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1. บทนา
หนังสือ รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์พร้อมจัดจาหน่ายเป็นที่
ระลึกในงาน อายุวัฒนมงคล 80 ปี ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง (พ.ศ.2482-2562) เมื่อ 17 มิถุนายน
2562 และผู้เขียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย โดยผู้เขียน ศ.ดร.บุญทันท่านมีเป้าหมายเพื่อนาเป็น
รายได้สมทบกองทุน “ศึกษาสงเคราะห์สงฆ์” สนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้ได้รับ
การศึกษาผ่านกองทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ดังนั้นผู้เขียน Book Reviews จึงได้หนังสือมาและ
นาหนังนี้มาแบ่งปันสะท้อนทัศนะว่า ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ท่านว่าอย่างไร
ดังปรากฏในคานาหนังสือที่ว่า “....Artificial Intelligence หรือ Ai นี้เปรียบเป็น The Key of
The Global Wisdom ในการนา AI มาใช้ในการบริหารจัดให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
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ประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะ I – See คือ เน้นความสาคัญไปยัง Social Equity ความเป็นธรรม
ทางสังคมเพื่อสร้าง สันติสุข สันติภาพของมนุษยชาติ และตามติดด้วย E คือ Economy ที่มี
ความเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและสภาพแวดล้อม Environment ของโลกต้องสมมาตร ดัง
นักปรัชญาชาวยุโรปกล่าวไว้ว่า See, Therefore I Am. ในปัจจุบันนี้เป็นยุคของ Ai ที่สร้าง
ความรวดเร็วในการสื่อสารและพัฒนาสูงสุดให้แก่โลก คือ See ตามหลักพัฒนาของ Un : Focus
on Social Economic and Environment Factor. ดังนั้น Ai Therefore, I See โลก
Dinosaur Is Ended. การบริหารยุคโบราณปิดลงแล้ว...”
เมื่อพิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดกับสิ่งที่ผู้เขียนนาเสนอ ซึ่งทาให้เห็นว่า สถานการณ์
ของโลกเปลี่ยนแปลง และในการเปลี่ยนแปลงนั้น จาเป็นต้องเรียนรู้ ปรับ ตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ที่เรียกว่าพลวัตตามการเปลี่ยนแปลง นัยหนึ่งถือว่าเป็นกุญแจสู่ความสาเร็จใน
แต่ละช่วงสมัย ดังที่ ศ.ดร.บุญทัน ได้สะท้อนเป็นทัศนะโดยรวมว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกมีการ
ความผั นผวนเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ องภายใต้เ หตุ ก ารณ์ ส าคัญ ๆ ของโลก อาทิ
สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) สงคราม
เกาหลี (ค.ศ.1953) สงครามเวียดนาม เป็นต้น (หน้า 5) แต่ทั้งหมดเป็นกลไกของการบริหารที่
เกิดขึ้นต่างช่วงเวลากัน ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบคิดความผันผวนเปลี่ยนแปลง พร้อมเสนอเป็น
ทัศนะที่ว่า “...รัฐศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นปากกับฟัน รัฐศาสตร์เป็นอานาจรัฐ
ในภาพรวมรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เ ป็ น การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตามนโยบาย... ”
(หน้า 11/ภาพ 1) ซึ่ง ศ.ดร.บุญทัน ก็เชื่อว่าในความเปลี่ยนแปลงเป็น กฎธรรมชาติ หรือกฎของ
การปกครอง ควบคุม และจัดการ โดยมี “หลักปกครองที่ดีที่สุด ” ภายใต้ก ารเสริมความที่
ผู้เขียนเสนอว่า “...ธรรมาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมความถูกต้องเป็นธรรม เน้นหลักเสรีภาพ
เป็นธรรม ความเท่าเทียมกันเป็นใหญ่ธรรมาภิบาล Meta Dhammapiban ประกอบด้วย
3 ข้อ ยึดหลักความถูกต้องเป็นหลัก จึงมีรัฐธรรมนูญ หลักธรรมเป็นกฎบัตรใหญ่ของชาติไม่มี
กฎหมายใดใหญ่กว่า ธรรมกฎ ที่มี ธรรมเป็นหลักการ เช่น เสรีภาพ บนพื้นฐานของธรรม
มีความเท่าเทียม...” (หน้า 7) ซึ่งในมิตินี้ผู้เขียนได้พยายามเสนอหลักการกลาง และน่าเชื่อว่าจะ
มีค่าความเสถียรที่สุดที่ จะใช้เ พื่ อเป็นส่วนหนึ่ง ของการบริห ารจัดการ ซึ่ง ในการเขียน Book
Reviews นีจ้ ะได้นามาเรียบเรียงภาพรวมของหนังสือ ตามที่ปรากฏ มาเล่าแบ่งปัน นาเสนอต่อ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สาหรับการเรียนรูต้ ามกรอบและเป้าหมายของผูเ้ ขียนต้องการเป็นลาดับ
ไป

ภาพที่ 1 รัฐศาสตร์กับความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์ ตามที่ปรากฏในหนังสือ
“รัฐประศาสตร์เปลี่ยนโลก” (ภาพ : ออนไลน์ 20 มิถุนายน 2562)

2. ในหนังสือผู้เขียนคิดอะไร ?
ผู้เ ขี ย นในฐานะเป็น ศิ ษ ย์ และรู้ จั ก ท่ า นเป็ นการส่ว นตั ว จากการได้ ฟั ง บรรยาย
คาแนะนา และคาบอกเล่าของท่ านในหลาย ๆ ครั้ง ท่ านประสงค์จะเขียนหนังสือนี้ไว้ให้เป็น
มรดกกับอนุชนรุ่นหลัง สิ่งทีเ่ ขียนส่วนหนึ่งก็เป็นการ “ตั้งท่า” ปรับตัว รองรับความเปลี่ยนแปลง
ที่กาลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางความรู้ ดังที่ผู้เขียน ได้
เสนอทัศนะไว้ว่า “...วัตถุประสงค์ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อนักบริหารราชการแผ่นดิน “รัฐการ” นัก
ธุร กิ จ องค์กรไม่ มุ่ ง เน้นผลก าไร นัก ศึก ษารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นัก เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ กฎหมาย และนักพัฒนาสังคม ได้ตระหนักถึงคลื่นที่ 4 ของการปฏิวัติในยุคดิจิทัล
หลังนวยุค ได้เคลื่อนสู่กระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศที่ยิ่งใหญ่ รวดเร็วในยุค
5G ที่มีอัตราความเร็วกว่า 4.0 เป็น 100 – 1,000 เท่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ทัศนคติ
วิถีชีวิต และอาชีพของประชาชนทั่วโลก...” (หน้า คานา) ซึ่งผู้เขียนมองว่าในสถานการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ จะมีผลทั้งยุคข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่าน AI ที่
เข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนอย่างสาคัญต่อมนุษย์ในโลกนี้ ดังแนวคิดที่ว่า
“....ยุ ค ปฏิ สั ง ขรณ์ ซ่ อ มใช้ ทุ บ รื้ อ ได้ เ ปลี่ ย นไปสู่ ก ารบริ ห ารยุ ค พลวั ต นวั ต กรรมที่ ใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์เป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมนุษย์เทียม(BOTS) มาแทนแรงงานมนุษย์ การยึด
ติดตามทฤษฎีในตาราประเพณีนิยม ในบริบทการบริหารและระบบสัมปทานได้ถู กตัดขาดลงแล้ว ( Cutting
edge) สมองที่ฉลาดในการจาตามทฤษฎีเ ป็นเพียง Rote learning เป็นการใช้อดีตมากดทั บดับมอดการ
พัฒ นาที่ ยั่ง ยืนการรักษาการบริห ารดั้ งเดิมจึ งเป็นเพีย งการพั ฒนาแบบนั กล่าอาณานิ คมถู กนามาปฏิ บัติ ใ น

ปัจจุบันและเพื่ออนาคตนั้นได้เกิดภาวะไร้เสถียรและอสมมาตรในการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งการบริหาร
ในภาคผู้ประกอบการธุรกิจ…”(Boonton Dockthaisong,2019)

ภาพที่ 2 ความเหลื่อมล้าที่ปรากฏในประเทศไทย ปี 2559 ซึ่งไทยเป็นอันดับ 3 ของโลก
รองจากรัสเซีย และอินเดีย (ภาพ : ออนไลน์,20 มิถุนายน 2562)

จากข้อ ความที่ยกมาผู้ เขียนเสนอแนวคิดรวบยอดว่า ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่อย่างใหม่ ภายใต้ฐานรากเดิม กาลังเกิดขึ้นเป็น “นวัตวิสัย” ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในความต่อ เนื่อ งเหล่านี้ได้ส่ง ผลเป็นความเหลื่อมล้า ที่ ก ลายเป็นปัญ หาของ
ประชาคมโลก (Thomas Piketty,2017) รวมทั้ งประเทศไทยด้วยกรณีประเทศไทยมี ความ
เหลื่อมล้า ที่ขยับขึ้นจากอันดับ 11 เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดในโลก
รองจากรัสเซีย และอินเดีย ใน 5 ปีที่ผ่านมา คนเพียง 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งของคนทั้ง
ประเทศรวมกัน มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 5 คนในปี 2551 เป็น 28
คนในปี 2558 แต่คนไทย 10% หรือประมาณ 7 ล้านคน ยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจนคนไทย
มากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ เลย โฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทยอยู่ในมื อ
ประชากร 10% ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจที่ กว้างขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อม
ล้าทางโอกาสทางการศึกษา คนรายได้น้อยมีโอกาสเข้าศึกษามหาวิทยาลัยต่างจากคนรายได้สูง
ถึง 19 เท่า ทั้งหมดเป็นการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าที่ยังเป็นปัญหาของโลกเหมือน
ๆ กัน หรือจากข้อมูล CS Global Wealth Report 2018 ประเทศไทยถูกจัดอันดับ 1 ใน
ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดในโลก (ข่าวสด ออนไลน์,5 ธันวาคม 2561) หรือกลายเป็น

ช่องว่างที่อาจจะเรียกว่าความไม่เท่าเทียม ต่อผลได้ทางเศรษฐกิจของประชาคมโลกก็คงไม่ผดิ เสีย
ทีเดียว ซึ่งผู้เขียนก็สะท้อนคิดร่วมกับเหตุการณ์อันเป็นปรากฏการณ์ของโลกด้วยที่ว่า
“...เกิดสังคมไม่เท่าเทียมเศรษฐกิจถดถอยสิ่งแวดล้อมถูกทาลายอันนาไปสู่การแปลกแยกแล้วยึด
ครองในยุคใหม่โดยวิธีรุนแรงทั่วมุมโลกในขณะเดียวกันโลกปัจจุบันประชาชนในชาติมีรายได้ต่าภาระหนี้สินทับ
ซ้อนหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นการแย่งชิงตลาดโลกและการรุกคืบครอบงาโดยประเทศที่มี High tech มีผู้นาที่
ชาญฉลาดเป็นประเทศที่มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสูงได้กลายเป็นนักล่าอาณานิคมยุคใหม่จึงเกิดระบบ
สัมปทาน 99 ปี เฉกเช่นในอดีตที่จักรวรรดินิยมล่าอาณานิคมถ้ารัฐธรรมนูญอันเป็นสัญญาประชาคมขาดความ
เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ย่ อ ม ท า ใ ห้ เ กิ ด ส ภ า พ ข า ด เ อ ก ภ า ว ะ เ ส รี ภ า พ ไ ม่ เ ส ถี ย ร … ” ( Boonton

Dockthaisong,2019)
จากสภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นการสะท้อนสภาพปัญหาแต่อีกนัยหนึ่งผู้เขียนก็ได้มีข้อเสนอ
เป็นแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลง จะทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างใหม่ พร้อมข้อเสนอเพื่อการจัดการที่
มีประสิทธิผลกว่า เป็นไปตามกรอบหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งเป็นฐานคิดนาเสนอของ
ผู้เ ขีย น โดยสะท้ อ นให้เ ห็นว่ าทุ ก อย่างเปลี่ ยนแปลงตลอดอย่า งต่อ เนื่อ ง ภายใต้ ก ฎ “อนิ จ
ลัก ษณะ” ซึ่ง เป็นหลัก การร่วมที่ ป รากฏในพระพุท ธศาสนา ทั้ ง ยัง เป็นข้ อ เสนอตามแนวรั ฐ
ประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหารที่ว่า
“....การบริห ารเปลี่ ยนโลกไม่ส มยอมต่ อพฤติกรรมครอบง าประชาชนนักรัฐประศาสนศาสตร์
สามารถสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันได้ในความหลากหลายท่ามกลางความแตกต่างและรู้เท่าทันตระหนักรู้ส ามารถ
สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ชาติได้ นักบริหารทุกภาคส่วนต้องคานึงถึงภารกิจการบริหารที่มีอัตราเสี่ยงสูงมี
ทรัพยากรจากัด อย่างเร่งด่วนยุค Hyper Loop ซึ่งจะต้องเผชิญการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารความ
เสี่ยงและในภาวะที่คาดการณ์ได้ยากในเวทีการแข่งขัน…”(Boonton Dockthaisong,2019)

นอกจากนี้การที่ผู้เขียนเป็นชาวพุทธ จึงพบข้อเสนอข้องผู้เขียนที่สะท้อนคิดตามคติ
ในทางพระพุทธศาสนาโดยมีการนาแนวคิดบูรณาการทางพระพุทธศาสนามาผสมรวมกับแนว
ทางการบริห ารภาครัฐ ดังปรากฏในหลาย ๆ แหล่ง ที่ป รากฏในหนัง สือจะมี แนวคิดในเรื่อง
“ธรรมาธิปไตย” หรือแนวคิด “ธรรม-ปัจจัยของอาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยสัมพันธ์แก่กัน
อิทัปปัจจยตา” (หน้า 215) เป็นฐานในการขับเคลื่อนในหลายประโยค ภาษาแต่ทั้งหมดสะท้อน
ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนากับการบริหาร การจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข ดังที่ผู้เขียนได้สะท้อนคิดไว้ว่า
“....หลัก 4 พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์จาก 12 ปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ 1) พัฒนาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตกอเมริกา ยุโรป 2) พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทยพอสังเขป 3) การพัฒนา
อานุภาพของสมองโดยอะตอมจิตเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ และการกาหนดนโยบายเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของประชาชาติตั้งแต่เกิดจนตาย โดยอริยะจิต หรือจิตอัจฉริยะ 4) จึงเสนอตัวแบบอะตอมจิตและตัวแบบรัฐ
ประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 12 ปัจจัย หรือเข็มทิศนาฬิกา เปลี่ยนโลกเก่า เพื่อชีวิต
ที่ ดี ก ว่ า บริ บ ทเมื่ อ วานนี้ ไ ม่ ส ามารถตอบปั ญ หาบริ บ ทในปั จ จุ บั น และอนาคตได้ …” ( Boonton
Dockthaisong,2019)

ดังนั้นจากภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สะท้อนคิด จากเหตุการณ์จริง สะท้อน
คิดตามหลัก การ พร้อมนาเสนอเพื่ อเป็นช่องทางหรือทางเลือกสาหรับอนาคตในการจัดการ
ภาครัฐ อย่างเป็นระบบภายใต้กรอบคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีสาระร่วมในเรื่องของการ
เปลี่ยนแผลง สู่การเปลี่ยนผ่าน เพื่อพัฒนาให้เป็นรัฐที่สมบูรณ์ ซึ่งจากที่นามาเขียนเล่าเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่สะท้อนผ่านข้อคิดคานา ที่กลั่นออกมาเป็น “ส่วนหลัก” สาคัญของหนังสือ
เล่มนี้ ซึ่งในการ Book Reviews จะได้นาเสนอในภาพรวมเพื่อให้เห็นว่าหนังสือของผู้เขียน
นาเสนออะไร ?

ภาพที่ 3 นาฬิกาชีวิต + วงจรปฏิจจสมุปปบาท เหตุสู่ผลที่ปรากฏในหนังสือ
“รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก” (ภาพ ออนไลน์, 20 มิถุนายน 2560)

3. หนังสือของผู้เขียนนาเสนออะไร ?
เมื่อพูดถึงสิ่งที่ผู้เขียนคิด และพยายามนาเสนอเป็นแนวคิด ดังปรากฏในคานาอันเป็น
หัวใจหรือข้อสรุปของหนังสือดังกล่าว แต่ในเมื่อเมื่อหนังสือมีรายละเอียดเนื้อหาในภาพรวม ที่
เหมาะควรนาเสนอจึงได้นาแนวคิดทั้งหมดมาเล่าโดยสรุป เพื่อสะท้อนคิดบอกต่อได้อีกว่า ในแต่
ละหน้าของหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลหรือหลักการอะไรอันเป็นข้อเท็จจริง หลักคิด หลักการ แนว
ปฏิบัติบ้าง ซึ่งสามารถสรุปโดยอนุมานได้ ตามที่ผู้เขียนได้แบ่งเป็นบท ๆ ไว้ว่า
บท
บทที่ 1
รัฐประศาสนศาสตร์
5G

รายละเอียด
ประเด็นที่ 1: ลักษณะวิชาเกิดจากแสวงหาข้อมูล
“...รัฐ ประศาสนศาสตร์ เ ป็นสหวิ ชาการ Interdisciplinary ที่ต้ องอาศั ย หลาย
สาขาศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาสาธารณะ การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม
เป็นสาขาเดียวในวิชาสังคมศาสตร์ที่สภา Congress ของอเมริกาออกฎหมายยก
ฐานะ MPA เป็นวิชาชีพใน ปี 1983...” (หน้า 5)
ประเด็นที่ 2: สหวิชาการในสาขาบริหาร
“...การกาหนดแผนชาติต้องมาจากความต้องการของประชาชน นักการเมืองที่มี

เสียงข้างมากผสานกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประจาจึงบูรณาการออกมาเป็นนโยบายชาติ
ในฐานองค์กรวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงเน้นตรงไปยังบูรณาการสหวิชาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหารมืออาชีพ ... (หน้า 10)
ประเด็นที่ 3: บทบาทของ Science and technology
“...กระบวนการศึกษาวิชาสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องเข้าใน
ความแยกกันไม่ออกแบบสร้างตึกประกอบด้วยเหล็กเห็นปูน น้ารวมกันขึ้นที่เกิดจาก
หลั ก การของส านั ก คิ ด และออกแบบโลกที่ ป ระกอบด้ ว ย หลั ก ความคิ ด ของ
Philosophy หรือ Concept ของ 2 วิชาแม่หลักของโลก.... (หน้า 12)
บทที่ 2
1.ชุดความคิดคลาสสิก Classic
พัฒนาการบริหารรัฐ
“...รัฐประศาสนศาสตร์เป็นการนาเอากฎหมายมหาชนไปปฏิบัติพัฒนาบุคคลที่
ประศาสนศาสตร์
จะเข้ารับราชการมีความรู้ความสามารถสร้างหลักการบริหารรัฐที่มีคุณภาพสูงและ
ยุโรป อเมริกา และยุค ใช้ได้ทุกสังคม และยึดหลักการบริหารแบบยุทธศาสตร์.... (หน้า 20)
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2. หลักความคิดใหม่ Neo Classic
“...ในการบริหารงานภาครัฐในช่วงที่มีการถกเถียงหาข้อยุติของความเป็นตัวตน
ของรัฐประศาสนศาสตร์ จึงมีการท้าทายความคิด The Chalenger (1938-1950)
เป็นช่วงของการท้าทายแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีประเด็นถกเถียงอัตลักษณ์
บทบาทหน้าที่หลักของรัฐประศาสนศาสตร์..(หน้า 28)
3.หลักการบริหารสมัยใหม่ Modern
“...ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งพยายามวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด โดยเป็ น การ
ผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและเปิด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบ
ว่ าทุ กส่ วนของระบบจะต้ อ งสั มพั นธ์ กัน ระหว่ างองค์ การกั บ สภาพแวดล้ อมของ
องค์การ ในการตัดสินใจแต่ละครั้งอาจไม่เหมือนกัน...” (หน้า 30)
4. หลักการบริหารหลังนวยุค
“...การจั ด การ Big Deta เป็ นข้ อมูล ขนาดใหญ่ และซับ ซ้ อนมากยากที่ จะ
ประมวลผลได้ด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่มีผลต่อการบันทึก การจัดเก็บ
การค้นหา การแบ่งปัน การวิเคราะห์ และการวาดภาพข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ...
(หน้า 40)
บทที่ 3
หลักการ
การเคลื่อนผ่าน
“...นักบริห ารต้ องเข้ าใจกระบวนการทุ กขั้นตอนในการบริห ารจั ด การ และการ
กระแสอนุรักษ์รัฐ ประเมินโครงการ ประเมินสมรรถนะของบุคลากร Personal Management การ
ประศาสนศาสตร์ บริหารเงิน Financial Management การบริหารเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารอานาจ..”
(หน้า 46)
หลักปฏิบัติ
“...นักปกครองใช้อานาจบริ หารประเทศในนามประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่มา
จากการเลือกตั้งหรือสภายอมรับให้เป็นในฐานะหัวหน้าพรรค และ สส. Party Lists
หรือผู้เชียวชาญที่พรรคที่มีชื่อเสียงข้างมากยอมรับ แต่ราชการคือกลุ่มบริหารโครงการ
หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย...” (หน้า 48)
คาตอบอยู่ที่สมองมนุษย์

บทที่ 4
หลักคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์
เปลี่ยนโลกยุค 5G

“...อยู่อย่างมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบ Participative P3-อยู่อย่างมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบ Participative Engagement หรือระบบประชาธิปไตย P4 ทา
อะไรจาต้องยึดผลลัพธ์ที่จะได้ Profit ต้องอยู่ได้ ทาแล้วขาดทุนล้มเหลว คือกลุ่มอนุรักษ์นิยม
ดังนั้น 5P คือสันติภาพ สันติสุข Priority ไม่เกิดและไม่มีความหวังอื่น Sustainability...”
(หน้า 59)
หลักคิด: ประเด็นที่ 1: โลกยุคเมชีน Machine
“...โลกของยุคเมซีน (Machine) สั่งเมซีนเพื่อเครือข่ายในทุก ๆ สาขาศาสตร์แม้แต่โลก
ศาสนาในเชิงบวกคือ Cohibuschi แม่น้าสายธรรม 6 สาย ที่เป็นแอ่งแหล่งเชื่อมโยงแบบ
Smart Phone เพื่อสั่งเปิดไฟ ส่งสัญญาณป้องกันไฟผ่าน Smart Office, Home City และ
เป็นแรงงานของโลกใหม่..” (หน้า 64)
ประเด็นที่ 2 : ความเป็นแนวหน้าของไทย
“...รั ฐ ประศาสนศาสตร์ จ ะก าหนดอยู่ ใ นคลื่ น ที่ 4 ที่ เ รี ย กว่ า ยุ ค หลั ง นวยุ ค ใหม่ Post
Modern Pulic Sevice Management in 21St Century เป็นหลัก คือคลื่นที่ 4 The
Forth wave of public administration คื อ Disruptive public service
management..” (หน้า 76)

“...รัฐประศาสนศาสตร์ยุคศตวรรษที่ 20 ได้ถูกทดแทนด้วยรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไประบบการบริหารต้องปรับตัวตามเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงโลก Disruptive Technology มีอิทธิพลการแสดงออกทางพฤติกรรม
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความรวดเร็วที่มีศักยภาพและความสามารถ
ของพนักงานและการขยายองค์กรไร้ร่องรอยผ่าน Internet of things…” (หน้า 77)
บทที่ 6
“...การเมืองระบบราช+พุทธธรรม เรียกว่า ธรรมิกราช หรืออัตตา+ธรรมาธิปไตย
ผลกระทบรัฐ
ดังกรณีธรรมราชาในสมัยสุ โขทัยและพราหมณ์ มาธิปไตยในยุคกรุ งศรีอยุธยานั้น จึ ง
ประศาสนศาสตร์ยุค สถาปนาพระมหากษั ตริย์เป็นสมมติเทพเป็นพระนารายณ์และเป็นพระพุทธเจ้าองค์
หลังการปฏิวัติ
หนึ่ ง ในอนาคตนี้ . ..ภาพรวมของประเทศไทย นั้ นคื อการเมื อง การบริ ห าร ...คื อ
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รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยภายใต้เงาของอานาจสั่งการตามระบบอานาจ
ประเพณีนิยม..” (หน้า 99 และ 117)
บทที่ 7
“...อานาจนิ ย มและสั่ ง การโดยคณาธิ ป ไตยหรื อธนาธิ ปไตย Plutocracy และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ระบอบธนาธิปไตยนั้น ย่อมผลต่อการปรับตัวระบบการบริหารรัฐหรือระบบราชการใน
ในบริบท 5 G
ยุคโลกาภิวัฒน์หรือ 4.0 หรือ Disruptive Public Administration ยุค 5 Goyho รัช
การหรือพนั กงานของรัฐจะต้องขจัดไขมันออก ระบบเฉื่อยชา โกงกิน ต้ องขจัดออก
ระบบข้าราชการมากเกินไป ควรจะมีระบบสร้างอาณาจักรขยายองค์กรจนต้องหมดไป
...” (หน้า 135)
บทที่ 8
“...รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินนั้น จะอยู่
รัฐประศาสนศาสตร์ ในกามือของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงย่อมเป็นไปตามกฎของพลังอานาจว่า แม้
สองหมื่นปีสู่
ชื่อว่า ธรรมราชาหรือพระราชาย่อมเป็นไปตามกฎของพลังอานาจว่า แม้ชื่อว่า ธรรม
ประเทศไทย
ราชาหรือพรหมราชาย่อมเป็นไปตามจิตของใจและหมู่คณะของการรักษาไว้ซึ่งอานาจ
ในยุคนั้น ๆ แม้ว่าจะเป็นเครือเถาเผ่าเดียวกัน แต่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไร้คุณภาพ ไร้สมรรถนะที่จะปกครองคุ้มครอง...การยึดอานาจจึงเป็นวิธีการที่
สามารถตัดทอนอานาจตามราชประเพณีจึงเห็นระบบราชประหารยุวกษัตริย์...” (หน้า
บทที่ 5
กระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์
บริการสาธารณะ

151)
บทที่ 9
“...ความยิ่ ง ใหญ่ เ กิ ด จากระบบการเมื องและรบบการบริ ห าร การที่ คิ ด ว่ ารั ฐ
ราชรัฐประศาสน ประศาสนศาสตร์ แยกออกจากรัฐ ศาสตร์ นั้นจึ งมองแบบไม่เข้ าใจพลัง คู่ Two-one
ศาสตร์ไทย
ขาดความเข้าใจการบริห ารจัด การที่ เ ป็ นหัวใจแท้ จริ งของความสาเร็ จ และการใช้
อานาจผ่านองค์กรทางการเมือง และองค์กรตุลาการ คื อองค์กรนิติบัญญัติ (รัฐสภา)
องค์การบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และองค์กรตุลาการนั้น ล้วนแต่การบริหารอานาจให้
ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด มิใช่การใช้อานาจควบคุม ปิดปาก ผูกขาประชาชน
ดวยระบบเทคนิคทางกฎหมาย...” (หน้า 182)
บทที่ 10
“...การสร้างทุนมนุษย์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ นั้นคือ การสร้างทุนมนุษย์ทุก
การสร้างทุนมนุษย์ ระดับของประเทศ โดยฝึกให้มีสภาวะจิต สุขภาพสมองและกายให้สมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า
ในสาขารัฐ
Sound Mind Sound Body จิตใจดีย่อมมีสุขภาพดี จากองค์ประกอบ 2 ประการนี้
ประศาสนศาสตร์ เราจึง สรุ ปประเด็นการสร้างมนุ ษย์ ด้วย (2 H = AIM) นั่นคือ High teach ส่วน
Teach คือ AIM ส่วน M นั้น คือการบริการในยุคไร้พรมแดน 4.0 ยุค 5G…” (หน้า
206)
บทที่ 11
“...รัฐประศาสนศาสตร์ได้ก้าวเลยกระบวนทัศน์ที่ 6 ตามทัศนะของเฮนรี่ นิโครลาส
รัฐประศาสนศาสตร์ Paradigm Shift ธรรมาภิบาลมาสู่กระบวนการที่ 7 Global paradigm shift และ
เปลี่ยนโลก
ก้าวเข้าสู่ ยุคไร้พรมแดน Online ยุค Start up เป็ นพลนวัตกรรมรัฐข้ามแดนเขต
อิ ท ธิ พ ลจากภายนอกสู่ ภ ายในประเทศได้ มี พ ลั ง และบทบาทสู ง เป็ น Disruptive
model ก้าวสู่คลื่นของการปฏิวัติระบบรัฐกาลใหม่....” (หน้า 238)
บทที่ 12
“...การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงความเป็นอัจฉริยบุคคลจะต้องทาความเข้าใจเรื่อง
การพัฒนาทุนสมอง การสร้างทุนมนุษย์ให้เป็นอริยบุคคล คือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เหลือเส้นตรง Normal
ในระดับอะตอมจิต line หรือเหนือเส้นปกติ เป็นบุคคลที่เรียกเหนือ mundane โลกิยะบุคคล กลายเป็น
IQ 4 ระดับ
Supper mundane…” (หน้า 239)

จากข้อมูลตามตารางทั้งหมด ที่นาเสนอเป็นการสะท้อนคิด นาเสนอภายใต้แนวคิด
รัฐศาสตร์ สู่การจัดการในแบบรัฐประศาสนศาสตร์โดยมีผลเป็นปลายทางสาหรับประชาชน ที่
เด่นสาหรับหนังสือนี้คือการผสมผสานแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐาน ในการจัดการผ่าน
แนวคิด “ธรรมะ” อันเป็นส่วนบูรณาการเข้าร่วมกันกับการจัดการของรัฐ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดในงานศึกษา รัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธ Public Administration in
Buddhism (Phrakrurattanasutaporn,Ketsada Phathong,2017 : 21-14) ที่เสนอทัศนะว่า
“....รั ฐประศาสนศาสตร์ซึ่ง เป็ นศาสตร์ ส มัย ใหม่ เ มื่อเรานามาเปรี ยบเที ย บกับ หลั กธรรม ทาง
พระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ว่า ในครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ ทรงใช้รัฐประศาสน
ศาสตร์ในการบริหารจัดการกับพุทธบริษัททั้ง 4 ทั้งนี้ในทุกกระบวนการที่ พระพุทธองค์ได้ทรงนามาใช้อาจจะ
ไม่ครอบคลุมเหมือนกับรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน แต่ด้วยสภาวะการณ์โลกเปลี่ยน สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ก็เปลี่ยน การบริการ จัดการจึงปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเน้นในเรื่องการบริหาร “คน” โดย
การพึ่ ง พิง ทุ น มนุ ษย์ เ ป็ นส าคั ญ ส่ วนหลักธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาก็ ถื อว่ ามี ส่ วนส าคั ญ ในการที่จะนามา

กาหนดบทบาทและหน้าที่อันพึงกระทาของนักบริหารซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสรรพสิ่ง เช่น การนาหลัก
ธรรมาธิปไตยมาใช้ในการบริหาร ที่ผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ ธรรมเป็นหลักในการบริหาร พุทธวิธี
บริหารจึงต้องไม่เป็นทั้งอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย ผู้บริหารที่เป็นอัตตาธิปไตยก็มักจะคานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตนหรือความพอใจของตนเป็น หลัก ผู้บริหารประเภทนี้มักลงท้ายด้วยการเป็นเผด็จการ ส่วนผู้บริ หารที่
เป็นโลกาธิปไตยก็ พยายามเอาใจทุกคน เพื่อให้ตนเองอยู่ในตาแหน่งต่อไปได้ ผู้บริหารที่ดีจะต้องยอมเสียสละ
ประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม นั่นเอง....”

หรื อ แ น วคิ ด ขอ ง ศ. ด ร . จั ก ร ก ฤษณ์ นร นิ ติ ผ ดุ ง ก า ร ( Jakkrit
Phadungkarn,2018 : 197-203) ที่สะท้อนคิดเสนอว่า

Noritti-

“...วิ ชารัฐ ประศาสนศาสตร์เ ป็นวิช าว่ าด้ วยการบริ หารราชการแผ่นดิน หรื อการทาหน้ าที่ ของ
“รั ฐ ” เพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ วนรวมและเพื่ อ ความผาสุ ก ของประชาชน วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ เ ป็ นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทางสังคมเชิงประยุกต์ (Applied Social Science) คือ การเสนอหลักการและวิธีปฏิบัติงานของ
ข้าราชการที่ส่งผลดีที่สุด (Best way) แก่ประชาชนผู้รับบริการ และแก่การที่ข้าราชการจะช่วยประเทศได้
เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและรวดเร็วที่สุด ...”

รวมถึ ง ศาสตราจารย์ ดร.ลิ ขิ ต ธี ร เวคิ น (พ.ศ.2484-2559) ราชบั ณ ฑิ ต (Likit
Theerawekin,2015 : 184-194) ในบทความ “การเรียน การสอน รัฐประศาสนศาสตร์ ”
เสนอเป็นแนวคิดทัศนะไว้ว่า
“...วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ บางแห่ ง เรี ย กว่ า วิ ช าบริ ห ารรัฐ กิ จ ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า Public
Administration ซึ่งขณะนี้เป็นวิชาที่มีความนิยมอย่างมากมีคนศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็น
จานวนไม่น้อย ประเด็นสาคัญก็คือ ง่ายต่อการหางานทาตั้งแต่การเข้ารับราชการ การบริหารในภาคเอกชน
รวมทั้งการศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกทาหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ ในส่วนของการเข้ารับราชการนั้นอาจจะเข้า
ได้หลายหน่วยงานเพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร...”

และแนวคิดของ Woodrow Wilson (ค.ศ.1856-1924) ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง รัฐ
ประศาสนศาสตร์ อดีต ประธานาธิบดี คนที่ 28 (ค.ศ.1913-1921) ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี ค.ศ. 1919 เจ้าของบทความ "The Study of Administration"
เขียนไว้ในปี ค.ศ. 1887 โดยมีประโยคอันเป็นแนวคิดสาคัญที่ว่า
" We are in no danger of using them in a foreign way. We borrowed rice but we do
not eat it with chopsticks. We borrowed our whole political language from England but We
leave the words........................ out of it...“

ดังนั้นจากแนวคิดข้อเสนอทางรัฐประศาสนศาสตร์ สะท้อนให้เห็นกระบวนการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในโลกนี้ รวมทั้ง นักปราชญ์ ผู้รู้ในประเทศไทยได้เสนอเป็นทัศนะไว้
ใกล้เคียงกัน ทาให้เห็นว่าอย่างไรเสียรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นแนวคิดที่สาคัญและก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนความเป็นรัฐ ไปสู่ป ระชาพลรัฐในมิติของ “รัฐประศาสนศาสตร์” ดังปรากฏอยู่ใน
หนั ง สื อ นี้ ซึ่ ง ในงานที่ ศ.ดร.บุ ญ ทั น ดอกไธสง เขี ย นนั ย หนึ่ ง เป็ น การสะท้ อ นคิ ด ภายใต้

ปรากฏการณ์อย่างใหม่ อีกนัยหนึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเป็นรัฐ สู่การจัดการรัฐ เพื่อประโยชน์
แห่งประชาพลรัฐ เป็นเป้าหมายสาคัญด้วยเมตตาธรรมตามแบบพระพุทธศาสนาด้วย

ภาพที่ 4 บิดาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ขวา) Woodrow Wilson (ค.ศ.1856-1924) ประธานาธิบดี คนที่
28 ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี ค.ศ. 1919 (ซ้าย) Max Weber (ค.ศ. 1864–
1920) นักเศรษฐศาสตร์การเมืองและนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ถือกันว่าเป็นผู้ก่อตั้งวิชาสังคมวิทยาสมัยใหม่
และรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาพ : ออนไลน์,20 มิถุนายน 2562)

4. บทสรุป
หนังสือเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลกเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ยิ่งอีกเล่มหนึ่ง
ของท่าน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่เรียบเรียงประมวลความรู้ จากประสบการณ์ตรงจากการเดิน
ทางไกล เป็นเวลา 80 ปีเต็มย่าง ซึ่งได้นาเสนอแบ่งปันไว้ และเชื่อว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มที่ มี
ประโยชน์สาหรับการศึกษาค้นคว้าในทางการบริหารและรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วย ศ.ดร.บุญทัน
ดอกไธสง เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านการบริหาร การจัดการ ในฐานะอดีตผู้อานวยการ
โครงการปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA) อดีตประธานคณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตผู้อานวยการ
โครงการปริญ ญาเอก คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ (Doctor of Public Administration
(DPA) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2548 - 2549) อดีตผู้อานวยโครงการปริญญาเอกคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Doctor of
Public Administration (DPA) (2549 - 2558) และผู้อานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการที่ท่านเป็นผู้
มีบทบาทต่าง ๆ ทั้งในทางการเมือง อาทิ อดีตวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 (พ.ศ.
2 5 4 3 - 2 5 4 9 ) อ ดี ต ส ม า ชิ ก ส ภา ผู้ แ ท น ร า ษฎ ร ( พ . ศ. 2 5 1 8 ) มี ผ ล ง า น วิ จั ย

ระดั บ ประเทศ คื อ KSM Model และมี ป ระสบการณ์ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภา และ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยในประเทศไทย มีผลงานการเขียนหนังสือตั้งแต่ พ.ศ.2519 – พ.ศ.
2551 จานวนกว่า 50 เล่ม/เรื่อง อาทิ ประชาธิปไตยรากหญ้า การจัดการทุนมนุษย์ Human
Capital Management และเอกสารประกอบการสอนในระดับปริญ ญาโท-เอก ในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มากกว่า 30 ชุด

ภาพที่ 5 หนังสือรัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก และ การจัดการเชิงพุทธ 5G โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่
เรียบเรียงไว้เป็นมรดกแผ่นดิน เป็น “บารมีธรรม-บารมีทาน” ทุนศึกษาสงเคราะห์สงฆ์ในพระพุทธศาสนา
(ภาพ : สุริยา รักษาเมือง,20 มิถุนายน 2562)

ดังนั้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประสบการณ์เหล่านี้ จึงถูกถ่ายทอด ผสม
รวมมาเป็นคาบอก คาเล่า และคาเขียนในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก” และที่
ส าคั ญ พระพุ ท ธศาสนา ยั ง ได้ ถู ก ยกมาเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ผสมรวม ประยุ ก ต์ แ นวคิ ด หลั ก
พระพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังทัศนะที่ว่า“...แต่ละ
วินาที นาที ชั่วโมงของชีวิต และนาฬิกา มันคือกระบวนการพัฒนาสืบต่อของชีวิตและความ
ล้ ม ละลายไปของแต่ ล ะชี วิ ต บนโลกกลม หรื อ ภายใต้ น าฬิ ก า ชี วิ ต หรื อ บริ บ ทเชื่ อ ง
ของปฏิจจสมุปบาทในนาฬิกานี้ The Watch of ระบบปฏิจสมุปบาท การเกิดขึ้นพร้อมแห่ง
ธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน...นัยหนึ่งสามารถเรียก อิทัปปัจจยตา...” (หน้า 215) ดังนั้น
หนัง สือนี้จึ ง เป็นทั้ ง “ศาสตร์ ” ที่ ว่าด้ วยเรื่องความรู้ (ปริยัติ) การนาความรู้ไปประยุก ต์ใ ช้
(ปฏิ บั ติ) อย่ างเป็ น ระบบ และเป็น ศิ ล ปะ อั น หมายถึ ง ผู้เ ขี ย นมี เ ทคนิค การเล่ า เรื่ อง ผ่ า น
ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นประหนึ่ง “บันทึกชีวิต” (ปฏิเวธ) ผ่านประสบการณ์ในฐานะครู
อาจารย์ ผู้บ ริห าร นัก ปกครอง นัก การเมื อง ดัง ที่ ยกมา นอกจากนี้ห นัง สือ ยั ง ได้สื่อสารถึ ง
“พลวัฒน์” เหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนภายใต้ “ท่าที-มีสติ-ปรับตัว” ต่อความเปลี่ยนแปลงนั้น คือ

การจัดตั้งกองทุนเพื่อนาทุน ไปเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา “ทุน
ศึกษาสงเคราะห์สาหรับพระภิกษุสามเณร “ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง” ซึ่งนับเป็นแรงปรารถนา
ที่ จ ะเป็ นส่ว นเติม เต็ม และสนั บ สนุ น ให้เ กิ ด ขึ้นแก่ ท รัพยากรมนุ ษย์ ในประเทศนี้ทั้ ง ในส่ว น
พระภิกษุ สามเณร สาธุชนชาวพุทธทั่วไป ตามคติแห่ง “พุทธบริษัท” ที่จะต้องทาหน้าชาวพุทธ
เกื้อกูลบารุงพระพุทธศาสนา พร้อมส่งข้อคิด คาสอน หลักธรรม (ธรรมเทศนามัย) ต่อจากรุ่นสู่รนุ่
สืบไป
บันทึกท้ายเล่ม
ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือ “รัฐศาสตร์เปลี่ยนโลก” (200) และ “การจัดการเชิงพุทธ
5G” (200) เพื่อนารายได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ “กองทุน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธ
สง” เพื่อพัฒนาสมาชิกในศาสนา สร้างสนับสนุนการศึกษาให้แก่ทรัพยากรมนุษย์สู่ศาสนทายาท
ในพระพุทธศาสนา
ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือและร่วมอุปถัมภ์ได้ที่ นายบุญทัน ดอกไธสง ธนาคารกรุงไทย
สาขารัฐสภา เลขที่บัญชี 089-0-1600-1-5 หรือ โทร.089-777-8241
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