ภาคลงเรียนจันทร-์ศุกร ์ 31 31 
 รวม 011 100 
2. เพศ   
 2.1 ชาย 50 50 
 2.2 หญิง 50 50 
 รวม 100 50 
3. อาย ุ   
 3.1 น้อยกว่า 25 ปี 36 36 
 3.2 25-30 ปี 47 47 
 3.3 มากกว่า 30 ปี 17 17 
 รวม 100 100 
 
จากตาราง 1  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นนิสิต ภาคเสาร์ -อาทิตย์ ห้อง 4/1 คิดเป็น

ร้อยละ 36 รองลงมาเป็นนิสิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ ห้อง 4/2 คิดเป็นร้อยละ 33 และเป็นนิสิต ภาคลงเรียนจันทร์-ศุกร์  คิดเป็นร้อยละ 
31 จะแบ่งเป็นเพศชาย 50 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิง 50 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 25 -30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมามีอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 และมีอายุมากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย พบว่า 
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ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย เป็นรายด้าน โดยภาพรวมและรายข้อ 

ข้อที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

S.D. ระดับ 
1 ด้านเนื้อหาการเรยีน 4.19 .526 มาก 
2 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 4.21 .543 มาก 
3 ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน 4.16 .565 มาก 
4 ด้านการวัดและประเมินผล 4.10 .489 มาก 
5 ด้านอื่นๆ 4.04 .643 มาก 

 รวม 4.14 .055 มาก 
 
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับได้แก่ 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (       = 4.21) ด้านเนื้อหาการเรียน (     = 4.19) ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน (     = 
4.16) ด้านการวัดและประเมินผล (     = 4.10) และด้านอื่นๆ (      = 4.04)  
  

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปญัหาอปุสรรคความพึงพอใจของนิสิตหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสมัมนาปัญหาทางการเมืองไทย พบว่า 
 
ตาราง 3  ปัญหาอุปสรรคโดยรวมของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการ
เมืองไทย เป็นรายด้าน โดยภาพรวมและรายข้อ 
 

ข้อที ่ ปัญหา อุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มีปญัหา 54 54 
2 จ านวนอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาต่อการจัดการเรยีนการสอนใน

รายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทยไม่เพยีงพอ 
12 12 

3 ช่ัวโมงท่ีให้ค าปรึกษาไมเ่พียงพอ 34 34 
 รวม 011 011 
 
จากตาราง 3 พบว่า ปัญหาอุปสรรคความพึงพอใจของนิสิตหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จ านวน 54 รูป/คน (ร้อยละ 54) ช่ัวโมงท่ีให้ค าปรึกษา
ไม่เพียงพอ จ านวน 34 รูป/คน (ร้อยละ 34) และจ านวนอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา
ปัญหาทางการเมืองไทยไม่เพียงพอ จ านวน 12 รูป/คน (ร้อยละ 12) ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผล 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
พบว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

1. ด้านเนื้อหาวิชา ปัญหาในด้านนี้นั้น ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า นิสิตบางคนมี ความรู้ไม่เพียงพอต่อการศึกษาใน
กระบวนวิชานี้ และนิสิตบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ในการเรียนเสริมเกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติมภายหลังได้ 

2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลขาดความร่วมมือกันในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่
บางกลุ่มมีปัญหาในการแบ่งงาน และขาดความเข้าใจในเป้าหมายของกจิกรรมการเรียนการสอน นิสิตบางคนขาดทักษะการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Power point และนิสิตต้องท างานการมาเข้าช้ันเรียนมีน้อย 
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3. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรยีน ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น าเสนอ
ผลงาน มีเหตุขัดข้องในการน าเสนอผลงาน  

4. ด้านการวัดและประเมินผล ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า เหมาะสมกับการวัดประเมิน มีการวัดที่เป็นคะแนนภาคปฏิบัติ
และคะแนนสอบข้อเขียน  

5. ด้านอ่ืน ๆ ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการความรู้ KM ควรให้บุคคลที่สนใจภายนอกได้มี 
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
  ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
  1. ด้านเนื้อหาวิชา ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับพื้นฐานความเข้าใจ และการช้ีแนะวิธีการเรียนพร้อม
มอบหมายไปท่ีละขั้นตอนตามกระบวนการจัดการความรู้ และควรเพิ่มชั่วโมงการศึกษา เพื่อให้สามารถได้เสร็จสิ้นในช่ัวโมงเรียน 
  2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย เวลา ท ากิจกรรมร่วมกันจะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ควรมีการติดตามการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองกับนักศึกษาเป็น
ระยะ เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น ควรวางแผนให้นักศึกษาใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และพัฒนาสื่อโดยใช้โปรแกรม Power point อย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน Web sit คณะ 
  3. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น าเสนอผลงานให้ทันสมัยและมีความพร้อมใช้ 
  4. ด้านการวัดและประเมินผล ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มสัดส่วนของคะแนนปฏิบัติให้มากขึ้น 
เพราะหลักสูตรเน้นการปฏิบัติการจัดการความรู้ 
  5. ด้านอ่ืน ๆ ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย เสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการบรรยายเพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ ให้นิสิตมีความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น 

2. จากการที่นิสิตมีข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรม Power point จ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ก่อน
ปฏิบัติการสร้างและผลิตสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเสนอให้นิสิตก าหนดวัน เวลาที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเสริม
ทักษะการใช้โปรแกรมก่อนเรียน นอกจากนี้อาจจะปรับวิธีการจัดเก็บความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นการจัดท าบอร์ด
ความรู้แทน โดยเสนอให้นักศึกษาก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันแรกของการเปิดการศึกษาในหลักสูตร 

3. เพิ่มช่องทางการติดตามงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนวิชาปฏิบัติการจัดการความรู้ผ่าน E-mail Line 
และ Facebook 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการเมืองไทย มาเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมากับปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในยุคปัจจุบัน จะได้ทราบถึงประเด็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาภาวะผู้น าที่ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารงานขององค์กร
ส่งผลต่อความส าเรจ็และล้มเหลวขององค์กร และจากระเบียบว่าด้วยการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีท าให้เกดิ
การศึกษาและอบรมโดยมุง่เน้นที่จะพัฒนาให้ผู้น ามีลักษณะผูน้ าท่ีดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีทัศนคติที่ดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความอดทนยอมรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีความเป็น
ประชาธิปไตย 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาภาวะผู้น า, หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 
 
  This article, the development of the mayor's leadership according to good governance in modern 
times Will learn about the issues of leadership development that understand the principles of good 
governance which are the development of leadership in the organization's management, affecting the success 
and failure of the organization And from the regulations on the creation of good governance and social affairs 
Causing education and training by focusing on developing leaders with good leadership styles, morality, 
knowledge Have initiative Have a good attitude Honesty, discipline, most people accept respect as those who 
have sacrifices for the common good. Have patience, accept to listen to other people's opinions Opportunity 
for other people Took part in the administration Have transparent management And with democracy 
  
Keywords: Leadership Development, Good Governance 
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2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยให้เทศบาลดังกล่าวมีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น 3 แบบ โดยใช้เกณฑ์
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ประชากร คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โครงสร้างองค์กรเทศบาลประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล (โกวิทย์ พวงงาม. 2550 : 168) 
 การบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ได้ก าหนด
ถึงอ านาจหน้าที่ในการบริหาร โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2552 ซึ่ง
อาศัยหลักธรรมาภิบาลมุ่งหน้าท่ีให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีความส าคัญที่สุดในการบริหารงาน ซึ่งการบริหารงานของนายกเทศมนตรี
ส่งผลต่อความส าเรจ็และล้มเหลวขององค์กร เนื่องจากจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีใกล้ชิดกับประชาชน ท าหน้าที่ในฐานะข้าราชการท้องถิ่น 
พร้อมท้ังควบคุมก ากับดูแลพนักงานเทศบาลอีกท้ังยังเป็น ผู้น านโยบายของทางราชการมาปฏิบัติในเทศบาลนั้นๆ และจากระเบียบ
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ท าให้เกิดการศึกษาและอบรมโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ผู้น ามีลักษณะ
ผู้น าท่ีดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับ
ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความอดทนยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นและเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆ เข้ามามี
ส่วนร่วม มีความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย (สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ุ. 2552 : 245) 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ที่มา : การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ปี (2557 - 2560) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา) จังหวัด
นครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว การพาณิชย์ การคมนาคมทางบก อุตสาหกรรม และเป็นเมือง ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีงบประมาณจ านวนมากในการบรหิารจัดการท้องถิ่นเอง รายได้หลักมาจากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ใน
ปัจจุบันการบริหารงานของเทศบาลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมายังคงประสบปัญหา คือ ผู้น าที่เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นยังขาด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการในท างาน เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผลประโยชน์เก่าในท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งมีอ านาจเหนือ
ประชาชน ท าให้คิดไปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือแหล่งอ านาจที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้รับเพื่อตนเองและพวกพ้อง แอบอิง
อยู่กับนักการเมืองระดับชาติจนถูกแทรกแซงจากนักการเมืองได้ง่าย เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ การบริหารงานล่าช้า ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ท าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะเห็นจากการตรวจสอบของ
หน่วยงานอิสระต่างๆ เช่นส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ยังตรวจสอบพบข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานอยู่เนื่องๆ ดังนั้นการพัฒนา
ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ การสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธา ความ
ภูมิใจต่อผู้ร่วมงาน มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของข้าราชการ ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ    
 
การพัฒนาภาวะผู้น า 
 
 ผู้ประสบความส าเร็จมักมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากคนท่ัวๆไป น้ันก็คือ "ภาวะผู้น า" เพราะสิ่งนี้จะเป็นพลังในการเคลื่อน
ส่งเสริมให้พลังในการเคลื่อนให้ชีวิต มุ่งไปข้างหน้า พลังในภาวะบุคคลภาวะผู้น ากับพลังของผู้อื่น รอบข้าง มีส่วนช่วยส่งเสริมให้
พลังงานที่ขับเคลื่อนมีเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ในภาวะผู้น า บางคนไม่ได้เก่งงาน แต่มีความสามารถ ชักจูง โน้มน้าว น าเสนอ ให้
ผู้บริหารหรือผู้อื่น คล้อยตาม และอนุมัติที่เขาเสนออยู่ ยินยอมพร้อมใจ และรู้สึกดีที่ได้ท างานร่วมกับเขาภาวะการเป็นผู้น า สร้างได้
ยาก นอกจาก บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติของ การเป็น" ผู้น า "เองคุณสมบัติการเป็นผู้น า ไม่ได้หมายถึง เพียงแค่กล้าแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม หรือ ชอบพูด โต้แย้ง หรือแสดงตนแต่ หมายถึง เหนือกว่า บุคคลอื่น ในด้านจิตวิทยาระบบคิดวิเคราะห์ การ
ควบคุมอารมณ์ บุคลิคภาพ รวมถึงปฎิญาณ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหา ต่างๆ 
 
กระบวนการใน การพัฒนา ภาวะผู้น า 
 
 ถ้า เปรียบเทียบถึงเมล็ดพันธ์ุ ก็หมายถึงการคัดเลือกเล็ดพันธุที่ดี การคัดเลือกดินที่สมบูรณ์ การรดน้ าพรวนดินและรวม
ไปถึง การก าจัด"แมลง" ที่เป็นศัตรูพืชสิ่งแรกสุดที่เราจะต้องท าในการพัฒนา ภาวะ ผู้น า คือ 1. การหารูปแบบ (Model) 2. คลุกคลี
กับสภาพแวดล้อม ผู้น า 
 องค์ประกอบ การพัฒนาผู้น ามีหลายส่วน ดังนี ้
 1. ก าหนดรูปแบบของผู้น าท่ีเราต้องการ 
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 2. สภาพแวดล้อมการพัฒนา ภาวะผู้น า 
 3. การฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 4. รู้วิธีการขจัดปัญหา และอุปสรรค 
 5. พัฒนาภาวะ ผู้น า และยกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 6. พัฒนาวิธีการแรงจูงใจในการสร้างภาวะผู้น า 
 7. วางเป้าหมายให้ชัดเจน 
    ศักยภาพ ภาวะ ผู้น า ไม่ได้สามารถท าได้ภายในช่ัวข้ามคืน แต่ต้องอาศัยการพัฒนา ฝึกฝน ปรับปรุง แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่เราศึกษาภาวะการเป็นผู้น า เราควรจะต้องสังเกตดู จดจ า เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ให้เป็นในการ
ฝึกฝนเรียนรู้การเป็นอยู่ ภาวะผู้น า หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆ 
 
อุปสรรคในการพัฒนา ผู้น า 
 
  ส่วนมากแล้วอุปสรรค ภาวะ ผู้น านั้น ไม่ใช่ อุปสรรคภายนอกแต่มักเกิดจากอุปสรรค ภายในนั้นคือ ตัวบุคคลผู้น านั้นเอง 
คือ การขาดความมั่นใจในตัวเอง คนหลายคนมีศักยภาพในการเป็นผู้น า ที่ดี  ได้  แต่มักขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และ ชอบคิดว่า
คนอ่ืนดีกว่าและบางครั้ง ก็ไปให้ ความสนใจต่อสิ่ง แวดล้อมภายนอกมากเกินไปคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าชุมชน เพราะคิดไปก่อนว่า 
คนฟังจะเก่งกว่าเรา หรือกลัวจะพูดผิดบ้าง กลัวจะพูดไม่ได้ดี บ้าง ดังนั้น ศัตรูของการพัฒนาศักยภาพผู้น าที่ส าคัญคือตัวเราเอง คือ 
ความคิด ที่คิดกลัวในสิ่งที่บ่ันทอน ความมั่นใจของเรานั้นเองคนท่ีมีภาวะผู้น าท่ีดี มิได้หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้น าเพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องเป็นคนท่ีมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถดูแลปกครองระดับล่างได้ และต้องพัฒนาตัวเองให้
สามารถปกครอง ในระดับสูงได้ เช่นกัน ภาวะผู้น าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าผู้น าตามโลก
ทัศน์ไม่ทัน หรือตามคนที่เป็นผู้ตามไม่ทัน โอกาสที่ผู้น าจะตกมาเป็นผู้ตามก็มีสูง 
 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 ธรรมาภิบาลในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ให้
ความหมาย “ธรรมาภิบาล” ไว้ว่า หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง ส าคัญในการจัดระเบียบให้
สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็ง
หรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะ
รู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง 
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้นิยามความหมายของค าว่า “ธรรมรัฐ” หรือ “ธรรมาภิบาล” ไว้หลาย
ประการ ดังน้ี 

1.ประชารัฐ หมายถึง กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคสังคมภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปในการที่จะท า
ให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2. ประชารัฐ หมายถึง การที่กลไกของรัฐ ทั้งทางการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ สะอาด 
โปร่งใส รับผิดชอบ 

3. ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดีหรือการปกครอง หรือการบริหารที่เป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบ 3 
ประการ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความมีประสิทธิภาพ 
                นพ.ประเวศ วะสี ให้ค านิยามของค าว่า “ธรรมรัฐ” ไว้ว่า หมายถึง รัฐที่มีความถูกต้องเป็นธรรมซึ่งหมายถึง ความ
ถูกต้องเป็นธรรมใน 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมถูกตรวจสอบได้ 2. ภาคธุรกิจที่
โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได้ และ 3. สังคมที่เข้มแข็งความเป็นประชาสังคม สามารถตรวจสอบภาครัฐและภาค
ธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้ 
             ความส าคัญของธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี สามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ



วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ปีที่  1  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 12 

 

 

เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หล าย เพราะ ช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท า
ให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรนั้น 
ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง จริยธรรมของการ
บริหารภาครัฐเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ ว่าการบริหารต้องพูดถึงผู้บริหารเพราะเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน บางกรณีเป็น เรื่องเดียวกัน จริยธรรมของการ
บริหารภาครัฐจะไม่มีทางเกิดผลส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม การใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกท่ีจะน าสิ่งที่ดีไปใช้และขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป สิ่งเหล่านี้ คือ   1. ความซื่อสัตย์  2. กฎหมาย 
3. ความเป็นธรรม 4. ประสิทธิภาพ 5. ความโปร่งใส 6. ความมั่นคงของรัฐ และ 7. ค่านิยมของคนไทยลักษณะของธรรมาภิบาล  
ลักษณะเง่ือนไขของหลักธรรมาภิบาล มีหลักส าคัญ 6 ประการ ดังนี้    1. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ( Public 
Participation) คือ กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) ไม่ว่าจะ
เป็นโอกาสในการเข้าร่วมทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชานโดยชอบธรรม 2. หลัก
ความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือ กลไกการบริหารที่มีความสุจริตและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบ 
กติกา และการด าเนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลได้ 3. หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าที่ที่มีต่อ
สาธารณชน โดยมีการจัดองค์กรหรือการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการด าเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคม
อย่างเป็นธรรม ในความหมายนี้ มีความหมายที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การ
สนับสนุนทางการเมือง 4.หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นกลไกท่ีมีองค์ประกอบของรัฐบาลหรือผู้ที่
เข้าร่วมบริหารประเทศท่ีมคีวามชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยส่วนรวมไม่ว่าจะโดยแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 5.หลักเกณฑ์ที่
ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ กรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมส าหรับกลุ่ม
คนต่างๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัด ซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ 
และ      6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efciency and Effectiveness) คือ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการท างาน การจัดองค์กร การจัดสรรบุคลากร และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่า
และเหมาะสม มีการด าเนินการให้สาธารณะที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ และกระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน (ด้านการเมือง
สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ) 
                เป้าหมายของธรรมาภิบาล ว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ได้สร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอันเรียกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “ good governance” โดยมีเป้าหมายร่วมกันอยู่ 3ประการ ประกอบด้วย ประการ
แรก การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐ มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ประชาชนต้องการ มีความโปร่งใสในการ
ตัดสินใจและในกระบวนการท างาน ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างาน รวมทั้ง
การประหยัด มีประสิทธิภาพต่อผลงานนั้นแทนการเน้นท าให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและวิธีการเพียงอย่างเดียว ประการที่สอง การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทการท างานของภาครัฐ โดยเน้นงานในหน้าท่ีหลักของภาครัฐซึ่งได้แก่ การก าหนดนโยบายที่มองการณ์ไกลการมี
บังคับใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาคเป็นธรรมและองค์การบริหารอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินการ 
และ ประการที่สาม การบริหารแบบพหุภาคีได้แก่ การบริหารที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายตัดสินใจ 
หรือร่วมปฏิบัติงานโดยไม่ผูกขาดหรือรวมศูนย์อ านาจ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดขอบเขตเป้าหมายของค า
ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่า ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2. 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และ 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
             องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และ สังคมที่ดี พ.ศ.2542 ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ 1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม 
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หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรือ
อ านาจของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย 2. หลักคุณธรรม 
(Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ 3. หลักความโปร่งใส 
(Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้
แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระ
ราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความ
สุจริต และบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ
บริสุทธ์ิใจ 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ 
คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) 
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหาร
จัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจาก
กระท าของตนเอง และ 6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
  แนวทางปฏิบัติตามหลัก “ธรรมาภิบาล” ธรรมาภิบาลมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างชัดเจน เพราะหลักทั้ง 6 ประการ 
สามารถน ามาแปรเป็นวิธีปฏิบัติส าหรับองค์กร เพราะเมื่อองค์กรมีการปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน พนักงานก็มีความสุขมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ส่งผลให้พนักงานทุกคนรักและทุ่มเทในการท างาน และพร้อมมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของบริษัท ดังนั้น 
การน าธรรมภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบรหิารงาน จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จขององค์กรทุกประเภททุกระดบั มี 
1. การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทุกระดับจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ท าให้สังคมไทยเป็น
สังคมเสถียรภาพ พัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมและเพิ่มการมีส่วนร่วม 2. เป็นหลักการ
พื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเอผลประดยชน์ให้กับคนทุกระดับไม่ว่าคนรวยหรือคนจนในเรื่องการมีงานท า การมี
รายได้ การพัฒนาท่ีเท่าเทียมกัน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ธรรมาภิบาลช่วยลดบรรเทาหรือแก้ปัญหาถึงแม้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จะมีความรุนแรงก็ยังช่วยลดหรือบรรเทาความรุนแรงลงไป และปัญหาที่ไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีก อีกทั้งท าให้สังคมมีความ
เข้มแข็งทุกด้าน ท้ังทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม การเมือง 4. ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและส่งเสริม
ให้คนมีความซื่อสัตย์สุจิต 5. ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตยจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และมีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 6. ธรรมาภิบาลจะช่วยให้ระบบบริหารของรัฐมีความ
ยุติธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ 7. ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ 

ความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล ในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จหน่วยงานต้องด าเนินการ  ดังนี้ 1. ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น 
หมายถึง ทุกภาคในสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทย
ให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป 2. ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีต้องด า เนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ ผู้น าและเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีต้องเข้าใจมีจิตส านึก เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการด าเนินการในเรื่องนี้ 
3. หลักการและวิธีการใช้อ านาจ หมายถึง กระบวนการสร้าง การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีในสังคมใด ๆ ขึ้นอยู่กั บ
วิธีการใช้อ านาจ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผู้ใช้อ านาจและผู้ถูกใช้อ านาจหากทั้งสองผ่ายพอใจในวิธีการบริหารกินการบ้านเมือง
และสังคม ย่อมหมายความว่า สังคมนั้นมีการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 4. ด าเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีมี 4 ประการ คือ 1) ความเช่ือของผู้มีอ านาจว่าอ านาจสามารถ
แบ่งปันได้ 2) กลไกการแบ่งปันอ านาจ 3) กลไกการคานอ านาจ และ 4) ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจและการคานอ านาจ 
             ประโยชน์ของธรรมาภิบาล แยกออกตามลักษณะองค์กรได้ 2 ประเภท คือ 
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1. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐ หลักธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
บริหารจัดการเพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังท าให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการท างาน 
และยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดี
โดยรวมกับการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต หลักธรรมาภิบาลมีประโยชน์ต่อภาครัฐ 

2. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาคธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครองผู้ใต้บังคั บบัญชาที่
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาใช้ในการบริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังท าให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการท างาน และยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าบังความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการด าเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต โดย
สิ่งที่ส่งผลต่อกิจการธุรกิจ SMEs ไทยจากการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในกิจการ 
 
บทสรุป 
 
 กล่าวสรุปได้ว่าควรยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน เพื่อการบริหารจัดการองค์การ และผู้น าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและขององค์การ ในการสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธา ความภูมิใจต่อผู้ร่วมงาน มี
ความกล้าหาญในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของข้าราชการ ท าให้
งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ    
 ดังนั้นศักยภาพภาวะผู้น า ไม่สามารถท าได้หรือเรียนรู้ในวันเดียว แต่ต้องอาศัย การพัฒนา ฝึกฝน ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการตัง้เป้าหมาย ความอดทนและอดกลั้น จะเป็นจุดเรียนรู้ เริ่มต้น ของการพัฒนา ภาวะผู้น า ความส าเร็จ
คือความภูมิใจมิใช่วัตถุสิ่งของที่ได้มา ภาวะผู้น าไม่สามารถซื้อหรือหยิบยืม จากใครได้ แต่ภาวะผู้น าต้องเกิดจากการฝึกฝนและพัฒนา
ตน อย่างต่อเนื่อง ผู้น าที่ดี คือท าให้คนรุ่นหลัง อยู่รอด และ สามารถ ควบคุม คนไม่ดี ให้อยู่ใต้อ านาจ และเช่ือฟังให้ได้ ผู้น า ไม่ ใช้ 
พระเจ้า ท่ีจะคอย ช้ีแนะและท าถูกเสมอไป สมอง เพียง สมองเดียว ก็สู้สมองจากคนหลาย ๆ คนไม่ได้ 
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อิทธิพลของสังคมที่มีต่อประชาชนปัตตานี เกี่ยวกับการสร้างครอบครัว  
The influence of society on Pattani people About creating a family 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและความคิดเห็นของประชากรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับการ
สร้างครอบครัว และการเริ่มต้นชีวิตสร้างครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ กับการวางแผนการแต่งงาน การมีบุตรและการวางแผน
สร้างครอบครัว ให้อยู่ตามบริบทของสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป 
 
ค าส าคัญ: อิทธิพลของสังคม, การสร้างครอบครัว. 
 
Abstracts 
 
 This academic article aims to analyze the factors and opinions of the population in the Pattani 
province regarding family formation. And the beginning of life, creating a family of people in the area with 
marriage planning Childhood and family planning to be more complete in the context of society in the 
southern border provinces 
 
Keywords : Social influence, family building. 
 
บทน า 
 
 การครองเรือน เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ก่อ
ปัญหาให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม สิ่งที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ  สายใยแห่งความรัก ที่เป็นตัวสอดประสานสมาชิกของ
ครอบครัวให้เกิดความผูกพันเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ดังนั้น สามีภรรยาซึ่งถือว่าเป็นผู้น าของครอบครัวจึงมีความส าคัญ ในการ
ด าเนินภารกิจนี้ร่วมกัน พื้นฐานของครอบครัวในระยะแรกก็คือ การอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา การเป็นคู่ครองร่วมทุกข์ร่วมสุขของ
สามีภรรยา เป็นความมั่นคงของสถาบันครอบครัว คู่สามีภรรยาเป็นจุดเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่ส าคัญที่สุดในครอบครัว เพราะถ้า
หากความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยามีความรักใคร่เข้าใจซึ่งกันและกัน พยายามปรับตัวเข้าหากันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
ตลอดจนรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วม กันย่อมท าให้ครอบครัวนั้นราบรื่นและมั่นคง (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2546) ครอบครัว
มีบทบาทส าคัญยิ่งต่ออนาคตของสังคมเพราะการสร้างสมาชิกใหม่ให้แก่สังคมเป็น บทบาทที่ไม่มีสถาบันใดท าหน้าที่แทนสถาบัน
ครอบครัวได้ สมาชิกของสังคมจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี คุณภาพเป็นก าลังท่ีส าคัญในการสรรค์สร้างสังคม หรือจะเป็นเพียงบุคคล
ที่สร้างปัญหาแก่สังคม ก็ล้วน แต่เป็นผลมาจากการท าหน้าท่ีของสถาบันครอบครวัท้ังสิ้น หากครอบครัวเป็นครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไป 
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ด้วยสายใยแห่งความรัก สมาชิกในครอบครัวก็มักจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และตรงกันข้ามหากครอบครัวเต็มไปด้วย
ปัญหา ขาดความรัก ขาดความอบอุ่น สมาชิกของครอบครัวก็มักจะมีพฤติกรรม เบี่ยงเบนอันจะน ามาซึ่งปัญหาในสังคม (ประจักษ์ 
พันธ์ชูเพชร, 2553) ในปัจจุบันนี้ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวนับวันจะทวีความรุนแรงเนื่องจากการครอง รักของคู่สมรส ที่
มักเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดและการกระท าที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันให้ เป็ นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างคู่สมรส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พร้อมในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันท าให้เกิด ความขัดแย้งจนน าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการหย่าร้างในที่สุด การ
หย่าร้างเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของ คู่สมรสที่เคยผูกพันใกล้ชิดกัน ซึ่งอัตราค่าเฉลี่ยจากการศึกษาด้านความสัมพันธ์ของคู่สมรส
จากประเทศ สหรัฐอเมริกาพบว่า ระยะเวลา 7 ปีเป็นค่าเฉลี่ยที่คู่สมรสตัดสินใจจบความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพราะรู้สึก หมดความ
อดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของอีกฝ่าย (พันธุ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ , 2554) และในประเทศไทย จากสถิติของศูนย์ทะเบียนราษฎร์
กระทรวงมหาดไทย พบว่าอัตราการหย่าร้างมีจ านวนสูงข้ึน โดยเฉพาะใน เขตกรุงเทพมหานคร ในรอบ 10 ปีมานี้ สังคมไทยมีการ
หย่าร้างเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว หรือกล่าวได้ว่าคนไทย มีการหย่าร้าง 1 คู่ ทุก ๆ การจดทะเบียน 5 คู่โดยเฉลี่ยหย่าร้างกันช่ัวโมงละ 10 คู่ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความเปราะบางของครอบครัวไทยท่ีเพิ่มสูงขึ้น (กรมการปกครอง, 2554)  
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันท่ีเล็กท่ีสุด แต่มีความส าคัญที่สุดที่ทุก คนจะมองข้ามไปไม่ได้ ทุกครอบครัวสามารถสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวให้ เกิดขึ้นได้ ถ้าทุกคนในครอบครัวร่วมกันสร้างคน ละเล็กละน้อย และอย่ามองข้าม โดยไม่เห็นว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญ ก็อาจท าให้สัมพันธภาพในครอบครัวไม่  (ปราณี สุทธิสุคน์ , 2552) ครอบครัวอบอุ่น คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ การ มี
ครอบครัวที่อบอุ่นท าให้เราด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข คนที่มีครอบครัวอบอุ่นย่อมมีความได้เปรียบ เพราะสามารถ ท าหน้าที่ได้
เหมาะสม และท าให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตดีไปด้วย  
 ครอบครัวเป็นสถาบันท่ีส าคัญที่สุดของสังคม เป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เป็น
สถาบันที่คงทนที่สุดและยังไม่เคยปรากฏว่า สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ไม่มีสถาบันครอบครัว เพราะมนุษย์ทุ กคนต้องอยู่ในสถาบัน
ครอบครัว เนื่องจากเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มแรกที่มนุษย์ทุกคนเจอ ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโต และมีครอบครัวแยกออกมา 
ครอบครัวจะให้ต าแหน่งช่ือ และสกุลซึ่งเป็นเครื่องบอกสถานภาพ บทบาทตลอดจนก าหนดสิทธิหน้าที่ที่สมาชิกมีต่อกันและต่อ
สังคม ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งส าคัญของสังคมในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน 
ซึ่งมีการก าหนดมาตรฐานความประพฤติของครอบครัว (สุพัตรา สุภาพ, 2540: 26) ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพัน
กัน ทางอารมณ์และจิตใจมีการด าเนินชีวิตร่วมกัน รวมทั้งพึ่งพิงกันทางสังคมเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายและทาง
สายโลหิต (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2537: 15) ครอบครัว หมายถึง “กลุ่มของญาติสนิทกลุ่มหนึ่งซึ่ง
อยู่ร่วมหลังคาบ้านเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณรั้วบ้านเดียวกัน (ในกรณีที่มีบ้านมากกว่าหนึ่งหลั ง) ตามปกติแล้วครอบครัวย่อมท า
หน้าที่เบื้องต้นที่จ าเป็นต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ อย่างไรก็ดีหน้าที่บางประการของครอบครัวอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาวะความเป็นญาติของสมาชิกแต่ละครอบครัวทั้ง
แบบชีวภาพและแบบสังคมก าหนดก็ได้” (สนิท สมัครการ , 2538:1) ครอบครัวหมายถึง “ เป็นหน่วยงานย่อยพ้ืนฐานของสังคมโดย
ปกติมักประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตร ฐานะการเป็นครอบครัวเริ่มขึ้นเมื่อชายและหญิงได้ท าการสมรสกัน และด าเนินต่อไป
จนกระทั่งเกิดบุตรคนแรก คนที่สองและคนถัดๆ ไป ครอบครัวบางครอบครัวอาจไม่มีบุตรตลอดชีวิตของสามีภริยาก็ได้ และใน
ท านองเดียวกันครอบครัวบางครอบครัวก็มีเพียงบิดา หรือมารดากับบุตรเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ถึงแก่ความตายหรือหย่าร้างเลิกรากันไป” (ประสบสุข บุญเดช, 2531: 1) 
 
ความหมายของการสร้างครอบครัว 
 
 การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว (โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, 2556) เป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของบุคคลต่อ
การสร้างชีวิตและครอบครัวของตนเองตั้งแต่ก่อนสมรส เพื่อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต่อการก าหนดเป้าหมายของชีวิต การเลือก
คู่ครอง การเตรียมความพร้อมก่อนการสมรส การตรวจสุขภาพก่อนการสมรส การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด ทั้ งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างครอบครัวและท าให้สมาชิกในครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป เราต้องการก าหนดเป้าหมายของชีวิต เพื่อเป็น
การก าหนดเป้าหมายของชีวิตเป็นการวางแผนเพื่อจักการต่อชีวิตคู่และการสร้างครอบครัวของตนเอง เพราะครอบครัวเป็นพื้นฐาน
ของสังคมที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเป็นแนวทางต่อการวางแผนในอนาคตที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการก าหนด
เป้าหมายของชีวิต ดังนี้ 1) มีความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะการวางแผนหรือเป้าหมายใดๆ ในการท างานต้องมี
ความเช่ือมั่นต่อตนเอง ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดและพร้อมปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 2)  มีความฝัน เป็นจินตนาการ
อย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจต่อชีวิต นักเรียนควรมีความฝันต่ออนาคตของตนเองในเรื่องการเรียน การท างาน อาชีพ 
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การสร้างฐานะครอบครัว การรู้จักสร้างความฝันจะเป็นพลังของชีวิต ความใฝ่ฝันเป็ นแรงผลักดันที่ช่วยท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในชีวิตได้ 3)  มีความขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของบุคคลต่อการสร้างชีวิตและครอบครัว ทั้งในหน้าที่ของ
การเรียน การท างาน นักเรียนมักพบเสมอว่าผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะมีความขยันหมั่นเพียรมาก และปฏิบั ติอย่าง
สม่ าเสมอ 4) มีเพื่อนที่ดี มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันการเลือกคบเพื่อนที่ดี จะช่วยน าพาชีวิตไปในทางที่ดี ดังสุภาษิตว่ า 
“คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” 5) มีคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญในการยึดเหนี่ยวใจมนุษย์ คุณธรรมเป็น
เรื่องที่ควรฝึกหัด เพราะย่อมท าให้สังคมและตนเองเกิดสันติสุขและสงบสุข ผู้มีคุณธรรมสูงย่อมเป็นผู้ที่ควรได้รับการเคารพนับถือ 
คนจ านวนไม่น้อยที่นึกถึงแต่ฐานะความเป็นอยู่ ความสุขสบายกายของตนมากกว่าการปลูกฝังและยึดถือคุณธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการ
ท าลายสถาบันทางสังคมและขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและเพื่อนมนุษย์ 6) มีการพัฒนาตนเอง การก าหนดเป้าหมาย
ชีวิตจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อสิ่งใหม่ เป็นต้น การรู้จักพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ย่อมท าให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและเกิดความก้าวหน้าขึ้นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง 7)  ยึดถือกฎหมายจารีตประเพณีของ
สังคม ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ใช้ในสังคมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสงบสุข การก าหนดเป้าหมายชีวิตของตนต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย จารีตประเพณีหรือศีลธรรมตามข้อก าหนดทางสังคม 
 บุญเลิศ  ธงสะอาดและสมศักดิ์  บุญชุบ (2551) ศึกษาเรื่อง “ รูปแบบความเป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งและยั่งยืน : 
กรณีสิกขา 3 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี” พบว่ารูปแบบทั้ง 3 ชุมชนมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ 1) มีโครงสร้างทางครอบครัว
ขนาดใหญ่มีหลายวัย มีอิสระในการเลือกคู่ครอง การเลือกที่อยู่อาศัยมีการส ารวจและวงศ์ตระกูล 2) มีความมั่นคงทางอาชีพรายได้
ในการด ารงชีวิต 3). ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4) มีการใช้อ านาจในการแก้ไขปัญหาต่างๆในครอบครัวร่วมกัน  5) มีการ
อบรมเลี้ยงดูและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี 6) มีการเอาใจใส่ดูแลสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว  7) การสื บทอด
สถาบันครอบครัวในอนาคต 
 สมิธ  วุฒิสวัสดิ์ (2552) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนช่วงช้ัน  ท่ี 2” พบว่านักเรียนช่วงช้ัน
ที่ 2 มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับดีเหมาะสมที่สุด นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่แตกต่างกัน  
นักเรียนช้ันที่ศึกษาที่ต่างกันมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ต่างกันและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวไม่แตกต่างกัน 
 สุพัตรา  สุภาพ (2541) ศึกษาเรื่อง “สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม : ครอบครัว : ศาสนา : ประเพณี” ได้ให้
ความหมายของครอบครัวว่า เป็นสถาบันสังคมที่ส าคัญที่สุด ความคงทนมากที่สุด และเป็นสถาบันทางสังคมกลุ่มแรกที่เราทุกๆคน
จะต้องมีตั้งแต่เกิดจนเติบโตในครอบครัว โดยครอบครัวจะให้ต าแหน่ง ช่ือ นามสกุล ซึ่งเป็นเครื่องบอกสถานภาพและบทบาทใน
สังคมที่เรามีส่วนร่วมตลอดจนก าหนดสิทธิและหน้าที่ท่ีสมาชิกมีต่อกันและต่อสังคม 
 เพ็ญนภา กุลนภาดล (2547) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า” ได้ให้ความหมายของครอบครัวว่า กลุ่มบุคคลที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและได้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน มี
ความสัมพนัธ์กันทางสายโลหิต หรือกฎหมาย การแต่งงานหรือการเลี้ยงดู 
 สายจุรี  จุติกุล (2540) ในหัวข้อ “ความรักความอบอุ่นในครอบครัว” พบว่าความส าคัญของครอบครัวต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอม  และสร้างเสริมความเป็นม นุษย์ ถ้า
ครอบครัวมีพลัง  และมีความสามารถในการสร้างเสริมคุณภาพของคนและคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่แล้วชุมชนและสังคมก็จะมี
คุณภาพดีไปด้วย 
 มะลิ  อุดมภาพ (2538) หัวข้อ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3”  พบว่าพ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรแบบปล่อยปะละเลยจะท าให้เด็กรู้จักว่าตนไม่ได้รับการเอาใจใส่ขาด
ความอบอุ่นจะท าให้เด็กกลายเป็นคนชอบใช้อารมณ์ 
 สรุปได้ว่า การสร้างครอบครัว หมายถึง การอยู่ด้วยกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปท่ีมีความสัมพันธ์กันทางโลหิตหรือทาง
กฎหมาย สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวต้องมีหน้าที่ของตนเอง บุคคลที่เป็นพ่อและแม่ต้องรับผิดชอบดูแล  สร้างบรรยากาศความ
เป็นครอบครัวที่ดีและอบอุ่น หากพ่อแม่ปล่อยปะละเลยจะท าให้เด็กไม่ได้รับการเอาใจใส่ขาดความอบอุ่นกลายเป็นคนที่ชอบใช้
อารมณ์ ถ้าครอบครัวมีพลัง  และมีความสามารถในการสร้างเสริมคุณภาพของคนและคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ชุมชนและสังคมก็
จะมีคุณภาพดีไปด้วย 
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ความส าคัญของครอบครัว 
 
 ความส าคัญของครอบครัวมีอยู่ 5 ประการ ดังนี้ 
 1) ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิก การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือน
เดียวกัน มีการถ่ายโยงค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไป
ยังอีกรุ่นหนึ่ง ตลอดจนมีการพักผ่อน สันทนาการ และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน บรรยากาศ และวิธีการ อบรมเลี้ยงดู การ
อบรมสั่งสอน 2) ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม ครอบครัวเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกฝนและอบรม
ให้สมาชิกได้เรียนรู้ระเบียบสังคมหรือการขัดเกลาทางสังคม ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 3) ครอบครัวสร้างคุณภาพ
ชีวิต คุณลักษณะต่างๆ ที่บ่งช้ีถึงลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพข้างต้นนี้ ครอบครัวจะเป็นสถาบันที่จะเอื้ออ านวยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัวได้ 4) ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการพัฒนาสังคม สถาบันที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน เช่นเดียวกับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ วัฏจักรของการเกิด การเติบโต เข้าสู่วัยเรียน วัยท างาน วัยแต่งงาน วัยเลี้ยงดูลูกของ
ตนเอง วัยดูแลพ่อแม่เมื่อแก่ชราลง สอนและฝึกให้ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าท่ีในฐานะต่าง ๆ ในครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การ
เข้าไปมีบทบาท ภาระ หน้าที่และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ และ5) ครอบครัวเป็นหน่วย
วางรากฐานการปกครองในระดับต่าง ๆ ครอบครัวท าหน้าที่ปฐมภูมิที่ส าคัญที่สุดคือการให้ก าเนิดเด็ก ให้การเลี้ยงดูผู้เยาว์ ให้
การศึกษา สร้างคนให้รูจักระเบียบสังคม   
 
สถาบันครอบครัว 
 

“ครอบครัว” เป็นสถาบัน เป็นองค์กร  หรือเป็นหน่วย  (Unit) ทางสังคมที่เล็กท่ีสุด ครอบครัวก่อตั้งขึน้ด้วยสมาชิกชาย
และหญิงเพียงสองคน ได้ท าหนา้ที่เป็นบิดา-มารดาเป็นพ่อแบบ-แม่แบบท่ีถ่ายทอดและให้การศึกษาในขั้นแรกแก่สมาชิกใหม่ เป็น
เบ้าหลอมทางบุคลิกภาพ เป็นแหล่งที่จะเสริมสร้างพลังกายและพลงัใจให้แก่สมาชิกของครอบครัว ท่ีออกไปแสดงบทบาทต่างๆทาง
สังคมในสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง ครอบครัวเป็นสถาบันท่ีสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้ในทุกระดับ ท้ังด้านความ
ต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านจิตใจ และความต้องการทางด้านสังคม 
 
ความหมายของ “ครอบครัว”  
 

ครอบครัวหมายถึงกลุ่มคนตั้งแต่สองคนท่ีมาแต่งงานกัน หรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ สามี-ภรรยา อาศัยอยู่ร่วมกันในสถานท่ี
เดียวกัน อาจจะมีหรือไม่มีการสืบสายโลหิตหรืออาจจะเลีย้งดูผู้อื่นโดยการรับมาอุปการะ อีกท้ังยังอาจมีญาติพี่น้องหรือผู้อื่นมา
อาศัยอยู่ด้วยในสถานท่ีเดียวกัน 

Burgess และ Locke (1945) มีความเห็นว่า ครอบครัวควรจะมีลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 
1) ประกอบด้วยบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันโดยการสมรสหรือมีความผูกพันกันทางสายโลหิตหรือโดยการรับเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญ

ธรรม 
2) สมาชิกอยู่ภายในครัวเรือนเดียวกัน หรืออาจแยกไปต่างหาก ส าหรับสมัยปัจจุบัน ครัวเรือนสมัยใหม่จึงมีขนาดเล็ก 

ประกอบด้วยสามีภรรยาและลูกๆ 
3) ครอบครัวเป็นหน่วยโต้ตอบระหว่างบุคคล สังคมจะก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนไว้ ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียม

ประเพณีของแต่ละแห่ง สมาชิกต่างมีความรักใคร่ห่วงใยกัน สั่งสอนกัน มีจิตใจผูกพันกัน มิใช่ต่างคนต่างอยู่  
4) ถ่ายทอดรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม สมาชิกจะรับแบบแผนแห่งความประพฤติในการปฏิบัติต่อกันระหว่างสามีภรรยา บิดา

มารดากับบุตร และอาจน าไปผสมผสานกับวัฒนธรรมภายนอกครอบครัวเกิดเป็นแบบแผนของความประพฤติใหม่ที่สมาชิกน ามาใช้
เพื่อปฏิบัติต่อกันและต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดประเภทของครอบครัว 
 
ลักษณะครอบครัวประเภทต่างๆ รวมทั้งการก าหนดนับการเป็นสมาชิกและล าดับช้ันของครอบครัวแต่ละประเภทเข้าไว้ด้วยกันใน
ที่น้ี เพื่อความสะดวกในการมองภาพรวมของ “ครอบครัว” ดังนี ้
      1. ครอบครัวท่ีจัดตามล าดับการก่อตั้งและขนาดของครอบครัว การจัดประเภทของครอบครัวโดยพิจารณาจากล าดับที่มี
การก่อตั้งครอบครัว (Family formation) ของคนในรุ่นต่างๆ รวมไปถึงขนาดของครอบครัวด้วย สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
        ครอบครัวเดี่ยว คือครอบครัวท่ีถือเป็นแก่นแท้หรือแกนหลักของครอบครัวในความหมายที่แท้จริง เพราะก่อตั้ง
ขึ้นด้วยการที่คนต่างเพศสองคนตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน มีความสัมพันธ์ฉันท์สามี-ภรรยา และสืบทอดสายโลหิตด้วยการให้ก าเนิดบุตร 
หรือหากไม่มีบุตรโดยสายโลหิต ก็อาจจะมีการรับเลี้ยงดูผู้อื่นมาเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวเดี่ยวในลักษณะเช่นนี้ จะประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นแกนหลักของครอบครัว คือสามี - ภรรยา หรือ พ่อ แม่ ลูก สมาชิกมีความสัมพันธ์และผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น  มีการ
สืบทอดสายโลหิตเพียงทอดเดียว คือจากพ่อ-แม่และลูก สมาชิกในครอบครัวจึงมีจ านวนไม่มากนัก มักจะพบครอบครัวประเภทนี้ใน
สังคมเมืองหรือสังคมสมัยใหม่ บางครั้งจึงมีการเรียกครอบครัวประเภทนี้ว่า ครอบครัวสมัยใหม่ หรือ Modern Family 
       ครอบครัวขยาย  เป็นครอบครัวที่แตกแขนงจ านวนสมาชิกออกไปจากแกนเดิมของครอบครัว คือนอกจากจะ
ประกอบด้วยวงศาคณาญาติที่อาศัยร่วมอยู่ด้วย ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นที่มาสมทบในภายหลังโดยนับรวมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวด้วย สมาชิกที่เป็นบุคคลอื่นที่มาสบทบและนับรวมเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ อาจขยายจ านวนเพิ่มขึ้นด้วยการสืบ
ทอดตามสายโลหิตรุ่นต่อรุ่น หรืออาจมา สบทบเพิ่มเติมด้วยความผูกสมัครรักใคร่ บางครั้งจึงเรียกครอบครัวประเภทนี้ว่า 
“ครอบครัวร่วม” ซึ่งแบ่งออกเป็นลักษณะ คือ ครอบครัวขยายที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ครอบครัวขยายที่มีความสัมพันธ์โดย
การสมรส ครอบครัวแอบ หรือ “ครอบครัวหลายผัวหลายเมีย” ครอบครัวภาระหรือครอบครัวจ าเป็น  เป็นครอบครัวที่ฝ่ายบิดา 
หรือมารดาไม่อาศัยอยู่ด้วยในครัวเรือนเดียวกัน แยกไปอยู่ต่างหาก ด้วยเหตุผล 
ความจ าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     2. ครอบครัวท่ีจัดแบ่งประเภทตามการสืบสายโลหิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้ 
        - ประเภทสืบสายโลหิตจากทางฝ่ายบิดา  
        - ประเภทสืบสายโลหิตจากทางฝ่ายมารดา   
 3. ครอบครัวท่ีจัดแบ่งประเภทตามที่อยู่อาศัยของคู่สมรส จัดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ    

- ครอบครัวที่อยู่อาศัยกับฝ่ายหญิง  
 - ครอบครัวที่อยู่อาศัยกับฝ่ายชาย  

   - ครอบครัวที่แยกอาศัยอยู่เป็นเอกเทศหรือครอบครัวอิสระ  
4. ครอบครัวท่ีจัดแบ่งตามอ านาจของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว แบ่งได้ดังนี้  
   - ครอบครัวที่ยกให้สามีเป็นใหญ่  

- ครอบครัวที่สามี และภรรยามีอ านาจเท่าเทียมกัน  
5. ครอบครัวท่ีจัดแบ่งลักษณะของการสมรสเป็นการจัดแบ่งประเภทของครอบครัวตามลักษณะของการร่วมใช้ชีวิตแบบสามีภรรยา 
แบ่งเป็น  ครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว เป็นครอบครัวที่คู่ครองทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงต่างก็ยึดมั่นในการครองชีวิตคู่
กับคู่ครองของตน ครอบครัวหลายผัวหลายเมีย เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่ฝ่ายชายหรือหญิงอาจมีคู่ครองอยู่ร่วมกันในครัวเรือน
เดียวกันฉันท์สามีภรรยา ครอบครัวหนึ่งชายหลายหญิง สามีมีภรรยาได้หลายคน ชายเป็นใหญ่ในครอบครัว บุตรที่เกิดขึ้นจากภรรยา
ทั้งหลายในครัวเรือนนั้นใช้นามสกุลบิดาและภรรยาอาจเป็นพี่น้อง เป็นญาติ หรือมาจากต่างครอบครัวกันก็ได้ ครอบครัวหนึ่งหญิง
หลายชาย ภรรยามีสามีได้หลายคน สามีของหญิงอาจเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน เป็นญาติสนิทกัน หรือมาจากต่าง
ครอบครัวกันก็ได้ เด็กที่เกิดมาใช้นามสกุลฝ่ายหญิง มักเกิดขึ้นในสังคมด้อยพัฒนา และ ครอบครัวหลายหญิงหลายชาย 
 
ความส าคัญของครอบครัว  
 

ครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัวเป็น
สถาบันสังคมที่เล็กท่ีสุดแต่เป็นสถาบันที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวให้การ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว เพราะครอบครัวเป็น
สถาบันแรกที่ให้การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระท า ความคิด ความรู้สึก เรียกโดยรวมว่า ช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพ
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ของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคม สังคมไทยในอดีต สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวจะมีความใกล้ชิดสนิท
สนมมีความผูกพัน มีสัมพันธภาพแน่นแฟ้น มีความเคารพนับถือ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลกันอย่างทั่วถึง มีการติดต่อไปมาหาสู่หมู่
ญาติพี่น้องสม่ าเสมอ ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย คือเป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยญาติพี่น้องของสามีหรือ
ภรรยา เช่น พี่ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น อยู่ร่วมในครอบครัวด้วย ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในสังคม ส่งผลให้สภาพ
ครอบครัวไทยในอดีตเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ครอบครัวปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยว จะมีเฉพาะสามี 
ภรรยา บุตร และอาจมีผู้ช่วยท างานบ้าน พ่อแม่ลูก ไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกันมากนัก เพราะจะต้องออกไปหารายได้นอกบ้าน มา
ช่วยจุนเจือครอบครัว ลูกต้องจ้างคนอื่นเลี้ยง หรือให้ญาติดูแล หรือต้องฝากเข้าโรงเรียนก่อนวัยเรียน การไปมาหาสู่กับญาติพี่น้อง
น้อยลง ความผูกพัน ความเอาใจใส่ซึ่งกันและภายในครอบครัวลดลง สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ “กลุ่มเพื่อนมีความส าคัญมากกว่า
ครอบครัว” ถ้าได้ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่ไม่ดีเป็นคนเลวร้าย ปัญหาอื่นๆ อาจตามมา เช่น ติดการพนัน ยาเสพติด ซ่องโจร ส าส่อน
ทางเพศ ก่ออาชญากรรม เป็นต้น สภาพที่เกิดขึ้นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว” ซึ่งสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ ความแตกแยกของพ่อแม่ในการครองชีวิตคู่ ความไม่สนใจ ใส่ใจดูแลลูก การทุ่มเทให้กับการท ามาหากิน หรือสิ่ง
อื่นๆ มากกว่าลูก ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เด็กในครอบครัวรู้สึกขาดความมั่นคง ขาดความรักความอบอุ่นและขาดรูปแบบท่ีเหมาะสมที่จะ
ยึดเป็นแนวทางได้ ท าให้เด็กมีโอกาสง่ายต่อการเดิน “หลงทางชีวิต” ครอบครัวจึงเป็นสถาบันสังคมที่ส าคัญที่สุดในการสร้าง
รากฐานอนาคตให้กับมวลสมาชิก ซึ่งสมาชิกของครอบครัวจะมาเป็นสมาชิกของสังคมต่อไป อาจเขียนเป็นแผนภาพของครอบครัวที่
มีผลกระทบต่อสังคมได้ดังนี้ จะเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นรากฐานท่ีส าคัญของสังคม ถ้าครอบครัวเข้มแข็งอยู่ได้อย่างมีความพอดี   มี
ความสุขตามอัตภาพของแต่ละครอบครัว พออยู่พอกินและมีอยู่มีกิน ครอบครัวก็จะสร้างสมาชิกของครอบครัวที่ดีและมีคุณภาพต่อ
สังคม 
 
หน้าที่ของครอบครัว  
 
 ส่วนหน้าที่ของครอบครัวมีอยู่ 5 ประการดังนี้ 

1) ตอบสนองความต้องการด้านร่างกายโดยจัดหาสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ า  ท่ีอยู่อาศัย เสื้อผ้า เป็นต้น 
รวมทั้งการดูแลสุขภาพเมื่อจ าเป็น  

2) ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ ์โดยการให้ความรักความเอาใจใส่ให้แก่สมาชิกในครอบครวั ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะ
ท าให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจ มีคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพมั่นคง เนื่องจากได้รับความรักความอบอุ่น
ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์อย่างเหมาะสม  

3) เลี้ยงดู อบรมสมาชิก ให้สามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมเป็นคนดีของสังคม โดยการอบรมสั่งสอ นให้
ค าแนะน าดูแลความประพฤติของสมาชิก เพื่อน าความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต  

4) สืบเชื้อสายหรือการผลิตสมาชิกใหม่เป็นผู้สืบสกุลให้แก่สังคม โดยการท างาน มีบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ครอบครัวมี
บทบาทสร้างสมาชิกใหม่ท่ีมีคุณภาพสู่สังคม  

5) สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพของสังคม โดยการเตรียมสมาชิกที่อยู่ในวัยอันสมควรได้เข้าสังคม และ
สนับสนุนให้สมาชิกของครอบครัวมีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
บทบาท หน้าที่ของสถาบันครอบครัวที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  
 

1) บทบาท หน้าที่ในการก าหนดสิทธิของบุคคล ชายหรือหญิง เมื่อแต่งงานอยู่กินถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทั้งสองสามี 
ภรรยา ย่อมต้องมีสิทธิตามกฎหมาย มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน ผู้อื่นไม่สามารถละเมิดสิทธิอันชอบธรรมลักษณะนี้ได้ 
สิทธิตามกฎหมายนี้เป็นที่ยอมรับท้ังในกฎหมายและจารีตประเพณี  

2) บทบาท หน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สมาชิกภายในครอบครัว การที่ชายและหญิงแต่งงานกันตามกฎหมาย 
ย่อมต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน ฉันสามีภรรยา เมื่อมีบุตรเกิดขึ้นมา บุตรนั้นย่อมเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนทั้งสองครองรักร่วมกันตลอดไป หน้าที่ของสามีย่อมต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นพ่อบ้านที่ดี ประกอบ
สัมมาอาชีพ เลี้ยงดูครอบครัวตามสมควรแก่ฐานภาพ ภรรยาก็ต้องมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่สามีและบุตร เป็นแม่บ้านที่ดี รักและเทิดทูน
สามี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ข้อส าคัญอย่างยิ่งก็คือสามีภรรยาย่อมต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้บุตรของตนเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป  
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3) บทบาท หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน สมาชิกที่เกิดใหม่ในครอบครัว และถ่ายทอดความรู้และเป็นธุระจัดหาที่เล่า
เรียนให้แก่บุตร ตลอดจนการกระท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้บุตรเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และน าความรู้ ความสามารถ
จรรโลงสังคมให้พัฒนาสืบต่อไป  

4). หน้าที่ในการก าหนดสถานะทางสังคมให้แก่บุตร เมื่อบุตรเกิดมาในครอบครัว สถานภาพเบื้องต้น ได้แก่ การก าหนด
เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น อีกท้ังสถาบันครอบครัวยังมีหน้าที่ในการก าหนดสถานภาพแห่งการเป็นบุตรสมาชิกเกิดมาด้วยทั้งนี้ย่อมมี
ผลตามกฎหมายในการสืบต่อการเป็นทายาทของบิดา มารดา เกี่ยวกับมรดก ซึ่งพึงมีพึงได้ในอนาคต 
 
บทบาทหน้าที่ของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว  
 

ครอบครัวถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม อันประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก (บุตรธิดา) และถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทรัพยากรมนุษย์หรือเรียกกันว่า “คน” นั้นเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ พ่อแม่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรธิดา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ตามพัฒนาการในแต่ละวัย 
พ่อแม่ คือ ผู้อยู่ใกล้ชิดและมีหน้าท่ีหลักในการ เลี้ยงดูบุตรธิดาให้เจริญเติบโต ให้การศึกษา อบรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีหลักการ
และเหตุผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีรู้จักข่มใจตนเองมีความ อดทน อดกลั้น อดออม พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง และอดทน เพื่อให้บุตรธิดานั้นสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง มีความสุข และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นไดท้ าประโย
ชนเพื่อสังคมและประเทศสืบต่อไปได้ (เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542) 

1) ให้ความคุ้มครองและปกป้องครอบครัว โดยธรรมชาติผู้ชายถูกสร้างมาให้เข้มแข็งทางด้านร่างกายมากกว่าผู้หญิงอยู่
แล้ว พ่อบ้านจึงต้องท าหน้าที่เป็นเสาเอกท่ีค้ าชูบ้านให้เกิดความมั่นคง และเป็นโครงบ้านที่มีความแข็งแรง ทนต่อลมฟ้าอากาศที่มา
กระทบ ครอบครัวท่ีมีพ่อบ้านเข้มแข็งจึงมีความมั่นคงปลอดภัยจากอันตรายภายนอก  

2). ให้การค้ าจุนเกื้อหนุนเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้วรายได้หลักของครอบครัวมักมาจากพ่อบ้าน แม้ว่าบางครอบครัวแม่บ้าน
จะมีรายได้มากกว่า แต่ก็ไม่ควรเป็นข้ออ้างให้พ่อบ้านไม่ต้องค้ าจุนครอบครัว เพราะหน้าที่ในด้านนี้จะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตัวพ่อบ้านเอง และสร้างทัศนคติที่ดีของคนในครอบครัวต่อพ่อบ้าน  

3) เป็นที่พ่ึง ท่ีปรึกษาในยามต้องการ พ่อบ้านควรให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัวในกิจการต่างๆ ที่มีความจ าเป็น เช่น 
การไปรับไปส่ง การพาไปหาหมอเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ความสนใจฟังทุกข์สุขต่างๆ เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
ฯลฯ  

4) ให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว พ่อบ้านควรดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวด้วยความรักและความเอื้ออาทร มี
ความจริงใจ และความเสียสละ สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม สามารถตอบสนองความต้ องการคนใน
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ตลอดไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์กับแม่บ้านในระดับที่เหมาะสมบนรากฐานของความรัก  

5) เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก พ่อบ้านที่ดีย่อมสร้างศรัทธาให้แก่ลูก ท าให้เกิดการเลียนแบบและรับเอาค านิยมที่ดี 
ตลอดจนคุณธรรมต่างๆ ไว้ในบุคลิกภาพ เป็นรากฐานของพัฒนาการที่ดีตั้งแต่ต้น  ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆ ในสังคมได้ 
มีเจตคติที่ดีต่อชีวิตและมองโลกในแง่ดี มีความมั่นคงในจิตใจ ไม่หวั่นไหวเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบ เป็นการสร้างพื้นฐานของ
สุขภาพจิตที่ดีตั้งแต่ วัยเด็ก  

6). ให้เกียรติและเคารพในสิทธิของคนในครอบครัว พ่อบ้านควรให้เกียรติและยกย่องแม่บ้านท้ังต่อหน้าและลับหลัง ไม่ท า
ในสิ่งที่เป็นการทรยศคดโกง การไปในงานสังคมหรือเที่ยวเตร่ก็ควรให้เกียรติแม่บ้านในการเลือกที่จะไปด้วยไม่บีบบังคับให้คนใน
ครอบครัวต้องท าตามใจตน โดยที่เขาไม่ต้องการให้สิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจ และเลือกทางเดินชีวิตในแนวที่เห็นว่าเหมาะสมกับ
เขา หากไม่เห็นด้วยก็ควรช้ีแจงแสดงเหตุผลเพื่อให้เขาคล้อยตาม 
 
บทบาทหน้าที่ของแม่ต่อครอบครัว  
 

1) แม่คือผู้สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว พ่อ
มิใช่บุคคลที่งดเว้นจากงานบ้าน เป็นบุคคลพิเศษ การกระท าเช่นนี้เป็นการทอดทิ้งสมาชิกครอบครัวคนส าคัญไป ในอดีตกาลงาน
บ้านส่วนใหญ่ตกเป็นหน้าท่ีของผู้เป็นแม่บ้านแต่เพียงผู้เดียว บางบ้านอาจมีลูกจ้างช่วยแบ่งเบาภาระ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป แม่บ้าน
เริ่มออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น และลูกจ้างท างานบ้านเริ่มหายาก งานบ้านจึงเป็นภาระที่คนในครอบครัวทุกคนต้องมีส่วน
ช่วยกัน และไม่ถือเป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะอาจเรียกได้ว่าหมดยุคที่จะมาถือว่างานบ้านเป็นงานผู้หญิง งานอาชีพเป็นงาน
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ผู้ชายอีกต่อไป จริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานซักผ้า รีดผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน ท ากับข้าว เลี้ยงลูก ทุกคนควรมีส่วนท าได้ทั้งนั้น ใน
ครอบครัวที่ดีสมาชิกทุกคนควรช่วยกันท าโดยไม่ต้องการเกี่ยงกันว่าใครท ามากท าน้อย แต่เมื่อใครว่างก็ช่วยกันท า ท าด้วยความ
ปรารถนาดีที่จะให้คนที่ตนรักไม่ต้องรับภาระมากเกินไป เช่น พ่อบ้านช่วย เลี้ยงลูก ซักผ้า เพราะไม่อยากให้แม่ล าบาก ลูกท างาน
บ้านเพราะไม่อยากให้พ่อแม่เหน็ดเหนื่อย เช่นนี้จึงจะเป็นความรักความเห็นใจกันอย่างแท้จริง  

2). แม่คือผู้ป้องกันความแตกแยกของครอบครัว ความสุขของครอบครัวเกิดจากแม่เป็นผู้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาไม่เอาแต่
ใจของตนเอง แก้ปัญหาครอบครัวด้วยเหตดุ้วยผล มีสติที่จะกระท าด้วยความรู้สกึถึงความเป็นสขุของครอบครัวเป็นหลัก แม่ต้องเป็น
กาวใจป้องกันการแตกแยกในครอบครัว  แม่ไม่ควรเอาแต่ใจตัวเอง กระท าตนเป็นคนน่าเบื่อ ท าให้บ้านมีแต่ความหวาดระแวง การ
ทะเลาะเบาะแว้ง ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในทันที  

3) แม่คือผู้สร้างสานความผูกพันของครอบครัว ในครอบครัวมิได้มีเฉพาะแต่พ่อแม่และลูก แต่ถ้าหมายถึงญาติของแต่ละ
ฝ่ายด้วย แม่ต้องอดทนและปรับตัวให้เข้ากับญาติของฝ่ายพ่อเพื่อแสดงความเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันแก่ลูก อีกทั้งสร้างความ
สบายใจให้กับพ่อ ผู้ที่เป็นแม่จะต้องใจกว้าง ไม่สร้างความหงุดหงิดในครอบครัวจาการมีปัญหากับญาติฝ่ายพ่อ 
 
ความหมายของอิทธิพลของสังคม 
 

อิทธิพลของสังคมนั้นสะท้อนให้สิ่งที่ท าให้สังคมนั้นเจริญหรือเสื่อมลงท าให้ผลสะท้อนถึงว่าการสร้างครอบครัวจะคงอยู่
สันติตามบริบทของพื้นที่ได้ในที่น้ีจะกล่าวถึงอิทธิพลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารคือปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตของสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง
ที่เรียก ว่า มนุษย์ มนษุย์เริ่มมีการติดต่อกันมาช้านาน ทั้งการเผชิญหน้าโดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อซึ่งยังคงมี
ไม่มากนัก และยังไม่ทันสมัยเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะ ทุกวันนี้สื่อถูกสร้างขึ้นเหลือคณา จนบางครั้งตัวมนุษย์เองยังต้องวิ่งตาม ทัน
บ้าง ไม่ทันบ้าง โดยธรรมชาติของมนุษย์คือการด ารงชีพผ่านสังคม พร้อมกันนั้นยังใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้
นยิ่งขึ้นไป อีก เปรียบเสมือนกาวท่ีคอยประสานภาพแต่ละภาพท่ีเฟ้นตัวเองหรือโดนเลือกเฟ้นให้ ต้องมาอยู่รวมกัน กลายเป็นภาพที่
สมบูรณ์ในที่สุด (อิทธิพลของสื่อในสังคมปัจจุบัน,(ออนไลน์), http://taweenunsangto.blogspot.com/) 

จะเห็นได้ว่าเหตุแห่งการด ารงชีวิตในลักษณะนี้จึงหนีไม่พ้นท่ีจะต้องมีสื่อเพื่อใช้สื่อ สารกันในกลุ่มกับนอกกลุ่ม และนับวัน
อิทธิพลของเจ้าสื่อเหล่านี้นี่เองที่เริ่มจะคล้าย เข็มทิศที่คอยก าหนดวิถีชีวิตให้กับมนุษย์แบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ในอดีตสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ล้วนแต่เคยอยู่ในยุคที่รุ่งเรื่องมาแล้วทั้งนั้น จนกระทั่งปัจจุบันสื่อต่างๆ ก็ยังคงรุ่งเรืองอยู่ เพียงแต่เริ่มมีโทรคมนาคม สื่อ
ออนไลน์ เสริมเข้ามากลายเป็นโครงข่ายสลับซับซ้อน และหลายครั้งกลับดูวุ่นวายเข้าไปแทนที่ มีสื่อสิ่งพิมพ์ เกิดเพราะมนุษย์รู้จัก
ผลิตภาษาข้ึนมาใช้เอง ภาษาท่ีมีความคิดเป็นกระบวนการหลัก สื่อชนิดนี้จึงยังคงความขลังถึงปัจจุบัน มีสื่อวิทยุ คือ สื่อท่ีเปิดรับง่าย
ที่สุด เพราะแม้กระทั่งผู้ไม่รู้หนังสือก็สามารถท าความเข้าใจได้ สื่อโทรทัศน์คือสื่อที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ ความเข้าใจง่ายที่สุด สื่อ
ชนิดนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมาก อีกสื่อที่ลืมไม่ได้ สื่อโทรคมนาคม เพราะความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ คือความปรารถนาของ
มนุษย์ในการรับสื่ออย่างแท้จริง มีสื่อออนไลน์ คือเครื่องมือที่ย่อโลก แต่มันก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย หน าซ้ าที่อันตรายที่สุด 
ณ เวลานี้ และสื่อข้อความทางโทรศัพท์ ด้วยความสะดวกสบายเวลารับข้อมูล สื่อชนิดนี้จึงสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุดใน
เวลานี้ดังนั้นสื่อ ทุกชนิดจึงล้วนเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ของผู้ที่ต้องการมันสามารถเข้า มามีอิทธิพลต่ อชีวิตมนุษย์ในทุก
ด้าน และแทบทุกคน 

เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ เวลานี้อิทธิพลของสื่ออาจแทรกซึมเข้ามาในตัวทั้งภายในและภายนอก ภายในคงต้องพูดถึงเรื่อง
จิตใจ ความคิด ท่ีผ่านการรับสื่อ จนมีกระบวนการของจิตใต้ส านึกท่ีเปลี่ยนไป ชอบเก็บตัว อารมณ์รุนแรง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นบริโภคสื่อท่ีไม่ดีมากเกินไปหรือเป็นสื่อท่ีดี แต่ผิดวิธีนั่นเองส่วนปัจจัยภายนอก 

ดังนั้นเห็นได้ชัดจากองค์รวมของบุคคลที่กล่าวข้างต้นเมื่อได้มาอยู่รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
ผลสรุปของการรวมครั้งนี้แน่ชัดว่า จะต้องประกอบไปด้วยความไม่ดีมากกว่าดีอย่างแน่นอนเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ มนุษย์เองไม่
ทันได้ระแวดระวังไว้ก่อนนั่นเอง สื่อในปัจจุบันจึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมากถึงมากที่สุด มิหน าซ้ ายังกลายมาเป็นดาบสองคม 
ที่มีประโยชน์มากมายพร้อมโทษเหลือร้ายอีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากอิทธิพลของสื่อนี้เอง เริ่มเด่นชัด
ขึ้นเมื่อเจ้าสื่อเหล่านี้เริ่มส่งผลร้ายมากกว่าดีในบางครั้ง เพราะมนุษย์มักมองแต่ประโยชน์ และด้านดีของมัน จนมาสะดุดเมื่อได้รับรู้
ว่ามันได้ส่งผลร้ายกลับมาแล้ว  เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารถึงกันในยุคปัจจุบัน ระยะแรกเราต้องยอมรับว่าสื่อชนิดนี้มี
อิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมของเรา จริง ๆ เพราะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาย่อโลกของเรา ท าให้พวกเราติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่าง
รวดเร็ว การสืบค้น หาความรู้ทางสื่อชนิดนี้ถูกน ามาใช้อย่างเข้มข้น จวบจนกระทั่งผลร้ายของมันเริ่มปรากฏตัวและดูทีท่าว่าจะแก้ได้
ยาก และไม่ระแวดระวังในดาบเล่มนี้อย่างพอสมควรนั่นเอง เด็กๆจะให้ความสนใจกับสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก และบางครั้งก็
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มากจนพวกเค้าคิดว่าในโลกนี้ของพวกเขามีเพียงตัวเค้าเองกับ อินเตอร์เน็ต ทุกอย่างที่ผ่านประสาทตา ผ่านระบบความคิด จากสื่อ
ชนิดนี้ได้ชักน าให้เกิดความเช่ือจนกระทั่งส่งผลร้ายแก่ตัวพวกเขาเอง ดังเช่นการเช่ือในข่าวสารจากอินเตอร์ ความบันเทิงที่น าไปสู่
ความผิดศีลธรรม การติดต่อสัมพันธ์ท่ีต้องใช้ความจริงใจแต่ก็มีคนจ านวนมาก สวบบทซาตานระหว่างที่ใช้สื่อชนิดนี้อยู่อย่างมีสติก็ได้ 
 
บทสรุป 
 
 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อประชาชนปัตตานี เกี่ยวกับการสร้างครอบครัว เป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของบุคคลต่อการ
สร้างชีวิตและครอบครัวของตนเองตั้งแต่ก่อนสมรส เพื่อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต่อการก าหนดเป้าหมายของชีวิต การเลือก
คู่ครอง การเตรียมความพร้อมก่อนการสมรส การตรวจสุขภาพก่อนการสมรส การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างครอบครัวและท าให้สมาชิกในครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป เราต้องการก าหนดเป้าหมายของชีวิต เพื่อเป็น
การก าหนดเป้าหมายของชีวิตเป็นการวางแผนเพื่อจักการต่อชีวิตคู่และการสร้างครอบครัวของตนเอง เพราะครอบครัวเป็นพื้นฐาน
ของสังคมที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเป็นแนวทางต่อการวางแผนในอนาคตที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการก าหนด
เป้าหมายของชีวิตที่ดีขึ้นไป  
 ดังนั้นอิทธิพลของสังคมมีผลต่อการสรา้งครอบครัวในจังหวัดปตัตานมีากโดยเฉพาะสื่อออนไลนต์่างๆทีเ่ผยแพรเ่ข้ามาอย่าง
ไม่หยดุยั้งโดยเฉพาะสังคมและวัฒนธรรมที่ต้องควบคูไ่ปกับการด าเนนิการทางการเมือง เพราะการด าเนินการทางการเมืองคือปัจจัย
หนึ่งในการแสดงซึ่งทัศนคติ ความคิด และความเจริญของมนุษย์ การปกครองคนไม่ว่าจะใช้ระบอบใดก็ตาม ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือท่ีเรียกว่า สื่อ เป็นเครื่องมือหลัก ไม่ว่าจะเป็นการปราศรยั การโฆษณาชวนเช่ือ การออกกฎหมาย การออกค าสั่งต่างๆ สื่อ
ล้วนมีความจ าเป็นทั้งสิ้น ยิ่งไปกวา่นั้นหากอุณหภมูิทางการเมืองเข้าสู่องศาที่สูง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหาเสียง การเกิดความไมส่งบ
ในประเทศ หรืออ่ืนๆ ฝ่ายที่ครอบครองสื่อมากกว่า ผู้มีอ านาจใช้ สามารถคลอบคลุมทั้งสังคมและวัฒนธรรมได้ทุกภาคส่วนแตเ่นื้อ
แท้ของรายละเอียด กลับมีนัยยะซอ่นเร้น ซ่อนความชั่วร้าย เห็นแกต่ัว ท้ายท่ีสุด ประเทศหรือสังคมนั้นจะต้องพบพานแต่ความวิบตัิ
เป็นแน่เรารู้จักเฉลียวใจ และคนส่วนใหญ่ในสังคมเริ่มรู้ตัวว่าหากปล่อยให้ผู้น าของพวกเขาครอบครองสื่อ ต่อไป พวกเราจะต้อง
เดือดร้อน กค็วรจะเปลีย่นอากัปกิริยาที่คล้ายการตื่นจากฝันได้แล้ว จากนั้นใช้ความเข้มแข็งในสังคมและวัฒนธรรมของตนที่มีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ เพียงเท่านี้ อิทธิพลสื่อท่ีถูกน ามาใช้ครอบง าก็จะเสื่อมสลายเมื่อไร้ซึ่งการสนองตอบอย่าง เป็นธรรมดาท้ายสุดมัน
ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วว่าจะปล่อยใหส้ื่อมีอิทธิพลต่อเรา แบบน้ีต่อไปหรือจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผูม้ีอทิธิพลต่อสื่อโดยการเลือกเฟ้น 
สื่อแท้และท าลายสื่อเทียมออกไป
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอการเขียนบทความในรายวิชาเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เพื่อให้
เข้าใจถึงความหมายของบทความวิชาการ บทความที่ดีเป็นยังไงลักษณะของบทความที่ดี ข้ันตอนการเขียนบทความ การเผยแพร่
บทความวิชาการ และเคลด็ไม่ลับ 10 ข้ันตอนสู่ความส าเร็จของการเขียนบทความท าให้ผูส้นใจและผู้ทีศ่ึกษาการเขียนบทความไดรู้้
วิธีเคล็ดลับในการเขยีนบทความทีเ่ป็นมืออาชีพมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : บทความวิชาการ , ความส าเร็จของการเขียนบทความ. 
 
Abstract 
 
  This article presents the writing of articles in the course of higher education in the Pattani Buddhist 
College. To understand the meaning of academic articles How good is the article? The appearance of the 
article is good. Article writing process Dissemination of academic articles And 10 secret tips for the success of 
article writing, making those interested and those who study article writing know how to write more 
professional articles.  
 
Keywords: academic article, success of article writing 
 
บทน า 
 
 การเขียนบทความในรายวิชาเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคหรือวิธีการในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและ
ภาคนิพนธ์ การน าเสนอบทความวิชาการบทเวทีระดับชาติ อีกท้ังเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สกอ. (รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิชและพระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, 2561) โดยที่บทความทางวิชาการนี้มีความส าคัญทั้งต่อตัวนิสิตและต่อ
สังคม ในด้านความส าคัญต่อตัวนิสิตนั้น บทความทางวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวของนิสิตในการติดตามความรู้และ
วิทยาการใหม่ ๆ ในแวดวงการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการจัดระบบความคิดและการน าเสนอบทความวิชาการบทเวที
ระดับชาติ ส่วนในด้านความส าคัญต่อสังคม บทความทางวิชาการที่เขียนโดยนิสิตนั้น ได้น าเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่าง 
ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่นิสิตจะต้องมีความรู้
                                                             

* ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา คงขันธ ์อาจารย์ประจ าคณะมุนษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  † อาจารย์ประจ ารายวิชาเทคนิคระดับอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 

‡ อาจารย์ประจ ารายวิชาเทคนิคระดับอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
§ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
** อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ โดยที่รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มีกุศล. (2560) ได้กล่าวถึงการเขียนบทความทาง
วิชาการว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ (มีทั้งความรู้และลีลาในการเขียน) ดังนั้น นิสิตแต่ละคนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เพียงพอในการ
เขียนบทความแต่ละเรื่อง ต้องฝึกฝนในการน าข้อมูล ข้อความ ตลอดจนความเห็นของนักวิชาการด้านนั้น ๆ เพื่อเรียบเรียงถ้อยค า
และเนื้อหาให้เป็นระบบและถูกต้องตามอักขรวิธีและพจนานุกรม โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและได้รับความรู้ 
ตลอดจนความคิดเห็นท่ีเป็นเหตุเป็นผล จึงต้องอาศัยข้อมูลใหม่ ๆ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานเพื่อให้มีความถูกต้องและทันสมัย
อยู่เสมอ เพราะฉะนั้น การเขียนบทความวิชาการจึงมีความส าคัญทั้งต่อผู้เขียนเองในอันที่จะพัฒนาไปเป็นนักวิชาการที่มีช่ือเสียง
ระดับมืออาชีพและมีความส าคัญต่อผู้อ่านในการให้เขาได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เช่นเดียวกัน 
 
ความหมายของบทความวิชาการ 

 
 บทความวิชาการ (academic article) เป็นข้อเขียนเชิงสาระที่ผู้เขียนตั้งใจหยิบยกประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หรือวิพากษ์ ทัศนะหรือแนวคิดเดิม และหรือ
น าเสนอหรือเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้อ่าน เปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยน แนวคิด ความเช่ือมาสู่แนวคิดของผู้เขียน บทความ
วิชาการเน้นการให้ความรู้เป็นส าคัญและต้องอาศัยข้อมูล ทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง และเหตุผลที่พิสูจน์ได้เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผู้อ่าน  
 วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะต้องการให้ ผู้อ่านได้รับ ความรู้
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติวิธีการแก้ปัญหาข้อคิด แรงบันดาลใจ ข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ ในการเขียนบทความวิชาการ
แต่ละครั้งผู้เขียนควรจะก าหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนให้ชัดเจน ว่าต้องการให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากบทความในด้ านใด 
เพราะในการเขียนบทความทางวิชาการถึงแม้จะ เป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจมีวิธีการน าเสนอแตกต่าง ๆ กัน หากผู้เขียนมีวัตถุประสงค์
ในการเขียนต่างกัน ในการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการนั้น ผู้เขียนจะต้องตอบค าถามตามหลัก 5  W 1 H 
ก่อนที่จะ ท าการเขียนบทความวิชาการเพื่อเป็นแนวในการก าหนดทิศทางของการเขียนและรูปแบบวิธีการน าเสนอ เนื้อหาใน
บทความวิชาการดังกล่าว โดยที่หลัก 5 W 1 H ได้มาจาก Rudyard Kipling ใน “Just So Stories” ซึ่งเป็นบทกวีประกอบเรื่อง 
“The Elephant’s Child” โดยเปิดเรื่องด้วย “I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their 
names are What and Why and When And How and Where and Who.”และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่วิธีแก้ปัญหา 5 W 1 H ถูก
เรียกว่า “Kipling Method” ซึ่งวิธีนี้จะช่วยในการส ารวจปัญหาโดยการท้าทายด้วยค าถาม  
 ในการน าหลัก 5 W 1 H มาใช้ในการประกอบการเขียนบทความวิชาการนั้น จะต้องส ารวจเป็นอันดับแรกคือ Who “ว่า
จะเขียนให้ใครอ่าน” ผู้เขียนบทความ วิชาการจะต้องทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าบทความดังกล่าวจะน าเสนอให้กลุ่มผู้อ่านที่
เป็นกลุ่มหลัก คือ ใคร เช่น ต ารวจ ทหาร นักการเมือง นักวิชาการ หรือประชาชนทั่ว ๆ ไป เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากจะได้ก าหนด
วิธีการน าเสนอและเรื่องได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องและการยกตัวอย่างในเนื้อหาให้
สอดคล้องกับผู้อ่าน ต่อมา คือ What “จะเขียนเรื่องอะไร” หลังจากที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะเขียนบทความวิชาการ
ให้กับใครอ่าน ค าถามต่อมาที่ต้องตอบก็คือ จะเขียนเรื่องอะไร ซึ่งเรื่องที่จะเขียนนี้จะต้องสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านด้วย และเมื่อ
ทราบแล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไร ต่อมา คือ Where “จะเขียนเพื่อเผยแพร่ที่ไหน” ส าหรับแหล่งที่จะเผยแพร่นั้นก็มีความส าคัญ 
เพราะแหล่งเผยแพร่แต่ละแห่งจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือมีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ เช่น เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์หรือวารสารบันเทิงลักษณะการเขียนบทความวิชาการจะแตกต่างกัน นอกจากนี้รูปแบบของการเขียน 
การอ้างอิง ล าดับหัวข้อของบทความที่เสนอผ่านแหล่งต่างๆ ก็จะแตกต่างกันด้วย ต่อมาก็คือ When “เวลาที่จะน าบทความลง
เผยแพร่คือเมื่อใด” การรู้ช่วงเวลาที่จะเผยแพร่บทความนับเป็นประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากบทความบางเรื่องหาก
น าเสนอในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน หรือหากน าเสนอพ้นช่วงเวลาที่ควรน าเสนอแล้วบทความ
นั้น ก็อาจจะได้รับความสนใจน้อยหรือไม่มีใครอ่านเลยก็ได้ เช่น หากจะน าเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ประเด็นที่ควรค านึงถึงใน
การจัดท ารัฐธรรมนูญ” ควรน าเสนอบทความดังกล่าว ในช่วงก่อนที่จะมีการจัดท ารัฐธรรมนูญ หรือ ช่วงเวลาที่ก าลังมีการจัดท า
ฉบับ “ร่าง” แต่หากเขียนบทความดังกล่าวหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว เรื่องดังกล่าวจะดูล้าสมัยไป แต่
สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนช่ือเรื่องเป็น “ขัน้ตอนการจัดท ารัฐธรรมนูญ” หรือ “ประเด็นท่ีคนไทยควรรู้ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม”่ แทนเรื่องเดิม เป็นต้น และสุดท้าย Why “จะน าเสนอเรื่องนี้ท าไม” นอกจากผู้ที่จะเขียนบทความวิชาการจะต้องตอบค าถาม 
Who What Where และ When แล้วจะต้องอธิบายถึงเหตุผลของการเขียนบทความวิชาการว่าจะเขียนเรื่องดังกล่าวท าไม ซึ่งจะ
เช่ือมโยงถึงค าถาม Who What Where และ When เช่น จะเขียนเพื่อใช้สอนนิสิต นักศึกษา หรือ จะเขียนเพื่อไม่ให้คนไทยถูก
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หลอก หรือ จะเขียนเพื่อเผยแพร่กฎหมายให้พนักงานสอบสวนทั่วไปทราบ How “จะน าเสนอเรื่องนี้อย่างไร” ส าหรับหัวข้อนี้
ผู้เขียนบทความวิชาการจะต้องก าหนดแนวทางการเขียนว่าจะน าเสนอสาระส าคัญ แยกเป็นกี่ประเด็น ประเด็นใหญ่ ๆ มีอะไรบ้าง 
ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อย ๆ มีตัวอย่าง มีเหตุผล เพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง การวางโครงเรื่องจะช่วยให้เขียนเรื่อง
ได้ง่าย ไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าวซ้ าซาก ไม่นอกเรื่อง ประเด็นที่ผู้เขียนบทความวิชาการที่ยึดตามหลัก 5  W 1 H 
ต้องค านึงถึงคือความเช่ือมโยง ต่อเนื่องและสอดคล้องในแต่ละข้อของ 5 W 1 H เพื่อไม่ให้ผู้อ่านบทความสับสนและผู้เขียนบทความ 
เองก็จะได้ไม่หลงประเด็น 
 
บทความท่ีดีเป็นยังไง 
 
 ในเว็บไซต์เขียนบทความ.com. (2560) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของบทความที่ดีมีดังนี้ มีชื่อเรื่อง (title) การก าหนดช่ือ
เรื่อง ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ช่ือเรื่องชัดเจน ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่องและมีความยาวไม่เกิน 100 
ตัวอักษร ช่ือเรื่องจะต้องสื่อถึงเนื้อหาของเรื่อง ซึ่งต้องมีลักษณะที่เจาะลึก ไม่กว้างเกินไป มีความใหม่และน่าสนใจสอดคล้องกับ
เวลา สถานการณ์และนโยบายของวารสาร มีบทคัดย่อ (abstract) ควรเขียนให้สั้น กระชับ เน้นประเด็นส าคัญของงานที่ต้องการ
น าเสนอจริง ๆ มีความยาวไม่เกิน 10 ถึง 15 บรรทัด โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วน คือ เกริ่นน า สิ่งที่ท า สรุปผล
ส าคัญที่ได้ ซึ่งอ่านแล้วต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน ควรมีค าส าคัญอยู่ในบทคัดย่อเพื่อให้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลตรวจพบ และ
ควรเขียนเป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากเขียนส่วนอื่นทั้งหมดแล้ว และส่วนเกริ่นน า หรือค าน า (introduction) ส่วนน าจะเป็นส่วนท่ีผู้เขียน
จูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่
กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่ก าลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของ
ผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนน ายังเป็น
ส่วนที่ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น ๆ หรือให้ค าช้ีแจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ ร วมทั้ง
ขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่ก าหนด นอกจากน้ันผู้เขียนอาจใช้ส่วนน านี้ในการปูพื้นฐานท่ีจะ
เป็นในการอ่านเรื่องนั้นให้แก่ผู้อ่านหรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระที่น าเสนอต่อไป บทน าจะประกอบด้วย  
(1) หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลงั (Background) หรือความส าคัญของเรื่องที่เขียน (justification) 
หัวข้อน้ีจะท าให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่าเรื่องที่เลือกมาเขียนมีความส าคัญหรือมีความเป็นมาอย่างไรเหตุผลใดผู้เขียนจึง
เลือกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเขียน ในการเขียนบทน าในย่อหน้าแรกซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวบทความทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าที่
ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน (2) วัตถุประสงค์ เป็นการเขียนว่าในการเขียนบทความในครั้งนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องอะไรบ้าง 
โดยจ านวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อจะต้องสอดคล้องกับเรื่องหรือเนื้อหาของบทความ 
(3) ขอบเขตของเรื่อง ที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นกรอบในการอ่านโดยการเขียน
ขอบเขตนั้น อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยในการเขียน ได้แก่ ความยาวของงานท่ีเขียน หากมีความยาวไม่มากก็ควรก าหนดขอบเขตการเขียน
ให้แคบลงไม่เช่นนั้นผู้เขียนจะไม่สามารถนาเสนอเรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์และระยะเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูล การก าหนดเรื่องที่จะ
เขียนที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนหรือเป็นเรื่องเชิงเทคนิคอาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อเรื่อง ดังนั้นหากมีเวลาน้อยก็
ควรพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนมากนัก (4) ค าจ ากัดความหรือนิยามต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าควรระบุไว้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีที่ค าเหล่านั้นผู้เขียนใช้ในความหมายที่แตกต่างจากความหมายทั่วไปหรือเป็นคาที่ผู้อ่านอาจจะไม่
เข้าใจความหมายถือเป็นการท าความเข้าใจและการสื่อความหมายให้ผู้เขียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็น
การขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้ด้วย – ส่วนเนื้อเรื่อง (body) ในการเขียนส่วนเนื้อเรื่องจะต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ (sciences) นั้นคือหลักวิชาการที่ผู้เขียนจะต้องค านึงถึงในการเขียน 
ได้แก่ กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของเหตุที่น าไปสู่
ผล (causal relationship) การอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพื่อน าเสนอเรื่องที่เขียน การล าดับ
ความ การบรรยาย วิธีการอ้างอิง สถิติและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและประทับใจ
มากที่สุด 
 ในส่วนเนื้อหาสาระผู้เขียนควรค านึงถึงประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการ
วางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ และจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การ
น าเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย (2) การเรียบเรียงเนื้อหา ในส่วนนี้ต้องอาศัย
ความสามารถของผู้เขียนในหลายด้านนอกเหนือจากความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการ
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น าเสนอ การน าเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วนั้น จ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการน าเสนอเข้าช่วย 
เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ เป็นต้น (3) การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎีหรือมี
หลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเช่ือถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เช่ือถือได้ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป
ด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตามล าดับอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่าน
หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเรื่องนั้น ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง (4) การใช้ภาษา การเขียนบทความทาง
วิชาการ จะต้องใช้ค าในภาษาไทยหากค าไทยนั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย ควรใส่ค าภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีที่ไม่
สามารถหาค าไทยได้ จะต้องใช้ค าทับศัพท์ก็ควรเขียนค านั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทย
และต่างประเทศปะปนกัน เพราะจะท าให้งานเขียนนั้นมีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้เขียนบทความทาง
วิชาการจ าเป็นต้องพิถีพิถันในเรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควร
ตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานนั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป และ (5) วิธีการน าเสนอ การน าเสนอ
เนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็วนั้น จ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการน าเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภท
ภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ เป็นต้นผู้เขียนควรมีการน าเสนอสื่อต่าง ๆ น้ีอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเขียน
ช่ือตาราง การให้หัวข้อต่าง ๆ ในตาราง เป็นต้น 
 – ส่วนสรุป (summary) บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นส าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจท าใน
ลักษณะที่เป็นการย่อ คือการเลือกเก็บประเด็นส าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้น ๆ ท้ายบท หรือ อาจใช้
วิธีการบอกผลลัพธ์ว่า สิ่งที่กล่าวมามีความส าคัญอย่างไร สามารถน าไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะท าให้เกิดอะไรต่อไป (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ม.ป.ป.) หรืออาจใช้วิธีการตั้งค าถามหรือให้ประเด็นท้ิงท้ายกระตุ้นให้ผูอ้่านไปสบืเสาะแสวงหา
ความรู้หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียนท่ีดีควรมีการสรุป   ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ 
 – เอกสารอ้างอิง ( references) เนื่องจากบทความทางวิชาการ เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพื้นฐานของวิชาการที่ได้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์วิจารณ์อาจมีการเช่ือมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อน า
ข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ท าเมื่อไรและน ามาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของ
งาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่า ส่วนน้ันไม่ใช่ความคิดของผู้อื่น รวมทั้งเป็นการให้หลักฐานแก่ผู้อ่าน ให้ผู้อ่านสามารถไปสืบเสาะ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือติดตามตรวจสอบหลักฐานได้การอ้างอิงควรจะเป็นการกระท าอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบ
แหล่งที่มาของความรู้และช่วยให้ผู้อ่านมีโอกาสหาความรู้เพิ่มขึ้นและเป็นการแสดงว่าสิ่งที่น ามากล่าวมีหลักฐานควรเช่ือถือไ ด้
เพียงใด ความรู้พื้น ๆ ที่เป็นสิ่งที่ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องมีการสืบค้นอะไรอีก ไม่จ าเป็นต้องมีการอ้างอิง ควรอ้างอิง เท่าที่
จ าเป็น การอ้างอิงมากเกินจ าเป็น จะท าให้บทความดูรุ่มร่าม และก่อความร าคาญในการอ่านได้ นอกจากน้ัน พึงตระหนักอยู่เสมอว่า
การคัดลอกงานของผู้อื่นนั้นท าได้ แต่ต้องเป็นการน ามาเพื่ออธิบายสนับสนุนเท่านั้น ไม่ใช่ลอกเอามาเป็นเนื้องานของตน 
 
ลักษณะของบทความที่ดี 
 

บทความที่ดี ควรมีลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 1. มีเอกภาพ กล่าวคือ เนื้อหาของบทความมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีทิศทางของเนื้อหาเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่ประเด็นหลักที่ต้องการน าเสนอ 2. มีการเน้นข้อความส าคัญ กล่าวคือ 
ผู้เขียนต้องเน้นย้ าประเด็นส าคัญให้ชัดเจนว่าต้องการน าเสนอแนวคิดส าคัญอะไร ด้วยประโยคใจความส าคัญ หรือสาระส าคัญที่โดด
เด่น เนื้อความตลอดเรื่องควรกล่าวย้ าประเด็นหลักของเรื่องเสมอ ๆ 3. มีสัมพันธภาพ กล่าวคือ มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันโดย
ตลอด ทั้งในด้านการเรียบเรียงถ้อยค า ข้อความ และการจัดล าดับเรื่อง ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเรื่อง
ต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ค าเชื่อมข้อความ ได้แก่ ค าบุพบท เช่น กับ แต่ แด่ เพื่อ ค าสันธาน เช่น และ รวมทั้ง ตลอดจน 
นอกจากนี้ ค าประพันธสรรพนาม เช่น ที่ ซึ่ง อัน เป็นต้น4. มีความกระจ่าง กล่าวคือ มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา มีเนื้อความ
ชัดเจนกระจ่างแจ้ง อธิบายได้ครอบคลุมความคิดหลักที่ต้องการน าเสนอ ข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง หากเป็นความ
คิดเห็นต้องมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ต้องมีความสมบูรณ์ด้านการใช้ภาษา คือ ต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย
การเขียน ประเภทของบทความ เนื้อหาบทความ และกลุ่มผู้อ่าน น่ันเอง 
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ขั้นตอนการเขียนบทความ 
 
  ขั้นตอนการเขียนบทความนั้นควรมีลักษณะขั้นตอน ดังนี้ 1. การเลือกเรื่อง ควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ  ดังนี้ – เลือกเรื่องที่
ตนเองสนใจ เป็นเรื่องที่สังคมก าลังให้ความสนใจ โดยยึดแนวคิดที่ว่า ทันสมัย ทันเหตุการณ์ – เลือกเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ มี
ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการเสนอความคิดแก่ผู้อ่าน – เลือกเรื่องที่ผู้เขียนสามารถหาแหล่งค้นคว้า หรือหา
ข้อมูลมาสนับสนุนในงานเขียนได้เพียงพอ – เลือกเรื่องที่มีความยาว ความยาก ความง่าย พอเหมาะกับความสามารถของผู้เขียน 
เวลาที่ได้รับมอบหมาย หน้ากระดาษ และคอลัมน์ที่ตนรับผิดชอบ 2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไร 
เช่น ให้ความรู้ เสนอความเห็น โน้มน้าวใจ ให้แนวคิดในการด าเนินชีวิตและเขียนให้ใครอ่าน เช่น กลุ่มมวลชน กลุ่มผู้มีการศึกษาสูง 
เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ เป็นต้น 3. ก าหนดแนวคิดส าคัญ หรือประเด็นส าคัญ หรือแก่นเรื่อง  ต้องก าหนดว่าบทความเรื่องนี้จะเสนอ
แนวคิดส าคัญ หรือมีแก่นเรื่องอะไรให้แก่ผู้อ่าน เพื่อจะได้น าเสนอเนื้อหา ถ่ายทอดถ้อยค าประโยคต่างๆ เพื่อมุ่งสู่แก่นเรื่องนั้น 4. 
ประมวลความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือการสัมภาษณ์ผู้ รู้ ผู้เกี่ยวข้องให้เพียง
พอที่จะเขียน 5. วางโครงเรื่อง ก าหนดแนวทางการเขียนว่าจะน าเสนอสาระส าคัญ แยกเป็นกี่ประเด็น ประเด็นใหญ่ๆ มีอะไรบ้าง 
ในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ มีตัวอย่าง มีเหตุผล เพื่อสนับสนุนประเด็นหลักอย่างไรบ้าง การวางโครงเรื่องจะช่วยให้การเขียน
เรื่องง่ายขึ้นและไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่สับสน ไม่กล่าวซ้ าซาก ไม่นอกเรื่อง 6. การเขียน ได้แก่ – การเขียนขยายความให้ข้อมูล
ในแต่ละประเด็น มีการอธิบาย ยกเหตุผลประกอบ กล่าวถึงข้อมูลประกอบ อาจเป็นสถิติ ตัวเลข ตัวอย่างเหตุการณ์ ต านาน นิทาน 
เป็นต้น – เขียนค าน าและสรุปด้วยกลวิธีที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาบทความ – การใช้ภาษา ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับ
จุดมุ่งหมาย การเขียน ประเภทและเนื้อหา – การสร้างลีลาการเขียนเฉพาะตัว สามารถท าได้โดยการเลอืกใช้ภาษาให้เป็นเอกลกัษณ์ 
เช่น การใช้ระดับภาษาปาก เล่นคารมโวหาร มีการแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน หรือมีการสร้างค าใหม่มาใช้อยู่เสมอ ๆ เป็นต้น 
 
การเผยแพร่บทความวิชาการ 

 
 แหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ มีทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อบุคคล และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
วารสารทางวิชาการ วารสารกึ่งวิชาการ หนังสือรวมเรื่อง สื่อบุคคล เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ อาทิเช่น การ
น าเสนอผลงานในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย/อภิปราย และสื่ออิเลคทรอนิกส์ อาทิเช่น เว็บไซต์ฐานข้อมูล ซึ่งใน
การเตรียมบทความทางวิชาการ จะต้องทราบแหล่งเผยแพร่และวิธีจัดเตรียมต้นฉบับที่แหล่งเผยแพร่นั้น ๆ ก าหนด เช่น จะต้อง
ทราบว่าแหล่งเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ หรือวารสารกึ่งวิชาการ วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม
ใด ความยาวของบทความก าหนดไว้กี่หน้า อักษรที่ใช้ในการพิมพ์เป็นแบบไหน ใช้การอ้างอิงรูปแบบใด เพื่อสามารถจัดเตรียม
บทความทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม ในการเลือกแหล่งเผยแพร่ที่เป็นวารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพร่บทความทา งวิชาการมี
หลักเกณฑ์ดังนี้    1) เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีตรงตามเวลาที่ก าหนด 2) เป็นวารสารที่ออกต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
ปี   3) กองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพเพียงพอ 4) มีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความอย่าง
น้อย 2 ท่าน 5) ถูกน าไปท าดรรชนีวารสารไทย 6) มีค่า impact factor สูง (การวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่
ละปี เป็นเครื่องมือช่วยประเมินเปรียบเทียบวารสาร) 7) มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 8) มีเอกสารอ้างอิง และ 9) มี
รายชื่ออ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลของต่างประเทศ เป็นต้น 
 
เคล็ดไม่ลับ 01 ขั้นตอนสู่ความส าเร็จของการเขียนบทความ  
 
  จุดประสงค์ของบทความวิชาการที่ดี คือ สามารถถ่ายทอดข้อมูลมาสู่ผู้อ่านได้รวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย มีผู้เขียนหลาย ๆ 
คนไม่ประสบความส าเร็จ เพราะพยายามเขียนบทความเป็นทางการมากเกินไป ดังนั้นจึงไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา สาระให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่ายเท่าที่ควร ให้คุณลองปฏิบัติตามค าแนะน าต่อไปนี้ 1. อย่าเป็นกังวล คนทุกคนเขียนบทความกันได้ทั้งนั้นหากจะไม่ไป
กังวลมากเกินไป คนส่วนใหญ่มักกังวลว่าจะเขียนได้ไม่ดี กังวลว่าเขียนไปแล้วคนที่เรียนสูงๆ จะมาคอยจับผิด หรือกังวลว่าจะเขียน
ได้ไม่สมกับภูมิรู้ที่คุณมี จงท าใจให้ได้ว่าคุณเขียนบทความนี้เพราะเป็นเรื่องที่คุณมั่นใจว่าคุณรู้ คุณเข้าใจเป็นอย่างดี เขียนในเรื่องที่
คุณมีประสบการณ์และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน อย่างน้อยที่สุดคุณได้ท าประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดย เสนอข้อมูลที่คุณคิดว่า
ถูกต้องที่สุดออกมา จงเขียนในท านองเดียวกับที่คุณพยายามจะอธิบายด้วยค าพูดให้ใครสักคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องนี้ฟังแล้วเขาสามารถ
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เข้าใจได้ 2. เลือกหัวข้อที่จะเขียน บทความที่ดี คือ บทความที่สามารถอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่ให้ประโยชน์ในแง่ใดแง่หนึ่ งแก่
ผู้อ่าน เช่น ให้ความรู้รอบตัว ให้ความรู้ที่น าไปใช้งานได้ ให้แนวคิดที่น่าสนใจ เป็นต้น แต่ไม่ควรเป็นบทความที่เพียงตั้งใจแสดงว่า
คุณมีความรู้สูงกว่าผู้อ่าน ดังนั้น ควรเลือกหัวข้อที่คิดว่าผู้อ่านจะสนใจและได้รับประโยชน์ 3. วางแผนก่อนเขียน สิ่งนี้ส าคัญมาก
ส าหรับนักเขียนมือใหม่ การเขียนบทความนั้นไม่ยากนัก แต่มักจะมายากเอาตรงที่ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร เพราะใจมัวแต่กังวล
อยากจะเขียนทีเดียวให้ใช้ได้เลย กว่าจะเขียนบรรทัดแรกหรือย่อหน้าแรกได้แต่ละที คิดแล้วคิดอีก อะไรๆ มักจะไปเรียบเรียงอยู่ใน
สมองก่อน การเริ่มต้นจึงดูยากเย็นแสนเข็ญ พลอยท าให้ไม่ได้เริ่มต้นสักที มีหลักการเริ่มต้นง่ายๆ คือ ควรวางเค้าโครงหัวข้อย่อย
ต่างๆ ที่ต้องการจะเขียนลงในเศษกระดาษก่อน (ควรให้แต่ละหัวข้อ อยู่คนละแผ่นกระดาษ) ในแต่ละหัวข้อย่อยอาจจะมีใจความ
ส าคัญที่ต้องการใส่ลงไป อาจเขียนออกมาเป็นท่อนๆ คือ นึกถึงจุดส าคัญหรือประโยคส าคัญอะไรได้ ให้เขียนใส่ลงไปก่อน จากนั้นจึง
ค่อยมาจัดเรียงล าดับหัวข้อย่อยและประโยคส าคัญเหล่านั้นตามล าดับความต่อเนื่องที่ควรจะเป็น เช่น หัวข้อไหนควรอยู่ก่อนจึงจะ
อ่านเข้าใจง่าย ข้อส าคัญคือ ไม่ควรเอาส่วนปลีกย่อยขึ้นก่อน เพราะผู้อ่านจะเบื่อเร็ว ควรจะเอาหัวข้อที่กล่าวรวมๆ ขึ้นมาก่อน แล้ว
เก็บหัวข้อท่ีเน้นรายละเอียดเอาไว้ทีหลัง อย่าลืมว่าเนื้อเรื่องต้องเรียงล าดับต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้อ่านล าดับความคิดและติดตามเรื่อง
ได้ง่ายขึ้น มาถึงขั้นนี้ก็เหลือเพียงแต่ใส่รายละเอียดลงไปในแต่ละหัวข้อ และเพิ่มค าน าในตอนต้นเรื่องสักหน่อยก็เรียบร้อยแล้ว 4. ไม่
ต้องเขียนรวดเดียวจบ ถ้าไม่ใช่นักเขียนอาชีพจริงๆ แล้ว ยากที่จะเขียนให้จบรวดเดียวได้ ควรเขียนเพียงครั้งละ 1 หรือ 2 หัวข้อที่
ส าคัญก็พอ  ควรเขียนแต่ละหัวข้อแยกกระดาษกันคนละแผ่น แล้วขยายแนวความคิดของแต่ละหัวข้ อย่อยลงไปบนกระดาษ ไม่
จ าเป็นต้องเขียนเรียงตามล าดบัหัวข้อ หัวข้อไหนที่ยากหรือยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรให้เก็บไว้ก่อน เขียนหัวข้อท่ีคิดว่าจะเขียน
ได้เร็วก่อน เขียนไปเขียนมาแล้วมักจะนึกออกเองว่าจะเขียนหัวข้อที่เหลือนั้นอย่างไร 5. เช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ เข้ าด้วยกัน 
หลังจากเขียนเนื้อความของหัวข้อส าคัญๆไปแล้ว ให้จัดเรียงกระดาษตามล าดับหัวข้อที่ได้วางแผนมาก่อน ลองอ่านทานดูว่ายังขาด
ข้อความอะไรมาเชื่อมโยงแต่ละหัวข้อเข้าด้วยกันหรือไม ่ถ้ายังขาดอยู่ให้เพิ่มข้อความหรือเพิ่มหัวข้อเข้ามาอีก โดยให้ข้อความของแต่
ละหัวข้อสัมพันธ์กัน ไม่ใช่ไปกันคนละเรื่อง ในการนี้อาจจะต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงประโยคในตอนต้นหรือตอนท้ายของแต่ละ
หัวข้อไปบ้างเพ่ือความสอดคล้องกัน 6. ลงรูปที่จ าเป็น กราฟ ตาราง โมโนแกรม หรือรูปประกอบ จะช่วยให้การอธิบายต่าง ๆ ง่าย
ขึ้น ชัดเจนขึ้น และยังช่วยกระตุ้นความสนใจได้อีกด้วย แต่ละรูปควรมีค าอธิบายอยู่ใต้รูปด้วยว่าเป็นอะไร ใช้ท าอะไรหรือต้องการ
แสดงให้เห็นอะไร 7. ให้รูปและเนื้อหาสอดคล้องกัน ทุกครั้งท่ีข้อเขียนอ้างถึงรูป ควรอ่านตรวจสอบด้วยว่า ข้อเขียนตรงกับข้อมูลใน
รูปหรือไม่ เช่น ในบทความเขียนว่าจากรูป 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงสงกรานต์ ให้ตรวจสอบดูว่ากราฟในรูปที่ 1 
แสดงอย่างนั้นจริง ๆ หรือไม่ 8. ตรวจช่ือบทความและข้อความน าเรื่อง ถ้ายังตั้งช่ือบทความและเขียนข้อความในช่วงต้นๆเรื่องยังไม่
เรียบร้อยดี ให้ย้อนกลับไปใหม่ ผู้เขียนบางคนอาจเขียนส่วนนี้ก่อน แต่บางคนสะดวกที่จะเขียนทีหลังสุด เพราะเขียนตอนแรก
อาจจะยังนึกข้อความน าเรื่องไม่ได้ ตรวจดูชื่อบทความและข้อความน าเรื่องว่าช้ีน าผู้อ่านหรือเปล่าว่า บทความนี้ช่วยเขาได้อย่างไร 
ให้ประโยชน์อะไรกับเขา ไม่ใช่ว่าต้องให้อ่านจนจบเรื่องก่อนแล้วจึงจะทราบว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไร และถ้าเป็นไปได้ควรจะมี
ข้อความตัวโต ๆ 1-2 บรรทัดโปรยอยู่ใต้ช่ือเรื่องเพื่ออธิบายคร่าว ๆ ว่า บทความนี้เกี่ยวกับอะไร เป็นการจูงใจให้ผู้อ่านสนใจอ่าน
มากขึ้น 9. แก้ส านวน ลองอ่านทบทวนบทความของคุณให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ดูว่าเนื้อหาตรงกับจุดมุ่งหมายหรือไม่ มีส านวนที่
อ่านแล้วก ากวมหรือไม่ มีศัพท์บางค าหรืออักษรย่อบางตัวที่ผู้อ่านจะไม่เข้าใจบ้างหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจ อาจขอให้เพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งรู้
เรื่องนั้นน้อยกว่ามาลองอ่านดูซิว่าเขาสามารถเข้าใจได้ตลอดทั้งเรื่องหรือไม่ ถ้าไม่ ลองหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และ 10. เขียน
ค าสรุป การเขียนไม่จ าเป็นต้องขึ้นหัวข้อย่อยว่า “สรุป” เพราะเมื่อใดที่เนื้อหาหมดหรือสิ้นสุดของบทความแล้ว ย่อมหมายถึงการ
สรุป การสรุปที่ดี ผู้เขียนอาจมีค าชี้ชวนให้ผู้อ่านคิด ให้ลองปฏิบัติ หรือเป็นการสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องแล้วทิ้งท้ายให้ผู้อ่านคิด
หรือสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากบทความต่อ 
 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
 

นอกจาก 10 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกหลายอย่างที่อาจจะช่วยให้บทความของนิสิต
ทั้งหลายมีความชัดเจนและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น โดยที่ก่อนจะส่งผลงานไปเผยแพร่ควรตรวจสอบผลงานอีกสักนิดว่ายังมีอะไรควรแก้ไข
เพิ่มเติมตามค าแนะน าต่อไปนี้อีกหรือไหม 1. ตั้งช่ือบทความให้น่าอ่าน เป็นการเริ่มต้นที่จะสามารถดึงดูดผู้อ่าน ชวนให้ติดตามอ่าน 
การเริ่มต้นเขียนที่ดี ควรเริ่มกันตั้งแต่ช่ือบทความ แล้วตามด้วยข้อความย่อหน้าแรก และหัวข้อย่อยในบทความ ทั้งหมดนี้ควรจะ
บอกผู้อ่านได้ทันทีว่าบทความนั้นส าคัญอย่างไร น่าสนใจอย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไร ลองดูตัวอย่างช่ือบทความเหล่านี้อาจจะ
ช่วยคุณตั้งช่ือบทความได้บ้าง เช่น ตามรอยเท้าพ่อหลวงในการด าเนินชีวิต , บทความวิชาการใครว่าเขียนยาก, บทบาทของสตรีใน
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน , เรียนจบได้ไม่ต้องโกง, รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต , การ
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ให้บริการของข้าราชการไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0, การพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น 2. ไม่ควรให้ข้อความ
ของแต่ละย่อหน้ายาวเกินไป ถ้ายาวมากไป สายตาผู้อ่านจะล้าเร็ว ยิ่งถ้ายาวมาก ๆ กว่าผู้อ่านจะอ่านจนจบได้แทบหมดความตั้งใจ 
โดยทั่วไปอาจถือเป็นเกณฑ์ไดว้่าแต่ละย่อหน้าไม่ควรยาวเกินกว่า 15 ถึง 20 บรรทัด ถ้าเขียนบทความเสร็จแล้วพบว่ามีท่อนใดที่ยาว
เกินไปลองอ่านทานดูซิว่ามีช่วงใดท่ีพอจะตัดตอนให้ข้ึนย่อหน้าใหม่ได้หรือไม่ 3. แบ่งเป็นหัวข้อย่อย ถ้าบทความยาวพอสมควร ควร
แบ่งเป็นหัวข้อย่อย เพื่อให้ผู้อ่านได้พักสายตาเป็นระยะ ๆ นอกจากน้ีหัวข้อย่อยยังช่วยให้มีจุดสนใจขึ้นมาเป็นช่วง และช่วยให้ผู้อ่าน
กวาดสายตาหาท่อนหรือเนื้อหาที่เขาสนใจได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ต้องการผ่อนคลายความจริงจังของบทความ หรือความเครียดของ
ผู้อ่านลง อาจจะตั้งช่ือหัวข้อย่อยให้ดูน่าอ่านขึ้น โดยถือเอาข้อความใดข้อความหนึ่งในหัวข้อน้ัน มาตั้งเป็นช่ือหัวข้อย่อย หรืออาจตั้ง
ช่ือหัวข้อย่อยในลักษณะของค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน 4. ขีดเส้นใต้หรือท าตัวเข้มที่ข้อความที่ต้องการจะเน้น แต่ไม่
ควรเน้นมากเกินกว่าที่จ าเป็นจริง ๆ มิฉะนั้นผู้อ่านจะรู้สึกร าคาญ 5. ใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จ าเป็น และพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้
น้อยที่สุด ไม่ใช่เขียนมาย่อหน้าหนึ่งมีแต่ภาษาอังกฤษ ศัพท์เทคนิคค าใดแปลเป็นภาษาไทยได้ ให้แปลไปเลย เช่น Air Conditioner 
ให้แปลว่า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น แต่ถ้าแปลแล้วไม่แน่ใจว่าผู้อ่านจะเข้าใจได้ถูกต้องควรวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ด้วย ยกเว้นไม่
สามารถจะแปลเป็นภาษาไทยได้ ให้ทับศัพท์เป็นภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษก ากับไปอีกทีหนึ่ง  เช่น Transducer อาจเขียน
ว่า ทรานสดิวเซอร์ (transducer) เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านท่ีไม่สันทัดภาษาอังกฤษสามารถอ่านได้รู้เรื่อง และเลียนค า
อ่านภาษาอังกฤษได้ หากมีค าศัพท์ใดซ้ าควรวงเล็บเพียงครั้งเดียวในตอนแรก 6. ตีกรอบแยกส่วนเนื้อหา ถ้ามีเนื้อหาบาง ส่วน
เกี่ยวข้องกับบทความ แต่ไม่สามารถเช่ือมเข้าไปในบทความได้โดยตรง อาจแยกออกมาจากเนื้อเรื่องปกติได้โดยตีกรอบล้อมรอบ
เนื้อหาส่วนนั้นเอาไว้ ลองดูวารสารต่างประเทศจะพบท านองนี้บ่อย 7. อย่าให้หวือหวามากเกินไป แม้ว่าการแทรกอารมณ์ขัน การ
ใช้ศัพท์แสลง จะช่วยผ่อนคลายความเครียดขณะอ่านไปได้ แต่ไม่ควรใช้มากเกินไปจนบทความวิชาการกลายเป็นบทความทั่วไปท่ีให้
แต่ความสนุกอย่างเดียว 8. พยายามใช้ค าธรรมดาง่ายๆ ซึ่งคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและยังคงความถูกต้องอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น มาแล้ว 
“…เราจะวัดความต่างศักย์ของสายไฟบ้านได้ 220 โวลต์…” ผู้อ่านอาจจะงงกับค าว่า “ความต่างศักย์” ซึ่งเป็นศัพท์วิชาการ ในกรณี
เช่นนี้ควรใช้ค าว่า “แรงดันไฟฟ้า” แทน เพราะจะท าให้คนอ่านเข้าใจได้ดีกว่า 9. ใช้ประโยคที่กระชับ ไม่ก ากวม พยายามหลีกเลี่ยง
การใช้ประโยคยาวๆ ที่ดูยืดยาด และประโยคซ้อนประโยคที่อาจท าให้เข้าใจความหมายผิดไป 10. ให้เป็นเหตุเป็นผลตามล าดับที่
ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น “…เนื่องจากสบู่นี้สีฟ้า ยอดขายจึงไม่ดีนัก” ผู้อ่านคงสงสัยแน่ๆ ว่าสีฟ้ามีผลอย่างไร จึงท าให้ยอดขายไม่ดี 
ผู้เขียนควรให้เหตุผลเพื่อขยายความให้ชัดเจน และ 11. เนื้อหาใช้ เป็นปัจจุบันหรือไม่? ให้พิจารณาดูว่ามีข้อมูลใดที่อาจจะไม่เป็น
จริงในปัจจุบัน เช่น ถ้าคุณเขียนบทความเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระดับสุริยะจักรวาล ต้องให้ข้อมูลใหม่ว่า ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์
แคระ, วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด คุณต้องหาข้อมูลยืนยันให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้ อเท็จจริง และเป็น
ปัจจุบัน การเขียนบทความไม่ควรใช้ค าว่า ในปัจจุบัน  แต่ควรใช้การระบุเวลา เช่น ในปีพ.ศ. 2557 
 
บทสรุป 
 
 กล่าวสรุปได้ว่าท าไมนิสติจะต้องเขียนบทความวิชาการในรายวิชาเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับตัวเองได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคหรือวิธีการในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม อีกทั้งยังได้
เข้าใจถึงหลักการเขียนบทความทางวิชาการด้วยว่าจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง ความทันสมัยของเนื้อหา ตลอดจนการอ้างอิงที่เป็น
ระบบ รวมทั้งการอาศัยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การวางแผนการเขียน การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเสนอความรู้อย่างเป็น
ระบบ การใช้ภาษาที่มีรูปประโยคสั้นแต่รู้เรื่อง การก าหนดวรรคตอนการย่อหน้าแต่ละย่อหน้าควรมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน
จนถึงบทสรุป อีกทั้งควรถ่ายทอดให้ผู้อ่านเห็นสาระส าคัญได้อย่างชัดเจน การพิมพ์ต้องมีรูปแบบที่เป็นรูปเล่มที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ทันสมัย แล้วน าผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปเสนอบทเวทีระดับชาติ เพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการอย่าง
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีก าหนด โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 



วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ปีที่  1  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 33 

 

บรรณานุกรม 
 
เขียนบทความ.com. (2560) บทความที่ดีเป็นยังไง. แหล่งที่มา https://goo.gl/oRHdK5 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ม.ป.ป.). คู่มือการเขียนบทความ แหล่งที่มา https://goo.gl/JgW2hd 
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มีกศุล. (2560).การเขียนบทความทางวิชาการ. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  

17 (1) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิชและพระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม. (2561). เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาเทคนิคการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3) . 



วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ปีที่  1  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 34 

 

 

ศาสตร์พระราชากับการบริหารความขัดแย้งในสังคมไทย 
Royal Speech of the King and Conflict Management in Thai Society 

 
พงศธร  ชะดารัตน์* ปานปวีณา  กาฬแกว้† 

ปานวลัย  ศรรีาม
‡
 พระมหาสุชาติ อนาลโย

§
 

ศราวุธ เสนารักษ์
**

 

 
บทคัดย่อ 
 

การที่มนุษย์เป็นสัตวส์ังคมอยู่รวมกันในหน่วยสังคมที่เล็กสุด คือ สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน มีการอบรมเลี้ยงดู
ต่างกัน ขนบธรรมเนยีมวัฒนธรรมแตกต่างกัน จึงท าให้ความเชื่อ ความศรัทธา อุดมคติและค่านิยมที่แตกต่างกันและอาจน าไปสู่
ความขัดแย้ง ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจึงควรมีทักษะด้านความรู้ เทคนิคและวิธีการแกไ้ขความขัดแย้งท่ีเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ โดยการพิจารณาให้กวา้งและลึกถึงสาเหตุของความขดัแย้ง ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังอ านาจต่างๆที่มีอยู่ใน
สังคม ด้วยการใช้กระบวนการแกไ้ขปัญหาและสร้างความปรองดองที่ทุกฝ่ายในสังคมให้การยอมรับและภายใต้บรรยากาศของความ
เป็นประชาธิปไตย โดยการน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานไว้ ได้แก่ ความสามัคคี 
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน ความเอือ้เฟื้อเกื้อกูลกัน  มีความมุ่งดมีุ่งเจริญต่อกัน ปรึกษาหารือด้วยการใช้ปัญญา ร่วมคิด ร่วมท า รู้จัก
การให้ความรัก ความเมตตาต่อกัน มีน้ าใจไมตรี  ให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน  ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ โดยการมุ่งดีมุ่ง
เจริญต่อกันด้วยความบรสิุทธ์ิและจริงใจ โดยตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรมความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
การเคารพนับถือและการให้เกียรติมนุษย์ มีความจริงใจ ใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา ซึ่งเป็นการป้องกันความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและสามารถบรหิารความขดัแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ค าส าคัญ : ศาสตร์พระราชา, การบริหาร, ความขัดแย้ง 
Abstract 
 

Humans are social animals living together in a society where the smallest units are families and larger ones are 
communities and other institutions. Society, with different parenting and culture, beliefs, faiths, ideologies and values, thus, 
varies that may lead to conflicts. Those involving in conflicts should, therefore, have skills, knowledge, techniques, and how to 
resolve the conflict in a particular situation by considering the wider and deeper causes of the conflict regarding the relationship 
of powers that exist in society. By using the troubleshooting process of all parties under an atmosphere of democracy, the royal 
speech of His Majesty the King needs to be adopted in conflict reconciliation. The given speech Includes harmony, compassion, 
mutual support,  courtesy complementary, best wishes for the common growth, consultation with the intelligence, sharing ideas, 
participation, loving kindness, forgiveness, not being offended, providing relief, pleasing each other with purity and sincerity 
based on justice, accuracy, integrity, ethics, empathy, respecting and honoring humans, using the principle of reconciliation with 
intelligence. All these factors help preventing and effectively managing conflicts that may occur in society. 
 
 Keywords:  The Royal Speech of the King; Management ; Conflict 
                                                             

* สิบโทพงศธร ชะดารัตน์ ต าแหน่งพลสลับสาย ตอนทางสาย หมวดสือ่สาร กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารราบที ่2 กรมทหารราบที่ 
153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทยั ร.153 พนั.2 ปฏิบัติหน้าที ่ฝ่ายการขา่ว เบอร์โทร 0980436528, 0994452928 E-mall : Otaku_rim@hotmall.com 

† นางสาวปานปวีณา กาฬแกว้ ต าแหน่งปฏิบัติงานทั่วไปกลุ่มงานเยียวยา ที่วา่การอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เบอรโ์ทร 0937174262 E-
mail panpawina@gmail.com 

‡ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี   
§ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี   
** นายศราวุธ เสนารักษ์ ต าแน่ง ผู้ช่วยผู้จดัการ ธุรกิจและการตลาด ธนาคารอิสลาม สาขาปัตตานี เบอร์โทร 0866942533 E-mall : 

sarawut_se@ibank.co.th 



วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ปีที่  1  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 35 

 

บทน า 
 

รัฐ (state)  คือ ระเบียบการเมือง (political order) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเสาหลักของการอยู่ร่วมกันในชุมชนมนุษย์ 
วิวัฒนาการจากมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม จนน ามาสู่การเป็นรัฐนี้เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน รัฐโดยมี
ผู้ใช้อ านาจรัฐท่ีปัจจุบันเรียกว่า รัฐบาล ได้แก่ คณะบุคคลซึ่งมีอ านาจเหนือกว่าคนท่ัวๆ ไปจะท าหน้าที่ในการตั้งกฎระเบียบด้วยการ
ออกกฎหมาย โดยมีสภาพบังคับส าหรับผู้ละเมิด มีอ านาจในการให้คุณให้โทษกับคนในสังคม การจัดระเบียบเช่นนี้คือการก่อตั้ง
ระเบียบทางการเมือง ดังนั้น รัฐในแง่ของนามธรรมก็คือ ระเบียบของการเมืองที่ชุมชนยอมรับมาใช้เป็นกลไกเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
เอื้ออ านวยต่อกัน การได้มาซึ่งอ านาจรัฐจะต้องมีความชอบธรรม (legitimacy) หมายความว่า เป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในชุมชน
ภายใต้ระเบียบการเมืองนั้นๆ ความชอบธรรมอาจเกิดจากการใช้ก าลังในเบื้องต้น ความชอบธรรมในส่วนนี้มีพื้นฐานมาจากความ
กลัว จนถึงจุดๆ หนึ่งก็อาจจะกลายเป็นประเพณี เช่น การสืบทอดอ านาจจากพ่อไปสู่ลูก จากลูกไปสู่หลาน ซึ่งแม็กซ์ เวเบอร์        
(Max Weber) เรียกว่า traditional authority นอกจากท่ีกล่าวมาก็มีความชอบธรรมที่ถือว่าสอดคล้องกับกฎหมายและความมีเหตุ
มีผล (legal-rational authority) ด้วย ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง มีกฎกติกาของการได้มาซึ่ง
อ านาจ เหตุผลส าคัญ ก็คือ ผู้ปกครองต้องผ่านการเลือกตั้งโดยผู้อยู่ใต้ปกครอง เท่ากับการได้อาณัติจากประชาชน ดังนั้น ผู้ซึ่งชนะ
การเลือกตั้งก็จะมีความชอบธรรมตามกฎหมายและความมีเหตุมีผล ความชอบธรรมในส่วนที่สามของอ านาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
ซึ่งคนทั่วไปเช่ือว่ามีบุญญาธิการที่จะมาแก้ปัญหาสังคม บุคคลดังกล่าวนี้บางครั้งถูกเรียกว่า“อัศวินม้าขาว” มักจะปรากฏขึ้นเมื่อ
อ านาจจากประเพณี กฎหมายและความมีเหตุมีผลได้ล่มสลาย กล่าวคือ ความชอบธรรมที่มาจากสิ่งที่เป็นนามธรรม ประเพณีที่สืบ
ทอดหรือกฎหมาย และความมีเหตุมีผลในลักษณะนามธรรมนั้นมาอยู่ที่ตัวบุคคลที่มองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง แต่ขณะเดียวกันบุคคล
นั้นก็มีคุณลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ ความเชื่อของประชาชนที่เช่ือว่าบุคคลผู้นั้นสามารถแก้ไขปัญหาและเป็นที่พึ่งของประชาชน
ได้ (charismatic leader) ซึ่งมีอ านาจจาก charismatic authority ตราบเท่าที่ระเบียบการเมือง รัฐและผู้ใช้อ านาจรัฐยังคงไว้ซึ่ง
ความชอบธรรมบนฐานใดฐานหนึ่งที่กล่าวมาเบื้องต้น สังคมนั้นก็สามารถจะด าเนินไปได้โดยปกติสุขในระดับหนึ่ง แต่เมื่อใดก็ตามที่
ระบบสังคมอันได้แก่ องค์กรต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นภายใต้ระเบียบการเมือง เช่น ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง ระบบการบริหาร 
ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจ องค์กรศาสนา และองค์กรอื่นๆ ขาดการยอมรับและเสยีความชอบธรรม ในการบริหารจึงไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ที่จะต้องมีความขัดแย้ง ความขัดแย้งในสังคมมนุษย์แยกแยะได้ 4 ประการใหญ่ๆ คือ 1) ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ เริ่มต้นจากการแบ่งอาหารที่ได้จากการไล่ล่า ใครควรจะได้สัดส่วนเท่าไหร่ มากน้อยเพียงใด จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่ง
ในเบื้องต้นก็มักจะตัดสินกันโดยใช้พละก าลัง ผู้แข็งแรงท่ีสุดจะได้จ านวนอาหารมากที่สุด 2) ความขัดแย้งในแง่ของสถานะทางสังคม 
ในสังคมมนุษย์จะมีความแตกต่างกันในเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ซึ่งอยู่ในฐานะได้เปรียบก็จะตั้งตนเองเป็นผู้อยู่ในฐานะสูงกว่า มี
โอกาสได้อาศัยอยู่ในถ้ าที่ใหญ่โตกว่าและสะดวกสบายกว่า เป็นต้น 3) ความขัดแย้งในเรื่องของอ านาจ ใครเป็นผู้มีอ านาจในการ
จัดการกับทรัพยากร ใครเป็นผู้มีอ านาจในการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมา อันนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจ นอกจาก 3 ประการ
ดังกล่าวแล้วก็อาจมี 4) ความขัดแย้งในเรื่องของนามธรรม เช่น ฝ่ายหนึ่งต้องการให้ปล่อยต้นไม้ใหญ่ไว้หน้าปากถ้ าเพราะมีร่มเงา
และความสวยงาม อีกฝ่ายหนึ่งต้องการตัดทิ้ง เพื่อจะได้รับแสงแดดมากกว่าเดิม ความขัดแย้งในเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งในทาง
นามธรรมและค่านิยม แต่ก็อาจจะมีความส าคัญพอๆ กับความขัดแย้งใน 3 ประการแรก หรือในบางกรณีอาจจะมีความส าคัญ
มากกว่าเสียด้วยซ้ า เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องมีการหาข้อยุติ ซึ่งในเบื้องต้นก็อาจจะใช้ก าลังเข้าต่อสู้กัน ฝ่ายชนะก็จะเป็นผู้กุม
อ านาจและเริ่มจัดกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับตัวแปร 4 ตัวที่กล่าวมาเบื้องต้น เนื่องจากความขัดแย้งในสังคมเกิดขึ้นรุนแรงถึงจุดที่
องค์กรต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ ก็จะน าไปสู่วิกฤตในทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเกดิ
ปัญหา (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553) 
 
ปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
 

สังคมทุกสังคมย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติ เป็นแต่เพียงว่าความขัดแย้ง
ดังกล่าวยังสามารถหาข้อยุติได้ในกรอบของกลไกที่มีอยู่สังคมนั้นก็สามารถด าเนินต่อไป หรือตราบเท่าที่ปัญหาความขัดแย้งอยู่ใน
สัดส่วนที่ไม่แผ่กระจายไปทั่วทั้งสังคมจนหาวิธีการหรือกลไกเพื่อยุติความขัดแย้งไม่ได้ สังคมนั้นก็สามารถด าเนินต่อไป โดยใน
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ภาพรวมจะถือได้ว่าสังคมนั้นยังอยู่ได้อย่างมีความสมานฉันท์ แต่เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งถึงจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาได้ 
ทางเลือกของสังคมก็จะถูกจ ากัดลง โดยมีทางออกอยู่สองทางคือ การพยายามแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาหรือไกล่
เกลี่ย หรือมิฉะนั้นก็คงต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่ง
พ่ายแพ้ ผู้ชนะก็จะสร้างระเบียบการเมืองขึ้นมาใหม่และถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเป็น 2 
ส่วน หรือ 3 ส่วน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553) 

ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอดเวลา เพราะตราบใดที่มนุษย์เรายังอยู่ร่วมกันมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมาการชุมนุมเรียกร้องในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องอยู่ 5 เรื่องใหญ่ๆ คือ 
ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาหนี้สิน 
ปัญหาเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าและการบริหารราชการหรือการด าเนินนโยบายของรัฐบาล เพราะว่าเป็น เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นเรื่อง
ปากท้องหรือเรื่องของสิทธิที่ประชาชนควรจะได้รับ จนอาจกล่าวได้ อย่างสรุปว่า “ความขัดแย้งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ใน
ยุคศตวรรษที่ 21”ที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เน้นการกระจายอ านาจการ
ปกครองสู่ท้องถิ่น ดังนั้น ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากจุดเล็ก เพียงจุดเดียว แต่กลายเป็นปัญหาที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไปทั่วประเทศ 
และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดไปได้ทั่วโลก (พิศิษฐ สิริสวัสดินุกูล, 2557) 

ความขัดแย้งมีสาเหตุหลักๆ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม (values) และปทัสถาน (norms) หมายความว่า ในสังคมซึ่งมี
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันนั้นอาจจะไม่สามารถคงสภาพของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นอยู่ตลอดไป ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากค่านิยมและปทัสถานท่ีต่างกันของคนต่างรุ่นหรือต่างวัย ที่เห็นได้บ่อยครั้งคือระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ในขณะที่
คนรุ่นเก่าซึ่งอาจจะมีประสบการณพ์ิเศษ ผ่านการต่อสู้ในทางการเมือง รวมทั้งในการท าสงคราม ในการกู้ชาติ ในการกู้เศรษฐกิจ จน
น าความสงบสุขมาสู่สังคม บุคคลกลุ่มนี้ย่อมมีค่านิยมและปทัสถานท่ีตนมีความเช่ือมั่นว่าเป็นสิ่งซึ่งถูกต้องและควรด าเนินต่อไป แต่
เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นซึ่งมีโลกทัศน์ ค่านิยมและปทัสถานต่างจากที่เคยมีมาในอดีต ความลงรอยระหว่างคนรุ่นใหม่
กับคนรุ่นเก่าเริ่มจะเป็นประเด็นปัญหา และในทุกสังคมไม่สามารถจะเลี่ยงความขัดแย้งนี้ได้ ความขัดแย้งอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมที่เคยเป็นสังคมเกษตรกรรมเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดขึ้น มีการย้ายถิ่นจากชนบทไปสู่แหล่งที่มี
การผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรม ที่ตั้งของโรงงานและที่พักของคนงานที่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีการจัดตั้งเป็นสหภาพ มีการจัดตั้ง
เป็นชมรม ฯลฯ ย่อมท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างสังคมสองส่วน คือ ส่วนของชนบทที่เป็นภาคเกษตร กับส่วนของชุมชนเมืองซึ่ง
เป็นภาคอุตสาหกรรม สภาวะที่เกิดขึ้นนี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงในแง่ของประชากร จะมีการย้ายถิ่น
จากชนบทเข้ามาสู่ในเมืองมากยิ่งข้ึน ความขัดแย้งในสังคมอาจจะเกิดขึ้นกับการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมและอารยะธรรมของต่าง
ถิ่น เช่น การเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของชาวตะวันตกในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา การน าความคิดใหม่ๆ เรื่องการปกครอง
บริหารมาเผยแพร่ให้กับคนพ้ืนเมือง การน ามาซึ่งสิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากวิทยาการสมัยใหม่คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย่อมจะมี
ผลกระทบต่อสังคมต่างๆ ที่รับเอาเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็จะน าไปสู่ความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ผู้ซึ่ งมีศรัทธาใน
ศาสนาอิสลามอาจจะไม่พอใจกับการเข้ามาของบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ผู้ซึ่งมีความเช่ือมั่นในศาสนาพุทธและลัทธิขงจื้อ
อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ยอมรับคนนอกรีตศาสนา จนน าไปสู่การต่อต้านบาทหลวงและผู้นับถือศาสนาคริสต์ ในญี่ปุ่น ในจีน ในเกาหลี 
เป็นต้น ความขัดแย้งที่ส าคัญ ก็คือความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง  ความขัดแย้งที่ส าคัญในสังคมก็คือ ความขัดแย้งที่
ระเบียบการเมืองที่มีอยู่เดิม ที่คนกลุ่มหนึ่งอยู่ในฐานะเหนือกว่าทั้งในแง่ทรัพย์ศฤงคาร สถานะทางสังคมและอ านาจ ( wealth, 
status and power) โดยคนกลุ่มใหญ่เป็นคนท่ีอยู่ในชนบท หรือเป็นคนช้ันล่างซึ่งมีความด้อยกว่าคนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งอยู่บนยอดปิรา
มิดในทรัพย์ศฤงคาร สถานะทางสังคมและอ านาจ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น อาจจะประสบปัญหาความขัดแย้งเมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้นว่า เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรม ซึ่งย่อมส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ ของสังคม เช่น การขยายตัวของการศึกษาของชุมชนเมือง ของการสื่อสาร ของสื่อมวลชน เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในด้านต่างๆ จะน าไปสู่ความตื่นตัวทางการเมือง โดยจะมีการเรียกร้องให้มีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
มีสิทธิที่จะได้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศชาติที่ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นมูลฐานของความ
ขัดแย้งในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีกระแสการเรียกร้องให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตย การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การสนับสนุนให้มีประชาสังคม และการมุ่งเน้นให้เกิดการเมืองภาคประชาชน
อย่างแท้จริง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553)  
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จากภาวะของความขัดแย้งดังกล่าวการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านความขัดแย้งจ าเป็นต้องน้อมน าพระราชด ารัสขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 มายึดถือปฏิบัติทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ซึ่งปัญหามีหลายกรณี 
เช่น ปัญหาตัวระบบสามารถคลี่คลายได้ การใช้กระบวนการสันติวิธีจึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการจัดการปัญหา
ไม่ให้ไปสู่ความรุนแรง โดยสันติวิธีน้ันมีอยู่หลากหลายประเภทและวิธีการ การที่จะสามารถสร้างทางเลือกในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในแนวทางสันติวิธีกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยได้ การจัดการความขัดแย้งที่ระบุถึงเง่ือนไขปัจจัยที่ท าให้การ
จัดการความขัดแย้งก่อผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องและเง่ือนไขปัจจัยที่ท าให้ความขัดแย้งไปสู่ความรุนแรงจากมุมมองสันติวิธี โดยใน
การท าความเข้าใจความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงที่ด ารงอยู่ในระบบดังกล่าว ต้องให้ความสนใจถึงระบบ 
โครงสร้างและวัฒนธรรมมีลักษณะเช่นไรที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้งและความรุนแรง ลักษณะ
ความสัมพันธ์ และทัศนคติ การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงตามรูปแบบความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งและความ
รุนแรงในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม จึงน ามาสู่ประเด็นค าถามถึงการเลือกใช้กระบวนการบริหารความขัดแย้งโดยน้อมน าพระราช
ด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใต้บริบทและเง่ือนไขสังคมที่เปลี่ยนไป 
 
บทวิเคราะห์ทฤษฎีการบริหารความขัดแย้งในสังคมไทย 
 
 บทวิเคราะห์ทฤษฎีการบรหิารความขัดแย้งในสังคมไทย ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

1. ความหมายของการขัดแย้ง 
David L. Brown (1983) ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ลงรอยกนัหรือพฤติกรรมที่ไปด้วยกันไม่ไดร้ะหว่างฝ่ายต่างๆที่มี

ความสนใจแตกต่างกัน  
Jame A.F. Stoner และ  Charles Wankel (1978) “ความขัดแย้ง หมายถึง ความไมเ่ห็นด้วยระหวา่งบุคคลตั้งแต่ 2 

บุคคลขึ้นไปหรือกลุม่บุคคลเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าเขาต้องแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรต่างๆหรือกิจกรรมการท างาน หรือเกิดจาก
ความแตกต่างในฐานะต าแหน่ง เปา้หมาย คณุค่า และการรับรู”้  

Kae  K.  Chung และ Leon C. Megginson (1981) “ความขัดแยง้ คือ การดิ้นรนต่อสูเ้พื่อให้ได้ซึ่งความต้อการ ความ
ปรารถนา ความคิด ความสนใจของบุคคลที่ไปด้วยกันไมไ่ด้ หรือที่เป็นตรงกันข้าม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุม่บุคคล
ต้องเผชิญกับเป้าหมายทีไ่มส่ามารถท าให้ทุกฝ่ายพอใจ”  

Lawrence F. Shaffer และ Edward J. Shoben (1965) ได้ให้ความหมายความขัดแย้งไว้ว่า“ความขดัแย้งเป็นการเร่ง
เร้าของความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน อันเกิดจากความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันหรือความต้องการทีไ่ปด้วยกันไม่ได้”  

Roy W. Pneuman และ Margaret E. Bruehe (1982) ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่า “ความขัดแย้ง” เป็น
สภาพที่เกิดขึ้นเมื่อมี 2 ฝ่าย หรือมากกว่า 2 ฝ่าย ท่ีต้องท างานโดยพึ่งพาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธ์ มีความเห็นท่ีไปด้วยกันไม่ได้หรือไม่
สอดคล้องกัน” 

จากความหมายของความขัดแย้งข้างต้นเราอาจสรุปได้ว่า ความขัดแย้งเป็นปฏิสมัพันธ์ที่มีลักษณะของความไมเ่ป็นมิตร
หรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งคนหรือกลุ่มคนตั้งแต่ 2 ฝ่าย หรือมากกว่า 2 ฝ่าย ลักษณะของความ
ไม่ลงรอยกันหรือไม่สอด คล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก 
ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น ประเด็นดังกลา่วไมส่ามารถที่จะตกลงกันเพ่ือหาข้อยุติได้ และต้องตดัสินใจเลือกการ
กระท าอย่างใดอย่างหน่ึง โดยที่การเลือกนั้นอาจเต็มใจเลือกและไปขดักับบุคคลหรือกลุม่บุคคลอื่น ท าให้เกิดปฏิปักษต์่อกัน สร้าง
ความไม่พอใจระหว่างกันได ้

2. ประเภทของความขัดแย้ง 
  เพื่อจะได้มีความเข้าใจในระดับของความขัดแย้งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราอาจจะแบ่งประเภทของความขัดแย้งโดยพิจารณาดู
จากช่องทางการไหลของการสื่อสาร (Communication Flow) มาประยุกต์ใช้กับระดับความขัดแย้งได้ดังต่อไป 1. ความขัดแย้ง
ตามแนวตั้ง (Vertical conflict) เป็นความขัดแย้งตามล าดับช้ันของสายบังคับบัญชา  2. ความขัดแย้งตามแนวนอน (Horizontal 
conflict) เป็นความขัดแย้งท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน  และ 3. ความขัดแย้งตามแนวทแยงมุม (Diagonal conflict) เป็นความขัดแย้งที่
ต่างไปจาก 2 ประเภทที่กล่าวข้างต้น คือ เป็นไปตามแนวทแยงมุม 

3. ลักษณะของความขัดแย้ง ซ่ึงมีอยู่ 4 ระดับ คือ  
1) ความขัดแย้งส่วนบุคคล (Personal conflict) การที่บุคคลนั้นผิดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่เขาหวังไว้ก็จะก่อให้เกิดกลไก
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การป้องกันตนขึ้น (Defense mechanism) ซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรมอันเกิดจากความคับข้องใจจะแสดงออกมาให้เห็นเป็น
พฤติกรรมปรากฏชัดออกมาภายนอก อันได้แก่ การคับข้องใจ (Frustration) การก้าวร้าว (Aggression) การถอนตัว (Withdrawal) 
การสู้ชนฝา (Fixation) และการประนีประนอม (Compromise) เป็นต้น  2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
conflict) เนื่องจากมีทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็น ความเช่ือ ความสนใจ และประสบการณ์ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน  3) ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม (Intergroup conflict) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจมีพื้นฐานมาจากเนื้อหาหรือทางอารมณ์ 4) ความขัดแย้งระหว่าง
องค์กร (Inter-organizational conflict) เช่น ความขัดแย้งระหว่างสหภาพองค์การต่างๆ ระหว่างผู้ออกกฎหมายกับผู้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระหว่างองค์การและผู้ต้องจัดสรรหาวัตถุดิบให้ เป็นต้น 

4. สาเหตุของความขัดแย้ง  
ความขัดแย้งในสังคมไทยในอดีตมีเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างชนช้ันน าที่ยุติลงด้วยการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองในวันท่ี 24 มิ.ย.2475 หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ระหว่างรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2492-2525 (สนั่น เล่าประวัติชัย, 2558) ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยนโยบายการให้อภัย ตามค าสั่งที่ 66/2523 ต่อมาก็เป็นความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเผด็จการกับกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน อันก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมา (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ, 2553) ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ  ดังนี้ 1. สาเหตุจากความขัดแย้งของ
อุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จการทหารกับฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายคนเมืองกับฝ่ายคนชนบท ฝ่าย
กลุ่มอ านาจเก่ากับฝ่ายกลุ่มอ านาจใหม่ “สาเหตุความขัดแย้งมาจากการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ ระหว่างอุดมการณ์
ที่ต่างกัน ระหว่างกลุ่มทหารด้วยกันเองหรือกลุ่มการเมือง” 2. สาเหตุความขัดแย้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การ
กระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมท าให้สังคมชาวนาสูญสลาย ชาวนาเริ่มท างานนอกภาคการเกษตร เกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยง
มากขึ้น  3. สาเหตุความขัดแย้งระหว่างชนช้ันกลาง (ความรู้ใหม่) ต้องการพื้นท่ีทางการเมืองมากขึ้น ท าให้เกิดคนกลุ่มใหม่ (ความรู้
ใหม่) ขึ้นในสังคม พื้นที่การแสดงออกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของนักการเมืองและเปิดพื้นที่ให้แก่ภาคประชาชน ประชาสังคมและมี
บทบาทเพิ่มมากข้ึนจนท าให้ทุกฝ่ายยอมรับ 4. สาเหตุความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ “ความขัดแย้งทางการเมืองมันลึกลงไปในเรื่อง
ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจการค้า มุมมองทางการเมืองต่างกัน ผลประโยชน์ต่างกัน ผลประโยชน์ขัดแย้ง ผลประโยชน์จัดสรรไม่ลงตวั” 
จ าเป็นต้องเกิดความขัดแย้ง 5. การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารระหว่างคนต่างชนช้ัน 6. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ค่านิยม 7. 
โครงสร้างของสถาบันทางการเมืองไทย การช่วงชิงอ านาจทางการเมืองโดยไม่ยึดกฎกติกา  และ 8. หากพิจารณาอย่างผิวเผินความ
ขัดแย้งนี้ เป็นเรื่อง“บุคคล”ระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้สนับสนุนกับฝ่ายต่อต้าน ถ้าวิเคราะห์แนวนี้ เราก็พอจะมองออกว่า 
เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีและผู้สนับสนุนกับฝ่ายต่อต้าน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกราไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ความขัดแย้งนี้ก็จบ และประเทศ
ไทยก็เดินต่อไปได้ตามปกติแต่จุดอ่อนการวิเคราะห์แนวนี้ก็คือ ไม่ได้ดูที่“ต้นเหตุ”ของการได้มาซึ่งอ านาจการเมืองของผู้มีอ านาจเดิม
และการใช้อ านาจ (ซึ่งรวมถึงอ านาจตามกฎหมาย อิทธิพลหรืออ านาจในความเป็นจริงและเงิน) ว่ามีฐานมาจากความขัดแย้งเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่ซ่อนตัวอยู่ ความขัดแย้งดังกล่าว มีลักษณะบุคคลของคู่ขัดแย้งอยู่ก็จริง โดยรากฐานส าคัญก็
คือความขัดแย้งเชิงโครงสร้างในการจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่ง ระหว่าง “คนมี”กับ“คนไม่มี”รวมถึงแนวความคิดและความ
คาดหวังต่อระบอบประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน 

5.ความรุนแรงของความขัดแย้ง แนวโน้มความรุนแรงไม่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม ยังขยายไปสู่กลุ่มต่างๆทีม่ีความคิดทาง
การเมืองที่ต่างกัน มีการแย่งชิงมวลชน การปลุกระดมจนมองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรจูนท าให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง แนวโน้ม
ความไมเ่สมอภาคกันของสังคมไทยสูงขึ้น เศรษฐกิจเกดิความเหลื่อมล้ า เหลื่อมล้ าทางอ านาจ การรวมอ านาจของรัฐบาล การรวม
อ านาจของส่วนกลาง การต่อสู้กันของกลุ่มเสื้อตา่งสี ท่ีเกิดขึ้นในมิตขิองความเกลียดชัง มีความรุนแรงทางการเมือง  ความรุนแรง
ทางความคิดพัฒนาไปเป็นความรนุแรงของความรู้สึก ความเชื่อ โดยไม่มหีลักอ้างอิง ไม่มเีหตผุล มีแตจ่ะเพิ่มความรุนแรงข้ึนระหว่าง
ฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม ความรุนแรงพัฒนาไปอีกแบบหนึ่งมีการใช้ความรู้ การใช้ปัญญาชน การใช้เครื่องมือท่ีทันสมัย เช่น ใช้
หน่วย Sniper ซึ่งถือว่ารุนแรงและความรุนแรงมีขึ้น ลง ตามสถานการณ์ความตึงเครียด ความเข้มขน้ในการช่วงชิงอ านาจ 
แรงเสริมความขัดแย้ง  

ความขัดแย้งในสังคมมีปัจจัยส าคัญ คือ การขาดความรู้ความเข้าใจและขาดอุดมการณป์ระชาธิปไตย ท่ีเรียกว่า พลังทาง
วัฒนธรรมที่บริสุทธ์ิ ความเข้าใจในระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างเผด็จการ
กับประชาธิปไตยและกลุ่มอ านาจเก่ากับกลุ่มอ านาจใหม่  การช่วงชิงอ านาจของกลุ่มที่แปลกแยกต่างๆ การช่วงชิงอ านาจการหา
ผลประโยชน์ในทางการเมืองที่ไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ อุดมคติ ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเหลื่อมล้ ามี
แนวโน้มที่สูงขึ้น ระบบการเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ การเข้าถึงสิทธิเสรีภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ชนช้ันกลางไม่ยอมรับนโยบายการดูแลชนช้ันล่างของรัฐบาล พัฒนาการทางการเมืองยังไม่ลงตัว ยังไม่เข้ากรอบระบบไม่
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สามารถตอบสนองและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
 
ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 
 

มูลเหตุแห่งความขัดแย้ง พยายามสืบทอดอ านาจทางการเมืองและการทหาร ท าให้ประชาชนหลากหลายกลุ่มรวมตัวกัน
ประท้วงคัดค้านและเรียกร้องประชาธิปไตย 

ภายหลังการรัฐประหารมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  พ.ศ 2534 เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม พ.ศ 2534 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2534 เสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยาชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และ
แต่งตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน 292 คน โดยมี นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555) ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น คือ คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรทีี่ไม่ตอ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ่งหมายถึงบุคคล
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ และข้าราชการด ารงต าแหน่งทางการเมืองในขณะเดียวกัน  (สถาบันพระปกเกล้า, 
2555) ยังมีการแต่งตั้งนายทหารในกลุ่มเครือญาติคนสนิทขึ้นมาคุมกองทัพและมีการผนึกอ านาจทางการเมืองและการทหารเป็น
ศูนย์อ านาจ  เช่น การแต่งตั้ง พลเอกอิสรพงษ์  หนุนภัคดีเลขาธิการ รสช. (ซึ่งเป็นพี่ชายของภรรยาของพลเอกสุจินดา ) เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) 

ในที่สุดเมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ 2535 ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี 
โดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง จนน าไปสู่การประท้วงคัดค้านของประชาชนหลายแสนคนบนถนนราชด าเนิน และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ 
ผลที่สุดการประท้วงเรียกร้องของประชาชนก็น าไปสูก่ารปะทะกับก าลงัของเจ้าหน้าท่ีท าให้เกิดการใช้ก าลังเข้าปราบปรามประชาชน
จนมีการเสียชีวิต เหตุการณ์สงบลงโดยพระบารมีปกเกล้าของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนในท่ี 20 พฤษภาคม 2535 ต่อมา 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งและได้มีการออก “พระราชก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดเนื่องในการชุมนุมกัน ระหว่างวันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ 2535 ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ 2535” (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) หลังเหตุการณ์การเมืองไทยไร้เสถียรภาพ
ในการบริหารงานของรัฐบาลมีการแทรกแซงทางการเมืองระหว่างข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ าและมีการเลือกตั้งที่ไม่
บริสุทธิ์ยุติธรรม จึงได้มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 และกระตุ้นให้ประชาชน
สนใจทางการเมืองมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญด้วย ในที่สุดรัฐธรรมนูญนี้จึงได้รับการขนานนามว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดท าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเมืองการปกคร อง
สาระส าคัญคือ การวางรากฐานสังคมให้เข้มแข็ง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม สร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของรัฐตั้ง
องค์กรอิสระต่างๆให้การจัดตั้งรัฐบาลมีเสถียรภาพ พรรคการเมืองมีความเข็มแข็งและการวางรากฐานธรรมาภิบาลและกระจาย
อ านาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้ภาคการเมืองเข้มแข็งกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลถูกแทรกแซง ลดขนาดภาค
ราชการลดความซ้ าซ้อนเป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และค านึงถึงความต้องการของประชาชนได้น าหลักการบริหาร
ประเทศโดยใช้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีแนวคิดที่น าลักษณะการบริหารธุรกิจมาปรับใช้กับการบริหารส่งผลให้เกิด
นโยบายสาธารณะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงของประชาชนเป็นระยะเวลารวดเร็ว (นโยบายประชานิยม) (สถาบันพระปกเกล้า , 
2555) ความมั่นคงทางการเมืองเกิดจากรากฐานการเงินของนายทุนที่มีพื้นฐานมาจากกลุ่มธุรกิจสัมปทานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการ
ผูกขาดส่งผลให้มีอ านาจทางการเงินที่แข็งแกร่งท าให้การบริหารประเทศมีลักษณะที่มีการรวบอ านาจเบ็ดเสร็จเหนือระบบทาง
การเมืองและระบบเศรษฐกิจเกิดกลุ่มทุนขนาดใหญ่กลุ่มใหม่ได้เข้ามามีบาทบาทในระบบเศรษฐกิจและการเมืองทดแทนกลุ่ม
การเมืองเดิม หรือกลุ่มทุ่นเก่าที่ล้มละลาย อ่อนก าลังลง ข้อได้เปรียบภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญที่มุ่งสร้างฝ่ายบริหารให้มีความ
เข็มแข็ง ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้  รัฐบาลเข้าไปครอบง าองค์กรอิสระ การบริหารของรัฐบาล 
ความถูกต้องโปร่งใสและความทุจริตประพฤติมิชอบรัฐบาล ปัญหาจริยธรรมทางการเมืองและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จาก
สังคมเกิดการประท้วงกันอย่างกว้างขวาง กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลออกมาให้การสนับสนุนจนเกิดวิกฤตของสังคมเมื่อมีความเห็น
แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ 2549 เป็นการเลือกตั้งที่มีปัญหามีพรรคการเมืองบอยคอต (Boycott) 
ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง บรรยากาศทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้มีการเลือกตั้งเป็นโมฆะ ซึ่งเป็น
เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลต้องการให้ผู้น ารัฐบาลยุติบทบาททางการเมือง ในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเห็นว่า
บทบาททางการเมืองเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและให้เป็นไปตามกติกา เกิดการแย่งชิงมวลชนมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทและช้ีแจง
กับประชาชนในพื้นที่ ความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นกลายเป็นข้ออ้าง ของทหารในการท ารัฐประหารยึดอ านาจจาก
รัฐบาล เมื่อวันที่  19 กันยายน พ.ศ 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(คปค.) ยึดอ านาจจากรัฐบาลโดยอ้างสาเหตุ คือ 1) ปัญหาความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย สลายความรักสามัคคีของชนในชาติ 2) การ
บริหารราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง 3) หน่วยงาน องค์อิสระถูกครอบง าโดยฝ่ายการเมือง ไม่
สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ 4) หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555) ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว พ.ศ2549 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นนายกรัฐนมตรี 
 ต่อมาได้เกิดเหตุวินาศกรรมในกรุงเทพฯ 7 จุดในกรุงเทพฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2549 ท าให้มีผู้เสียหาย บาดเจ็บ 
เหตุระเบิดในพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ จากผลของเหตุการณ์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรี สรุปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากกลุ่มอ านาจ
เก่า กลุ่มผู้เสียประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจกลุ่มอ านาจเก่าก็ปฏิเสธว่าเป็นการกระท าของตน (สถาบันพระปกเกล้า , 2555)  
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้มีการวินิจฉัยที่ 3-4/2550 ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 
5 ปีและมีการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550  โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและมีการออกเสียงประชามติในการรับหรือไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญ ในวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และต่อมาได้มีการลงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 ในวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ 
2550 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 57.81 ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่ก็มีประชาชนจ านวนมากที่ออกเสียงไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ 2550 การเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ 2550 (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) พรรคพลังประชาชนได้รับการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาล
ผสม ภายหลังการเลือกตั้งของรัฐบาลบริหารประเทศได้ระยะเวลาหนึ่งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐบาล ได้กลับมาด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองอีกครั้งตั้งเวทีปราศรัยเพื่อถอด ส.ส. และ ส.ว. ที่เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญยึ ดท าเนียบรัฐบาลและประกาศปักหลัก
จนกว่ารัฐบาลจะลาออกโดยมีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ พนักงานเดินรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสหภาพ
ท่าเรือ สหภาพการเมืองไทย สหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหภาพการประปา สหภาพ ขสมก. ปิดสนามบินภูเก็ตใน
ต่างจังหวัดปิดการเดินทางโดยทางรถไฟสายใต้ ยึดสถานีโทรทัศน์ การปิดสนามบิน เหตุการณ์ระเบิด การยิงระเบิด  
 พ.ศ. 2551 หลังจากนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งจากค าวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองของศาล
รัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ความเห็นชอบ บุคคลสมควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยผู้ที่มีคะแนนสูงมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 172 วรรคสามของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (3) ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551(สถาบันพระปกเกล้า, 2555) การด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวท าให้แกนน าและกลุ่มคนท่ีนิยมการเมืองเก่าเกิดความไม่พอใจต่อกลุ่มการเมือง จึงมีการเคลื่อนไหว
รวมตัวกันโดยกระแสความไม่พอใจดังกล่าวปะทุขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2552  
 สถานการณ์ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งในเดือนเมษายน 2552 ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดง
และกลุ่มคนเสื้อน้ าเงินส่งผลให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมในกรุงเทพมหานคร ท าให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 120 คน และน าไปสู่การพยามเข้าไปจับกุมผู้ประท้วงก าลังทหารตลอดทั้งคืนของวันที่ 13 เมษายน จนกระทั่ง
ในตอนเช้า 14 เมษายน (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 กองทัพได้ปฏิบัติการ“ขอคืนพื้นที่” กองทัพ 
พร้อมรถล าเลียงหุ้มเกราะเข้าโจมตีค่ายผู้ชุมนุม ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน และผู้สื่อข่าวชาวอิตาลี 1 คน ผู้น ากลุ่มคนเสื้อแดง
ทั้งหมดยอมมอบตัวหรือพยายามหลบหนี ได้เกิดเหตุจลาจลทั่วกรุงเทพมหานครเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมถูกบีบบังคับให้ออกจากค่าย ได้มี
การวางเพลิงซึ่งท าลายศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และอาคารอื่นๆ (McElroy, Damien; MacKinnon, 2010) ยอดความสูญเสีย
ทั้งหมดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม อยู่ที่ 85 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,378 คน (Bangkok Post, 2010) กลุ่มผู้น าการชุมนุม
ประกาศยกเลิกการชุมนุมและยอมเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดที่อาจมีมากขึ้น (McElroy, Damien; 
MacKinnon, 2010)   
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554  การเลือกตั้งครั้งนี้ได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศ ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554 มีสารพัดม็อบการเมืองโผล่ขึ้นมาประท้วงรัฐบาลชุดนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2555 พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เป็นม็อบการเมืองขนาดใหญ่กลุ่มแรกที่ปรากฏตัวขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เมื่อนัดรวมตัวกันที่
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ก่อนเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมทางเข้าออกรัฐสภา กระทั่ง ส.ส.ไม่สามารถเดินทางเข้า
ไปพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรองดองในวันท่ี 31 พ.ค.2556 จนท้ายที่สุด “สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องสั่ง
เลื่อนประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง อย่างไม่มีก าหนด เพื่อลดกระแสต่อต้านจากกลุ่มไม่เห็นด้วยหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่ม พธม.ยุติการชุมนุมเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2555 กลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) โดยการน าของ “พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์” 
หรือเสธ.อ้าย เมื่อวันท่ี 28 ต.ค.2555 กลุ่มแนวร่วมคนไทยหัวใจรักชาติรักษาแผ่นดิน น าโดย “ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์”ในวันที่ 7 พ.ค.
2556 กลุ่มกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ (กปท.) หรือที่หลายคนเรียกว่า “ม็อบเสธ.อ้าย 2”เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2556 กลุ่ม
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พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดเวทีปราศรัยเดินหน้าผ่าความจริง หยุดล้างผิดคนโกง  เมื่อวันท่ี 6 ส.ค.2556 กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูป
ประเทศไทย (คปท.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2556 ทุกกลุ่มที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองที่มีเป้าหมายคือขับไล่รั ฐบาล (ส านักข่าวอิสรา, 
2556) ผลของการชุมนุมท าให้รัฐบาลเริ่มตอบโต้การกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยการออกพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ระหว่างวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 เหตุการณ์บานปลายจนท าให้ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล น าโดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา
สรรหา ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากต าแหน่ง ในกรณีส านักนายกรัฐมนตรีย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี
จากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ถอดถอน
นายกรัฐมนตรีจากต าแหน่งคณะรัฐมนตรีที่เหลือเลือกนายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์ชุมนุมทวีความรุนแรงขึ้น จนวันที่ 20 พฤษภาคม 
2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศกฎอัยการศึกในรูปของประกาศกองทัพบก โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 หลังประกาศกฎอัยการศึกแล้วให้ผู้ชุมนุมสองฝ่ายยุติการชุมนุม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา สั่งยุบ ศอ.รส. ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลรักษาการ แล้วตั้งกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) โดยเป็นผู้บังคับบัญชาเอง 
กอ.รส. และสามารถเชิญตัวบุคคลมารายงานตัวได้  พลเอกประยุทธ์ยังสั่งให้ต ารวจ กองทัพเรือ กองทัพอากาศและ
กระทรวงกลาโหมอยู่ในบังคับของ กอ.รส. (กองทัพบก 2558.) 

ในเย็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พลเอก ประยุทธ์ ประกาศผ่านการประกาศทางโทรทัศน์ว่า กองทัพควบคุมประเทศ
แล้ว (ส านักข่าว BBC, 2558) เป็นรัฐประหารต่อรัฐบาลรักษาการอย่างเป็นทางการ และมีการจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ซึ่งเป็นคณะผู้ยึดอ านาจการปกครองขึ้น หลังรัฐประหารเมื่อเวลา 16:30 น. คสช.จับสมาชิกคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแกนน า 
กปปส., นปช. และพรรคการเมือง หลังเชิญตัวมายังสโมสรทหารบกที่ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วถูกน าตัวไปกักขังที่กรมทหารราบที่ 1 
รักษาพระองค์ (หนังสือพิมพ์ Post Today, 2558) โดยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 
คสช. ประกาศตนเองเป็นรัฐฏาธิปัตย์ หรือผู้ถือครองอ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศท้ังที่ไม่ได้มีฐานที่มา
ใด ๆจากปวงชน และสถาปนาระบบอ านาจ คสช. ที่ไม่เปิดให้ประชาชนสามารถโต้แย้ง คัดค้านหรือได้รับการเยียวยาจากการใช้
อ านาจของรัฐ มีผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกเป็นจ านวน
มาก กลไกการใช้อ านาจของ คสช. ตลอดสองปีเศษท่ีผ่านมา ในฐานะที่เป็นท้ังเครื่องมือส าคัญในการควบคุมและรองรับอ านาจการ
ปกครอง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดบังคับการแสดงออกทางการเมืองทุกประเภท และท าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้
อ านาจของ คสช. และเจ้าหน้าที่ทหารด าเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยสามารถแบ่งกลไกเหล่านี้ออกเป็น 4 ประการหลักๆ ได้แก่ 1) 
การเรียกบุคคลรายงานตัวและการจับตาสอดส่องโดยรัฐ 2) การสร้าง “กฎหมาย” และ “กระบวนการยุติธรรมที่ช้ีน าโดยทหาร” 3) 
การใช้กฎหมายปกติและกฎหมายพิเศษเป็นเครื่องมือปราบปรามทางการเมือง 4) การใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว พ.ศ. 2557 รองรับ
การใช้อ านาจให้ปราศจากการรับผิด 
 
ทศวรรษแห่งกรรมการปรองดอง"สู่ (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบริหารความขัดแย้ง 
 
 ในอดีตรัฐบาลสมัยต่างๆพยายามสร้างความปรองดองมาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประสานและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปค
อป.) ปี พ.ศ.2554 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (กมธ.ปรองดอง) ปี พ.ศ. 
2554  ร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง และร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 2555-2556 แต่ไม่ส าเร็จ จนกระทั่งถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันใช้อ านาจพิเศษ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับช่ัวคราว) ใช้มาตรา 44 ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ท่ี 3/2560 (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2560) เพื่อจัดตั้ง "คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง" (ป.ย.ป.)" เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 โดย พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. คือ ความพยายามครั้งใหม่ของฝ่ายบริหาร ในการก่อตั้ง "คณะกรรมการ
เตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" มีจ านวนกรรมการอย่างน้อย 33 คน (ส านักข่าว BBC. ไทย, 2560) โดยมี พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นประธาน มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธาน มีที่
ปรึกษาและกรรมการอื่นอีก 23 คน ประกอบด้วย 1.รองประธาน สนช.คนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย 2.รองประธาน สปท.คนหนึ่งที่
ได้รับมอบหมาย 3.รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ 6.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 8.
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 9.ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 10.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 11.เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 12.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 13.ผู้บัญชาการทหารบก 14.ผู้บัญชาการทหารเรือ 15.ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ 16.ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 17.อัยการสูงสุด 18.เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 19.เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
20.ผู้แทน คสช. 21.ปลัดกระทรวงกลาโหม 22.ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 23.ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการที่ปรึกษาอย่างน้อย 8 คน ประกอบด้วย 1.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
2.ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 3.ประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะภายใต้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ถ้ามี) 4.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 5.นายปณิธาน วัฒนายากร 6.นายสุจิต บุญบงการ 7.นายสุทธิพันธ์ 
จิราธิวัฒน์ และ 8.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณารายชื่อคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเกือบท้ังหมด หากไม่ใช่คนใน
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็เป็นข้าราชการเมืองหรือข้าราชการประจ า ถึงแม้ว่า คสช.และกองทัพจะปฏิเสธว่าทหารไม่ใช่คู่ขัดแย้ง กับ
ใครแต่หากดูจากวิกฤตการเมืองในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา มีการท ารัฐประหารโดยกองทัพถึง 2 ครั้งในปี 2549 และปี 2557 โค่นล้มท า
ให้ทหารกลายเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองไปโดยปริยาย ถึงแม้ว่าคณะกรรมการเหล่านั้นจะออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตนเองไม่ใช่คู่
ขัดแย้ง ผู้เขียนเห็นว่าคณะกรรมการเหล่านี้ต้องมาจากหลายภาคส่วนและเป็นคนกลางจริงๆ เช่น จากภาครัฐ  ฝ่ายการเมือง 
อาจารย์ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชน จึ งจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและจะท าให้เกิดเป็น
รูปธรรมและเกิดผลส าเร็จได้ 
 
บทสรุป 
 

ความขัดแย้งในสังคมไทยหยั่งลึกและกระจายไปทุกสังคมการบริหารความขัดแย้งต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ โดยน้อม
น ากระแสพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
และการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศ  กล่าวคือ ปัญหาเกิดจากความคิดต่างกันซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ได้จากการ
สร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ การใช้หลักวิชาในการแก้ปัญหาและสร้างความปรองดอง การมีความคิดแตกต่างกันได้แต่
ต้องท างานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องให้สอดคล้องกัน มีความรู้เหมือนกันแต่ความเห็นต่างกัน ดังนี้ ก็จะต้องปรึกษากัน
มากกว่าที่จะเถียงกัน ไม่ใช้แต่อารมณ์ ปรึกษาโดยใช้ปัญญา ปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ค าตอบ เพราะว่า ความจริงมีอันเดียว  
ความเท็จมีหลายหรือทางที่ผิดมีมากมาย ความจริงทางที่ดีมีทางเดียวที่จะสามารถน าพาสู่ความส าเร็จ คือ มีความสามัคคี ร่วมคิด 
ร่วมท า รู้จักการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้น้ าใจไมตรี ให้อภัย ให้สงเคราะห์ อนุเคราะห์ โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดถือ
ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ลดการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระด้วยความบริสุทธิ์และ
จริงใจต่อกัน 
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บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายประชารัฐกับสิทธิพลเมือง โดยกล่าวถึงความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย 
การปกครองของประเทศไทย การแบ่งกลุ่มรัฐธรรมนูญ สิทธิ พลเมือง สิทธิพลเมือง หลักสิทธิพลเมือง นโยบายประชารัฐ  จะท าให้รู้
ถึงการจัดการในกระบวนการประชารัฐ ส่วนประชานิยมที่เป็นแนวคิดประชารัฐ ที่เป็นกระบวนการทางปกครองของผู้น าในประเทศ
ไทยตอนนี ้
 
ค าส าคัญ: นโยบายประชารัฐ, สิทธิพลเมือง.  
 
Abstracts 
 

This article aims to examine the civil rights and public policy of the State Thailand. By the 
constitution of Thailand. The governor of Thailand Segmenting the Constitution, Civil Rights, Civil Rights. State 
public policy is made known to the public in the state. The popular notion is that the civil state. A process of 
administrative leaders in Thailand now. 
 
Keywords: The State public policy, The Civil Rights, 
 
บทน า 
 
 บทความนี้ได้ศึกษาถึงสิทธิพลเมืองกับนโยบายประชารัฐของไทย โดยกล่าวถึงแนวคิดประชาธิปไตยตะวันตกได้ถ่ายทอด
อยู่ในรูปแบบของทฤษฎีกฎหมายที่เรียก รัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการสามประการ คือ การรับรอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ มีการเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ
ของไทยหลายฉบับได้ยอมรับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งน ามาเป็นเจตนารมณ์แห่งรัฐ ธรรมนูญในการก าหนดกรอบในการตราบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เป็นต้น โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งถึงหลักการ
ดังกล่าวในค าปรารภของรัฐธรรมนูญ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ Wikipedia,(สืบค้น): 6 พฤศจิกายน 61) โดยสภาพแล้วรัฐธรรมนูญไทย
หลายฉบับที่มีกรอบความคิดแบบตะวันตก ควรเกิดผลตามครรลองประชาธิปไตยตะวันตกเหมือนอย่างประเทศตะวันตก แต่สิ่งที่
เกิดในระบบการเมืองไทยดูเหมือนสวนทางระบบการเมืองตะวันตก ซึ่งต้องยอมรับว่า รัฐธรรมนูญเป็นเพียงกฎหมายลายลักษณ์
อักษรสูงสุดของรัฐ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง ซึ่งขัดกับแนวคิดทางนิติศาสตร์ที่ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
                                                             
 *บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, นักศึกษาปริญญาเอก รป  .ด . 6  )รัฐประศาสนศาสตร์  (คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

* รองศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
† รองศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
‡ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
§ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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สงูสุดของรัฐ ซึ่งควรมีความศักดิ์สิทธ์ิและคงทนถาวร (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Wikipedia, (สืบค้น): 6 พฤศจิกายน 61) 
และส าหรับประเทศไทย ในส่วนที่ เกี่ ยวกับรั ฐธรรมนูญนั้นนับตั้ งแต่มีการ เปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อ
วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2 ลักษณะคือ รัฐธรรมนูญ มุ่งจะใช้บังคับเป็น
การถาวรโดยที่มีการยกร่างกันอย่างเป็นระบบ กับรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวซึ่งมักเรียก ธรรมนูญการปกครอง ซึ่ง
ในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวบางฉบับใช้บังคับเป็นเวลานาน เช่น ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ซึ่งเกิดขึ้น
จากรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ใช้บังคับเป็นเวลา 9 ปีเศษ แต่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรหลายฉบับใช้บังคับในระยะเวลาสั้น ๆ 
เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีหลักการสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างอ านาจทาง
การเมืองซึ่งไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริง ทว่าตกอยู่ในมือของกลุ่มข้าราชการประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหาร
ระดับสูง (วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญ sites, (สืบค้น): 6 พฤศจิกายน 61) ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญที่มุ่งจะใช้บังคับเป็นการถาวรจึงมักถูก
ยกเลิกโดยรัฐประหาร โดยคณะผู้น าทางทหาร เมื่อคณะรัฐประหาร ซึ่งมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป หรือ
คณะรักษาความสงบเรียบรอ้ย ยึดอ านาจได้ส าเร็จก็จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวแล้วจึงรา่งรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และเมื่อ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่มุ่งใช้บังคับถาวรแล้วก็จะมีการเลือกตั้ง และตามด้วยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวร แต่เมื่อรัฐบาลบริหารประเทศไปได้ระยะหนึ่งก็จะถูกรัฐประหาร และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แล้วก็ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พร้อมทั้งจัดให้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหม่อีก หมุนเวียนเป็นวงจรการเมืองของรัฐไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานนับหลายสิบปี นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนร่วมเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ หลังจากจอมพล ถนอม 
กิตติขจรรัฐประหาตนเอง เพราะขณะรัฐประหารนั้น จอมพลถนอมด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 
และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พร้อมเตรียมร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตามวงจรการเมืองของไทยที่เคยเป็นมา ก็
เกิดกระบวนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญจนน าไปสู่เหตุการณ์นองเลือด จนท าให้จอมพล ถนอม กิตติขจรต้องลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และเดินทางออกนอกประเทศ และแม้ต่อมาจะมีการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 ที่เป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมีหลักการที่
เป็นประชาธิปไตยมากฉบับหนึ่ง (วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญ sites, (สืบค้น): อ้างแล้ว) แต่ในที่สุดก็มีรัฐประหารอีก แล้วก็เกิด
เหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท าให้วงจรการเมืองไทยหมุนกลับไปสู่วงจรเดิม คือ รัฐประหาร ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จัดให้มีการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และรัฐประหาร
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซ้ าซากไม่จบสิ้น เฉลี่ยแล้ว รัฐธรรมนูญไทยเปลี่ยนแปลงทุก 4 ปี  ต่างจากกรณีสหรัฐอเมริกาที่มี
รัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว ซึ่งนับตั้งแต่ประกาศใช้ 7 มาตรา 55 อนุมาตรา ใน พ.ศ. 2332 ก็มีแต่การแก้ไขให้ทันสมัยเท่านั้นถึง
อย่างไรก็มิใช่ว่ารัฐธรรมนูญที่ดีจะไม่อาจแก้ไขได้เลย เพราะในความเป็นจริงย่อมไม่มีกฎหมายฉบับใดที่เหมาะสมกับทุกเวลา
สถานการณ์ได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญก็อาจแก้ไขได้ ตามเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่ต้องเป็นไปตามความจ าเป็นเท่านั้น อาทิ
เช่น กรณีของสหรัฐอเมริกา ท่ีกล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันยังไม่เคยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ยังคงใช้ฉบับเดิมมาแต่แรก มี
เพียงการแก้ไขปรับปรุงส่วนท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน ดังนั้น การจะท าให้กลไกหรือมาตรการต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญยั่งยืนถาวรได้นั้น จึงอยู่ที่
ทุกคนในสังคมที่จะก าหนดวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมว่าจะมีส่วนเข้าใจและเข้าถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแบบ
ประชาธิปไตยได้เพียงใด ซึ่งในการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ก่อนที่ราชอาณาจักรไทยจะมีรัฐธรรมนูญนั้น ราชอาณาจักรไทยมีการ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์
ไทยเชิงการเมืองการปกครอง เมื่อคณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการสายทหารบก ทหารเรือ และสายพลเรือน จ านวน 99 คน 
โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้า ร่วมกันยึดอ านาจการปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ ณ วังไกลกังวล 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงตัดสินพระทัยที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสงบ ดังความตามพระ
ราชหัตถเลขา (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ที่ทรงเขียนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2475 ไม่ลงวันที่ พระราชทานพร ะเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งได้แปลเป็นภาษาไทยในหนังสือเรื่อง เกิดวังปารุสก์ เล่ม 2 ความดังนี้ ( whosel,(ออนไลน์): 6 
พฤศจิกายน 61) "ฉันรู้สึกเสียดายอย่างยิ่งท่ีเขามิได้คิดจะถอดฉัน และฉันยังเสียใจอยู่จนบัดนี้ ความรู้สึกขั้นแรกก็คือจะลาออกทันที 
แต่สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ แนะน าว่าไม่ควรท า เพราะถ้าท าเช่นน้ันอาจมีการรบกันจนนองเลือดทั้งยุ่งยากต่างๆ จนอาจมีฝรั่งเข้ามา
ยุ่งและชาติเราอาจเสียอิสรภาพได้... ถ้าเราจะรบโดยใช้ทหารหัวเมืองหรือ นั่นเป็นของแน่ท่ีเราอาจท าได้ แต่ฉันไม่ยินยอมเลยแม้แต่
ช่ัวขณะเดียว เพราะเจ้านายในกรุงเทพฯ อาจจะถูกฆ่าหมด ฉันรู้สึกว่าฉันจะนั่งอยู่บนราชบัลลังก์ที่เปื้อนโลหิตไม่ได้... สมเด็จกรม
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พระสวัสดิ์ฯ แนะน าตลอดเวลาว่าให้ยินยอมกลับกรุงเทพมหานคร และช่วยคณะราษฎรจัดตั้งการปกครอง โดยมีกษัตริย์และ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็นของที่ฉันเคยอยากจะท ามานานแล้ว แต่ว่าฉันเสียขวัญ" ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก่เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้น ทรงสละราชสมบัติ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะทรงประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักร หลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงปีเศษ โดยทรงมีเหตุผลในการตัดสินพระทัย ตามความในพระราชหัตถเลขา ดังนี้ (พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปกครองระบบรัฐสภา, Wikipedia: (ออนไลน์) 6 พฤศจิกายน 61) "ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละ
อ านาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ านาจทั้งหลายของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้ใด คณะใด 
โดยเฉพาะ เพื่อใช้อ านาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของ
ข้าพเจ้า ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียง ในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลส าเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้ เป็น
อันหมดหนทาง ที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจาก
ต าแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสละสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวง ซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็น
พระมหากษัตริย์ แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวง อันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมา ก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์" 
 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยช่ือว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475” 
จากนั้น ราชอาณาจักรไทยก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามล าดับ ดังนี้  1) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 4) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช2490 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) , 
ratchakitcha: (สืบค้น) 6 พฤศจิกายน 61)  รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม 5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492 6)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 7) ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 9) ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 11)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2519 12) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 13) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2521 14) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศกัราช 2534 15) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 16) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 17) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 
18)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 19)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
และฉบับท่ี 20 ท่ีร่างเสร็จแล้วก าลังจะลงประชามติในปีนี้ด้วย 

 การแบ่งกลุ่มรัฐธรรมนูญ หากแบ่งกลุ่มรัฐธรรมนูญด้วยการวัดที่ระดับการเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติ จะสามารถแบ่งได้
เป็นสามกลุ่มดังนี้  

 

แผนภูมิกราฟ (ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง นรนิติ เศรษฐบุตร (2550), Wikipedia: (ออนไลน์) 6 พฤศจิกายน 61) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Evolution_of_Thai_constitutions_1932-2006_not_bold.png
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1. สภาที่มาจากการเลือกตั้ง: สภานิติบัญญัติในกลุ่มนี้จะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2489 (ซึ่งสภาผู้แทนมีการเลือกตั้งโดยตรง ส่วนสภาสูงซึ่งเรียกว่าพฤติสภามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม) และ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ที่ท้ังสองสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง) 

2. สภาที่มาจากการสรรหา: สภานิติบัญญัติที่เกิดมาจากการสรรหาทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่สมาชิกผู้มาจากการสรรหา
นั้นมีอ านาจมากพอในการจ ากัดอ านาจสมาชิกที่มีมาจาการเลือกตั้งได้ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2490, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

3. สภาที่มาจากการแต่งตั้ง: ฝ่ายบริหารมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือเกือบจะเป็นเช่นนั้น ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475, ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502, ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519, ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2534, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 

จะกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบางฉบับมีการให้อ านาจฝ่ายบริหารโดยไม่มีการถ่วงดุล ท าให้ฝ่ายบริหารมี
ความเฉียบขาดในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งอาจท าให้เกิดความฉับไวในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน แต่ก็น ามาซึ่งการใช้
อ านาจรัฐในทางที่ผิดโดยมีการสั่งลงโทษประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเป็นจ านวนมาก มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถึง 4 
ฉบับท่ีมีบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งในฉบับต่อๆ มานั้นหมายเลขมาตราได้เลื่อนไป แต่ผู้คนก็ยังนิยมกล่าวถึงกรณีการใช้อ านาจเด็ดขาด
ของนายกรัฐมนตรีว่า "ใช้อ านาจตามมาตรา 17"  (นรนิติ เศรษฐบุตร 2550, Parliament: (สืบค้น) 6 พฤศจิกายน 61)  "มาตรา 17 
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ระงับหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลาย
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือการกระท าอันเป็นการก่อกวนหรือ
คุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือการกระท าอันเป็นการท าลายทรัพยากรของประเทศ หรือเป็นการ
บั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้และไม่ว่าจะเกิดขึ้น ภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและของสภานโยบายแห่งชาติ มีอ านาจสั่งการ
หรือกระท าการใดๆ ได้ และให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท าของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการปฏิบัติตามค าสั่ง ดังกล่าวเป็นค าสั่งหรือการ
กระท าหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือกระท า การใดไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ นายกรัฐมนตรี
แจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ"  

กรณีการใช้อ านาจตามมาตรา 17 เช่น การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย การสั่งประหารชีวิตบ้านต้นเพลิงที่ตลาด
พลู การสั่งยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดย จอมพลถนอม กิตติขจร การสั่งยึดทรัพย์จอมพลถนอม กิตติขจร โดย สัญญา 
ธรรมศักดิ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 ให้อ านาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเหนืออ านาจของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการซึ่งคล้ายคลึงกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2502 มาตรา 17 และมาตรา 48 ซึ่งนิรโทษกรรมความผิดของทหารทั้งในอดีตและอนาคต จนถูกวิจารณ์ 

สิทธิ คือ หลักเสรีภาพหรือการให้สิทธิ์ทางกฎหมาย สังคมหรือจริยศาสตร์ นั่นคือ สิทธิเป็นกฎเชิงบรรทัดฐานพื้นฐาน
เกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนมีหรือเป็นของประชาชนตามบางระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียมทางสังคม หรือทฤษฎีจริยศาสตร์ สิทธิมี
ความส าคัญยิ่งในสาขาวิชาดังกล่าว เช่น กฎหมายและจริยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีความยุติธรรมและกรณียกรรม มักถือว่า
สิทธิเป็นพื้นฐานของอารยธรรม ถือว่าเป็นเสาหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมและวัฒนธรรม (UN UDHR Preamble, Plato: 
(ออนไลน์) 61) และประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางสังคมพบได้ในประวัติศาสตร์ของสิทธิแต่ละอย่างและพัฒนาการของมัน ตาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/UDHR
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สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด "สิทธิให้โครงสร้างแก่ระบอบการปกครอง เนื้อหากฎหมาย และลักษณะของศีลธรรมซึ่งรับรู้ใน
ปัจจุบัน" ( Stanford Encyclopedia of Philosophy 2007, Plato: (ออนไลน์) 6 พฤศจิกายน 61) 

พลเมือง ความหมายของ “พลเมืองดี” ตามวิถีประชาธิปไตยพลเมือง หมายถึง พละก าลังของประเทศ ซึ่งมีส่วนเป็น
เจ้าของประเทศ หมายถึงประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย มีสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพภายใต้กฎหมายไทย แตกต่างจากชาวต่างชาติที่เข้าเมือง
มาเพื่อประกอบธุรกิจ เพื่อการท่องเที่ยวหรือหลบหนีเข้าเมือง บุคคล เหล่านี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการอยู่ช่ัวคราวไม่ถือว่า
เป็นพลเมืองของไทยพลเมืองไทย หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นไทย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียม ประเพณีความเช่ือถือ ความคิดจิตใจ
ที่จะรักษาความสามัคคีความเป็นปึกแผ่น อยู่ในตนเองและสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นไทยสืบต่อ ไปยังคนรุ่นหลังอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมความเป็นพลเมืองไทย หมายถึงการนา ความเป็นไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการคิดค้นปรับปรุงดัดแปลงความ
เป็นไทยให้เข้ากับ สถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระบอบประชาธิปไตย คือ ระบบการเมืองที่ประชาชนเป็น
เจ้าของประเทศ เจ้าของอ านาจอธิปไตยที่ปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน มีหลักการที่ส าคัญคือหลักสิทธิ30เสรีภาพ 
ความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผล และหลักการยอมรับเสียงข้างมาก (หน้าที่พลเมือง ,teerapon 2550: (ออนไลน์) 
6 พฤศจิกายน 61)  

สิทธิพลเมือง (Civil Rights) หมายถึง การที่พลเมืองของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสมัยใหม่สามารถกระท าได้ภายใต้
กรอบของกฎหมายบ้านเมืองของสังคมนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ สิทธิพลเมืองจึงซ้อนทับอยู่กับสิทธิทางการเมือง (political rights) เนื่องจาก
ในสังคม และการเมืองการปกครองสมัยใหม่นั้น เสรีภาพจัดได้ว่าเป็นคุณธรรมรากฐานประการหนึ่งที่ระบบการเมือง และระบบ
กฎหมายจะต้องธ ารงรักษาไว้ ทว่าหากพลเมืองทุกคนมีเสรีภาพอย่างไม่จ ากัดแล้วไซร้ การใช้เสรีภาพของพลเมืองคนหนึ่งๆ ก็อาจ
น ามาซึ่งการละเมิดการมีเสรีภาพของพลเมืองคนอื่นๆ (สิทธิพลเมือง อธิปไตยของปวงชน, wikipedia: (ออนไลน์) 6 พฤศจิกายน 
61) ในรัฐได้เช่นกัน ดังนั้น เสรีภาพของพลเมืองจึงต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่รัฐก าหนดว่า สิ่งใดที่พลเมืองไม่อาจกระท า
เพราะจะเป็นการละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น หรือ สิ่งใดที่พลเมืองสามารถกระท าได้อย่างอิสระโดยปราศจากการควบคุมของรัฐ เป็น
ที่มาของการเกิดสิ่งซึ่งเรียกว่า สิทธิทางการเมือง หรือ สิทธิพลเมือง (Kurian, 2011: 235,Wikipedia (ออนไลน์) 6 พฤศจิกายน 
61) ซึ่งในแง่นี้สิทธิพลเมืองจะมีความหมายและขอบเขตแคบกว่าสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เพราะสิทธิพลเมืองจะเป็นสิทธิที่
พลเมืองทุกๆ คนมีในฐานะพลเมืองของรัฐ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองโดยกฎหมายของรัฐที่ตนเป็นพลเมืองอยู่ แต่สิทธิ
มนุษยชนนั้นเป็นสิทธิสากลที่มนุษย์ทุกผู้คนบนโลกนี้ พึงมีเหมือนๆ กันไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด หรือ เป็นพลเมืองของรัฐใดก็ตาม สิทธิ 

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ สิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง คือความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่มอบให้
พลเมืองทุกคนตามกฎหมาย สิทธิพลเมืองนั้นเป็นสิทธิที่แยกออกจาก "สิทธิมนุษยชน" และ "สิทธิธรรมชาติ" กล่าวคือสิทธิพลเมือง
เป็นสิทธิที่มอบให้โดยชาติและมีอยู่ภายในเขตแดนนั้น ในขณะที่สิทธิธรรมชาติหรือสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นสิทธิที่นักวิชาการจ านวน
มากอ้างว่าปัจเจกบุคคลมีอยู่แต่ก าเนิดโดยธรรมชาติ แน่นอนว่าแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองนั้นย่อมจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่
สถานภาพของมนุษย์ในสังคมการเมืองนั้นได้ถูกแปรเปลี่ยนจาก “ไพร่” (subject) มาเป็น “พลเมือง” (citizen) เสียก่อน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงท่ีว่านี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในปี ค.ศ. 1789 ในฝรั่งเศส ที่ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม
จากเดิมที่มีสถานภาพเป็นชนช้ัน หรือ ฐานันดรต่างๆ มาเป็นพลเมือง (citizen) ที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น การเกิดขึ้นของ
พลเมืองนี้ท าให้เกิดสัญญาประชาคมใหม่ท่ีพันธะของรัฐที่มีต่อพลเมืองเปลี่ยนไปจากเดิม หรือในอีกนัยหนึ่ง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครองนั้นได้เปลีย่นไป การที่กล่าวว่าพลเมืองฝรั่งเศสในสมัยนั้นมีความเท่าเทียมกันก็เพราะภายหลังที่
เกิดการปฏิวัติในเดือนสิงหาคมได้มีการร่างและการประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง” (declaration of the 
rights of man and of the citizen) ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวนี้เองที่เป็นสิ่งรับประกันในความเท่าเทียมของการมีสิทธิทาง
การเมือง หรือ สิทธิพลเมือง ของประชาชนฝรั่งเศสทุกๆ คน และเป็นที่มาของการเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า “พลเมือง” ของรัฐที่เท่าเทียม
กันข้ึนเป็นครั้งแรกของโลกสมัยใหม่ 

หลักสิทธิพลเมืองที่ปฏิญญาดังกล่าวนี้ได้แถลงไว้ ได้แก่ การมี และใช้เสรีภาพภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด สิทธิในการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล (property rights) สิทธิในการต่อต้านการใช้อ านาจที่ไม่ชอบธรรมของรัฐ (rights of 
resistance) สิทธิในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ สิทธิของผู้ต้องหา (rights of the accused) และที่ส าคัญที่สุดก็คือ สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ (freedom of expression) เป็นต้น ภายหลังเมื่อรัฐต่างๆ ในโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยใหม่ และ
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ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง หรือ สิทธิพื้นฐานทางการเมืองที่พลเมืองทุกๆ คนของรัฐพึงมี
นั้นจึงได้แพร่หลายออกไป เพราะในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนทุกๆคนคือท่ีมาของอ านาจอันชอบธรรมของการใช้อ านาจรัฐ 
ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองจึงได้หยั่งรากลึก และขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางกว่าเดิมในสภาวการณ์ของโลกที่ปกครอง
ด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย การขยายตัวดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนในสหรัฐฯ ที่เกิดขบวนการที่รู้จักกันในช่ือ “ขบวนการเรียกร้อง
สิทธิพลเมือง” (civil rights movement) อันเกิดจากปัญหาความขัดแย้งที่มีที่มาจากแนวคิด “แบ่งแยกแต่เท่าเทียม” (Separate 
but Equal) ของคนที่มีสีผิวแตกต่างในสังคมอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ 20 อันก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของพลเมืองอเมริกัน
ขึ้น โดยมีการกีดกัน (segregation) คนผิวด า ตั้งแต่การแบ่งแยกการใช้ห้องสุขา การใช้รถสาธารณะ ไปจนถึงการห้ามคนผิวด าพัก
ค้างคืนในเมือง (ภายใต้กฎหมายที่ช่ือ “Sundown Ordinance” ของมลรัฐโอไฮโอ และโอเรกอน) จนกระทั่งเมื่อหญิงสาวผิวด าที่
ช่ือ โรซา พาร์ค (Rosa Parks) ได้ปฏิเสธนโยบายการแบ่งแยกสีผิวในรถเมล์ด้วยการเข้าไปนั่งในบริเวณของคนผิวขาวในปี ค.ศ. 
1955 ซึ่งได้กลายเป็นชนวนเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่เท่าเทียมกันในช่วงทศวรรษ 1950–1980 ขึ้น 
จนกระทั่งท้ายที่สุดรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้มีการประกาศรัฐบัญญัติสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act of 1875) ขึ้นในปี ค.ศ. 1875 
อันท าให้พลเมืองสหรัฐฯ ทุกๆ คนน้ันมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน ภายใต้หลักการให้ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมาย (equal 
protection of the laws) ของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ท่ีมีมาแต่เดิมนั่นเอง (Wasserman, 2000,123-127, wikipedia: (ออนไลน์) 6 
พฤศจิกายน 61)  

ประเทศไทยนั้นกล่าวถึงสิทธิพลเมืองขึ้นครั้งแรกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ที่ได้เปลี่ยน
สถานภาพคนไทยจาก “ไพร่” มาเป็น “พลเมือง” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้อ านาจนั้น “เป็นของราษฎรทั้งหลาย” 
(พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 ) เพราะภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ฐานที่มาของความชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐได้เปลี่ยนแปลงจากเบื้องบน คือจากตัว พระมหากษัตริย์ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นจากเบื้องล่าง คือจากประชาชนชาวไทยทุกๆ คน ผ่านระบบตัวแทนจากการเลือกตั้งที่เสรี และเป็น
ธรรม (free and fair elections) โดยมีการก าหนดบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของประชาชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนตั้งแต่
ไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก (คือรัฐธรรมนูญฉบับวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475) ดังจะเห็นจากมาตรา 12 ของรัฐธรรมนูญ
ที่บัญญัติไว้ว่า “...บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายฐานันดรศักดิ์โดยก าเนิดก็ดี โดยแต่งตั้งก็ดี หรือประการอื่นใดก็ดีไม่กระท าให้เกิด
เอกสิทธิ์อย่างใดเลย” หรือในมาตรา 14 ที่ว่า “...บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน 
การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ” 

จะเห็นได้ว่าสิทธิพื้นฐานทางการเมืองเหล่านี้ซึ่งได้รับอิทธิพล และแบบอย่างมาจากตะวันตกอย่างชัดเจน ได้กลายมาเป็น
มาตรฐานที่รัฐให้การรับรอง และถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญทุกๆ ฉบับที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา (โดยไม่นับรวมธรรมนูญการปกครอง
ของคณะรัฐประหาร) หรือแม้แต่การบัญญัติสิทธิพลเมืองเพิ่มเติม เช่น สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นต้น ทว่า
ในทางปฏิบัติ สิทธิพลเมืองบางอย่าง เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี (freedom of expression) ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียง
กันในสังคมไทยว่ายังคงถูกจ ากัดภายใต้กรอบคิดบางประการ (สิริพรรณ นกสวน สวัสดี 2557, Wikipedia: (ออนไลน์) 6 
พฤศจิกายน 61)  

 นโยบายประชารัฐ นโยบาย ‘ประชารัฐ’ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทนกรอบนโยบายแบบเก่าของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ หรือก็คือ นโยบาย ‘ประชานิยม’ อ่านต่อได้ที่ : 
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยในตัวสาระส าคัญจะพบว่า นโยบายประชานิยม จะ
มุ่งเน้นท่ีความนิยมชมชอบของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเมื่ออยู่ภายใต้ระบบการเลือกตั้ง นโยบายประชานิยมจะเลือกพุ่งเป้าไปที่ความ
นิยมชมชอบของกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ก่อน เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของนโยบายประชานิยม ก็คือ 
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย มักจะไม่ได้ทันค านึงถึงผลเสียที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ 
เช่น การมองภาพรวมได้อย่างไม่ครบถ้วน ส าหรับ นโยบายประชารัฐ ความมุ่งหวังของกรอบนโยบาย คือการปิดจุดอ่อนของ
นโยบายประชานิยมดังกล่าว โดยตัวสาระส าคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อ านาจของรัฐ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ จึงมิได้มุ่งเน้นที่การสร้างความนิยมชมชอบของประชาชนในระยะสั้นเป็นหลัก เพราะนโยบายที่ประชาชนให้ความนิยม
ชมชอบ อาจจะมีผลเสียตามมาในอนาคตก็เป็นได้ และไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของแหล่งที่มาของอ านาจว่าจะเป็นประชาธิปไตย
หรือไม่อีกด้วย เมื่อย้อนมองถึงนโยบายประชารัฐในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา และมองทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายในอนาคตผ่านการ ตั้ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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คณะท างานประชารัฐ พบว่า นโยบายประชารัฐที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีอยู่ 2 รูปแบบแรก คือ 
กลุ่มนโยบายที่ดูแลกลุ่มรากหญ้าโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านหรือ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ใน
ระดับต าบล ซึ่งเป็นมาตรการดูแล สนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจงลงไปให้กับกลุ่มประชาชน รูปแบบที่สอง คือ กลุ่มนโยบายที่
สนับสนุนภาคธุรกิจ เพื่อลดปัญหาผลผลิตคงค้าง ก่อให้เกิดการผลิต การจ้างงาน การลงทุนระลอกใหม่ ตัวอย่างของนโยบายใน
รูปแบบที่สอง เช่น มาตรการยกเว้นภาษีส าหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์  ทั้งสองรูปแบบจะให้ผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนในระดับที่ต่างกัน โดยนโยบายรูปแบบแรกจะให้ผลกระทบโดยตรงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า เนื่องจากเป็นการให้
การช่วยเหลือกับกลุ่มประชาชนโดยตรง ในขณะที่นโยบายรูปแบบที่สอง ประสบการณ์จากต่างประเทศ พบว่านโยบายที่สนับสนุน
ภาคธุรกิจ (รูปแบบท่ี 2) มีประเด็นปัญหาที่น่ากังวลใจ คือ นโยบายดังกล่าวอาจจะให้ผลประโยชน์ต่อธุรกิจในระดับที่ไม่เท่าเทียมกนั 
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ คณะท างานประชารัฐจะมุ่งนโยบายไปในทิศทางใด จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาที่ราก
หญ้าเป็นส าคัญ ประชาชนท่ัวไปก็จะได้รับผลประโยชน์ท่ีเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท้ังนี้ ผู้เขียนมองว่านโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจแบบประชา
รัฐ คือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนจะต้องไม่ใช่นโยบายฉาบฉวย ที่เน้นการแก้ไขปัญหาผลผลิตส่วนเกิน แต่ต้องเป็น
นโยบายที่วางกลยุทธ์อุตสาหกรรมในอนาคตที่เหมาะสม (ดร.นณริฏ พิศลยบุตร (posttoday: (ออนไลน์) 6 พฤศจิกายน 61) ภาค
ประชาสังคม ผู้น าภาคธุรกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นไปเต็มร้อย ส าหรับการประกาศจุดยืนของรัฐบาลภายใต้การบริหารของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอกย้ าในงาน "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก" ว่า ต้องการขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" ให้สอดคล้องตามเนื้อหาสาระเพลงชาติไทยที่เราขับร้อง
หรือได้ยินกันทุกวัน ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้ง
มวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี” ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล คสช.นั้น นายกรัฐมนตรีได้ขยายความให้เห็นเป็นที่ชัดเจน
ด้วยว่า เป็นการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการท าความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือข้าราชการ แต่ท าเพื่อ
ประชาชนทุกคน ค ามั่นสัญญานี้ไม่ใช่นโยบายหาเสียง แต่ถือเป็นสัญญาระหว่างรัฐและประชาชน ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหา หรือ
แก้ไขความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดให้ได้โดยความร่วมมือกัน แต่ไม่ใช่เป็น "ประชานิยม" เพราะประชานิยมเป็นเรื่องที่ประชาชนให้
ความนิยมต่อภาครัฐ แต่รัฐบาลนี้เป็นความร่วมมือของรัฐบาลกับประชาชน ในการแก้ไขปัญหา ไม่ต้องการให้เกิดบุญคุณต่อใคร แต่
ต้องการท าเพื่อประเทศชาติและประชาชน ส่วนค ามั่นสัญญาการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประชารัฐนั้น จะเป็นแค่วาทกรรม
สวยหรู เพื่อให้คนฟังหรือคนมาร่วมงานรู้สึกยินดีปรีดา จากน้ันก็เหมือนเดิมหรือไม่นั้น ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องติดตามตรวจสอบกัน
ต่อไป เพราะพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ หรือทบทวนประมวลผลจากอดีตที่ผ่านมาใน 1 ทศวรรษแล้ว มองข้ามความจริงมิได้ว่า 
ยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการรู้จักหยิบค าเก่ามาใช้ใหม่ให้ดูแตกต่างเท่านั้น เพราะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 มีการบัญญัติศัพท์หรือเป้าหมายของประชารัฐเพื่อการลงมือปฏิบัติมาแล้ว รวมทั้งค าว่าการพัฒนาประชา
รัฐ ซึ่งช่วงหนึ่งเราจะชินหูชินตากับค าว่า Good Governance หรือธรรมมาภิบาล ซึ่งในอดีต เรามียุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ 
4 ข้อใหญ่ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างหลักการใช้บังคับกฎหมายที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ และปรัชญากฎหมาย โอกาสและสภาวะ
แวดล้อม ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ย่อย คือการให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพ การ
จัดการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี การสร้างเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม (2) การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย คือการสร้างภาคีเพื่อการพัฒนา การปรับดุลยภาพการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา การส่งเสริมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนและองศ์กร
ประชาชน ประการที่ (3) การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสทิธิภาพของภาครฐั ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ การปรับปรุง
บทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการ การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ การก าหนดให้จังหวัดมีบุคลากรที่มี
ความสามารถมากขึ้น การสร้างเกณฑ์ช้ีวัดและระบบประเมินผลงาน การสร้างความรับผิดชอบทางการบริหาร การสร้างความ
โปร่งใส การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ การพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และ (4) การสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ การสร้างพันธมิตรเพื่อก าหนดระเบียบวาระแห่งชาติ การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ส่วนค าว่า "ประชารัฐ" จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
คนที่จะมาผลักดันขับเคลื่อนในวันนี้เป็นรัฐบาลทหาร ซึ่งจะสามารถกระท าให้เป็นจริงเป็นจังได้หรือไม่นั้น ก็คงต้องเปิดเพล ง "คืน
ความสุขประเทศไทย" กรอกหูคนในท าเนียบรัฐบาลทุกวันอีกเพลงหนึ่ง แต่ขอยืนยันว่า ประชาชนคาดหวังสูงว่าจะต้องท าตามค า
สัญญาให้ได้ เพราะตอนนี้รัฐบาลทหารมีอ านาจเป็นธรรมแบบเบ็ดเสร็จแล้ว เหลือแค่ใช้ธรรมเป็นอ านาจ กระท าให้สัมฤทธิ์ผลอย่าง
ซื่อสัตย์เท่าน้ัน 
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บทสรุป 
 
 นโยบายประชารัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาลช่ัวคราวที่ต้องการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้เข้าไปมีบทบาทในการ
ลงทุน และพัฒนานวัตกรรม การสร้างความร่วมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาเกษตรแผนใหม่ ซึ่ง
ภาคเอกชนเป็นหัวขบวนส าคัญในทางปฏิบัติ ทิศทางของนโยบายประชารัฐเกือบทั้งหมดถูกผลักดันจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 
ผนวกกับกลไกของ "ระบบราชการ" มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ภาคประชาสังคม” ไม่กี่คนเข้าไปร่วมเป็นไม้ประดับ ภาคประชาสังคม
ส่วนใหญ่เมินเฉยและจ านวนมากวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและมาตรการดังกล่าวอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น การวิพากษ์วิจารณ์การใช้
มาตรา 44 ในการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ลดทอนการใช้กฎหมายผังเมืองและ EIA ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ส่วนภาค
เกษตรคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอีกครั้ง เมื่อมีการเปิดตัว “ประชารัฐภาคเกษตร” 
โดยการลงนามเอ็มโอยูระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสมาคมเอกชนที่ค้าขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธ์ุ กิจกรรมดังกล่าวซึ่งในด้านหนึ่งเหมือนกับช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ปัจจัยการ
ผลิตราคาถูก แต่เมื่อมองในอีกด้านหนึ่ง กลับถูกตีความว่า ที่แท้แล้วเป็นการกระตุ้นยอดขายปุ๋ยและสารเคมีให้กับกลุ่มธุรกิจเคมี
เกษตร เนื่องจากยอดขายปัจจัยการผลิตลดลงมากจากปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ าและภัยแล้ง ประชารัฐภาคเกษตรจึง
ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการพัฒนาเกษตรกรรมให้ยั่งยืน เพราะปัญหาของการเกษตรไทย คือการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
มากเกินไป การส่งเสริมยอดขายปัจจัยการผลิต ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน แต่ประการใด 
กลุ่มทุนที่เข้าร่วมเป็นกรรมการประชารัฐ ล้วนร่ ารวยจากอุตสาหกรรมน้ าตาล-ผลิตอ้อยเชิงเดี่ยว อาหารสัตว์-ผลิตข้าวโพดเชิงเดี่ยว 
รวมทั้งค้าขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่นปุ๋ย สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น จึงไม่น่าแปลกใจที่อีกหนึ่งในนโยบายของประชา
รัฐคือการส่งเสริม “เกษตรแปลงใหญ่” ไม่ใช่ “เกษตรอินทรีย์” หรือ “การเกษตรแบบผสมผสาน” โดยในเร็วนี้ๆกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้มีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ โดยจ่ายดอกเบี้ยเพียง 0.01% เท่านั้น ในขณะที่เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรายย่อยทั่วไปที่เป็น
ลูกค้าธกส. ต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่ า 5-7% ขึ้นไป เป็นการกล่าวอ้างว่าประชารัฐจะน าไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การ
พัฒนาวิสาหกิจของท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ฯลฯ เป็นเพียงค าหวานที่ปกปิดหรือเบี่ยงเบนการ
ผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนผูกขาด เช่น การผลักดันให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอ ซึ่งได้น าไปสู่การลุกขึ้นคัดค้านของ
ประชาชนหลากหลายกลุ่มจนต้องล้มเลิกไป ความพยายามในการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยอ้างว่าเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งๆที่จริงแล้ว 99% ของการแก้ไขเป็นไปตามแรงผลักดันของบรรษัทเมล็ดพันธุ์และสร้างความชอบ
ธรรมในการเข้าร่วม TPP เป็นต้น ซึ่งท าให้ส่วนการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย)จ ากัด ภายใต้การน าของไทยเบฟ 
ซีพี และมิตรผล ไม่ว่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ก็ตาม หาได้น าไปสู่การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าแต่อย่างใดไม่ หากปราศจาก
กฎหมายและมาตรการป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ครอบครองที่ดินนับแสนนับล้านไร่ ป้องกันการผูกขาดการผลิตทาง
การ เกษตร  และป้องกันการรวมศูนย์ การกระจายผลผลิตผ่ านระบบค้ าปลีกและค้ าส่ ง  ดั งที่ เ ป็นอยู่ ในปั จจุบัน
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การเมืองการปกครองของไทยกับพระพุทธศาสนา 
Thai government politics and Buddhism 

 
วีระศกัดิ์  บุญญดิษฐ์

*
 พระมหาเสาวนันท์ สภุาจาโร

†
  

อังคาร กาญจนเพรช
‡

  ประลอง นนท์ณรงค์
§

 

สุธาทิพย์ นววิธากาญจน์
**

 

 
บทคัดย่อ 

 
 ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากในอัตราเฉลี่ย 94.6% ของคนไทยทั้งประเทศ 
ประการส าคัญของการนับถือศาสนาพุทธนั้นน ามาซึ่งการหลอมรวมจิตใจการยึดถือปฏิบัติตามหลักแห่งธรรมของพระบรมศาสดา
ของคนไทยทั้งประเทศ ด้วยความส าคัญเกี่ยวเนื่องและถูกฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน จึงมีความส าคัญอย่างมากในหลากหลาย
ประเด็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การสร้างฐานอ านาจทางการเมืองให้แก่ประชาชน แต่ด้วยการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในระบอบ
ประชาธิปไตย พระสงฆ์ยังถือว่าอยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้นเอง 
 
ค าส าคัญ : การเมือง, การปกครอง, พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

 
  Thailand is considered a Buddhist country with a majority of 94.6% of Thai nationwide. The 
importance of Buddhism leads to the fusion of the practice of Buddha Dharma principles by the Thais 
nationwide. With great importance and deep rooted for a long time. It is of great importance in a variety of 
issues. The Buddhism role is involved in building a political power base for the people. But Politics is for 
everyone in a democratic system. Monks are still considered as legitimate citizens, but they do not have the 
right to vote. 
 
Keyword:  Politics, Governance, Buddhism 
 
บทน า 
 

จากการที่ประเทศไทยได้ถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่ สมัยกรุงสุโขทัย ตราบจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน ซึ่งท าให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า เป็นวิถีชีวิตของคนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาได้เข้ามามี อิทธิพลต่อการเมืองการปกครองในหลายกรณีด้วยกันดังตัวอย่างที่ผู้ปกครองจะต้องยึดถือ หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารงาน หรือในการปฏิบัติ หน้าที่ของตน (กมล สมวิเชียร, 2516)  
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พุทธศาสนาสมัยกรุงสุโขทัย พ.ศ. 1800 หลังจากอาณาจักรพุกามและกัมพูชาเสื่อมอ านาจลงคนไทยจึงได้ตั้งตัวเป็นอิสระ
ได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นเอง 2 อาณาจักรได้แก่อาณาจักรล้านนาทางภาคเหนือของไทยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และ
อาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน (พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุตฺโต), 2531)  ในทางประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของชนชาติไทยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นมา ของพระพุทธศาสนา ชาวไทยได้นับถือพรระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมา จน
กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา  

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้อที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะมีผู้ดีความ ว่าเป็นการบ่งบอกโดยนัยว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เพราะก าหนดตายตัวใน พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่กันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เป็นหลักประกันว่า องค์พระประมุขของชาติทรงเป็นศาสนิกแห่งศาสนาเดียวกันประชากรส่วนใหญ่ของประเทศของพระองค์ 
(กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2519) ดังนั้น ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองใน บางแง่มุม 
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึนต่อไป 
 
การเมืองการปกครอง 
 
 ค าว่า “การเมือง”ในทางรัฐศาสตร์มีความหมายค่อนข้างกินความไปได้อย่างกว้างขวางมากโดยยากที่จะก าหนดให้แน่นอน
ตายตัวและชัดเจนลงไปได้ นักปรัชญาหรือผู้รู้ทางการเมืองจึงมีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปจะนิยาม ค าว่า 
การเมือง ด้วยการอธิบายถึง ลักษณะการเมืองหรือองค์ประกอบของการเมือง (สุรพล สุยะพรหม, 2547) 
 ส่วนค าว่า “การปกครอง” เป็นค าที่ใช้ในการบริหารบ้านเมืองในลักษณะที่มีผู้ปกครอง ผู้มีอ านาจในการปกครอง
บ้านเมืองสูงสุด เรียกว่า พ่อเมือง หรือเจ้าเมือง กรมที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการปกครองให้มีความสุขและดูแลทุกข์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ ก็ยังคงเรียกว่า กรมการปกครอง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้นิยามค าว่า “การเมือง” ว่าการเมือง คือ งานที่
เกี่ยวกับ รัฐ หรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่ วิชา ท่ีว่าด้วยรัฐ การจัดส่วนแห่งรัฐและการด าเนินการแห่งรัฐ (เดโช สวนานนท์, 
2545). 
 เพลโต้ (Plato) นักปรัชญาการเมือง ชาวกรีกได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการเมืองไว้ว่า “การเมือง คือ พฤติกรรมของรัฐ  ที่
รัฐจ าเป็นจะต้องท าเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ การกระท าใดๆที่รัฐ ควรท าและต้องท าทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  ตั้งแต่การวาง
นโยบาย ออกกฎหมาย และ การบริหารงานต่างๆของรัฐ เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม” (ดานุภา ไชยพรธรรม, 2537). และ
เป็นเรื่องการแสวงหาความยุติธรรม เพื่อด ารงชีวิตที่ดีงาม(พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2524). แสดงว่าการเมืองก็คือการที่ผู้ที่มีอ านาจในการ
ปกครองสังคม ต้องเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ใดๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคโดยรวมได้อย่างเหมาะสมลงตัว เพื่อให้สังคมนั้นๆสามารถที่จะ
อยู่ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้งใดๆที่มีความรุนแรงเกินกว่าจะแก้ไขได้ 
 อารีสโตเติล (Aristotle) ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองที่มีธรรมชาติอยู่ร่วมกันในสังคมขนาด
ใหญ่ที่เรียกว่าเมือง หรือ รัฐ มนุษย์ไม่สามารถแยกกันอยู่เป็นหน่วยย่อยตามล าพัง  ทั้งนี้เพราะต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการด ารง
ชีพ และความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นมนุษย์จึงรวมตัวกันตั้งรัฐขึ้นมารัฐจึงเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งจ าเป็น รัฐ
ส าคัญกว่าครอบครัวหรือมนุษย์แต่ละคน ท้ังนี้เพราะรัฐมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จึงไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร แต่ครอบครัวและปัจเจก
ชนยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องรวมตัวกันเป็นรัฐ ดังที่อาริสโตเติลกล่าวว่า “ผู้ไม่อาจอยู่ในสังคมหรือไม่ต้องการอยู่ในสังค 
เพราะพึ่งตนเองได้นั้น ถ้าไม่เป็นสัตว์ก็ต้องเป็นเทพเจ้า” และการเมืองย่อมเกี่ยวพันกับอ านาจ ได้แก่ อ านาจทางการเมือง ซึ่งต่าง
จากอ านาจอื่น โดยองค์การทางการเมืองจะต้องมีอ านาจปกครอง เป็นองค์อธิปัตย์  คุณลักษณะทางการเมืองประกอบด้วย 2 
ประการ คือ อ านาจและการเมือง (จรูญ สุภาพ, 2538). 
 การเมืองกับการปกครอง มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน เพราะการปกครอง หรือการบริหารระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิด
การบ าบัดทุกข์ นั้น จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจ คือการเมือง จึงจะด าเนินการได้ส าเร็จ เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่องการเมืองการ
ปกครอง จึง หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อ านาจและระเบียบกฎเกณฑ์การบริหาร (เดโช สวนานนท์, 2545).  

 
พระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการเมือง 
 
 เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข เมื่อถามถึงเรื่องศาสนาประจ าชาติแล้ว หลายคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติก็ตาม จะกล่าวในลักษณะที่ตรงกันว่า
เมืองไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติที่น่าจะเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า หลักฐานต่างๆทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมก็ดี หรือ
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ศิลปะการก่อสร้างต่างๆ ณ สถานที่ส าคัญๆ ล้วนบ่งบอกได้ว่านี้เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น ไม่เพียงเท่านั้น ทั้ง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ก็ล้วนบ่งบอกความเป็นพุทธศาสนาอีกด้วย แต่ก็อาจจะมีค าถามค้างคาอยู่ภายในจิตใจและ
ตามมาอีกหลายฝ่ายว่าท าไม พระพุทธศาสนานี้ถึงมิได้เป็นศาสนาประจ าชาติในลักษณะเชิงที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเสียที นั่น
หมายถึง การบัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญว่า“พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย”เรื่องนี้ส าคัญเพียงแค่ไหนที่จะต้องบัญญัติ
พระพุทธศาสนาเป็นประจ าชาติหรือไม่ควรที่จะบัญญัติเอาไว้เพราะเหตุที่ พระพุทธศาสนานี้อยู่คู่คนไทยมานานแสนนาน  
พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตใจของคนไทยอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องบัญญัติหรือตรากฎหมายอะไรต่างๆไว้ก็ได้ เพราะพระศาสนาเป็นเรื่อง
ของจิตใจไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสังคมการเมือง หรือกฎหมายใดๆ ถึงแม้ไม่มีกฎหมาย พระพุทธศาสนาก็อยู่ได้ เพราะทุกๆวันนี้ 
ศาสนาอยู่ได้ก็เพราะประชาชน นั่นก็คือ ประชาชน ชาวบ้าน เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาเท่าทุกวันนี้ มิใช่
ภาครัฐบาลที่จะมาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาก็อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองเสียอีก (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2541) 
 อธิปไตยแบบราชาธิปไตยในคัมภีรพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาได้แบ่งอธิปไตยออกเป็น 3 อย่าง คือ1) อัตตาธิปไตย คือ 
ความมีตนเป็นใหญ่ 2) โลกาธิปไตย คือ ถือโลกเป็นใหญ่  และ 3) ธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมเป็นใหญ่ 
 พระพุทธเจ้าทรงน า อธิปไตยทั้ง 3 น้ี มาอธิบายการประพฤติปฏิบัติธรรมของภิกษุ แต่  ก็สามารถน ามาอธิบายในด้านการ
ปกครองได ธรรมาธิปไตยในการปกครองแบบราชาธิปไตยในคัมภีรพระพุทธศาสนาในการประพฤติปฏิบัติธรรมของภิกษุนั้น ค าว่า  
ธรรมาธิปไตย (Supremacy of The Dhamma) หมายถึงการปรารภพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ไววา หากประพฤติ
ตามก็จะไดรับความสุข (Happiness) หรือ โลกุตตรสุข อันเป็นความสุขท่ีมิได้อิงอามิสต่างๆ หรือเจือปนด้วยกิเลสตัณหาใดๆ ไม ดัง
พุทธศาสนสุภาษิตว่า  ธรรมที่ประพฤติดีแลว น าสุขมาให้ ผู้มีปีติในธรรมอยู่เป็นสุข ผูประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข (สมเด็จพระมหา
สมณเจา, กรมพระยาวชิรวญาณวโรรส, 2538)  
 แต่ส าหรับการปกครองแลว ค าว่า  ธรรมาธิปไตย (Supremacy of the Dhamma) หมายถึง การปกครองที่ยึดถือธรรม
หรือความถูกต้องเป็นใหญ่ การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับความถูกต้องเท่านั้น  ไมไดอิงอาศัยอามิสสินจ้าง  หรือเกียรติยศ รวมถึง
พรรคพวก ญาติพี่น้องแต่อย่างใด  การปกครองในลักษณะนี้จ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่ควรจะน ามาใช้กับทุกยุคสมัย เพราะไมมีสิ่งใดที่จะ
เป็นอมตะเหมือนพระธรรม (ความถูกต้อง) ดังท่ี กล่าวว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย(สมเด็จพระมหาสมณเจา, กรมพระยาวชิรวญาณว
โรรส, 2538)   
 แม้จะกล่าวอีกสักกี่ครั้งก่ียุคสมัยก็คงเป็นอยู่อย่างนั้น อ านาจสูงสุดขึ้นอยู่กับธรรมะคือความถูกต้องโดยไม่ค านึงว่าจะเป็น
ความเห็นของคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อย  ก็ตาม แม้จะเป็นความเห็นของบุคคลคนเดียว (ปจเจกบุคคล)  ทว่า เป็นความเห็นที่
ชอบธรรมหรือเป็น ความเห็นที่ถูกต้องแล้ว  ก็ถือเอาตามนั้นดังจะเห็นว่านักปกครองผูยิ่งใหญ่  คือ พระเจาจักรพรรดิ์ ตามคติของ
พระพุทธศาสนาต้องมีหน้าที่ 1 อย่างใน 5 ประการ คือ ธรรมาธิปไตย ซึ่งมีความหมายว่ายึดธรรมเป็นใหญ่ ไดแกยึดถือความจริง 
ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่ชอบธรรม เป็นบรรทัดฐาน  เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยู่ใน
ธรรม ประพฤติธรรมด้วยตนเอง (ที.ปา. (ไทย) 11/35/65.) 
 
การเมืองการปกครองในแนวทางพระพุทธศาสนา  
 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักการเมืองการปกครองเอาไว้แก่เจ้าลิจฉวีซึ่งได้ ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือ
สมาพันธรัฐซึ่งถือว่ามีการปกครองที่ถือค่อนข้างที่จะเป็น ประชาธิปไตยมากที่สุดในยุคนั้น หลักธรรมการปกครองซึ่งพระพุทธเจ้าได้
ทรงวางไว้มีช่ือว่า “อปริหานิยธรรม” แปลว่า ข้อปฏิบัติไม่เป็นท่ีตั้งของความเสื่อม หรือข้อท่ีประพฤติปฏิบัติ แล้วจะไม่น าไปสู่ความ
เสื่อมเรียกอย่างง่ายว่า ปฏิบัติแล้วจะสามารถรักษาความเจริญรุ่งเรือง เอาได้นั่นเอง: ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประการ ได้แก่  

1. มีการประชุมกันเสมอ และพร้อมเพรียง 
2. การประชุมเป็นไปโดยสามัคคี เข้าประชุมพร้อมกัน เลิกประชุมพร้อมกัน ปฏิบัติกรณียะที่ควรท าโดยพร้อมกัน  
3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ ไม่ท าลายข้อบัญญัติที่เหมาะสม ยึดถือปฏิบัติ ตามบัญญัติที่รับรองอยู่  
4. สักการะเคารพนับถือบูชา ผู้เฒ่าแก่ของบ้านเมือง และเช่ือฟังปฏิบัติตาม  
5. ไม่ท าการข่มขืนน้ าใจกุลสตรีโดยพลการ เชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีของกุลสตรีให้สูงเด่น  
6. สักการะเคารพนับถือบูชา ปูชนียสถานทั้งภายในและภายนอกเมือง ไม่ท าลาย การบริจาคบ ารุงที่เป็นมาโดยธรรมแต่

โบราณ  
7. ถวายการคุ้มครองป้องกันด้วยดีในพระอรหันต์ของชาวเมือง พร้อมด้วยใจปรารถนาว่า ท่านที่ยังไม่ได้มา ขอได้โปรดมา

เมืองข้าพเจ้าเถิด ส่วนท่านท่ีมาแล้วขอให้ท่านอยู่เป็นผาสุกในเมืองนี้เถิด (พระราชวรมุนี ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2526) 
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 จะเห็นได้ว่า แนวทางการปกครองที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ นั้นซึ่งสามารถพอที่จะสรุปเป็นแนวและ
ใจความได้ดังนี้คือ  
อปริหานิยธรรมข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 น้ัน พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่อง  

1. หลักความสามัคคี คือมีความคิดเห็น การแสดงออกเป็นไปแนวทางเดียวกัน มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีเป็นพี่
น้องกัน  

2. หลักความเสมอภาค คือไม่เลือกปฏิบัติคือต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือ กฎระเบียบของสังคมที่วางไว้อปริหานิยธรรม
ข้อที่ 3 น้ันพระพทุธองค์ทรงเน้นเรื่อง  

3. หลักความเหมาะสมซึ่งหมายถึงการเอารับสิ่งที่ไม่ควรไม่เหมาะสมกับสังคมไทยมาใช้และบัญญัติไว้ อย่างเช่น รับ
แนวคิดวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นข้ออ้างและน ามาบัญญัติเอาไว้เป็นกฎหมาย จะเห็นได้ว่าทุกๆคนไทยคิดอย่างไรก็ไม่ค่อยที่จะ
แตกต่างจากฝรั่งมากนักเพราะอิทธิพลตะวันตกได้แพร่ระบาดเข้ามาดุจเช้ือโรค ท าให้คนไทยจึงต้องตกเป็นทาสวัฒนธรรมตะวันตก
โดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุนิยม เห็นเงินเป็นพระเจ้า บริโภคนิยม เสรีนิยม ทุนนิยม ต่างๆเหล่านี้ เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นน้ีเมื่อจะ
ร่างหรือบัญญัติกฎหมายจึงเป็นไปตามแนวทางตะวันตกทุกประการ ส่วนเรื่องการท าลายข้อบัญญัติที่เหมาะสมนั้นเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวฉบับน้ีไดชั้ดเจนว่าได้ถอดข้อความบัญญตัิเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธ
มามกะซึ่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนามายาวนานครั้งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ การ กระท าของนัก
กฎหมายเป็นการท าลายความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาหรือไม่ หรือออกกฎหมายเพื่อรับใช้ศาสนาอ่ืน ๆ เท่านั้น  
อปริหานิยธรรมข้อ 4 กล่าวถึงเรื่อง  

4. หลักความเสมอภาคทางเพศ หรือยกย่องให้เกียรติสตรี หรือปัจจุบันได้มีการมาเรียกร้องให้สตรีมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกับบุรุษ (เพราะไปรับแนวคิดมาจากตะวันตก) ซึ่งทางพระพุทธศาสนาได้มีมาก่อนตั้งนานแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมองว่า ไม่ว่า 
หญิง หรือชาย ก็สามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั่นเอง  
อปริหานิยธรรมข้อ 5 ข้อที่ 6 ข้อ 7 ได้กล่าวถึงเรื่อง หลักของการให้เกียรติสิทธิและหน้าที่ผู้อื่น หมายถึง การยกย่องให้เกียรติ 
บุคคล ท่ีมีอายุ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

5. หลักการของศีลธรรม หมายถึง การมีความอ่อนน้อม เคารพบูชาในสิ่งที่ตนนับถือ มีมโนธรรม ตลอดจนให้การอุปถัมภ์
คุ้มครองพระศาสนา ซึ่งเมืองไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่ในอดีต แต่ในปัจจุบันไม่ได้รับคุ้มครองอุปถัมภ์
เท่าที่ควร พระทุกวันนี้จึงอยู่อย่างโดดเดี่ยว ถูกตัดหางปล่อยวัด ถูกกีดกันไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสังคม ท้ังที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่
จะต้องอบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี แต่กลายเป็นว่าพระทุกวันน้ีถูกตอนมิให้ไปไหน ให้กินนอนอยู่กับท่ี แล้วอย่างน้ีจะไม่ให้พระภิกษุ 
อุบาสกอุบาสิกา ออกมาเรียกร้องได้อย่างไร (พระราชวรมุนีประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2539) 

สรุปได้ว่า หลักการเมืองการปกครองในแนวทางพระพุทธศาสนา“อปริหานิยธรรม” นั้นจะต้อง ประกอบด้วยหลักการ
สามัคคี เสมอภาคทางสถานะภาพ และทางเพศ การให้เกียรติ มีศีลธรรม ซึ่ง การปกครองในลักษณะนี้จะท าให้สังคมเจริญไม่ก้าว
ถอยหลังไปสู่ความเสื่อม 
 
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

การบริหารรัฐกิจแบบสามัคคีธรรมมาใช้ในสังคมไทยการบริหารรัฐกิจแบบสามัคคีธรรมมาใช้ในสังคมไทยนั้น ผู เขียนได
ศึกษาประวัติศาสตร์การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย โดยเปรียบเทียบกับในคัมภีร ประวัติศาสตร์การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไดรับอิทธิพลจากโลกตะวันตก ซึ่งไดวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ประชาธิปไตยในสังคมไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้ “การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเป็นพระประมุข” ท าให้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครอง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และการจ าแนกการบริหารการปกครอง สถาบันและองค์กรต่างๆ ไดแก พรรคการเมือง (Political Party) สถาบันทาง
การเมือง (Political Institution) และองค์กรเอกชนต่างๆ (Private Organ) ผูเขียนจึงศึกษา การปกครองแบบประชาธิปไตย โดย
เปรียบเทียบกับแบบสามัคคีธรรมตามหลกัการเมืองการปกครองในแนวทางพระพุทธศาสนา“อปริหานิยธรรม” ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบหนึ่ง ใน 3 ประเด็น คือ 

(1) ความหมายของประชาธิปไตยในปัจจุบัน  
(2) ประเภทของประชาธิปไตย 
(3) หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย  
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ความหมายของประชาธิปไตยในปัจจุบัน   
 

ได้กล่าวมาแล้ว ค าว่า “ประชาธิปไตย” แปลว่า การปกครองที่ยิ่งใหญ่โดยยึดเสียงของประชาชนส่วนมากเป็นเกณฑ์ ถือ
มติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)  

ในภาษาอังกฤษ คือ Democracy มาจากภาษากรีกว่า  Demokratia มาจาก Demos = ประชาชน Kratia = อ านาจ 
เมื่อแปลรวมกันตรงกับค าอังกฤษว่า   People’ Power  สรุปค านิยามของประชาธิปไตย คือรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทรง
อ านาจสูงสุดและใช้อ านาจนั้นทางผู้แทนของตน”(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2541)  

โดยสรุป คือ การปกครองโดยยึดเสียงข้างมากเป็นใหญ ่ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเดียวกับการปกครองแบบสามัคคีธรรมใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา แปลว่า  หลักการปกครองที่ชอบธรรม สามัคคีธรรม หมายถึงการปกครองที่พรอมเพรียงอย่างชอบธรรม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการทางประชาธิปไตยมากข้ึน จึงมีการแบ่งความหมายเป็น 2 แนวทาง คือ  

0. ความหมายอย่างแคบ  หมายถึง“ประชาธิปไตยที่เป็นระบบการเมอืงการปกครองที่ประชาชนมีอ านาจปกครองตนเอง 
หลักการนี้เป็นการใช้อ านาจในการปกครองตนเองที่ประชาชนยอมมอบ   อ านาจผ่านคณะผู้บริหาร เช่น รัฐบาล และสถาบันทาง
การเมืองในรูปแบบการเลือกตั้ง เป็นต้น คือ การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ มีอ านาจสูงสุด (ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน , 2546) มี
ลักษณะพิเศษ คือ ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และมีสิทธิอ านาจ  และโอกาสในการเขาควบคุม
กิจการทางการเมืองของชาติ (ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร, 2548)   

2. ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ที่มีการยอมรับสิทธิ เสรีภาพ และ 
ความเสมอภาค ความส าคัญและประโยชน์ต่างๆ ซึ่งกันและกันโดยมีเหตุผละเป็นเครื่องน ามาซึ่งความสุขร่วมกัน ปัจจุบัน
ประชาธิปไตยมีลักษณะส าคัญทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองประชาธิปไตยน่าจะหมายถึงปรัชญาของสังคมมนุษย์  หรือวิถี
ชีวิตที่ยึดถืออุดมคติ หรือหลักการที่ก าหนดพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ ในกิจการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”  
(ณัชชาภัทร อนุตรงจิตร, 2548)   

ประเภทของประชาธิปไตย 
 สามารถแบ่งประชาธิปไตย เป็น 2 ประเภท คือ 

1) แบบโดยตรง  
2)แบบโดยออม  

0. แบบโดยตรง (Direct Democracy) หรือ แบบบริสุทธิ์ (Pure Democracy) คือ การที่ประชาชนสามารถแสดง
ความเห็นในท่ีประชุม โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือมติของที่ประชุมประชาชนใช้อ านาจ  ปกครองกันเองเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
ตนเอง เหมาะส าหรับประเทศเล็กๆและประชากรไมมาก เช่น รัฐกรีก  ในสมัยโบราณ เรียกประชุมประชาชนทุกคนและลงมติโดย
การชูมือหรือน าก้อนหินไปใสในภาชนะบรรจุซ้าย  หรือขวาวาจ านวนก้อนหินคือคะแนนเสียง กรณีตัวอย่างที่มีการเรียกประชุม
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีจ านวน ไมมากเช่น  ประมาณ 100 – 200 คน มีการอภิปรายถกเถียง จากนั้นก็ลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อยุติ 
ถือไดวาเป็นประชาธิปไตยโดยตรง แต่ถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น จังหวัด หรือประเทศชาติ การใช้ระบบประชาธิปไตยโดยตรงคง
กระท ากันไมได ต้องใช้ระบบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทน (ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน, 2546) เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือ ส.ส. 

2.แบบโดยออม (Indirect Democracy) หรือแบบมีผู้แทนราษฎร (Representative Democracy) คือการที่ราษฎร
ปฏิบัติโดยการเลือกสรรบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านความรู้และจริยธรรมเข้าไป บริหารและตัดสินใจแทนตน ในวาระ 2 ป 4 ป หรือ 
5 ปอาจเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน (Representative Democracy)  ไปท าหน้าที่ใช้อ านาจอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ รูปแบบของรัฐบาลมี 3 ระบบ (ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร, 2548) คือ 

ก) แบบรัฐสภา  
ข) แบบประธานาธิบดี 
ค) แบบก่ึงรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี  

หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 
โลกตะวันตกถือว่าเป็นต้นก าเนิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีต  

ลักษณะเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Liberal Democracy) ซึ่งมีความส าคัญต่อการ ศึกษาความเป็นมาของหลักการ
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน มีลักษณะ 10 ประการ (ดร.ลัทธิกาล ศรีวะรมย และสุชัย ทองแกวกูล, 2538) ดังนี ้

1. อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หรือของมหาชน 
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2. ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งผู้น าโดยเสรี 
3. ประชาธิปไตยเน้นการมีผู้น าท่ีมีความรับผิดชอบ 
4. ประชาธิปไตยมุ่งให้มีระบบกฎหมายที่ประกันความเสมอภาคของประชาชน 
5. ประชาธิปไตยยอมรับการมีพรรคการเมืองมากกว่าหน่ึงพรรคขึ้นไป 
6. ประชาธิปไตยส่งเสริมการมีความหลากหลายในชีวิตประจ าวัน   
7. ประชาธิปไตยไมมีการกีดกันกลุ่มส าคัญๆออกจากการมีส่วนในการบริหารประเทศ 
8. การมีทัศนะคติแบบประชาธิปไตย 
9. ประชาชนมีความส านึกในหน้าท่ีแห่งการเป็นพลเมืองดี  
10. เป็นความเชื่อมั่นในความดีของมนุษย์   

ส าหรับหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น ไดศึกษาใน  3 ประเด็น คือ 
ก) สิทธิเสรีภาพ  
ข) ความเสมอภาค  
ค) ภราดรภาพ  

ก) สิทธิ เสรีภาพ หลักการที่ส าคัญ คือ อาศัยเสียงข้างมาก ดังค าที่ว่า “เสียงของประชาชนนับว่าเป็นเสียงสวรรค์”(พระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2538)  แต่สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นต้องอยูภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย (ทองทิพ วิริยะพันธุ
และคณะ, 2531)  

สิทธิ (Rights) คือ อ านาจอันชอบธรรมหรือความสามารถที่จะกระท าการไดโดยชอบธรรม สิทธิของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเป็นสิ่งที่ไดรับการยอมรับโดยธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมาย เพราะฉะนั้นอ านาจอื่นแม้กระทั่งอ านาจของรัฐจะก้าวก่ายใน
สิทธิของบุคคลไมได 

เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ความอิสระในการกระท าการใดๆ ไดตามปรารถนาโดยไมมีอุปสรรคขัดขวาง แต่มีขอบเขต
อ านาจจ ากัดว่าต้องไมละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น เสรีภาพนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อจะสร้างและใช้โอกาส ไม่ถูกปิดกั้น เปิด
โอกาสให้ศักยภาพของเรามีช่องทางออกไปเป็นประโยชน์ได้จริง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543)  

ความเสมอภาค (Equality) เป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (human dignity) ยอมไดรับการรับรองและ
คุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้องค านึงถึงคุณสมบัติอื่นๆ อาทิเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นก าเนิด 
(ผศ.ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2552) 
 
แนวคิดการปกครองตามรูปแบบประชาธิปไตยตามทัศนะพระพุทธศาสนา  
 

การศึกษาถึงแนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับ
แนวคิดประชาธิปไตย โดยศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังรายละเอียด  

หลักประชาธิปไตย คือการให้อ านาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การให้อ านาจทั้งทางนิติบัญญัติ การ
บริหาร และด้านตุลาการ หลักการส าคัญของระบอบการเมืองที่ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาคมโลกอย่างแพร่หลายมาก
ที่สุดในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ  

1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึงอ านาจในการปกครองของ
ประชาชนโดยแท้จริง ประชาชนจะแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของโดยใช้อ านาจก าหนดตัวผู้ปกครอง และผู้แทนของตน รวมทั้ง
อ านาจในการถอดถอนในกรณีที่มีการใช้อ านาจโดยมิชอบ โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนอย่างอิสระเสรีแบบลับและ
ทั่วถึง มีก าหนดเวลาที่แน่นอน ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักอธิปไตย 3 ประการคือ หลักอัตตาธิปไตย คือการเอาตนเป็นใหญ่ 
หลักโลกาธิปไตย คือการเอาโลกเป็นใหญ่ และหลักธรรมาธิปไตย คือการเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้นหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการปกครองที่ดีท่ีสุด 

2) หลักเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระท า หรืองดเว้นกระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ต้องการ ตราบ
เท่าที่การกระท าหรืองดเว้นการกระท านั้นไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่เป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ ไว้ในพระวินัยไว้
อย่างชัดเจน เช่น การก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสงฆ์ในการท าญัตติกรรม ท าด้วยสงฆ์จตุวรรค คือ สงฆ์ 4 รูปขึ้นไป ได้แก่ การ
สวดปาฏิโมกข์ ท าสังฆกรรม เป็นต้น การท าญัตติจตุตถกรรม ท าด้วยสงฆ์ปัญจวรรค คือ สงฆ์ 5 รูปขึ้นไป ได้แก่ การกรานกฐิน เป็น
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ต้น และญัตติจตุตถกรรม ท าด้วยสงฆ์ 10 รูปขึ้นไป (ยกเว้นในที่กันดารที่หาพระสงฆ์ได้ยาก) ได้แก่ การอุปสมบท เป็นต้น 
นอกจากน้ันพระพุทธเจ้ายังให้หลักเสรีภาพในการคิด เช่น ชาวกาลามะ ในการที่จะเช่ือหรือไม่เช่ือ ในกาลามสูตร 10 ประการ เช่น 
อย่าเชื่อเพยีงเพราะเล่าสืบกันมา ฟังตามกันมา ข่าวลือ การอ้างต าราหรือทฤษฎี เป็นต้น หากจะเชื่อต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง
ให้รอบคอบตามหลักของโยนิโสมนสิการ 

3) หลักความเสมอภาค (Equality) คือ ในระบอบประชาธิปไตยเช่ือมั่นว่า หากมนุษย์มีโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันก็ตาม มนุษย์จะสามารถด ารงชีวิตที่ดีร่วมกันได้ ดังนั้นความเสมอภาคจึงหมายถึง ความ
เสมอภาคขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนในสังคมเดียวกันมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันได้ ในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในการให้ความเสมอภาคในเรื่อง วรรณะ เชื้อชาติ เช่น บุคคลไม่ว่าจะอยู่วรรณะไหนก็สามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
ได้ และนับถือกันในเรื่องของพรรษา โดยไม่ค านึงว่าจะอยู่วรรณะใด เช้ือชาติใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือพระ
รัตนตรัย เป็นต้น 

4) หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) หลักการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งจะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้ปกครองจะใช้อ านาจใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ อีกทั้งการใช้อ านาจนั้น
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่านั้น การจ ากัดสิทธิเสรีภาพใดๆ 
ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายเท่าน้ัน ในพระพุทธศาสนามีพระวินัย ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นหลักปฏิบัติ
ของสงฆ์ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหมู่คณะมีความสงบสุข ข่มคนช่ัว ปกป้องคนดี จนถึงเพื่อความตั้งมั่น
แห่งพระสัทธรรม คือพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

5) หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน ดังนั้น ในการตัดสินใจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดตัวผู้ปกครอง หรือการตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการ จะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ และเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นสะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่
อย่างแท้จริงก็จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย (Minority Right) ทั้งนี้ เพื่อประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้
มติในลักษณะพวกมากลากไป ในพระพุทธศาสนา ก็ใช้หลักเสียงข้างมาก เป็นเครื่องตัดสิน เช่น การรับกฐิน จะต้องมีการถาม
ท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภิกษุรูปใดสมควรได้รับผ้ากฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุรูปที่สมควรได้รับผ้ากฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็
เปล่งวาจาพร้อมกันว่า “สาธุ” หรือหากภิกษุรูปใดท าผิดพระวินัย ก็มีการตัดสินท่ีเรียกว่า “เยภุยยสิกา” คือ การระงับด้วยเสียงข้าง
มากลงมติ ท้ังอธิกรณ์และการระงับสงฆ์ส่วนใหญ่ และในการประชุมท าสังฆกรรมต่างๆ นั้น ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ หากมีข้อข้องใจมี
สิทธิยับยั้ง (Veto) ได้ แม้เพียงพระภิกษุรูปเดียวทักท้วง สงฆ์ทั้งหมดก็ต้องฟัง ดังกรรมวาจาที่ว่า “ยสฺสายสฺมโตขมติ...โส
ตุณฺหสฺสยสฺส น ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ ชอบใจต่อท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อท่านผู้ใด ผู้นั้นพึงพูด
ขึ้น” (ลิขิต ธีรเวคิน,2518) 
 
บทสรุป  
 

ประเทศไทยได้ถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและในวิถีชีวิตของคนไทยโดยส่วนใหญ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่กันกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสถาบันชาติไทย มีระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย  การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเปรียบเทียบกับแบบ
สามัคคีธรรมตามหลักการเมืองการปกครองในแนวทางพระพุทธศาสนา คือ“อปริหานิยธรรม” นั้นจะต้องประกอบด้วยหลักการ
สามัคคี เสมอภาคทางสถานะภาพ และทางเพศ การให้เกียรติ มีศีลธรรม ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้จะท าให้สังคมเจริญไม่ก้าว
ถอยหลังไปสู่ความเสื่อม การปกครองแบบสามัคคีธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา แปลว่า การปกครองโดยยึดเสียงข้างมากเป็นใหญ่ 
หลักการปกครองที่ชอบธรรม สามัคคีธรรม หมายถึงการปกครองที่พรอมเพรียงอย่างชอบธรรม 

แนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย
หลักการส าคัญ 5 ประการ คือ  

1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึงอ านาจในการปกครองของ
ประชาชนโดยแท้จริง โดยใช้อ านาจก าหนดตัวผู้ปกครอง และผู้แทนของตน รวมทั้งอ านาจในการถอดถอน  ในพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงหลักอธิปไตย 3 ประการคือ หลักอัตตาธิปไตย คือการเอาตนเป็นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย คือการเอาโลกเป็นใหญ่ และหลัก
ธรรมาธิปไตย คือการเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้นหลักธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการปกครองที่ดีท่ีสุด 
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2) หลักเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระท า หรืองดเว้นกระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ต้องการ และไม่
ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ ไว้ใน
พระวินัยไว้อย่างชัดเจน เช่น การก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสงฆ์ 

3) หลักความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคจึงหมายถึง ความเสมอภาคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในสังคมเดียวกันมี
ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันได้ ในพระพุทธศาสนาการให้ความเสมอภาคในเรื่อง วรรณะ เชื้อชาติ  

4) หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law)  ผู้ปกครองจะใช้อ านาจใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ และ
ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ในพระพุทธศาสนามีพระวินัย ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ ที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหมู่คณะ มีความสงบสุข ข่มคนช่ัว ปกป้องคนดี จนถึงเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม คือ
พระพุทธศาสนา  

5) หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) ในการตัดสินใจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดตัวผู้ปกครอง หรือการตัดสินใจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ และจะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองเสียงข้าง
น้อยด้วย (Minority Right) ในพระพุทธศาสนา ก็ใช้หลักเสียงข้างมาก เป็นเครื่องตัดสินและต้องฟังเสียงข้างน้อย 
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บทคัดย่อ 

 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่จะไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้กับทุกกลุ่มชนที่สามารถน าไปปรับใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิต และเป็นแนวปฏิบัติตนในกิจกรรมโดยยึดความพอเพียงหรือ ยึดเส้นทางสายกลางที่ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต และ
ธุรกิจอย่างเหมาะสม ควรตั้งอยู่บนหลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกป้องตนไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัฒน์ มีเหตุและผลตาม
สภาพแวดล้อมของปรากฏการณ์ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน์ ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็น
ที่ตั้ง ให้มีความรัก ความเมตตาที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และรวมพลังกันด้วยความสามัคคี ขจัดข้อขัดแย้งไปสู่
ความประนีประนอมรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยยึดแนวทางการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็น
ตัวการที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและท าให้ประชาชนยึดหลักความพอเพียงและมีเหตุผลโดยน าหลักธ รรมสันโดษทาง
พระพุทธศาสนาเช่ือมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา หลักการพึงตนเอง หลักสันโดษ และ
หลักมัตตัญญุตาธรรม มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 
 
ค าส าคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, หลักพุทธธรรม 
 
Abstract 

 
  Sufficiency economy is a philosophy that will be applied to be suitable for all groups that can be 
used as a principle in life. And as a guideline in the activity by holding on to sufficiency or Capture the middle 
path that uses intelligence to live. And business appropriately Should be located on the principle of "Know 
Love Samakkhi", using intelligence to protect themselves from straying globalization There are causes and 
effects according to the environment of the phenomenon. To recognize good things, bad things, useful things 
According to the reality of our country, there is a love and compassion that will help society to escape from 
disaster. And unite with unity Eliminate conflicts to compromise, maintain public interest as the location By 
adhering to a human-centered development approach Which these things will be the ones that lead to 
sustainable development and cause the people to adhere to the principles of sufficiency and reason, by 
applying the principles of seclusion in Buddhism, linked to the principles of sufficiency economy and the 
principle of meditation Principles of self-sufficiency, main, seclusion and the principle of Matutanyutam To 
apply to continue living. 
 
Keyword:  Sufficiency economy, Buddhist principles 
 
                                                             

* อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
† อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
‡ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศาสนา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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บทน า 
 

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การด ารงชีวิตในความพอดี หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทยเป็นการสร้างรากฐาน หรือพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจทั้งหมดส าหรับทุกคนระดับและเพศวัยในการอยู่ร่วมกัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราช
ด ารัสความตอนหนึ่งว่า“อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐาน หรือเสาเข็ม ซึ่งเรามองไม่เห็น 
และมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนฐานรากอะไร” หากรากฐานของประเทศ คือ เกษตรกร ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ ตามแนวทาง “ทฤษฎีใหม่” ในขณะนั้นซึ่งพระองค์ท่านได้แปลงทฤษฎี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เดินตามได้ 
ท าตามได้ ดังตัวอย่างโครงการทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา โครงการทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จ 
เป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ท าให้ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์ มีความสุขอย่างมั่นคง ยั่งยืนและพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะส าหรับสังคมไทย เพราะชาวไทยส่วนมากนั้นคือพอเพียงและเข้าใจ
เรื่องรับโดยอยู่แล้วเว้นแต่ไม่น าพาปฏิเสธอย่างแท้จริงเท่านั้น ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ใน ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา  และความรอบคอบ เพื่ อ ให้ สมดุ ลและพร้ อมต่ อการรองรับการ เปลี่ ยนแปลงอย่ า ง ร วด เ ร็ วและกว้ า ง 
(http://guru.sanook.com/4238/ (ออนไลน์) เว็บไซต์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , chaipat.or.th 
สืบค้นวันที่ 21 กันยายน 2559) “พฤติกรรมของเศรษฐกิจเมื่อหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาสัมพันธ์แล้วไม่ว่าจะเป็นการผลิตการ
บริโภคหรือการวิภาคแบ่งปันกระจายรายได้อะไรก็ตามก็จะเริ่มต้นจากจุดยืนที่ตัวมนุษย์ว่าจะต้องมีความรู้จักประมาณก่อนความรู้
จักประมาณหรือความรู้จักพอดีนี้ทางพระเรียกว่ามัตตัญญุตา เช่นรู้จักพอดีในการบริโภคอาหารก็เป็นโภชเนมัตตัญญุตา ”(พระ
ธรรมปิฏกป.อ.ปยุตโต. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏกหมวดพุทธศาสตร์, 2542: 170) 
 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของนักวิชาการ 
 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของนักวิชาการกล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ประเวศ วะสี 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน และ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ สมพร  เทพสิทธา ดังนี้ 0) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการเศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และ เศรษฐกิจชุมชน โดยในส่วนของเศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้น 
หมายถึงเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงการทะนุบ ารุงพ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพื้นฐานของ
สังคม คือ เศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจพื้นฐาน หรือ
เศรษฐกิจชุมชนอยู่ท่ีการรวมตัวของชาวบ้านในการท าอาชีพต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรมธุรกิจชุมชน 
ศูนย์การแพทย์แผนไทย กองทุนชุมชน  เพื่อเป็นการเพิ่มทุนทุก ๆ ทางพร้อมกันคือ ทุนทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญา
พอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุล หรือเศรษฐกิจพื้นฐานไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบ
แยกส่วนแต่เป็นเศรษฐกิจท่ีอยู่บนความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงอันจัดเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้น มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 1) เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล  
ไม่ใช่เศรษฐกิจท่ีสร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อย แต่ทิ้งคนส่วนใหญ่ให้ยากจน ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ น าไปสู่ปัญหาทาง
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล เป็นการสร้างทุนทางสังคม และเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาทุกชนิด 2) มีพื้นฐานอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคม 3) มีความเป็นบูรณา
การคือไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดด ๆ  แต่เช่ือมโยง กับสังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมกันไป 4) อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็ง
ของตนเอง  เช่น การเกษตร หัตถกรรมไทย อุตสาหกรรมการเกษตร สมุนไพร อาหารไทย การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนอยู่บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเป็นจุดแข็งของคนไทยที่คนชาติอื่นไม่มี 5) มีการจัดการและนวัตกรรมต่างๆ  เพื่อเติมความก้าวหน้า
ให้แก่เรื่องพื้นฐาน ท าให้มีพลวัตอย่างไม่หยุดนิ่ง (ประเวศ  วะสี , เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
สังคม, 2542 : 43) 
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 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิถีชีวิต รวมตั้งแต่ความเช่ือ คุณค่า การประพฤติปฏิบัติร่วมกัน
รวมถึงเศรษฐกิจ การศึกษา สุนทรียศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การพออยู่พอกิน การพึ่งพาตนเองตามหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนา ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของวัฒนธรรม การน าช่ือเศรษฐกิจมาใช้นั้นเป็นเพียงเพื่อกระตุ้นความสนใจและให้ฟังดูมีพลังมากกว่า
การพูดถึงวัฒนธรรมดังนั้น  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอเพียงในอย่างน้อย 7ประการ คือ 1) พอเพียงส าหรับทุกคน 
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 2) จิตใจพอเพียง     3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง 4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง 5) ปัญญา
พอเพียง 6) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง 7) มีความมั่นคงพอเพียง 
 ซ่ึงในระบบเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่บนความเห็นที่ชอบถูกต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่ค านึงถึงเฉพาะแต่
เงินตราอย่างเดียวเท่าน้ันแต่เชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีแห่งจิตใจ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงยังเกี่ยวกับเศรษฐกิจท่ีเป็นองค์รวมคือเศรษฐกิจแห่งดุลยภาพและเศรษฐกิจแห่งศีลธรรม ประเวศ วะสี 
ได้น าแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมและวิธีการเศรษฐกิจแบบพอเพียง 10 ประการดังนี้ 1) นโยบายและกระแสสังคม หมายถึง การ
ผลักดันให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายของรัฐและเป็นกระแสของสังคมที่จะต้องร่วมใจกันผลักดันโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วาง
นโยบายและพรรคการเมืองน าเข้าไปบรรจุในนโยบายของพรรค 2) การส ารวจชุมชนและเครือข่าย  หมายถึง การส ารวจศักยภาพ
ชุมชนด้วยการเขียนผังชุมชนเครือข่ายประชาชนเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันไทยเรามีชุมชนใดมีประสบการณ์ความรู้ในเศรษฐกิจพื้นฐานด้าน
ใด อยู่ที่ไหนบ้าง โดยหน่วยงานที่เหมาะสมในการสร้างผังศักยภาพชุมชนจะต้องเป็นการร่วมมือจากหลายฝ่ายคือพัฒนากรต าบล , 
เกษตรต าบล, ครู, องค์กรพัฒนาเอกชน, และสถาบันราชภัฏ เป็นต้น 3) การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน หมายถึง การ
ขยายองค์ความรู้จากศักยภาพชุมชนที่ปรากฏในผังศักยภาพชุมชนเครือข่ายประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงสาธารณสุข หรือโดยองค์กรพัฒนาเอกชน, พระภิกษุ,นักธุรกิจด้วยการชักน าให้
ชุมชนอื่นเข้ามาเรียนรู้ตามผังศักยภาพชุมชนดังกล่าว 4) การสร้างศูนย์บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง การพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการเบ็ดเสร็จ (One – Stop - Service) ประจ าอ าเภอ โดยรัฐบาลเป็นผู้น าหน่วยงานความรู้ต่าง ๆ มารวมไว้ที่
เดียวกันเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านและกลุ่มชาวบ้านให้ไม่ต้องล าบากในการหาความรู้ในการประกอบอาชีพ 5) การ
เช่ือมต่อการค้าขาย หมายถึงการเช่ือมต่อตลาดค้าขาย โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดลานค้าให้เกษตรกรหรือธุรกิจชุมชน 
นอกจากนี้บริษัทใหญ่ๆ ควรรับผลิตผลของชุมชนไปขายในระบบตลาดทั่วไป 6) การจัดสรรสื่อเพื่อท างานให้สั งคม หมายถึง การ
สนับสนุนสื่อเพื่อสังคม เช่น วิทยุชุมชน หรือสื่ออื่น ๆ ควรมีเนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมและผลักดันเรื่องดังกล่าวไปสู่นโยบายของรัฐหรือพรรคการเมือง 7) การปรับวิธีงบประมาณ และการ
ตั้งกองทุนเพื่อชุมชน หมายถึง การปรับวิธีงบประมาณจากเดิมที่ใช้กรมเป็นตัวตั้ง มาเป็นให้พื้นที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรีสามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ควรมีการตั้งกองทุนชุมชนเพื่อสนับสนุนมาตรการที่น าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงตามขั้นตอนต่างๆโดยรัฐมนตรีคลังมีอ านาจในการจัดการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 8) การออกกฎหมายเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มความสะดวก
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มนักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 9 ) การฝึกอบรมทักษะการสร้างความเป็นชุมชน 
หมายถึง การมีศูนย์วิจัย และพัฒนาทักษะการสร้างความเป็นชุมชนในมหาวิทยาลัย ในสถาบันราชภัฏ หรือในองค์กรพัฒนา
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่าง ๆ ท าหน้าที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมให้คนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม 10) การวิจัยเพื่ อความ
เข้มแข็งของชุมชน และการประเมินผลหมายถึง การวิจัยและประเมินผลเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้วทั้งเก้าขั้นตอน 
กิจกรรมแห่งเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการสิบประการ ท่ีเรียกว่า ธรรมจักรแห่งเศรษฐกิจ 
 จะเห็นได้ว่า การน าแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน หรือ เศรษฐกิจชุมชน ควรเป็นระเบียบวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายเข้ามาท าความเข้าใจ และขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและศีลธรรมโดยการปฏิบัติตามวิธีการทั้ง 10 ประการ 
 กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ(ประเวศ วะสี.ประชาคมต าบล ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและ
สุขภาพ. 2541:  40 - 46)  กล่าวถึง  ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง  ดังนี้ 0. ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง  (Relative  
Self - Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอ
กินพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ
พึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับได้เศรษฐกิจพอเพียงยังเช่ือมโยงไป
ถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่
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ต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่
เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญคือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มี
อิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต 2.การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับแต่ประเด็นส าคัญสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างน้อย 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับบุคคล / ครอบครัว สามารถให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใน 5ด้าน ได้แก่จิตใจสังคมเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักค าว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อื่นพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความช านาญ มีความสุขและความพึงพอใจกับชีวิตที่พอเพียงยึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต 2) ระดับชุมชน
รวมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วมโดยอาศัยภมูิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชนมีความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกชุมชนให้
เกิดพลังทางสังคมพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ 3)ระดับรัฐหรือระดับประเทศ ชุมชน / สังคมหลาย ๆ แห่งร่วมมื อกัน
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อนจึงค่อย ๆ ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นไป 3.การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในที่นี้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงส าหรับ
เกษตรกรเท่านั้น มีการปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอน 1) ผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนในระดับชีวิตที่ประหยัดทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีใน
ท้องถิ่น 2) รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา 3) ร่วมมือกับองค์กรภายนอกใน
การท าธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คือ “พอ”  “พอประมาณ”  “พอดี” ไม่เบียดเบียนคนอื่น ตั้งอยู่ในความ
สุจริต และที่ส าคัญคือ ยึดวิถีชีวิตไทยไว้ให้ได้  
 สรุปได้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กล่าวถึง ความสามารถของชุมชนเมืองรัฐ
ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่ อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็น 
เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับโดยมีระดับบุคคล / ครอบครัวระดับชุมชนรวมกลุ่มท าประโยชน์ เพื่อส่วนร่วมระดับรัฐหรือ
ระดับประเทศ ชุมชน / สังคมหลายๆแห่งร่วมมือกันพัฒนา และ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงต้องยึดหลักแนวพระราชด าริใน
การพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” พอประมาณ”  “พอดี” ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ตั้งอยู่ในความสุจริต และที่ส าคัญคือ ยึดวิถีชีวิตไทย 
 
หลักธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธศาสนา 
 
 หลักธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ หมายถึง หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา หลักการพึงตนเอง หลักสันโดษ 
และหลักมัตตัญญุตาธรรม ดังนี้ 1. เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักมัชฌิมาปฏิปทา 1) หลักปัญญาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษ ฐกิจ
พอเพียง จะพบได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติมิใช่เป็นเพียงปรัชญาของนักปรัชญาหรือเรื่องของนักคิด
ที่ก าลังคิดค้นหาความจริงโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกวิทยาหักล้างพิสูจน์ความจริงกันอยู่มรรคและเป็นพุทธจริยธรรมส าหรับการครอง
ชีวิตของพุทธศาสนิกชนให้ตั้งมั่นอยู่ใน “พรหมจรรย์” หรือ “พรหมจริยะ” ซึ่งหมายถึงระบบการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธพจน์ที่ว่า
เราย่อมสรรเสริญ สัมมาปฏิปทา (ไม่ว่า) ของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิต คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ประพฤติชอบแล้ว ย่อม
ท าญายธรรมอันเป็นกุศลให้ส าเร็จได้เพราะอาศยัการปฏบิัติถูกเปน็เหตุ ก็สัมมาปฏิปทา คืออะไร คือสัมมาทิฎฐิฯลฯ สัมมาสมาธิพระ
พุทธพจน์ ข้างต้นนี้ แสดงถึงมรรค คือ มัชฌิมาปฏิปทา นี้เองว่าเป็น “สัมมาปฏิปทา” และยังย้ าให้เห็นชัดเจนว่า มัชฌิมาปฏิปทา 
เป็นหลักธรรมที่มุ่งให้ใช้ปฏิบัติและให้ส าเร็จประโยชน์แก่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 2) หลักมัชฌิมาปฏิปทาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นประมวลค าสอนภาคปฏิบัติ คือ ระบบ “จริยธรรม” ทั้งหมดของ
พระพุทธศาสนา มีรายละเอียด ขอบเขต แต่สามารถที่จะอธิบาย “ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ 8 อย่าง “อันเป็นหัวข้อส าคัญ
ของ อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ อารยอัษฎางคิกมรรค (มรรคาอันประเสริฐ มีองค์ประกอบ 8 อย่าง) ดังนี้ คือ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 
(Right View) สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ (Right Thought) สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speceh)สัมมากัมมันตะ การกระท า
ชอบ (Right Action)สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood) สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (Right Efford) สัมมาสติ 
ระลึกชอบ (Right Mindfulness)สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ(Right Concentration)แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของมรรคเป็น
การศึกษาพัฒนาองค์ธรรมภายในมัชฌิมาปฏิปทานี้ก็คือการพัฒนาของชีวิตภายใต้กรอบกระบวนการของธรรมชาติที่ด าเนินไปตาม
วิถีแห่งมรรคนั้นเริ่มด้วยปัญญาและจบลงด้วยปัญญาโดยเริ่มที่สัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์ธรรมที่ส าคัญที่สุดและเป็นสะพานเช่ือมไปสู่
พัฒนาการด้านอ่ืนๆในระบบการพัฒนาองค์ธรรมที่เทียบได้กับไตรสิกขาหรือแบ่งออกเป็นการศึกษา3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาส่วนที่
เป็นศีล คือ สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายาม ส่วนที่เป็นปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาส่วนที่เป็นสมาธิ 
คือสัมมาสติสัมมาสมาธิ (ส .ม.19/24/227) ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน (ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน.เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับการ
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วิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์. 2542: 1) กล่าวว่า ปัญญาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในธรรมหรือค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าถ้าจะประยุกต์ “ปัญญา” ให้เข้ากับการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ “ปัญญา” จะต้องเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุด
เพียงปัจจัยเดียว นั่นก็คือ การผลิตในพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นวิถีแห่งปัญญา ซึ่งต่างกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ในปัจจุบัน ที่เน้นทุน
เป็นปัจจัยผลิตดังนั้น จึงต้องการการบริโภค เพียงพอประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ ทรมาน ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ “โลภ” 
มากเกินไปจนก่อ “กิเลส” เพราะท าให้ปัญญาไม่เกิด เช่นเดียวกัน ประเด็นนี้จึงเป็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นความ
พอประมาณ หรือทางสายกลาง  ซึ่งแนวความคิด เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
ในความหมายของการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตามกรอบความคิด ของเศรษฐศาสตร์ตะวันตก ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาจากมุมมองของ 
พุทธเศรษฐศาสตร์ อัตถประโยชน์ หรือ Utility ในความหมายที่เข้าใจง่ายแบบพุทธ ก็คือ“กิเลส” การเน้น อัตถประโยชน์สูงสุดก็คือ
การเน้นให้มีกิเลสมากที่สุดนั่นเอง 3) องค์ธรรมฝ่ายปัญญาเกี่ยวกับความพอเพียง คือสัมมาทิฏฐิ (Right View) สัมมาสังกัปปะ 
(Right Thought)อริยมรรคทั้ง 2 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) นั้นเป็นหัวใจส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเลยทีเดียว ในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า(อภิ.วิ. 78/578/580) “ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์มรรคเหล่านั้น สัมมาทิฎฐิเป็น
ตัวน า สัมมาทิฎฐิเป็นตัวน าอย่างไร ? ด้วยสัมมาทิฏฐิ จึงรู้จักมิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ รู้จักสัมมาทิฏฐิว่า เป็นสัมมาทิฏฐิ รู้จัก 
มิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะ รู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาวาจา ..สัมมาวาจา  กัมมันตะสัมมันตะเรา
ไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน
ไพบูลย์เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลย”(องฺติก.20/299/38.) 4) องค์ธรรมฝ่ายศีลเกี่ยวกับความพอเพียง คือ สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 
(Right Speech)สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) (Right Action) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) (Right Livelihood) องค์ประกอบ
ของมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นมรรคฝ่ายศีลทั้ง 3 ประการนี้ เป็นพื้นฐานส าคัญที่มุ่งหมายจะให้เป็นหลักแห่งวิถีชีวิต ในระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้เพราะความมุ่งหมายของกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ คือ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่คดโกง ไม่
เบียดเบียนแก่งแย่ง หากแต่เกื้อกูล และมีเมตตาต่อกัน ทั้งในส่วนชีวิตต่อชีวิตและชีวิตกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปอีกด้วย
ทรรศนะดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับพุทธพจน์เรื่อง การแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรด้วยความเกื้อกูล มีเมตตา และเป็ นธรรม (วิ.ม. 
5/91/161) “...ที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพืชของสงฆ์ที่เพาะปลูกในท่ีของบุคคล พึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภค พืชของบุคคลที่เพาะปลูก
ในพื้นที่ของสงฆ์ พึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภคสาระและความมุ่งหมายในพุทธธรรมของ สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ อัน
เป็นมรรคในมัชฌิมาปฏิปทานั้นมิใช่เป็นมรรคาที่มุ่งเน้นส าหรับภิกษุสงฆ์เท่านั้น หากแต่กินความกว้างขวางครอบคลุมออกไปทั้ง
ระบบพรหมจรรย์และที่จะต้องเน้นให้เห็นชัดเจนก็คือ ศีล มิใช่ หมายถึงความประพฤติดีงาม สุจริตทั้งทางกายและวาจาเท่านั้น แต่
หมายถึงอาชีวะสุจริตด้วย”(วิ.ม.5/91767) โดยเรียบร้อยอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ความโลภ ความเบียดเบียน และการสร้างกิเลส อัน
เป็นลักษณะจ าเพาะของเศรษฐกิจกระแสหลักนั้น อยู่ตรงกันข้ามกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแนวพุทธโดยสิ้นเชิง 5) 
องค์ธรรมฝ่ายสมาธิเกี่ยวกับความพอเพียง คือ สัมมาวายามะ (ความพยามชอบ) (Right Effort) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) (Right 
Mindfulness) สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) (Right Concentration) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) นั้น มีพระพุทธพจน์ว่า (อภิ.
ปุ 79/74/265) สัมมาวายามะ เป็นไฉน? การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจความก้าวหน้า ความบากบั่น ความขะมักขะเม้น 
ความพยายาม ความอุตสาหะความฮึดสู้ ความเข้มแข็ง ความมั่นคงความก้าวหน้าไม่ลดละ ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้ง
ธุระการแบกทูนเอาธุระไปวิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะวิริยสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนั้น เรียกว่า 
สมัมาวายามะ ความเพียรพยามชอบนี้นับเป็นปัจจัยส าคัญยิง่ประการหนึ่ง ของการด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ ความ
เพียรและความไม่ย่อท้อ การสร้างและก าจัดกุศลกรรมและอกุศลกรรมต่าง ๆ การเพียรรักษาและเสริมสร้างกุศลและการปฏิบัติที่ดี
แล้วให้คงอยู่ตลอดไป เป็นมรรคไปสู่ความส าเร็จและชีวิตที่พึงปรารถนา เป็นคุณธรรมประจ าชีวิต โดยทั่วไป เป็นต้น“สัมมาสติ” 
เป็นองค์มรรคข้อท่ี 2 ในหมวดสมาธิ หรืออธิจิตสิกขา ในระดับจริยธรรม พุทธธรรมนั้น เน้นความส าคัญของสติเป็นอย่างมากในการ
ปฏิบัติจริยธรรมทุกข้ันตอน ถือเป็นความส าคัญแห่งกรอบในการด าเนินชีวิต โดยมีสติก ากับความประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอที่เรียกว่า 
“อัปปมาท” คือ ความไม่ประมาท ขาดสติ ระมัดระวังตัวไม่ถล าลงไปในทางเสื่อม ไม่ปล่อยกายปล่อยใจไปในกระแสและค่านิยมที่
ผิดในความฟุ่มเฟือยของการอุปโภค-บริโภคในระบบวัตถุนิยม เป็นต้น” 
 มีพระพุทธพจน์ที่ว่า “สัมมาสติหรือความระลึกชอบ (Mindfulness) ไว้ว่า“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง (อง.
เอก.20/100/21) ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทเลย” 
สัมมาสมาธินั้น แม้องค์ธรรมข้อนี้ จะมีความลุ่มลึกและมีขอบเขตกว้างขวางในหลายระดับ แต่ในที่นี้มีความมุ่งหมายที่จะใช้
ประโยชน์ในชีวิตของผู้ครองเรือนโดยปกติ เช่น สมาธิ เป็นเครื่องส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานและท ากิจทุกอย่าง ท าให้
รอบคอบ ไม่เลื่อนลอย นอกไปจากนี้ยังเป็นปัจจัยต่อเนื่องกับองค์ธรรมข้ออ่ืน ๆ ด้วย เช่น เมื่อมีสมาธิ ก็ย่อมมีสติก ากับอยู่ด้วย เป็น 
กัมมนียะ (อภิ.วิ.2/588/ 263) (จิตที่ควรแก่การงาน) ดังพุทธพจน์ท่ีว่า“สัมมาสมาธิ เป็นไฉน? ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งอยู่
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แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ” 
 ดังนั้น “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “ทางสายกลางนั้น” เป็นรากฐานส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงแนวพุทธ ไม่ว่าจะพิจารณา
ในแง่ใด “ความพออยู่ – พอกิน” “พอเพียงและพอดี” นั้นเป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตที่มีความหมายลึกซึ้ง เป็นพระ “ปัญญา” อัน
เฉียบคมที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และบรรเทา ปัญหา อันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
แนวคิดและทฤษฏีในเรื่องดังกล่าวนี้ ความจริงไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นหลักในการด าเนินงาน 
 
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก “การพึ่งตนเอง”ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการพึ่งตนเองกล่าวถึง แนวคิดการพึ่งตนเอง หลักธรรมเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองตาม
กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองตามกระบวนทัศน์ของการพัฒนา และการพึ่งตนเองตามกระบวนทัศน์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองโดยเช่ือและคิดว่า พระพุทธศาสนาคือ
ศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติดังนั้นจึงให้ความส าคัญและเพ่งเล็งการปฏิบัติทั้งทางกายและใจเพื่อการพึ่งตนเองทุกระดับเป็น
อย่างมากพระอาจารย์ชาสุภทฺโท(พระอาจารย์ชา สุภทฺโท.นอกเหตุเหนือผล. 2541: 29) เช่นเดียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้และยืนอยู่บนขาของตนเองได้เพื่อให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพียง
พอที่จะ “พัฒนาตน” ไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปการพัฒนาตนนี้ย่อมหมายถึงการพัฒนาตนทั้งภายนอกและภายในคือพึ่งพาตนเองได้
ทางเศรษฐกิจและมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่จะสามารถฝึกตนให้พ้นจากห่วงโซ่ของกระแสบริโภคนิยมโดยยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักศีลธรรมและจริยธรรมตามพื้นฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ าชาติไทยอยู่แล้วดังน้ัน
แนวคิดดังกล่าวนี้จึงถือว่า เป็นแนวคิดการพึ่งตนเอง 2) หลักธรรมเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง หลักธรรมว่าด้วยการพึ่งพาตนเองหรือ
พึ่งตนเองในพระพุทธศาสนาที่ส าคัญคือนาถกรณธรรมซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรมส าคัญ10ประการ คือ 1) ศีล (ความประพฤติดีงาม, 
ระเบียบวินัย, อาชีวบริสุทธิ) 2) พาหุสัจจะ (การศึกษา การใฝ่หาความรู้) 3) กัลยาณมิตตตา (คบคนดีมีกัลยาณมิตร , ปรึกษา) 4) 
โสวจัสตา (เป็นคนง่ายรับฟังเหตุผล) 5) กิงกรณีเยสุทุกขตา (ขวนขวายกิจการ, ท าได้ส าเร็จ) 6) ธัมมกามตา (รู้รัก, ใคร่ธรรม, รับรู้ – 
รับฟัง) 7) วิริยารัมภะ (ขยันหมั่นเพียร, ละชั่วท าดี, เข้มแข็ง) 8) สันตุฏฐิ (สันโดษ, พอใจกับสิ่งท่ีหามาได้โดยชอบ) 9) สติ (ความมีสติ
, ไม่ประมาท) 10) ปัญญา (รู้คิด, พิจารณา, เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง)หลักธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธจะ
เห็นความประสานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยที่เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่มุ่ งประสงค์ให้เกษตรกรและในวงที่
กว้างขวางออกไปคือประชาชนทั้งชาติได้พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังหมายความคลุมถึงการมีความมั่นคงในการที่
จะเป็นอิสรภาพ  จากการครอบง าของกระแสโลกในเชิงวัตถุนิยมและบริโภคนิยมต่างๆทั้งประชาชนยังสามารถก าหนดความเป็นอยู่
ของตนเองด้วยสติปัญญาความพากเพียรความสันโดษโดยมีองค์ธรรมทางพระพุทธศาสนาเกื้อหนุนอยู่ด้วย 3) การพึ่งตนเองตาม
กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองได้ในกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกินความหมายถึง
การพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไว้ด้วยการพึ่งตนเองได้จึงไม่ได้มีความหมายเฉพาะการพึ่งตนเองได้ทางด้านวัตถุ
เท่านั้นแต่หมายความกว้างขวางถึงการควบคุมตนเองให้เป็นอิสระปลอดโปร่งจากอ านาจของกิเลสและสามารถข่มตนข่มใจให้เกิด
ปัญญาในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ารู้จักทุกข์รู้เท่าทันทุกข์และมีความสุขตามอัตภาพได้ด้ วย(พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต.ลักษณะ
แห่งพระพุทธศาสนา. 2539: 5) 4) การพึ่งตนเองตามกระบวนทัศน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพระพุทธศาสนามองว่า ธรรมอันเป็นการสร้างที่พ่ึง (นาถกรณธรรม) ในเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลพึงท า
ตัวเป็นที่พึ่งของตนให้ช่วยตนเองก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นการเตรียม “เหตุ” ประกอบ“เหตุ” ให้ดีที่สุดเพื่อให้
ได้รับ “ผลดี” ที่ปรารถนาหลักธรรมที่กล่าวไว้ว่าตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พ่ึงได้บคุคลมตีนที่ฝึกดแีล้วยอ่มได้ที่พ่ึง
ที่ได้โดยยาก (ขุ.ธ.25/160/82) ความบริสุทธิ์ – ไม่บริสุทธิ์เป็นของจ าเพาะตนคนอื่นท าให้คนอื่นหมดจดไม่ได้ (ขุ.ธ.25/165/84) 
และมีพุทธพจน์ท่ีว่า 

“ดูก่อนภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงมีตนเป็นท่ีพึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย 
(ที.ม.10/165/111)” ของคนในการบริโภคโภคทรัพย์แต่หลักธรรมในพระศาสนาสอนให้คนเราหาความสุขได้จากการบรรเทาความ
ต้องการหรือความทะยานอยากได้ที่ไม่จ าเป็น 

หลักการพึ่งตนเองในการท าความดีนี้หากจะให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมได้วางกฎเกณฑ์ให้คนเรา 
“พึ่งตนเอง” ด้วยการประกอบความดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (ในทุกด้าน) มิได้สอนให้พึ่งตนเองและเก็บเกี่ยวผลได้จาก
ความคิดและการปฏิบัติที่เป็น “มิจฉา” ทั้งปวงเช่นเบียดบังคดโกงเอารัดเอาเปรียบและโลภเป็นต้นดังพุทธภาษิตที่ว่า ยาทิส ลพฺภนฺ
เตพีช ตาทิส ลพฺภนฺเตผล กลฺยาณการีกลฺยาณ ปาปการีจปาปก   บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนท าดีย่อม ได้ดีท าช่ัวย่อมได้
ช่ัว (ส .ส.15/256/374) 
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 ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก “สันโดษ” เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสันโดษกล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับสันโดษ หลัก
สันโดษกับความพอเพียง สันโดษกับประโยชน์ปัจจุบัน ประเภทของสันโดษ สันโดษกับกระบวนการพัฒนา และองค์ธรรมของ
สันโดษ ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับสันโดษ แนวคิดเกี่ยวกับสันโดษ ตามหลักพุทธธรรมในเรื่องสันโดษ เป็นหัวข้อธรรมที่ถูกน าไป
ตีความและอธิบายความหมายให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์  ว่าสันโดษเป็นการท าลายความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศไปเสียอีก ดังที่ครั้งหนึ่งเคยมีสาส์นเป็นทางการจากหัวหน้ารัฐบาล ขอให้ที่ประชุมสงฆ์ (สัมมนา) พระ
คณาธิการทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503  เลิกสอนหลักธรรมเรื่อง สันโดษ เนื่องจากค าสอนเรื่อง สันโดษ ท าให้คน
มักน้อย ไม่อยากท าอะไร ไม่อยากได้อะไร ไม่จ าเป็นต้องขวนขวาย เนื่องจากตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ฯลฯ ค าสอนเหล่านี้ ไม่เหมาะสม
กับกาลของสมัยปฏิวัติ ซึ่งต้องการการพัฒนาและความขวนขวายหาทางก้าวหน้า (ดังค ามุ่งหมายที่สะท้อนให้เห็นความส าคัญของ
การพัฒนาว่า “การปฏิวัติครั้งนี้จะได้ผลส าเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจนี้เอง”  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หลักธรรมเรื่องสันโดษจึงไม่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็น่าเห็นใจและต้องยอมรับกันว่า 
ปัญหาอยู่ที่ฐานความคิด ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะ ทิฏฐิ ที่เป็นฐานความคิดทั้งปวงแนวคิดและความไม่เข้าใจถ่องแท้ใน
ความหมาย ของความสันโดษตามหลักพุทธธรรมในระดับผู้บริหารประเทศแล้ว การเข้าใจผิดที่ว่า “การมีความสันโดษ” สัมพันธ์
อย่างยิ่งกับความเกียจคร้านท้อแท้และไม่เอางานยังมีปรากฏอยู่ในหมู่ชนและสังคมโดยทั่วไป (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต.การ
พัฒนาท่ียั่งยืน. 2546 : 24 - 26)  2) หลักสันโดษกับความพอเพียง ควรรู้จักสันโดษอย่างถูกต้องอย่างฉลาดมีจุดหมายไม่ใช่สันโดษ
อย่างเลื่อนลอยโดยรู้จักพอใจเป็นสุขได้ง่ายด้วยวัตถุทรัพย์สินสิ่งเสพสิ่งบริโภคเท่าที่ตนได้ตนมีซึ่งหามาได้ด้วยความเพียรพยามของ
ตนโดยสุจริตชอบธรรมไม่ต้องสูญเสียเวลาแรงงานและความคิดไปกับการมัวครุ่นคิดและวุ่นวายตามหาสิ่งเสพบ าเรอตัวแล้วเอาเวลา
แรงงานและความคิดที่สงวนไว้ได้นั้นไปทุ่มเทให้กับการพัฒนาชีวิตของตนท าสิ่งดีงามท าหน้าที่การงานท าการสร้างสรรค์บ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีเป็นกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งจะท าให้ได้ทั้งความสุขระดับเสพสุขอย่างพอประมาณอีกทั้งความสุขทางจิตใจที่ประณีตสูงขึ้น
ไปจากงานท่ีสัมฤทธ์ิทั้งเป็นการไม่ท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยการบริโภคมากเกินไปและทั้งการเกื้อกูลแก่สงคมไปพร้อม
กัน 3) สันโดษกับประโยชน์ปัจจุบัน ส าหรับองค์ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความสันโดษและการด ารงชีวิตที่งดงามอีกข้อหนึ่งนั้นคือธรรม
อันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้นหรือธรรมเพื่อเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันคือทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมหรือที่รู้จักกันดีว่าทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์ซึ่งมีหัวข้อส าคัญดังนี้ 1. อุฏฐานสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการงาน 2. อารักขสัมปทาการถึง
พร้อมด้วยการเก็บรักษาโภคทรัพย์อันตนขวนขวายหามาได้ด้วยความชอบธรรม 3. กัลยาณมิตตตาคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักก าหนด
บุคคลในถิ่นที่อาศัย และ 4สมชีวิตาประมาณความเป็นอยู่รู้จักก าหนดรายได้รายจ่าย 4) ประเภทของสันโดษ ส าหรับองค์ธรรมที่
เรียกว่าสันโดษตามศัพท์ในพระบาลีซึ่งขอยกมากล่าวไว้ในที่นี้มีดังนี้สันโดษ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต.เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. 
2545: 33) 3 และ12 หลักการพึ่งพาตนเองและมีความสันโดษ ตามที่ได้ทรงย้ าให้เกษตรกร และประชาชนชาวไทยปฏิบัติมาเป็น
ระยะเวลายาวนานน้ันช้ีให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมองเห็นปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากกระแสบริโภคนิยมที่หลั่งไหลเข้าสู่วิถีชีวิตของ
คนไทยอย่างที่จะต้านไว้ได้ยากในอนาคตอันใกล้ และไม่เพียงแต่ผลกระทบ จะพึงเกิดขึ้นกับประเทศโลกที่สามหรือประเทศที่ก าลัง
พัฒนาเท่านั้น หาก “มิจฉาพัฒนา” ซึ่งมิใช่ “สัมมาพัฒนา” อันขับเคลื่อนด้วยโลภจริตที่มุ่งแต่เงินเป็นหลักใหญ่ก็ก าลังน าโลก
ตะวันตก ซึ่งเป็นอารยธรรมวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไปสู่วิกฤตการณ์เช่นเดียวกัน ในยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ประเทศไทยดังน้ัน ความสันโดษ จึงต้องควบคู่อยู่กับความเพียรเสมอไป ความเพียรท าให้เกิดความองอาจเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ และ
ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และยังเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ด้วย อันเป็นรากฐานของการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ยั่งยืน โดยไม่
ต้องอิงกระแสวัตถุนิยมภายนอกนั่นเอง 
 
บทสรุป  

หลักธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง “สันโดษ” ซึ่งมุ่งเน้น หลักการ “ท ากิน” “พอเพียง” จึงเป็นสัมมาเศรษฐกิจเนื่อง
เพราะเกิดจาก สัมมาทฤษฎีที่สามารถโยงสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นของชีวิต เป็นอิทัปปัจยตา ของเหตุและผล ที่สอนให้คน
พึ่งตนเอง (อัตตาหิอัตตโน นาโถ) มีสันโดษธรรม สามัคคีธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล และไม่โลภ อันจะเป็นหนทางเลือกให้
ประเทศไทยมีพัฒนาการต่อไปได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักแห่งพระพุทธธรรม และความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ และภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
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เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 1. เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยว กับวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้
พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หาก
มุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายของเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 5 เครือข่ายหลัก ได้แก่ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน เครือข่ายเกษตรสมดุล-ไร่ทักสม กระจายตัวอยู่ทั่ว
ประเทศในรูปของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกว่า 120 ศูนย์อบรม โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติโดยเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับคน แก้ปัญหาที่คน ทางออกของปัญหา คือ การสร้างปัญญา ให้ เกษตรกร
ฉลาดรอบรู้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของกลไกที่ไม่ได้มุ่งช่วยเกษตรกรอย่างจริงใจอีกต่อไป โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งมีอยู่ 5 ค าหลัก คือ ศรัทธา กล้าหาญ เอกภาพ ความรู้ คุณธรรม  และมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัวฯ คือยุทธศาสตร์ทางรอดของชาติ  และทางออกจากปัญหาวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน แต่ต้องท าอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน ดังค ากล่าวที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า ท าทีละอย่าง” ความเช่ือมโยงของทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงของ
วัดมงคลชัยพัฒนา คือ แหล่งก าเนิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” และ ทฤษฎีใหม่ คือ เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร ดังนั้นในรูปแบบ
เดียวกันนี้เราทุกคนสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้กับทุกกลุ่มคน และทุกองค์กร โดยน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตนไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรม
หรืออาชีพใด ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทยที่อยู่แต่พอดี ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต เจริญเติบโต
อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนันซึ่งตั้งอยู่บนความเสี่ยง กู้เงินมาลงทุนโดยหวังรวยอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปสู่
ความล้มละลายในท่ีสุด ควรตั้งอยู่บนหลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกป้องตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัฒน์โดยไม่รู้ถึง
เหตุและผลตามสภาพแวดลอ้มของไทย ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน์ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเรา
เป็นทีต่ั้ง ให้มีความรัก ความเมตตาที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เหล่า ขจัด
ข้อขัดแย้งไปสู่ความประนีประนอมรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด ารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่ 
คือ หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทยเป็นการสร้างรากฐาน หรือพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจท้ังหมด ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ได้
พระราชทานพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า“...อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐาน หรือ
เสาเข็ม ซึ่งเรามองไม่เห็น และมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนฐานรากอะไร...”หากรากฐานของประเทศ คือ เกษตรกร ได้น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งพระองค์ท่านได้แปลงทฤษฎี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่
จับต้องได้ เดินตามได้ ท าตามได้ ดังตัวอย่างโครงการทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา โครงการทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทยที่
ประสบความส าเร็จ เป็นต้นแบบ และรอคอยให้เกษตรกรในจังหวัดสระบุรี และทั่วประเทศได้น้อมน าแนวทางที่พระองค์ทรง
พระราชทานให้ไว้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ท าให้ชาติบ้านเมือง
และตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์ มีความสุขอย่างมั่นคง ยั่งยืนและพอเพียง 
 (http://agrinature.or.th/node/169 (ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 6 ตุลาคม 2559)
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๏ มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 
 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ 
บรรณาธิการควรจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  ในความรับผิดชอบของตน กล่าวคือ: 

 ด าเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์ 
 ปรับปรุงวารสารอย่างสม่ าเสมอ 
 รับรองคุณภาพของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
 สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 คงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ 
 ปกป้องมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ 
 เต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การท าให้เกิดความกระจ่าง การถอด -ถอนบทความ และการขออภัย 

หากจ าเป็น 
2. หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้อ่าน 

 ควรแจ้งให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและบทบาทของผู้ให้ทุนวิจัยในการท าวิจัยนั้น ๆ 
หน้าท่ีของบรรณาธิการต่อผู้นิพนธ์ 
 บรรณาธิการควรด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ เพื่อรับรองคุณภาพของ

งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ละส่วนของวารสาร มีวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ต่างกัน 
 การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้นอยู่กับความส าคัญ 

ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร 
 ควรมีการช้ีแจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer review) นอกจากนี้

บรรณาธิการควรมีความพร้อมในการชี้แจงความเบี่ยงเบนต่างๆ จากกระบวนการตรวจสอบท่ีได้ระบุไว้ 
 วารสารควรมีช่องทางให้ผู้นิพนธ์อุทธรณ์ได้หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของ

บรรณาธิการ 
 บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้นิพนธ์ในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง ในทุกเรื่องที่ผู้นิพนธ์ควร

รับทราบ และควรมีการปรับปรุงค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งควรมีการอ้างอิงหรือการเช่ือมโยงกับ
ระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย 

 บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการติพิมพ์ไปแล้ว ยกเว้นมี
ปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา 

 บรรณาธิการใหม่ไม่กลับค าตัดสินใจมาตีพิมพ์บทความที่บรรณาธิการคนก่อนตอบปฏิเสธไปแล้ว ยกเว้นมีการ
พิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น 

3. หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้ประเมินบทความ 
 บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้ประเมินบทความในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง และควรมีการ

ปรับปรุงค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมท้ังควรมีการอ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย 
 บรรณาธิการควรมีระบบที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินบทความ ยกเว้นวารสารนั้นมีการประเมิน

บทความแบบเปิดที่ได้แจ้งให้ผู้นิพนธ์และผู้ประเมินรับทราบล่วงหน้าแล้ว 
4. กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ 

 บรรณาธิการควรมีระบบที่ท าให้มั่นใจได้ว่าบทความที่ส่งเข้ามายังวารสาร จะได้รับการปกปิดเป็นความลับใน
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาประเมิน 

5. การร้องเรียน 
 บรรณาธิการควรด าเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎในผังการท างานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ

ตีพิมพ์ 
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 บรรณาธิการควรมีการตอบกลับค าร้องเรียนในทันที และควรแสดงให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าสามารถร้องเรียนได้
อีกหากยังไม่พอใจ ซึ่งกลไกดังกล่าวนี้ควรปรากฎชัดเจนในวารสาร และควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเรื่องที่
ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

6. การสนับสนุนการอภิปราย 
 ควรมีการเปิดเผยค าวิจารณ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ยกเว้นบรรณาธิการจะมีเหตุผลอื่นที่ดี

เพียงพอในการไม่เปิดเผยค าวิจารณ์นั้น 
 ควรเปิดโอกาสให้ผู้นิพนธ์บทความที่มีคนอื่นวิจารณ์ให้สามารถช้ีแจงตอบกลับได้ นอกจากนี้การศึกษาวิจัยที่มี

ผลขัดแย้งกับบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ไปแล้ว ก็ควรได้รับโอกาสนี้เช่นกัน 
 การศึกษาวิจัยที่มีการรายงานผลการวิจัยในด้านลบก็ควรรวมไว้ในบทความด้วย ไม่ควรตัดส่วนน้ีออกไป 

7. สนับสนุนความถูกต้องทางวิชาการ 
 บรรณาธิการควรท าให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร ต้อง

เป็นไปตามหลักจริยธรรมสากลที่ได้รับการยอมรับ 
 บรรณาธิการควรหาหลักฐานเพื่อให้มั่นใจว่างานวิจัยทุกช้ินท่ีจะตีพิมพ์นั้นได้รับการอนุมัติและเห็นชอบโดยคณะ

บุคคลที่มีอ านาจ (เช่น คณะกรรมการทางจริยธรรมด้านงานวิจัย คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยของ
สถาบัน เป็นต้น) อย่างไรก็ตามบรรณาธิการควรระลึกไว้เสมอว่าการพิจารณาอนุมัตินั้นไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่างานวิจัยนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมเสมอไป 

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรรณาธิการควรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้และแพทย์ เป็นต้น) 

ดังนั้นบรรณาธิการจึงต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนไข้ หากช่ือ หรือ รูปของคนไข้ปรากฏใน
รายงานหรือบทความ อย่างไรก็ตามบรรณาธิการสามารถตีพิมพ์บทความได้โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมหาก
บทความนั้นมีความส าคัญต่อสุขภาพของคนทั่วไป (หรือมีความส าคัญในบางเรื่อง) หรือมีความยากล าบากใน
การได้มาซึ่งเอกสารยินยอม และบุคคลผู้นั้นไม่คัดค้านต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ (จักต้องมีการปฏิบัติตามเง่ือนไข
สามประการดังกล่าว) 

9. การติดตามความประพฤติมิชอบ 
 บรรณาธิการมีหน้าที่ติดตามความประพฤติมิชอบในกรณีเกิดข้อสงสัย ซึ่งรวมถึงบทความวิจัยทั้งได้รับการ

ตีพิมพ์และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ 
 บรรณาธิการไม่ควรปฏิเสธบทความวิจัยที่อาจจะมีประเด็นมิชอบในทันทีทันใด บรรณาธิการมีหน้าที่ต้องติดตาม

บทความวิจัยที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบเพื่อหาข้อเท็จจริง  
 บรรณาธิการควรแสวงหาค าตอบจากบุคคลผู้ถูกกล่าวหาก่อน แต่หากยังไม่พอใจต่อค าตอบที่ได้รับให้สอบถาม

หัวหน้าหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จริง 
 บรรณาธิการควรด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในผังการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์มีเมื่อความ

จ าเป็นต้องใช้ 
 บรรณาธิการควรพยายามท าให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องด้วยหลัก

เหตุและผล แต่หากไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวบรรณาธิการควรขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็น
เรื่องที่ยุ่งยากแต่ก็เป็นภาระหน้าที่ท่ีส าคัญ 

10. การรับรองความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ 
 เมื่อมีการรับรู้ว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ไปแล้ว รวมถึงมีประโยคที่น าไปสู่ความ

เข้าใจผิด หรือเป็นรายงานท่ีบิดเบือนข้อเท็จจริง บรรณาธิการต้องแก้ไขทันทีและด้วยความชัดเจน 
 หากปรากฎการประพฤติทุจริตภายหลังการด าเนินการตรวจสอบแล้ว บรรณาธิการต้องด าเนินการเพิกถอน

บทความนั้นด้วยความชัดเจนที่จะสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้การเพิกถอนนี้ต้องให้ผู้อ่านและระบบฐานข้อมูลอื่นๆ
ทราบด้วย 
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11. ความสัมพันธ์กับเจ้าของวารสารและส านักพิมพ์ 
 ความสัมพันธ์ของบรรณาธิการต่อส านักพิมพ์และเจ้าของวารสารมักมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตามควรมีพื้นฐาน

อยู่บนความเป็นอิสระของบรรณาธิการ และแม้ว่าสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและการเมืองของวารสาร
จะเป็นเช่นไร บรรณาธิการควรพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการรับบทความเพื่อตีพิมพ์โดยยึดคุณภาพและความ
เหมาะสมกับผู้อ่านมากกว่าผลตอบแทนทางการเงินหรือการเมือง 

12. ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ 
 บรรณาธิการควรประกาศนโยบายในด้านการโฆษณาที่เน้นเนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของวารสาร 

และในการตีพิมพ์ส่วนเสริมหรือเพิ่มเติมใดๆ ของวารสาร 
 บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์การโฆษณาที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องยินดีที่จะตีพิมพ์ค าวิจารณ์ต่างๆ 

ทั้งนี้ให้ยึดถือเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาส่วนต่างๆ ของวารสาร 
 ในการน าบทความเดิมมาพิมพ์ใหม่นั้น ต้องให้คงลักษณะเดิมทุกประการยกเว้นหากจะมีการเพิ่มเติมส่วนท่ีแก้ไข 

13. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 บรรณาธิการควรมีระบบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน(การขัดกันด้านผลประโยชน์)ของบรรณาธิการเอง

รวมทั้งของเจ้าหน้าที่วารสาร ผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และสมาชิกกองบรรณาธิการ 
14. กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนที่มีต่อบรรณาธิการที่มีการส่งมาให้คณะกรรมการจริยธรรมการ

ตีพิมพ ์
 ข้อร้องเรียนของ ผู้นิพนธ์ ผู้อ่าน ผู้ประเมิน บรรณาธิการหรือส านักพิมพ์วารสารอาจมีการส่งมาให้

คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ พิจารณา อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนต่างๆจะส่งมาได้ต่อเมื่อ บรรณาธิการ/
วารสารที่เป็นปัญหาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

 ในการร้องเรียนบรรณาธิการวารสารนั้น ต้องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่บรรณาธิการโดยตรงก่อนใน
ขั้นตอนแรกควรท าการร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบรรณาธิการวารสารโดยตรงหากข้อร้องเรียน
ไม่ได้รับการแก้ไขเป็นที่น่าพอใจ ก็สามารถยื่นข้อร้องเรียนนั้นต่อคณะกรรมการต้นสังกัดของบรรณาธิการหรือ
ผู้ตรวจการหน่วยงานใดๆ (ถ้ามี) 

 ข้อร้องเรียนที่ผ่านขั้นตอนการร้องเรียนต่อวารสารเท่านั้นจึงจะสามารถส่งต่อมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการ
ตีพิมพ์ได้ ท้ังนี้ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างมาด้วย 

 คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะรับข้อร้องเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากวารสารได้พิจารณาข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์อาจพิจารณานอกระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นกรณีพิเศษได้ 

 คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของการตัดสินตีพิมพ์บทความ
ของบรรณาธิการ (แต่จะพิจารณากระบวนการ)  หรือข้อวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในบทบรรณาธิการ 

 คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเผยแพร่เอกสารมาตรฐาน
ทางจริยธรรมนี้ 

15. เมื่อการร้องเรียนมีการส่งต่อมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์: 
 ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 เจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนตามประเด็นต่อไปนี้: 

o เป็นข้อร้องเรียนต่อสมาขิกในคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 
o เป็นข้อร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตการท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 
o เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายหลังส่งให้วารสารพิจารณาตามกระบวนการ  
o เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ (วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 

 ผู้ร้องเรียนต้องส่งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการร้องเรียนต่อวารสาร 
ที่วารสารรับทราบข้อร้องเรียนนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

 ประธานของคณะกรรมการจรยิธรรมการตีพิมพ์ท าการแจ้งให้บรรณาธิการของวารสารทราบถึงข้อร้องเรียนที่ส่ง
ต่อมายังคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

 สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น: 
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o บรรณาธิการไม่ให้ความร่วมมือ ในกรณีนี้ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะท าการ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนและเจ้าของวารสารรับทราบ 

o บรรณาธิการตอบข้อร้องเรียนโดยมีประเด็นดังนี้: 
 ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน 1 คน ซึ่งได้รับการเสนอช่ือ

โดยสมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันพิจารณาตัดสินว่าวารสารได้
จัดการข้อร้องเรียนจนเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ 

 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน 1 คน ซึ่งได้รับการเสนอช่ือโดย
สมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันตัดสินว่ามีความจ าเป็นที่ต้อง
ตรวจสอบเพิ่มเติม และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรยีนและบรรณาธิการวารสาร และท ารายงาน
การด าเนินการดังกล่าวเสนอไปยังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของสภาคณะกรรมการ
จริยธรรมการตีพิมพ์ 

 คณะอนุกรรมการที่พิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนควรประกอบไปด้วย ประธาน 1 ท่านและสมาชิกของสภา
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จ านวน 3 ท่านเป็นอย่างน้อย ซึ่งสมาชิกจ านวน 2 ท่านต้องไม่ใช่
บรรณาธิการ และไม่มีสมาชิกของคณะอนุกรรมการท่านใดที่เป็นสมาชิกของส านักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) 
เดียวกัน กับบรรณาธิการผู้ถูกร้องเรียน 

 หากประธานด ารงต าแหน่งอยู่ในส านักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) เดียวกันกับบรรณาธิการผู้ถูกร้องเรียน ประธานจะ
ท าการแต่งตั้งรองประธานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดูแลเอกสารต่างๆแทน 

 เมื่อข้อร้องเรียนส่งมาถึงคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอาจจะด าเนินการต่อไปนี ้
o เพิกถอนต่อข้อร้องเรียน และแจ้งเหตุผลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ 
o ลงความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนด 
o เมื่อคณะอนุกรรมการลงความเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ก าหนด ให้ท ารายงานเสนอต่อสภา

คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์โดยอธิบายถึงลักษณะของการฝ่าฝืนและให้ค าแนะน าว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร 

 สภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ท าการพิจารณารายงานดังกล่าว ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อแนะน าได้ 
หลังจากนั้นจะท าการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน บรรณาธิการ และเจ้าของส านักพิมพ์ (วารสาร) รับทราบถึงข้อแนะน า 
สุดท้ายซึ่งอาจมีดังนี้: 

o ให้บรรณาธิการท าการขอโทษต่อผู้ร้องเรียนตามข้อร้องเรียนที่ได้รับ 
o ให้บรรณาธิการท าการลงข้อความที่ได้รับจากคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารของตน 
o ให้วารสารท าการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการของวารสาร 
o ให้บรรณาธิการลาออกจากสมาชิกภาพของคณะกรรมการจริยธรรม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือ 
o ให้บรรณาธิการด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์มีความเห็นว่ามีความ

เหมาะสมต่อกรณีดังกล่าว 
o ขั้นตอนการอุทธรณ์ 

 ผู้ร้องเรียนสามารถอุทธรณ์ต่อข้อแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ได้ โดยสามารถร้องขอ
รายละเอียดของผู้ที่ต้องติดต่อได้ที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ 

 
แปลจาก http://www.publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf 
โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) 
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