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ABSTRACT 
This research attempted to understand some aspects of the Thai social administration 

ideologies since Sukhothai era to B.E. 2550 (2007). The results of the research indicated the set of 

social, economic and political beliefs / ideas, view of social problems, view of social welfare and 

view of social work practice. 
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คํานํา 
 ในการถกเถียงเชิงวิชาการถึงแกนแทของเรื่องที่เกี่ยวกับ  การบริหารสังคม  นโยบายสังคม สวัสดิการ

สังคม และการสังคมสงเคราะห นักวิชาการมักใหความสนใจไปที่บทบาทของอุดมการณ โดยมองวา

อุดมการณเปน  point of departure หรือประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว  

 ไอเอทริดิส  (Iatridis, 1994, p. 56) ตั้งคําถามไวอยางนาสนใจวาทําไมประชาชนและประเทศตางๆ 

จึงมีหลักการเชิงบรรทัดฐานและทัศนคติในเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนธรรมทางสังคม ความเทาเทียม ความรัก

ชาติและความพรอมที่จะตอสูเพื่อชาติ ความตองการที่จะใหชาติเจริญกาวหนา ความเห็นเรื่องการทําแทง และ

การเลือกปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ แตกตางกัน? ยุติธรรมหรือไม ถาคนรวยจะรวยยิ่งขึ้นและคนจนจะยิ่งจนลง?  

นักวางแผนนโยบายสังคมควรดําเนินการกับบรรดาคานิยมและความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือลักษณะการ

เปนอยูของมนุษย สังคม และจริยธรรมอยางไร?  ยุทธศาสตรนโยบายสังคมใดที่เหมาะสมตอการประสบ
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ความสําเร็จในการกระจายความเปนธรรมและการขจัดการเลือกปฏิบัติ?  คําถามเหลานี้ อาจมีคําตอบได

หลากหลาย แตศูนยกลางคําตอบของแตละประเด็นคงอยูที่บทบาทของอุดมการณเปนสําคัญ  

 อุดมการณจึงมีอิทธิพลตอบทบาทของรัฐ พฤติกรรมของบุคคล องคการเชิงสถาบันของสังคม 

ธรรมชาติหรือลักษณะของนโยบายรัฐบาล ตลอดจนบรรยากาศการปฏิรูปสังคม และ/หรือการดํารงไวซึ่ง

สภาพการณที่เปนอยู บรรดาภาพพจนหรือภาพลักษณ  และเอกลักษณตางๆ ที่เปนรูปเปนรางขึ้นมาจาก

อุดมการณจะบอกใหเรารูวาเราเปนคนพวกไหน กลุมไหน และสังคมที่เราอยูอาศัยนี้เปนสังคมลักษณะใด  

อุดมการณจึงเปนสิ่งชี้นําพฤติกรรม  การกระทําในเชิงสังคมท่ีสําคัญของประชาชน กลุมบุคคล และชุมชน

ตางๆ ในการเลือกเปาหมายและวิธีการที่พวกเขาจะบรรลุความสําเร็จ นโยบายสังคมที่สําคัญและการ

เปล่ียนแปลงทางสถาบันแทบจะเกิดขึ้นไมไดเลยถาไมมีการปรับตัวในโครงรากฐานทางอุดมการณ 

 เดอ ท็อคเคอวิลล (De Tocqueville) กลาววา  “ หากปราศจากอุดมการณเสียแลว สังคมก็มิอาจจะ

ตั้งอยูหรือเจริญเติบโตตอไปได เหตุวาเมื่อมนุษยไมมีความเชื่อมั่นรวมกันในความคิดอันใดอันหนึ่ง มนุษยก็ไม

อาจดําเนินการใดๆ รวมกันได เมื่อขาดพฤติกรรมดังกลาว มนุษยก็ยังคงมีอยู (ในโลก)  แตจะปราศจากสิ่งที่

รูจักกันวา “สังคม” ”  ( อางถึงใน จรูญ  สุภาพ, 2532, น.6 ) 

 ในมิติของการบริหารสังคม ผูปกครองหรือผูมีอํานาจรัฐที่มีอุดมการณการบริหารสังคมแตกตางกัน

ยอมมีแนวทาง  วิธีการ  กระบวนการในการแกไข  ปองกันปญหาสังคมแตกตางกัน เชน ผูที่มีอุดมการณหรือ

แนวคิดความเชื่อแบบเสรีนิยมก็จะมองวาความยากจนและความทุกขยากในการดําเนินชีวิตของคนยากคนจน

เปนเรื่องของปจเจกบุคคล  ไมใชปญหาที่เกิดจากระบบหรือโครงสราง  การสรางระบบสวัสดิการเพื่อชวย 

คนยากคนจนดวยการแทรกแซงระบบจึงเปนการทําลายกลไกตลาด  สวัสดิการสังคมควรเปนเรื่องของความ

โอบออมอารีที่มนุษยมีตอกันเปนการสวนตัวมากกวาที่จะเปนเรื่องของรัฐ สวัสดิการสังคมตามแนวคิดเสรีนิยม

จึงมิใชสิทธิพื้นฐานทางสังคม  ขณะที่ผูมีอุดมการณหรือแนวคิดความเชื่อแบบมารกซก็จะมองวาการแกปญหา

สังคมที่จะทําใหคนยากคนจนมีชีวิตที่ดีอยางยั่งยืนได  ตองมีการเปล่ียนแปลงระบบกรรมสิทธิ์และระบบสังคม

ที่ทรัพยสินสวนใหญเปนของชนชั้นนายทุน  มาสูระบบสังคมนิยมที่ทรัพยสิน และปจจัยการผลิตเปนของชนชั้น

แรงงาน  การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เทานั้นที่จะทําใหดอกผลที่เกิดจากปจจัยการผลิตเปนของผูใชแรงงานซึ่ง

เปนคนยากคนจนอยางแทจริง  สวนการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐในระบบทุนนิยมนั้น  ผูมีแนวคิดแบบมารกซ

มองวาเปนเพียงการปดบังการขูดรีดและความไมเสมอภาคที่มีเปาหมายสูงสุดอยูที่ความตองการดํารงไวซึ่ง

ระบบทุนนิยม  ขณะที่ผูมีอุดมการณหรือแนวคิดความเชื่อแบบเฟเบี้ยน(Fabianism)  ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ

ระหวางอุดมการณหรือแนวคิดความเชื่อแบบมารกซกับเสรีนิยม ก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางทั่วดาน

ตามแนวคิดความเชื่อแบบมารกซ แตตองการใหคอยเปนคอยไป  รัฐจึงจําเปนตองเขามาแทรกแซงและควบคุม

กลไกตลาด  เพื่อใหชนชั้นลางมีโอกาสทางสังคมสูงขึ้นโดยไมทําลายระบบทุนนิยม 

 ในสังคมไทยดั้งเดิม  ที่จารีตการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยยังไมมีมโนทัศนเกี่ยวกับ

สิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย  ผูปกครองในระดับกษัตริยจะชวยเหลือ 

เจือจานอาณาประชาราษฎรตามหลักทศพิธราชธรรม สวนผูปกครองในระดับรองๆลงมาซึ่งมีความสัมพันธทาง

อํานาจกับบริวารแวดลอมและชาวบานในลักษณะเจานาย–ลูกนอง  หรือ  ผูใหญ-ผูนอย  ก็จะชวยเหลือเกื้อกูล

คนในสังกัดแบบอุปถัมภค้ําจุน ขณะที่ลูกนองหรือผูนอยก็มีหนาที่รับใชเจานายหรือผูใหญ  เมื่อส้ินสุดระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย แนวคิดการบริหารสังคมเชิงอุดมการณไดถูกนําเสนอในเคาโครงเศรษฐกิจของ
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คณะราษฎรแตก็ไมไดถูกนํามาใชเพราะผูมีอํานาจที่มีแนวคิดความเชื่อที่แตกตางในยุคนั้นคัดคาน  หลังจาก

นั้นเปนตนมาแนวคิดการบริหารสังคมของไทยก็หันมาใหความสําคัญอยูเฉพาะกับงานดานการประชา 

สงเคราะหเปนหลัก  จนกระทั่งในทศวรรษที่ผานมาแนวคิดที่จะใหมีการมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผาน

สังคมไทยไปสูสวนเสี้ยวของความเปนรัฐสวัสดิการก็มีความเปนรูปธรรมขึ้น ซึ่งถือเปนการปฏิรูปภาคสังคม 

ที่สําคัญ  โดยเฉพาะการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป พ.ศ. 2540 กําหนดใหรัฐบาลตองกระจาย

รายไดใหเปนธรรม (มาตรา 83) กําหนดสิทธิของประชาชนที่จะไดรับการศึกษาพื้นฐานเปนเวลา 12 ป โดย 

ไมตองเสียคาใชจาย (มาตรา 43) กําหนดสิทธิของประชาชนที่จะไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน 

อยางเสมอภาค (มาตรา 52)  กําหนดสิทธิของผูยากไรที่จะไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย (มาตรา 52) กําหนดสิทธิของผูสูงวัยที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ

ที่จะไดรับการสงเคราะหจากรัฐบาล (มาตรา 54) กําหนดสิทธิของคนพิการและทุพพลภาพที่จะไดรับส่ิงอํานวย

ความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ (มาตรา55) อีกทั้งกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ 

ในการสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา  โดยไดคาจางที่เปนธรรม (มาตรา 86) 

 ตอมา แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป พ.ศ. 2540 ไดส้ินสุดลงตามประกาศฉบับที่ 3  

ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข แตความตองการหรือเจตนารมณที่อยากจะใหสังคมไทยเปนรัฐที่ใหความสําคัญกับการดูแลทุกขสุข

ของประชาชนในลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ ส้ินสุดลงก็ยังคงปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับป พ.ศ. 2550  ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน เชน มาตรา 49 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก มาตรา 51 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล

จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย มาตรา 53 บัญญัติใหบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ป

บริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ

อยางสมศักดิ์ศรี และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 54 บัญญัติใหบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ 

มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะและความชวยเหลือที่

เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 55 ที่บัญญัติใหบุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  ยอม

มีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ เปนตน ส่ิงเหลานี้ถือเปนปรากฏการณทางอุดมการณ  ซึ่งมี

ผลกระทบโดยตรง ตอการบริหารสังคมที่นักบริหารสังคมและผูปฏิบัติงานดานตาง ๆในกระบวนการบริหาร

สังคมจะตองขับเคลื่อนใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

โดยเฉพาะกลุมคนจนและคนดอยโอกาส  
 ในฐานะนักวิชาการดานการบริหารสังคม ผูศึกษามีความเห็นวาที่ผานมาการศึกษาวิจัยทางดานการ

บริหารสังคม  สวัสดิการสังคม  หรือการสังคมสงเคราะหภาครัฐในประเด็นทางอุดมการณยังปรากฏใหเห็น

นอย การศึกษาที่เผยแพรสวนใหญก็มักเปนการใหขอมูลทางประวัติศาสตรหรือไมก็เปนการนําเสนอภาพของ

สังคมที่ควรจะเปนตามนโยบายของรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมือง  นักการเมือง  โดยไมคอยใหความสําคัญ

กับการศึกษาวิเคราะหที่เชื่อมโยงกับอุดมการณหรือเกี่ยวของกับอุดมการณ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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สังคมไทย   
 

วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา 
 เพื่อคนหาชุดความคิดความเชื่อทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทัศนะการมองปญหาสังคม ทัศนะ

เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และทัศนะเกี่ยวกับการดําเนินการทางสังคมสงเคราะหที่ผูมีอํานาจภาครัฐใชเปน

แนวทางในการบริการสังคมไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ.2550)  

 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสรางขอคนพบเกี่ยวกับความคิดความเชื่อเชิงอุดมการณ

ของการบริการสังคมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ.2550)  
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สมัยสุโขทัย  (พ.ศ. 1768 - 1981 ) ความคิด  ความเชื่อ 

และทัศนะทางอุดมการณ พ.ศ.1822 - 1842 พ.ศ.1890 - 1917 

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  มองมนุษยดวยกันอยางไมเทาเทียม -  มองมนุษยดวยกันอยางไมเทาเทียม  มีการแบงชนชั้นทาง 

สังคม -  เชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม  ชาติหนา    สังคมตามศักดินา 

  -  ไมมีมโนทัศนเรื่องสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน -  เชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม  ชาติหนา 

  -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย -  ไมมีมโนทัศนเรื่องสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน 

     ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย   

      ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ 

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาผสมเสรีนิยม -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา 

   เศรษฐกิจ    แบบพอขุน     

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  การเมืองเปนเรื่องของชนชั้นเจาขุนมูลนาย -  การเมืองเปนเรื่องของเจาขุนมูลนาย 

    การเมือง -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบบ   -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบบ 

     กระจายอํานาจ    ธรรมราชา 

  -  กษัตริยมีอํานาจสูงสุดปกครองประชาชนแบบพอกับลูก -  กษัตริยอยูในฐานะธรรมราชา 

  -  รัฐมีพันธะหนาท่ีในการปองกันภัยภายนอกและดูแล -  รัฐมีพันธะหนาท่ีในการปองกันภัยภายนอกและดูแล 

     ความสงบเรียบรอยภายในเปนหลัก    ความสงบเรียบรอยภายในเปนหลัก 

  -  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปภัมภ -  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปถัมภ 

  -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

•  ทัศนะการมองปญหา -  เปนผลมาจากเวรกรรม -  เปนผลมาจากเวรกรรม 

    สังคม -  เปนปญหามาจากตัวปจเจก -  เปนปญหามาจากตัวปจเจก 

  -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน 

•  ทัศนะทางสวัสดิการ -  เห็นความจําเปนท่ีจะตองจัดสวัสดิการสังคมดานการ -  เห็นความจําเปนท่ีจะตองจัดสวัสดิการสังคมดานการ 

    สังคม    สงเคราะหสังคม  การชวยเหลือทางสังคมและการบริการ    สงเคราะหสังคม  การชวยเหลือทางสังคมบางประการ 

     สังคมบางประการแบบชั่วครั้งชั่วคราวแกประชาชน    แบบชั่วครั้งชั่วคราวแกประชาชนบางกลุมบางคน 

     บางกลุมบางคน     

•  ทัศนะเกี่ยวกับการ 

   ดําเนินการทางสังคม 

   สงเคราะห 

-  ประชาชนตองดูแลตนเอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู 

   ญาติมิตร 

-  มีการทําบุญใหทานแกประชาชนบางกลุมบางคนเปน    

    ครั้งคราวตามหลักการ  ความเชื่อทางศาสนา   

-  ประชาชนตองดูแลตนเอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู 

    ญาติมิตร 

-  มีการทําบุญใหทานแกประชาชนบางกลุมบางคนเปน 

    ครั้งคราวตามหลักการ  ความเชื่อทางศาสนา    

•  ความคิดความเชื่อ 

    และทัศนะรวบยอด 

-  ไพรฟาหนาใส , บําบัดทุกขบํารุงสุขอาณาประชาราษฎร 

-  พอขุนอุปถัมภ 

-  ทศพิธราชธรรม  จักรวรรดิวัตร  และราชจรรยานุวัตร 

-  การนําพาประชาชนขามวัฏสงสารไปสูนิพพาน 

-  ธรรมราชา 
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ความคิด  ความเชื่อ สมัยอยุธยา  (พ.ศ. 1893 - 2310 ) 

และทัศนะทางอุดมการณ พ.ศ. 1893 - 1991 พ.ศ. 1991 - 2310 

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  มองมนุษยดวยกันอยางไมเทาเทียม  มีการ -  มองมนุษยดวยกันอยางไมเทาเทียม  มีการ 

    สังคม    แบงชนชั้นทางสังคมตามศักดินา    แบงชนชั้นทางสังคมตามศักดินา 

  -  เชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม  ชาติหนา -  เชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม  ชาติหนา 

  -  ไมมีมโนทัศนเรื่องสิทธิเสรีภาพ / สิทธิมนุษยชน -  ไมมีมโนทัศนเรื่องสิทธิเสรีภาพ / สิทธิมนุษยชน 

  -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย 

     ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ    ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ 

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา 

    เศรษฐกิจ         

•  ความคิด   ความเชื่อ -  การเมืองเปนเรื่องของเจาขุนมูลนาย -  การเมืองเปนเรื่องของเจาขุนมูลนาย 

    ทางการเมือง -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบบ -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จแบบรวม 

    กระจายอํานาจ     อํานาจ 

  -  กษัตริยอยูในฐานะจักรพรรดิหรือธรรมิกราชาธิราช มี -  กษัตริยอยูในฐานะเทวราชา มีอํานาจสูงสุดเหนือชีวิต 

     อํานาจสูงสุดเหนือชีวิตประชาชน    ประชาชน 

  -  รัฐมีพันธะหนาท่ีในการปองกันภัยภายนอกและดูแลความ -  รัฐมีพันธะหนาท่ีในการปองกันภัยภายนอกและดูแลความ 

     สงบเรียบรอยภายในเปนหลัก    สงบเรียบรอยภายในเปนหลัก 

  

-  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปถัมภ -  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปถัมภ 

-  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

•  ทัศนะการมองปญหา -  เปนผลมาจากเวรกรรม -  เปนผลมาจากเวรกรรม 

    สังคม -  เปนปญหามาจากตัวปจเจก -  เปนปญหามาจากตัวปจเจก 

  -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน 

•  ทัศนะทางสวัสดิการ -  เห็นความจําเปนท่ีจะตองจัดสวัสดิการสังคมดานการ -  เห็นความจําเปนท่ีจะตองจัดสวัสดิการสังคมดานการ 

    สังคม    สงเคราะหสังคม  การชวยเหลือทางสังคมบางประการ    สงเคราะหสังคม  การชวยเหลือทางสังคมบางประการ 

     แบบชั่วครั้งชั่วคราวแกประชาชนบางกลุมบางคน    แบบชั่วครั้งชั่วคราวแกประชาชนบางกลุมบางคน 

•  ทัศนะเกี่ยวกับการ -  ประชาชนตองดูแลตนเอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู -  ประชาชนตองดูแลตนเอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู 

   ดําเนินการทางสังคม    ญาติมิตร    ญาติมิตร 

   สงเคราะห -  มีการทําบุญใหทานแกประชาชนบางกลุมบางคนเปน -  มีการทําบุญใหทานแกประชาชนบางกลุมบางคนเปน 

        ครั้งคราวตามหลักการ  ความเชื่อทางศาสนา     ครั้งคราวตามหลักการ  ความเชื่อทางศาสนา  

•  ความคิดความเชื่อ 

    และ ทัศนะรวบยอด 

-  ความมั่นคงของอาณาจักร 

-  เทวราชา 

-  ความมั่นคงของอาณาจักร , ทุกขสุขอาณาประชาราษฎร ,  

   บานเมืองอยูเย็นเปนสุข 

-  เทวราชา 

-  ทศพิธราชธรรม 
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ความคิด  ความเชื่อ 

และทัศนะทางอุดมการณ 
สมัยธนบุรี  (พ.ศ.2310 - 2325) สมัยรัตนโกสินทร  (พ.ศ. 2325 – 2397) 

•  ความคิด  ความเชื่อ -  มองมนุษยดวยกันอยางไมเทาเทียม  มีการแบงชนชั้น -  มองมนุษยดวยกันอยางไมเทาเทียม  มีการแบงชนชั้น 

    ทางสังคม    ทางสังคมตามศักดินา    ทางสังคมตามศักดินา 

  -  เชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม  ชาติหนา -  เชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม  ชาติหนา 

  -  ไมมีนโนทัศนเรื่องสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน -  ไมมีมโนทัศนเรื่องสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน 

  -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย 

     ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ    ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ 

•  ความคิด  ความเชื่อ -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาผสมทุนนิยม 

    ทางเศรษฐกิจ        เจาขุนมูลนาย 

•  ความคิด   ความเชื่อ    -  การเมืองเปนเรื่องของเจาขุนมูลนาย -  การเมืองเปนเรื่องของเจาขุนมูลนาย 

    ทางการเมือง -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบบ -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบบ 

     กระจายอํานาจ    กระจายอํานาจ 

  -  กษัตริยอยูในฐานะธรรมิกราชาธิราช  มีอํานาจสูงสุด -  กษัตริยเปนท้ังเทวราชาและพุทธราชา  มีอํานาจสูงสุด 

     เหนือชีวิตประชาชน    เหนือชีวิตประชาชน 

  -  รัฐมีพันธะหนาท่ีในการปองกันภัยภายนอกและดูแล -  รัฐมีพันธะหนาท่ีในการปองกันภัยภายนอกและดูแล 

     ความสงบเรียบรอยภายในเปนหลัก    ความสงบเรียบรอยภายในเปนหลัก 

  -  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปถัมภ -  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปถัมภ 

  -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

•  ทัศนะการมองปญหา -  เปนผลมาจากเวรกรรม -  เปนผลมาจากเวรกรรม 

    สังคม -  เปนปญหามาจากตัวปจเจก -  เปนปญหามาจากตัวปจเจก 

  -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน 

•  ทัศนะทางสวัสดิการ -  มีมโนทัศนทางสวัสดิการสังคม ดานการสงเคราะห -  เห็นความจําเปนท่ีจะตองจัดสวัสดิการสังคม ดานบริการ 

    สังคม    สังคม/การชวยเหลือทางสังคมบางประการแบบ    สังคม(มีการตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อจัดการศึกษาแบบใหทาน 

     ชั่วครั้งชั่วคราวแกประชาชนบางกลุมบางคน    แกลูกหลานราษฎร) ควบคูไปกับสวัสดิการสังคมดานการ 

         สงเคราะหสังคม  การชวยเหลือทางสังคม 

•  ทัศนะเกี่ยวกับการ 

    ดําเนินการทางสังคม 

    สงเคราะห 

-  ประชาชนตองดูแลตนเอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู 

   ญาติมิตร 

-  มีการทําบุญใหทานแกประชาชนบางกลุมบางคนเปน 

   ครั้งคราวตามหลักการ  ความเชื่อทางศาสนา 

-  ประชาชนตองดูแลตนเอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู 

   ญาติมิตร 

-  มีการทําบุญใหทานแกประชาชนบางกลุมบางคนเปน 

   ครั้งคราวตามหลักการ  ความเชื่อทางศาสนา  

•  ความคิดความเชื่อ 

    และทัศนะรวบยอด 

  

-  ความเปนปกแผนของบานเมือง 

-  ธรรมิกราชาธิราช  

  

-  ความมั่นคงของราชอาณาจักร 

-  ความรมเย็นเปนสุข 

-  สมบูรณาญาสิทธิราชย   
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ความคิด  ความเชื่อ สมัยรัตนโกสินทร  

และทัศนะทางอุดมการณ พ.ศ. 2398 - 2411 พ.ศ. 2411 - 2475 

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  มองมนุษยดวยกันอยางไมเทาเทียม  มีการแบงชนชั้น -  เริ่มคํานึงถึงความเสมอภาคและความยุติธรรม 

    สังคม    ทางสังคมตามศักดินา    ในสังคม แตก็ยังมีการแบงชนชั้นทางสังคม 

  -  เชื่อเรื่องบาปบุญ เวรกรรม ชาติหนา ขณะเดียวกัน  -  เชื่อเรื่องบาปบุญ เวรกรรม ชาติหนา ขณะเดียวกัน  

    ความคิดความเชื่อแบบวิทยาศาสตรก็เริ่มเขามามีบทบาท    ความคิดความเชื่อแบบวิทยาศาสตรก็เริ่มเขามามีบทบาท 

  -  ไมมีนโนทัศนเรื่องสิทธิเสรีภาพ / สิทธิมนุษยชน -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย   

  -  ขาราชการมีคานิยมรับใชกษัตริย เปนเจาขุนมูลนาย    ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ 

     ประชาชนมีคานิยมยกยองผูมีอํานาจ   

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาผสมทุนนิยม -  บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาผสมทุนนิยม 

    เศรษฐกิจ    เจาขุนมูลนายและทุนนิยมเสรีจากตางประเทศ    เจาขุนมูลนายและทุนนิยมเสรีจากตางประเทศ 

•  ความคิด   ความเชื่อ  -  การเมืองเปนเรื่องของเจาขุนมูลนาย -  การเมืองเปนเรื่องของเจาขุนมูลนาย 

    ทางการเมือง -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบบ -  เชื่อในการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบบ 

     กระจายอํานาจ    รวมอํานาจ 

  -  กษัตริยเปนธรรมราชาที่มีลักษณะผสมผสานระหวาง -  กษัตริยมีอํานาจสูงสุดเหนือชีวิตประชาชน 

     ตะวันออกกับตะวันตก แตยังมีอํานาจสูงสุดเหนือชีวิต -  พันธะหนาท่ีของรัฐขยายขอบเขตกวางขึ้น 

     ประชาชน -  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปถัมภ 

  -  รัฐมีพันธะหนาท่ีในการปองกันภัยภายนอกและดูแล -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

     ความสงบเรียบรอยภายในเปนหลัก   

  -  ผูปกครองกับประชาชนสัมพันธกันภายใตระบบอุปถัมภ   

  -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา   

•  ทัศนะการมองปญหา -  เปนผลมาจากเวรกรรม -  เปนผลมาจากเวรกรรมของแตละบุคคล 

    สังคม -  เปนปญหามาจากตัวปจเจก -  เปนปญหาของปจเจก 

  -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน โดยเฉพาะจาก -  เปนปญหามาจากการถูกรัฐอ่ืนรุกราน โดยเฉพาะจาก 

     ประเทศตะวันตก    ประเทศตะวันตก 

•  ทัศนะทางสวัสดิการ -  เห็นความจําเปนท่ีจะตองจัดสวัสดิการสังคมให -  มโนทัศนดานบริการสังคมขยายกวางและเปนระบบขึ้น  มี 

    สังคม    ครอบคลุมดานการสงเคราะหสังคม  การชวยเหลือทาง    การจัดบริการดานการศึกษาและสาธารณสุขท่ีเปนทางการ 

     สังคมและดานบริการสังคม    ใหกับประชาชน 

•  ทัศนะเกี่ยวกับการ -  ประชาชนตองดูแลตนเอง  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมู -  เริ่มมีการจัดตั้งองคกรสังคมสงเคราะห อาทิ สภาอุณาโลม 

    ดําเนินการทางสังคม    ญาติมิตร    แดง (พ.ศ.2436) ท่ีตอมาพัฒนามาเปนสภากาชาดไทย 

    สงเคราะห -  มีการทําบุญใหทานแกประชาชนบางกลุมบางคนเปน -  มุงบรรเทาปญหาความทุกขยากเฉพาะหนา   

    ครั้งคราวตามหลักการ  ความเชื่อทางศาสนา   

-  การรักษาเอกราชอธิปไตย    -  การอยูดีกินดี , รมเย็นเปนสุข , ทุกขสุขของราษฎร , ความ •  ความคิดความเชื่อ  

    และทัศนะรวบยอด -  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมใหทันสมัย 

-  ความอบอุนปลอดภัยแกประชาชน ดุจบิดาใหความ 

   เปนอยูท่ีดี 

-  สมบูรณาญาสิทธิราชย 

    คุมครองบุตร  
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สมัยรัตนโกสินทร   ความคิด  ความเช่ือ   และ
ทัศนะทางอุดมการณ พ.ศ. 2475 - 2500 พ.ศ. 2500 - 2516 

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  เริ่มใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพและ -  ไมใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน 

    สังคม    ความเสมอภาค -  ความคิดความเชื่อแบบวิทยาศาสตรขยายวงกวางขึ้น แต 

 -  ความคิดความเชื่อแบบวิทยาศาสตรขยายวงกวางขึ้น แต    ความเชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม ชาติหนาก็ยังคงมีบทบาท 

     ความเชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม ชาติหนาก็ยังคงมีบทบา -  ขาราชการมีคานิยมเจาขุนมูลนาย  ประชาชน  มีคานิยม 

  -  ขาราชการมีคานิยมเจาขุนมูลนาย  ประชาชน  มีคานิยม    ยกยองผูมีอํานาจ 

     ยกยองผูมีอํานาจ  

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  ใหความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแหงชาติตาม -  ใหความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และสงเสริมการ 

    เศรษฐกิจ    อุดมการณเศรษฐกิจชาตินิยม    ลงทุนจากตางประเทศ 

  -  รัฐบาลเริ่มขยายบทบาทของรัฐวิสาหกิจ -  รัฐจํากัดขอบเขตและลดบทบาทการแทรกแซงกิจกรรมทาง 

       เศรษฐกิจ 

•  ความคิด   ความเชื่อ -  มีการปะทะกันของวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรม -  วัฒนธรรมอํานาจนิยมเขมแข็งขึ้น ทําใหการเมืองเปนเรื่องของ 

   ทางการเมือง    สังคมนิยมประชาธิปไตย    ชนช้ันนําทางอํานาจที่มาจากขาราชการซึ่งเชื่อในการปกครอง 

  -  ความแข็งแกรงกวาของวัฒนธรรมอํานาจนิยม ทําให    แบบเผด็จการอํานาจนิยมคณาธิปไตย  อมาตยาธิปไตย 

     การเมืองเปนเรื่องของชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจาก -  กษัตริยอยูในฐานะประมุขรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ 

     ขาราชการซึ่งเชื่อในการปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยม 

-  ผูปกครอง/นักการเมืองสัมพันธกับประชาชนภายใตระบบ

อุปถัมภ 

     คณาธิปไตย  อมาตยาธิปไตย -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

  -  กษัตริยอยูในฐานะประมุขรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ  

  -  ผูปกครอง/นักการเมืองสัมพันธกับประชาชนภายใตระบบ  

    อุปถัมภ  

  -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา   

•  ทัศนะการมองปญหา -  มีการมองปญหาสังคมกวางถึงระดับโครงสราง และเห็นวา -  ใหความสําคัญกับปญหาภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต   

    สังคม    ความทุกขยากของสามัญชนเกิดจากการกดขี่ขูดรีดของ   ปญหาสังคมที่เกิดจากการที่คนในสังคมขาดหลักประกันความ 

     ผูปกครอง    ม่ันคงทางสังคมและสิทธิพื้นฐานทางสังคม 

•  ทัศนะทางสวัสดิการ -  มีความพยายามที่จะใหรัฐสรางหลักประกันใหกับพลเมือง -  มีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทน (ตามประกาศ คณะปฏิวัติ 

    สังคม   ตั้งแตเกิดจนตาย การจัดใหมีระบบประกันสังคม แตถูก     พ.ศ.2515) 

     กระแส ตานจนไมสามารถดําเนินการได การแกปญหาจึง -  เนนการชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก ผูดอยโอกาส 

     เนนไปท่ีผูตกทุกขไดยาก ผูดอยโอกาส     

•  ทัศนะเกี่ยวกับการ -  มีความพยายามที่จะแกปญหาสังคมเชิงโครงสรางแตถูก -  มุงแกปญหาที่ตัวบุคคลใหสามารถปรับตัวเขากับโครงสราง 

    ดําเนินการ    กระแสคัดคานจนไมสามารถดําเนินการได    สิ่งแวดลอมท่ีเปนอยู 

    ทางสังคมสงเคราะห -  การแกปญหาจึงออกมาในรูปของการบรรเทาความ  

    เดือดรอน เฉพาะหนาโดยไมแตะตองที่ตัวโครงสราง  

 •  ความคิดความเชื่อ -  ความสุขสมบูรณ   -  มาตรฐานการครองชีพ , มาตรฐานความเปนอยู , ระดับการ    

     และทัศนะรวบยอด -  ประชาธิปไตยสังคม , อมาตยาธิปไตย    ครองชีพ 

  -  พอขุนเผด็จการ , อมาตยาธิปไตย 
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ความคิด  ความเช่ือ สมัยรัตนโกสินทร 

และทัศนะทางอุดมการณ พ.ศ. 2516 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2550 
•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  มีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน -  ใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

    สังคม -  ความคิดความเชื่อแบบวิทยาศาสตรขยายวงกวางขึ้น แต -  ความคิดความเชื่อแบบวิทยาศาสตรขยายวงกวางขึ้น ขณะที่ 

     ความเชื่อเรื่องบาปบุญ  เวรกรรม ชาติหนา ยังคงมีบทบาท    ความเชื่อเรื่องบาปบุญ เวรกรรม  ชาติหนา ยังคงมีบทบาท 

  -  ขาราชการมีคานิยมเจาขุนมูลนาย  ประชาชนมีคานิยม -  คานิยมเจาขุนมูลนายของขาราชการและคานิยมยกยอง 

     ยกยองผูมีอํานาจ    ผูมีอํานาจในหมูประชาชนลดความเขมขนลง 

•  ความคิด  ความเชื่อทาง -  ใหความสําคัญกับแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม 

-  สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไก

ตลาด 

    เศรษฐกิจ   -  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินตามแนวปรัชญา 

       เศรษฐกิจพอเพียง 

•  ความคิด   ความเชื่อทาง -  มีการปะทะกันของวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรม -  เช่ือในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาการเมือง 

    การเมือง    ประชาธิปไตย    เปนเรื่องของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 

  -  ความเขมแข็งขึ้นของวัฒนธรรมประชาธิปไตย ทําใหการเมือง -  มีการกระจายอํานาจการปกครองและทางการคลังแกองคกร 

     การปกครองเปนแบบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย    ปกครองทองถิ่น 

  -  กษัตริยอยูในฐานะประมุขรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ -  เกิดความตื่นตัวของการเมืองภาคประชาชน 

  

-  ผูปกครอง/นักการเมืองสัมพันธกับประชาชนภายใตระบบ

อุปถัมภ -  กษัตริยอยูในฐานะประมุขรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ 

  -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

-  ผูปกครอง/นักการเมืองสัมพันธกับประชาชนภายใตระบบ

อุปถัมภ 

   -  การยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

•  ทัศนะการมองปญหา -  ใหความสําคัญกับปญหาสังคมที่เกิดจากการที่คนในสังคม -  เห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดจากการขาดความยุติธรรม 

    สังคม    ขาดหลักประกันความมั่นคงทางสังคมและสิทธิพื้นฐาน    ในสังคม ปญหาที่เกิดจากเรื่องที่กระทบตอศักดิ์ศรีความเปน 

     ทางสังคม    มนุษย  ปญหาจากการที่คนในสังคมขาดหลักประกันความ 

       ม่ันคง  ปญหาที่คนในสังคมขาดสิทธิพื้นฐานทางสังคม ปญหา 

       ท่ีเกิดจากทุนทางสังคมขาดความเขมแข็ง และปญหาที่เกิด 

       จากการที่คนไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ 

       ทางสังคม 

•   ทัศนะทางสวัสดิการ -  จัดใหมีระบบการประกันสังคมโดยใชเวลาผลักดันอยูถึง 15 ป -  ตองการใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีความเปนธรรม  และรัฐ 

     สังคม 

     (พ.ศ.2518-2533) จึงไดประกาศใช พ.ร.บ.ประกันสังคม   

     พ.ศ.2533    เขามามีบทบาทนําในการดูแลสวัสดิการประชาชน 

  -  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคม (พ.ศ.2534)   

     และยกราง พ.ร.บ. สวัสดิการสังคม (พ.ศ.2536)   

•  ทัศนะเกี่ยวกับการ -  มุงแกปญหาที่ตัวบุคคลใหสามารถปรับตัวเขากับโครงสราง -  มุงแกปญหาที่ตัวบุคคลใหสามารถปรับตัวเขากับโครงสราง 

    ดําเนินการทางสังคม    สิ่งแวดลอมท่ีเปนอยูดวยการจัดสวัสดิการขั้นต่ําแบบประชา    สิ่งแวดลอมท่ีเปนอยู 

    สงเคราะห    สงเคราะห  

•  ความคิดความเชื่อ -  คุณภาพชีวิต , ความมั่นคงทางสังคม , การดํารงชีวิตที่ดี ,    -  คุณภาพชีวิต , ความมั่นคงในชีวิต , ความอยูดีมีสุข , ความ  

    และทัศนะรวบยอด    ความเปนอยู    พอเพียง , ความยั่งยืนและสมดุล 

  -  อมาตยาธิปไตยผสมประชาธิปไตย -  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยชี้ใหเห็นถึงชุดความคิดความเชื่อทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทัศนะการมองปญหา

สังคม ทัศนะเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และทัศนะเกี่ยวกับการดําเนินการทางสังคมสงเคราะหของภาครัฐที่

ประกอบกันขึ้นเปนอุดมการณการบริหารสังคม ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชเปนรากฐานการวางนโนบายการ

บริหารสังคมใหเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยตอไป   
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