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⌫ 
พระครูปริยตั กิ ติ ติธำรง (ทองขาว กิตตฺ ธิ โร), ผศ.ดร.
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สังคมและวัฒนธรรม(Society and Culture) เปนของคกู นั เกิดขึน้ และมีการวิวฒ
ั นา
การไปพรอมๆ กัน สังคมไมอาจจะดำรงอยไู ดโดยปราศจากวัฒนธรรม(Culture) และทำนอง
เดียวกัน วัฒนธรรมก็ไมอาจจะดำรงอยไู ดโดยปราศจากสังคมดวยเชนเดียวกัน เพราะวัฒนธรรม
เปนสิง่ ทีทำใหสงั คมมนุษยแตกตางไปจากสังคมหรือชีวติ ของสัตว ทัง้ นีเ้ พราะมนุษยเปนผสู ราง
วัฒนธรรม แตสตั วไมสามารถสรางวัฒนธรรมได ๑
แมวา สังคม(Society) จะมีกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมไปสสู มาชิกใหมทเี่ รียกวา
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็ตาม แตในความเปนจริงแลว ไมมสี งั คมใดเลยทีส่ มาชิกจะ
ยึดถือแบบอยางการดำเนินชีวติ ตามวัฒนธรรมทุกอยางได สังคมจะตองมีการเปลีย่ นแปลง แม
วาอัตราการเปลีย่ นแปลงและทิศทางในการเปลีย่ นแปลงของแตละสังคมจะแตกตางกันก็ตาม
ตัวอยางงายๆ เชน เราไมสามารถอานและตีความภาษาไทยในสมัยพอขุนรามคำแหงไดอยาง
คลองแคลวได ภาษาของทุกชาติ จึงมีการเปลีย่ นแปลงไปทีละเล็กละนอยอยางตอเนือ่ งกัน ซึง่
แสดงใหเห็นชัดวา การเปลีย่ นแปลงจะตองเกิดขึน้ แกทกุ ๆ สังคมเสมอ

๑

จำนงค อดิวฒ
ั นสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๗)
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ในสังคมมนุษย อาจจำแนกการเปลีย่ นแปลงออกเปน ๒ สวน คือ การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมกับการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม แมวา การเปลีย่ นแปลงทัง้ สองสวนนี้ จะมีความ
เกีย่ วของกันอยางมาก แตมลี กั ษณะทีแ่ ตกตางกัน การเปลีย่ นแปลงทางสังคม มงุ ถึงการเปลีย่ น
แปลงทางโครงสรางของสังคม และระบบความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม เชน การเปลีย่ น
แปลงโครงสรางอายุของประชากร ระดับการศึกษาของประชาชน และอัตราการเพิ่มของ
ประชากร เปนตน
การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม มักเนนการประดิษฐของสังคม ทัง้ ทีเ่ ปนการประดิษฐ
ทางวัตถุและไมใชวัตถุ เชน ภาษา ศิลปะ ศีลธรรม ดนตรี การเลนอันเปนประเพณี
ตางๆ รวมถึงความรู ความเชือ่ คานิยม และบรรทัดฐานทางสังคม ดังนัน้ จะเห็นไดวา การ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนัน้ จะมีความเกีย่ วของระหวางกัน เชน การประดิษฐ
ยอมมีผลกระทบตอระบบความสัมพันธของสมาชิกในสังคม การผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา
ทำใหสามารถใชระบบมหาวิทยาลัยเปด (Open University) และมีผลใหความสัมพันธระหวาง
ผเู รียนกับผสู อนเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ในทางตรงขามการสรางระบบสังคมใหม ยอมทำให
เกิดความจำเปนทีจ่ ะตองประดิษฐสงิ่ ใหม เพือ่ สนองตอระบบสังคมนัน้ เชน ในระบบเศรษฐกิจ
ของสังคมเมือง ทีส่ ตรีเลีย้ งครอบครัวรวมกับสามีทำใหเกิดความจำเปนในการประดิษฐเครือ่ ง
ซักผา อาหารกระปอง เครือ่ งดูดฝนุ เพือ่ ลดภาระของคสู มรส เปนตน
แมวา การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนัน้ จะนำการเปลีย่ นแปลงมาสสู งั คม
เชนเดียวกับพฤติกรรมรวมหมู แตการเปลีย่ นแปลงของทัง้ ๒ สิง่ นีก้ ไ็ มเหมือนกัน การเปลีย่ น
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนกระบวนการตอเนือ่ งทีไ่ มสนิ้ สุด และมีผลตอแบบแผนการ
ดำเนินชีวติ ของสมาชิกโดยสวนรวม อยางไรก็ตาม พฤติกรรมรวมหมอู าจจะเปนสวนหนึง่ ที่
กระตนุ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แตมกี ารเปลีย่ นแปลงอีกมิใชนอ ยที่
เกิดขึน้ ในชีวติ ประจำวัน โดยไมจำเปนจะตองเกิดจากพฤติกรรมรวมหมมู าเปนตัวเรง เชน การ
เปลีย่ นแปลงทางศิลปกรรม ความรู และการประดิษฐ เปนตน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

235

⌫ 
ดังนี้ ๒

เราอาจจำแนกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมออกเปน ๓ รูปแบบ

๑. การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ (Revolution) ซึ่งหมายถึงความพยายามที่
จะเปลีย่ นแปลงโครงสรางของสถาบันสวนใหญในสังคม รวมถึงการเปลีย่ นแปลงคานิยมสำคัญ
ของสังคม อยางรุนแรงและรวดเร็ว เชน การเปลีย่ นแปลงทางสังคมของไทยจากระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย ในสังคมไทยเมือ่
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึง่ เปนผลกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึกษา รวมถึงคานิยมในการดำเนินชีวติ ของคนไทยอยางมาก และการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองในสหภาพโซเวียต ก็เปนตัวอยางทีช่ ดั เจนของการเปลีย่ นแปลงสังคมและวัฒนธรรม
โดยการปฏิวตั ิ
อยางไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงโดยการปฏิวตั ิ ก็ไมจำเปนทีค่ นในสังคมจะตองถูกกดขี่
ขมเหงจากชนชัน้ ผปู กครองเสมอไป เพราะวายังมีประเทศอีกมากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในรูป
แบบนี้ โดยปราศจากวิกฤตการณของความโหดรายทารุณ การปฏิบตั มิ กั เกิดขึน้ ในกรณีทสี่ มาชิก
เกิดความรสู กึ ไมพงึ พอใจตอสภาวะในสังคมของตน เมือ่ เปรียบกับความเปนอยใู นอดีต หรือเมือ่
เปรียบเทียบกับสังคมอืน่ ความรสู กึ เชนนีเ้ รียกวา Relative Deprivation อันเปนความรสู กึ
ทีต่ อ งการขจัดสภาวะทีเ่ ปนอยู เมือ่ เกิดความรสู กึ เปรียบเทียบกับสภาวะของอดีต หรือของสังคม
อืน่ ๆ อันกอใหเกิดการลงมือกระทำการเปลีย่ นแปลงอยางจริงจัง
ดังนัน้ เราจะเห็นเสมอวา การเปลีย่ นแปลงเชนนี้ มักเกิดโดยชนชัน้ ระดับต่ำ เชน
จากกลมุ ชาวนา กรรมกร หรือสามัญชน ซึง่ ถูกลิดรอนผลประโยชน หรือเปนฝายเสียเปรียบ
จากโครงสรางเดิมของสังคม การเกิดวิกฤตการณทรี่ นุ แรงอันนำไปสกู ารปฏิวตั นิ นั้ จึงมิใชมลู

๒

เอกสารการสอนชุดวิชา การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, มนุษยกบั สังคม, นนทบุรี
: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หนา ๑๗๒-๑๗๖.
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เหตุทแี่ ทจริง แตสาเหตุทสี่ ำคัญคือ ความรสู กึ ไมพอใจตอโครงสรางเหลานัน้ ทีท่ ำใหกลมุ คนรสู กึ
ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือมีความไมเทาเทียมกันกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ในสังคม เชนการปฏิวตั ใิ น
สังคมไทยทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะ คมช. เปนตน
นักสังคมวิทยา (Socialist) ทีม่ อี ทิ ธิพลตอแนวความคิด ทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบการเปลีย่ น
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยการปฏิวตั นิ ี้ ไดแก คารล มารกซ (Karl Max) ๓ เขาได
เนนความสำคัญของ Relative Deprivation อันเปนสิง่ นำไปสกู ารเปลีย่ นแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยชีใ้ หเห็นวา ในสังคมทุนนิยมนัน้ กรรมกรจะมีความสุขกับชีวติ ในเมืองตราบจน
กลมุ คนดังกลาวเริม่ เปรียบเทียบตนเองกับชนชัน้ อืน่ ของสังคม และเริม่ ตระหนักวา ตนเองเปรียบ
เสมือนวัตถุทถี่ กู ใชประโยชนซงึ่ ควรแสวงหาแนวทางทีด่ ขี นึ้ โดยการเปลีย่ นระบบโครงสรางของ
สังคม ซึง่ แสดงวา กรรมกรไดเกิด Relative Deprivation นัน้ เอง
อยางไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงโดยการปฏิวตั นิ ี้ ยังจะตองใชระยะเวลายาวนานใน
การปรับปรุงโครงสรางใหมใหคงที่ เชน การปรับปรุงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตอ
วัฒนธรรมใหมทเี่ ปลีย่ นไปจากเดิม รวมถึงการเปลีย่ นแปลงคานิยมดัง้ เดิมของสมาชิกดวย และ
รวมทัง้ กระบวนการสือ่ สารตาง ๆ เปนตน เชนการเปลีย่ นแปลงการปกครองดัง้ เดิมของไทย
มาเปนระบอบประชาธิปไตย ตัง้ แต ป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ระยะแรกๆ ยังไมเปนทีย่ อมรับ
กัน แตในระยะตอมา ก็เปนที่ยอมรับกันวา ในระยะ ๗๘ ปที่ผานมาถึงปจจุบันนี้ (๒๕๕๓)
โครงสรางทางสังคม และระบบการปกครองดังกลาว ไดเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะ
การปฏิรปู ระบบราชการแผนดินของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในป พ.ศ.๒๕๔๕ นัน้
ถือวาเปนการเปลีย่ นแปลงทางสังคมอยางมาก รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีเครือ่ งมือสือ่ สารตางๆ
เชน คอมพิวเตอร เปนตน

๓

ภาวิดี ทองอุทัย และคณะ, ยุคทองของนักเศรษฐศาตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗), หนา ๑๐๙-๑๓๕.
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๒. การเปลีย่ นแปลงโดยการปฏิรปู (Reform) หรือแบบคอยเปนคอยไป (Trends)
ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการปฏิสมั พันธระหวางสมาชิกทีละเล็กทีละนอยในระยะ
เวลาอันยาวนาน นักสังคมวิทยา (Socialist) ทีเ่ นนการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ในรูปแบบนี้ คือ เอมิล เดอรไคม (Emile Durkheim)๔ ซึง่ อธิบายการเปลีย่ นแปลงจากสังคม
แบบ Mechanical Solidarity อันเปนสังคมแบบเรียบงาย มีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลอหลอมวิถชี วี ติ
และคานิยมของสมาชิกในรูปแบบเดียวกันไปสสู งั คมแบบ Organic Solidarity ซึง่ เปนสังคม
ทีส่ มาชิกมีความสัมพันธกนั โดยความจำเปนทางหนาทีห่ รือตำแหนงทางสังคม การเปลีย่ น
แปลงดังกลาว จะมีลกั ษณะแบบคอยเปนคอยไปในระยะเวลาอันยาวนาน
๓. การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำวัน การเปลีย่ นแปลงเชนนีเ้ กิดขึน้ อยาง
มากในสังคมมนุษย แตสมาชิกของสังคมจะสังเกตไดยาก การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำ
วันแมจะดูเหมือนวามีอทิ ธิพลนอย เนือ่ งจากเปนไปโดยทีส่ มาชิกไมรตู วั แตกม็ คี วามสำคัญตอ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมมิใชนอ ยทีเดียวเชน การศึกษาคนควาหาความ
รใู หม ๆ การประดิษฐสงิ่ ใหมการเปลีย่ นแปลงของเครือ่ งแตงกาย ดนตรี ศิลปะ เปนตน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำวันนี้ อาจเปนมูลเหตุทกี่ อ ใหเกิดการเปลีย่ น
แปลงแบบปฏิวตั หิ รือแบบคอยเปนคอยไปในระยะตอมา เชน การเรียกรองสิทธิสตรีในยุโรป
และสหรัฐอเมริการวมทัง้ ในแถบทวีปเอเชีย เกิดขึน้ เพือ่ บทบาทของสตรีในชีวติ ประจำวันเปลีย่ น
แปลงไปโดยเกือบจะไมรตู วั ตราบจนสตรีเริม่ ถายทอดปญหาเกีย่ วกับภาระครอบครัวของตนซึง่
กันและกัน จึงทำใหเปนแรงผลักดันแกสตรี โดยการเรียกรองใหเกิดความเทาเทียมกันระหวาง
ชายกับหญิง แมวา อันทีจ่ ริงแลว สตรีไดเปลีย่ นแปลงบทบาทการดำเนินชีวติ เชนนี้ มาตัง้ แต
เกิดปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมแลวก็ตาม

๔

Durkheim, Emile, On the Division of Labor in Society, (New York : Macmillan
Press, 1933), p.86.
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⌫  

Horton and Hunt๖ ไดพดู วาการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จะเกิด
และกระจายไปในระหวางสมาชิก รวมถึงการกระจายไปสสู งั คมอืน่ ๆ ดวย กระบวนการดัง
ตอไปนี้
๑. การคนพบ (Discovery) หมายถึง การทีส่ มาชิกรับรรู ว มกันในขอเท็จจริง ระบบ
หมุนเวียนของโลหิต เปนตน การคนพบ จึงเปนการสะสมความรขู องมวลมนุษยชาติ อยางไร
ก็ตาม การคนพบจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงได ก็ตอเมื่อมนุษยไดนำสิ่งที่คนพบนั้นไปปฏิบัติ
จริง เชน การคนพบวา ชายกับหญิงมีสติปญ
 ญาไมแตกตางกัน ยอมเปนผลใหเกิดการเปลีย่ น
แปลงกฎหมายโดยใหสทิ ธิเพิม่ ขึน้ และทำใหสถาบันสังคมทัง้ ปวงปรับสถานภาพ และบทบาท
สตรีใหเกิดความเสมอภาคกับชาย
๒. การประดิษฐคิดคน (Invention) เปนการประมวลสิ่งที่คนพบ และสิ่งที่สังคม
เคยนำไปใชใหเกิดประโยชนตา งๆ มาสรางเปนสิง่ ใหม เชน การประดิษฐรถยนต ยอมเกิดจาก
การนำความรูในเรื่องระบบการเผาไหม เปนพลังงานขับเคลื่อน ระบบเกียร คลัช และสิ่ง
เกีย่ วของอืน่ ๆ ทีม่ ผี คู น พบไวแลวมาประมวลเปนการสรางรถยนต การประดิษฐ จึงเกิดจาก
การสะสมสิง่ ทีค่ น พบในอดีตมาสรางเปนสิง่ ใหม ดังนัน้ การประดิษฐจงึ มิไดเกิดจากผหู นึง่ ผใู ด
โดยเฉพาะ แตเปนผลจากการสะสมทางวัฒนธรรมของสังคม
การประดิษฐแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ สิง่ ประดิษฐทเี่ ปนวัตถุ (Material Invention) หมายถึงวัสดุทจี่ บั ตองสัมผัสได ซึง่ เกิดจากสมาชิกในสังคมเปนผสู รางและสมาชิกรับรู
รวมกัน กับสิง่ ประดิษฐทไี่ มใชวตั ถุ (Nonmaterial Inventions หรือ Social Inventions)
ไดแก ระบบความคิด การสือ่ ความหมายดวยสัญลักษณ เชน ภาษา ตัวอยางของการประดิษฐ
ทีไ่ มใชวตั ถุ ไดแก ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ปรัชญาหรือความเชือ่
๕

บรรพต วีระสัย และคณะ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน ; การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๙), หนา ๓๓๒-๓๒๖.
๖
Horton, P.B. and Chester L. Hunt Sociology, (Mc. Graw-Hill Inc., 1972), p. 48-66.
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และคานิยมทางสังคม ในสมัยปจจุบนั มีผนู ำคำวา นวัตกรรม (Innovation) มาใช ซึง่ หมายถึง
ผลรวมของการคนพบและการประดิษฐสงิ่ ใหม นัน่ คือ เปนการนำความรแู ละสิง่ ประดิษฐมาใช
ใหเกิดประโยชนแกสงั คม
๓. การแพรกระจาย (Diffusion) เปนกระบวนการสุดทายของการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ หมายถึงการกระจายวัฒนธรรมอันไดแก สิง่ ทีค่ น พบและสิง่ ประดิษฐ
จากคนกลมุ หนึง่ ไปสคู นอีกกลมุ หนึง่ หรือจากสังคมหนึง่ ไปสอู กี สังคมหนึง่ เชน การแพรกระจาย
สิง่ อำนวยความสะดวกตางๆ จากสังคมเมืองไปสสู งั คมชนบท การแพรกระจายของพระพุทธ
ศาสนาจากอินเดีย ไปสสู วุ รรณภูมปิ ระเทศ เปนตน ลักษณะของการแพรกระจาย มีดงั นี้
ก. การแพรกระจายเปนกระบวนการสองทาง (Two-way Process) ระหวางผู
แพรกระจายและผรู บั เชน ชาวยุโรปทีจ่ บั จองอาณานิคมในทวีปอเมริกาจะเผยแพรคริสตศาสนา
อาวุธปนเขาไปในกลมุ ชาวอินเดียนแดง และจะรับวัฒนธรรมการปลูกขาวโพด ยาสูบ ออย มา
ใชในการเกษตรกรรมของตน การแพรกระจายวัฒนธรรม จึงเปนการหยิบยืมวัฒนธรรมซึง่ กัน
และกัน
ข. การแพรกระจายเปนกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) การทีก่ ลมุ
คนหรือสังคมจะรับวัฒนธรรมตางถิ่นที่แพรกระจายเขามานั้น จะเลือกรับเพียงบางสวนเชน
คนไทยรับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย แตกม็ ไิ ดรบั วัฒนธรรมในการแตง
กายและอาหารตามแบบอยางของชาวอินเดีย ทัง้ นีจ้ ำเปนทีจ่ ะตองเลือกสรรใหสอดคลองกับ
พืน้ ฐานวัฒนธรรมของตนดวย
ค. การแพรกระจายนำไปสกู ารดัดแปลงแกไขใหม (Modification) ไดแก การ
เปลีย่ นแปลงองคประกอบทัง้ ๔ ประการ คือ รูปทรง สวนประกอบ การใชประโยชนและหลัก
การของสิง่ เหลานัน้ เชน ชาวยุโรปนำยาสูบจากชาวอินเดียนแดงไปเผยแพรในสังคมของตน แต
ไดปรับปรุงกลองยาสูบจากกระบอกไม เปนกลองยาสูบในรูปทรงทีเ่ หมาะสมขึน้ นอกจากนีย้ งั
ไดปรับปรุงยาเสนเปนมวนบุหรีเ่ ปนตน ในสังคมไทยอาจรับเครือ่ งดนตรีมาจากชาติอนื่ และนำมา
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับเพลงไทย ในวงการแพทยอาจนำพืชทีช่ าวพืน้ เมืองปลูกเพือ่ บริโภคมา
ปรับเปลี่ยนเปนยารักษาโรค
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๔. การปรับตัว (Adjustment) คือเปนการปรับตัวเพือ่ ความเปนอยใู นสังคมไดอยาง
ผาสุก และเหมาะสมในทุกสถานการณนนั่ เองดังคำวา เขาเมืองตาหลิว่ ตองหลิว่ ตาตามสาเหตุ
ของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
นักสังคมวิทยา (Socialist)๗ ใหความสนใจอยางมากตออิทธิพลของการประดิษฐ
คิดคนและการแพรกระจายทางวัฒนธรรม ซึง่ มีผลตอการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
แตสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนัน้ มีมากมาย แมแตสงิ่ แวดลอมทาง
ภูมศิ าสตรและปจจัยทางชีววิทยา ก็มผี ลทำใหสงั คมเปลีย่ นแปลงได อยางไรก็ตาม มูลเหตุตา งๆ
ทีท่ ำใหสงั คมและวัฒนธรรมเปลีย่ นแปลงพอทีจ่ ะจำแนกไดดงั นี้
๑. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแกทรัพยากรธรรมชาติ สภาพดินฟาอากาศ
สถานทีต่ งั้ ของสังคม สิง่ เหลานีจ้ ะสนับสนุนใหเกิดการเปลีย่ นแปลง เชน ถาทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ จะชวยใหสงั คมเปลีย่ นแปลงไดมากกวา ในสังคมทีข่ าดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
และถาในแหลงใดเกิดความแหงแลงอดอยากยากจน หรือถาแหลงใดเปนแหลงอุดมสมบูรณกอ็ าจ
กอใหเกิดการอพยพจากสังคมหนึง่ ไปยังอีกสังคมหนึง่ ทำใหผคู นทีอ่ พยพไปจำเปนตองมีการปรับ
ตัว เพือ่ ใหสามารถอยรู ว มกับสังคมใหมได ในสวนของสถานทีต่ งั้ ของสังคม ก็จะมีผลตอการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม เชนสังคมทีต่ งั้ อยบู ริเวณทางผาน บริเวณศูนยกลางการคา ยอมมีโอกาส
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไดมาก
๒. การเปลีย่ นแปลงทางประชากร เชน การกระจายตัวของประชากร และขนาด
ของประชากร ในกรณีประชากรเพิม่ มากขึน้ อาจมีผลตอการตองการทางอาหาร เครือ่ งอุปโภค
บริโภค ทำใหเกิดความจำเปนที่ตองมีการผลิตเพิ่มขึ้น ตองการสิ่งบริการตางๆ เพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมอุตสาหกรรมก็อาจเกิดขึน้ ความสัมพันธของผคู นก็เปลีย่ นไป ในสวนของการกระจาย
ตัวนัน้ ถามีการเปลีย่ นแปลงในดานการอพยพโยกยาย จากชนบทไปสเู มือง หรือจากเมืองสู
ชนบท ก็จะกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เชน ผคู นมีความเห็นแกตวั มาก
ขึน้ การติดตอสัมพันธกนั มีลกั ษณะเปนทางการมากขึน้ กลมุ ปฐมภูมมิ คี วามสำคัญนอยลง
๗

บรรพต วีระสัย และคณะ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน : การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม, หนา ๓๒๗-๓๒๙.
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๓. การอยโู ดดเดีย่ วและการติดตอกัน สังคมทีม่ กี ารติดตอกับสังคมอืน่ จะมีการ
เปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา และเปนไปไดเร็วกวา การติดตอสัมพันธกนั อาจมีหลายรูปแบบ เชน
การเดินทางไปมาหาสกู นั การสือ่ สารการโฆษณาประชาสัมพันธ การบังคับทางการเมือง ฯลฯ
ขอนาสังเกตอยางหนึง่ ทีเ่ ปนปรากฏการณทางสังคมคือ ถาสังคมใดมีความเจริญกาวหนาในการ
สือ่ สารคมนาคม สังคมนัน้ มักจะเปนศูนยกลางของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
อยางมาก
๔. ระบบชนชัน้ สังคมทีม่ กี ารจำกัดชนชัน้ จะไมคอ ยมีการเปลีย่ นแปลงและสังคม
ทีย่ ดึ ถือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เปนผนู ำและมีความสำคัญสูงสุด หรือสังคมยกยองผอู าวุโสก็จะไม
คอยมีการเปลีย่ นแปลงเชนกัน ในทางตรงกันขาม ถาสังคมใหความสำคัญในแตละบุคคล หรือ
ยอมรับนับถือในความสามารถของแตละบุคคล ก็ยอ มกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงไดงา ยกวา
๕. ทัศนคติและคานิยม ในสังคมทีย่ ดึ มัน่ ในสิง่ เดิมๆ เชน ยกยองบูชาบรรพบุรษุ
ชืน่ ชมในอดีตของตน และการเชือ่ ฟงผอู าวุโส การเปลีย่ นแปลงจะเปนไปอยางชาๆ เพราะเขา
อาจมีความรสู กึ วา แนวปฏิบตั เิ ดิมเปนบรรทัดฐานทีส่ ำคัญทีด่ ที สี่ ดุ ถูกตองทีส่ ดุ และยึดถือเปน
คัมภีรเ ปนสรณะ
๖. ความเล็งเห็นความจำเปน ถาคนในสังคมนัน้ มองเห็นความจำเปนทีจ่ ะตอง
เปลีย่ นแปลง ก็จะนำไปสกู ารจัดหาสิง่ ของนัน้ ๆ เชน เมือ่ การคมนาคมขนสง ไมอาจบริการ
ประชาชนไดอยางดี ก็อาจเกิดระบบขนสงมวลชนขึน้ หรือเมือ่ มีการขยายเมืองทำใหผคู นเกิด
ความจำเปน จะตองมีการสาธารณสุข การสาธารณูปโภค ฯลฯ หรือเมื่อมีโรงงานอุตสาห
กรรมมากขึน้ อาจจะตองมีการจัดโรงงาน กฎหมายโรงงาน และสิง่ อำนวยความสะดวกอืน่ ๆ
ตามมา
๗. นโยบายรัฐและผนู ำสังคม ในสังคมใด ถาผนู ำมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนใหมกี าร
เปลีย่ นแปลง เพือ่ ทำใหประเทศเจริญกาวหนา สังคมหรือประเทศนัน้ ก็เปลีย่ นไปอยางรวดเร็ว
ตามเปาหมายและนโยบายนัน้ นโยบายของผนู ำนัน้ จึงมีสว นสำคัญในการเปลีย่ นแปลงดานตางๆ
มาก
๘. ระดับความรแู ละเทคโนโลยี ถาสังคมนัน้ มีผมู คี วามรคู วามสามารถ ก็สามารถ
ทีจ่ ะประดิษฐคดิ คนสรางสิง่ ของเครือ่ งใช และแบบแผนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึง่ ทำใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังเชน เมือ่ มนุษยมคี วามรเู กีย่ วกับอีเล็กทรอนิกส
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ถึงระดับหนึง่ ก็สามารถจะประดิษฐเครือ่ งมือสือ่ สารหรือคอมพิวเตอร หรือเมือ่ มีความรเู กีย่ ว
กับเรือ่ งการแตงตัวของสารกัมมันตภาพรังสีถงึ ระดับหนึง่ ก็สามารถสรางระเบิดปรมาณูไดสำเร็จ
๙. ความลาทางวัฒนธรรม เมือ่ วัฒนธรรมดานใดดานหนึง่ ลาหลังกวาอีกดานหนึง่
ก็จะทำใหคนเราจำเปนตองปรับตัว เพือ่ ใหวฒ
ั นธรรมทัง้ สองประเภทใชประโยชนในการดำเนิน
ชีวติ ได อยางเชน ถามีเครือ่ งจักรแตใชไมเปน ผคู นก็ยอ มตองขวนขวายหาวิธกี ารทีจ่ ะเรียนรู
เพือ่ ใชเครือ่ งจักรใหเกิดประโยชน
๑๐. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากมนุษย มีความตองการอาหาร และปจจัยอืน่ ๆ
ในการดำรงชีวติ และตองการในสิง่ นัน้ ๆ อยางไมสนิ้ สุด ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากความ
ตองการทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึน้ นอกจากนัน้ ปญหาการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงทางเศรษฐกิจนัน้ ยอม
มีผลตอการเปลีย่ นแปลงดวย
๑๑. ปจจัยทางอุดมการณ เชน เพือ่ ตองการใหสงั คมของตน เปนสังคมอุตสาหกรรม
หรือสังคมทหาร ก็จะกอใหเกิดการเตรียมปจจัยพืน้ ฐาน เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคมไปตาม
เปาหมายตามอุดมการณของสังคมนัน้ ดวย

⌫ 
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในแตละสังคมนัน้ ยอมมีอตั ราการเปลีย่ นแปลง (The Rate
of Change) ทีแ่ ตกตางกันไป ทัง้ นีอ้ าจสรุปไดวา เกิดจากปจจัยหลายประการ เชน๘
๑. สิง่ แวดลอมทางกายภาพ เชน ในบางสังคมอาจมีทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาพภูมปิ ระเทศหรือภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม ทำใหอตั ราการเปลีย่ นแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว
กวาสังคมทีข่ าดสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติทเี่ หมาะสม
๒. การเปลีย่ นแปลงทางโครงสรางประชากร ไดแก การเปลีย่ นแปลงขนาดหรือ
การกระจายตัวของประชากร ซึง่ มีผลตอการเปลีย่ นแปลงในสิง่ อืน่ ตามมา เชน การปรับปรุง
เทคนิคทางการเกษตร การขยายเมือง การเปลีย่ นแปลงในระบบของสถาบันสังคม เปนตน
๘
๑๔๑.

สุพตั รา สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖), หนา
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๓. การติดตอกับสังคมภายนอก สังคมเปด (Open Society) นัน้ ยอมมีอตั รา
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอัตราสูงกวาสังคมปด (Close Society) สังคม
เมือง (Urban Society) ซึง่ ติดตอกับสังคมอืน่ ไดงา ย จึงมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงสูงกวา สังคม
ชนบท อารยธรรมโบราณ จึงมักจะเกิดขึน้ ในดินแดนทีเ่ ปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสง
๔. โครงสรางทางวัฒนธรรมดัง้ เดิมของสังคม อัตราการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ยอมขึ้นอยูกับโครงสรางและวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคม สังคมที่เปน
ประชาธิปไตย ยอมมีการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ ประจำวันของสมาชิก ในอัตราสูงกวา สังคม
แบบคอมมิวนิสตหรือเผด็จการ สังคมทีส่ มาชิกมีความผูกพันสูง ยอมมีอตั ราการเปลีย่ นแปลง
ต่ำกวาสังคมทีส่ มาชิกมีระบบความผูกพันอยางหละหลวม ดังนัน้ สังคมซึง่ ประกอบดวยกลมุ
คนทีแ่ ตกตางกันในทางวัฒนธรรม จึงมีการเปลีย่ นแปลงไดงา ยกวา สังคมทีย่ ดึ ถือวัฒนธรรม
เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
๕. ความจำเปนทางสังคม การเปลีย่ นแปลงจะมีอตั ราสูง เมือ่ สมาชิกในสังคม
รับรวู า สิง่ ดังกลาวเปนสิง่ มีคา และสนองตอความตองการ หรือความจำเปนของตนและสังคม
เชน การจัดตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยม ทำใหเกิดความจำเปนตองปรับปรุงกฎหมาย
แรงงาน การจัดตัง้ กลมุ สหพันธกรรมกร การประดิษฐรถยนต ทำใหเกิดความจำเปนตองปรับ
ปรุงผังเมือง การกำหนดกฎหมายการจราจร เปนตน
๖. พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม หมายความวา อัตราการเปลีย่ นแปลง ยอมขึน้ อยู
กับการสะสมความรแู ละเทคนิควิทยาการของสังคมนัน้ วามีเพียงพอหรือไม เชน การยอมรับ
เครือ่ งคอมพิวเตอรเขามาใชในองคกรตางๆ ของสังคมไทย ยอมเปนไปอยางเชือ่ งชา เนือ่ ง
จากระบบพืน้ ฐานในการศึกษาของไทยมิไดปลูกฝงความรใู นเรือ่ งนีแ้ กนกั เรียนมากอน การปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตกเปนแหงแรก เนือ่ งจากประชากรในภูมภิ าคนี้ ไดมกี ารสะสมความ
รทู างวิทยาศาสตรไวอยางเพียงพอ
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⌫  
ในระยะ ๒๐๐ ปทผี่ า นมานี้ ไดเกิดการเปลีย่ นแปลงแกสงั คมโลกอยางมาก ซึง่ อาจ
สรุปไดจากผลงานทางวิชาการทีไ่ ดมกี ารศึกษาไวเปนจำนวนมาก ดังนี้
๑. การขยายตัวทางเทคโนโลยีหรือสิง่ ประดิษฐตา งๆ เราจะสังเกตไดวา การ
ประดิษฐซงึ่ มีพนื้ ฐานมาจากความเจริญทางวิทยาการในปจจุบนั ไดขยายตัวในอัตราทวีคณ
ู อยาง
รวดเร็ว โดยวัดไดจากการจดทะเบียนสิง่ ประดิษฐใหมๆ เชน ในสหรัฐอเมริกา เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๓
มีการจดทะเบียนสิง่ ประดิษฐเพียง ๓ ชนิด แตใน พ.ศ. ๒๓๘๗ ไดเพิม่ ขึน้ เปน ๗๕๒ ชนิด ใน
พ.ศ. ๒๔๔๓ มีการจดทะเบียนสิง่ ประดิษฐใหม ๒๔,๖๔๔ ชนิด และใน พ.ศ. ๒๕๑๖ มีมากกวา
๖๕,๐๐๐ ชนิด สิง่ ประดิษฐสว นใหญเกิดในโลกตะวันตกและแพรกระจายไปในสวนอืน่ ๆ ของ
โลก กอใหเกิดการดัดแปลงและปรับเปลีย่ นใหเหมาะสมกับสังคมของตน ซึง่ ทำใหเทคโนโลยีเหลา
นัน้ ขยายปริมาณในการประดิษฐสงิ่ ใหมเปนทวีคณ
ู และนำไปสปู ญ
 หาสังคมตาง ๆ เชน การ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสิง่ แวดลอม รวมถึงการปรับตัวของสมาชิกในสังคมตอ
สิง่ ประดิษฐเหลานัน้
๒. การเพิม่ จำนวนประชากรโลก ประชากรในโลกเพิม่ ปริมาณขึน้ เปนทวีคณ
ู อัน
เปนผลมาจากความเจริญทางวิทยาการ การแพทย และการสาธารณสุข ทำใหเกิดการขยาย
ตัวของสังคมเมือง การวางรูปแบบการปกครอง ใหเหมาะสมกับภาวะประชากรทีเ่ พิม่ พูนขึน้
รวมถึงปญหาสังคมอืน่ ๆ เชน ความอดอยากหิวโหยในประเทศทีก่ ำลังพัฒนา การเกิดสงคราม
และความขัดแยงระหวางประเทศเกีย่ วกับการครอบครองดินแดน เพือ่ กระจายพลเมืองของ
ตนออกไป และความใฝฝน ของประเทศตาง ๆ ทีจ่ ะประสานความรวมมือกัน เพือ่ แกปญ
 หา
ประชากรรวมกันระหวางประเทศ
๓. การขยายตัวทางวิทยาการ ในปจจุบนั สถาบันการศึกษาไดขยายตัวอยางรวด
เร็วและกวางขวาง เพือ่ สนองตอการขยายตัวทางเทคโนโลยีและภาวะประชากรของประเทศ
รัฐบาลในทุกประเทศ ตองจัดสรรงบประมาณมิใชนอ ย เพือ่ ขยายการศึกษา นอกจากนีใ้ นเชิง
๙

บรรพต วีระสัย และผจงจิตต อธิคมนันทะ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้ งตน : กระบวน
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๙),
หนา ๓๒๔-๓๒๕.
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วิชาการยังแบงแยกออกเปนสาขาตางๆ อยางเฉพาะเจาะจง โดยถือวาการศึกษาคือปจจัย
สำคัญของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Knowledge is change)
๔. การขยายตัวของสังคมเมือง ความเจริญทางเทคโนโลยี และการเพิม่ ประชากร
ทำใหเมืองหรือนครขยายพืน้ ทีอ่ อกไปอยางรวดเร็ว และประชากรของประเทศ ตางมงุ หวังจะอยู
ในตัวเมือง ในป พ.ศ. ๒๔๔๓ มีเพียงประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวทีเ่ ปนสังคมเมือง แตใน
ปจจุบนั ทุกๆ ประเทศ มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาประเทศ ไปสสู งั คมอุตสาหกรรมและสังคมเมือง
๕. ความตึงเครียดในสถาบันสังคม การเปลีย่ นแปลงทางวิทยาการเทคโนโลยี และ
การเพิม่ ของประชากร กอใหเกิดผลกระทบ ไปถึงรูปแบบการดำเนินชีวติ ของสมาชิกในสังคม
ซึง่ ไมอาจยึดถือแบบแผนวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานเดิม ใหบรรลุเปาหมายของตนเอง และสังคม
ไดอยางสมบูรณ สถาบันตางๆ จึงจำเปนตองเปลีย่ นแปลงรูปแบบความสัมพันธ ระหวางสมาชิก
ในสังคม ใหเกิดความเหมาะสมตอการดำเนินชีวติ ในปจจุบนั เชน การเสนอกฎหมายตางๆ ไดแก
กฎหมายแรงงาน กฎหมายควบคุมมลภาวะ กฎหมายอาชญากรรม เปนตน
การเปลีย่ นแปลง (Change) เปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในทุกๆ สังคม แมวา สังคมนัน้ จะตอง
การเปลีย่ นแปลงหรือไมกต็ าม ในทางสังคมวิทยาไดจำแนกการเปลีย่ นแปลงออกเปน ๒ สวน
คือ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม กับการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
(Social Change) หมายถึงการเปลีย่ นแปลงทางโครงสรางของสังคมและระบบความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในดาน
ความรู และสิง่ ประดิษฐของสังคมทัง้ ทีเ่ ปนวัตถุและไมใชวตั ถุ ซึง่ ไดแก ภาษา ศิลปะ ศีลธรรม
ดนตรี ประเพณี เปนตน
ในสังคมแตละสังคมนัน้ ยอมมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตก
ตางกัน เนือ่ งมาจากมูลเหตุหลายประการ การเปลีย่ นแปลงในสวนใดสวนหนึง่ ของสังคม ยอม
มีผลกระทบตอสวนอืน่ ๆ ของสังคมและการปรับตนของสมาชิกตอการเปลีย่ นแปลงดังกลาว หาก
การเปลีย่ นแปลงในสวนใดสวนหนึง่ เปนไปอยางรวดเร็ว ไมมอี ตั ราทีส่ มดุลกับสวนอืน่ และไม
สมดุลกับการปรับปรุงตนของสมาชิก ยอมเกิดภาวะทีเ่ รียกวา วัฒนธรรมลา (Cultural Lag)
ขึน้ ในสังคม
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ดังนั้น เมื่อกลาวโดยสรุปแลว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในแตละ
สังคมนัน้ อาจใชระยะเวลายาวนานไมเทากัน และปริมาณของการเปลีย่ นแปลงจะแตกตาง
กันไป ทัง้ นีแ้ ละทัง้ นัน้ ยอมขึน้ อยกู บั องคประกอบทีส่ ำคัญคือ สิง่ แวดลอมทางกายภาพของสังคม
ลักษณะโครงสรางของสังคม ลักษณะวัฒนธรรมพืน้ ฐาน อันไดแก คานิยม คติความเชือ่ ทีส่ มาชิก
ปลูกฝง และถายทอดกันมา และผลประโยชนทสี่ มาชิกจะไดรบั การเปลีย่ นแปลงนัน้ นอกจาก
นี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยเรงอื่นๆ เชน บทบาทของผูนำในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงอิทธิพลของ
สือ่ มวลชนตางๆ ซึง่ มีบทบาทอยางสูงตอการเปลีย่ นแปลงในสังคมปจจุบนั
ดังนัน้ ปจจุบนั นีส้ งั คมมนุษย (Human Society) มีแนวโนมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปใน
ดานตาง ๆ อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานวัตถุนยิ ม(Materialism) ทัง้ ในดานการประดิษฐ
คิดคนทางเทคโนโลยี การเพิม่ ปริมาณประชากร การขยายตัวทางวิทยาการ การขยายสังคม
เมือง และปญหาสังคมอืน่ ๆ ทีเ่ ปนผลตอความขัดแยงระหวางสมาชิกสังคม การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม จึงเปนสิง่ ทีค่ วรตระหนัก ควรศึกษา เปนมโนทัศน และเปนวิสยั ทัศน
(Vision) ทีส่ ำคัญประการหนึง่ ของสังคมวิทยา ทีท่ กุ สวนงานจะตองศึกษาและแกปญ
 หาของสังคม
ตอไป อยางไมมที สี่ นิ้ สุด
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมลา (Cultural Lag) เปนปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ในสังคมทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลง ยิง่ สังคมมีการเปลีย่ นแปลงมากเพียงใด ก็ยอ มมีภาวะของวัฒนธรรมลาเกิด
ขึน้ เทานัน้ ถาหากการแกไขภาวะวัฒนธรรมลา จะกระทำโดยการปดกัน้ กับสังคมภายนอก เพือ่
สกัดกัน้ การแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Diffusion) ก็จะมีผลใหสงั คมนัน้ หยุดนิง่ ขาดความเจริญ
การแกไขความไมสมดุลของการเปลีย่ นแปลงภายในสังคม จึงทำใหกระทำไดโดยการวางแผน
สังคม (Social Planning) ซึง่ เปนการควบคุมการเปลีย่ นแปลงใหเปนไปอยางมีขนั้ ตอนตาม
ทิศทาง หรือจุดหมายทีก่ ำหนดไว ซึง่ จะทำใหลดภาวะวัฒนธรรมลาไดมากขึน้ ดังนัน้ การวาง
แผนสังคม จึงเปนวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการทำใหการเปลีย่ นแปลงในสวนตางๆ ของสังคมมีความ
สมดุลกัน ซึง่ มีความสำคัญยิง่ ในทุกยุคทุกสมัย ปญหาตางๆ ก็จะลดนอยลง สังคมไทยก็จะสงบ
พบกับความสุขตลอดไปชั่วกาลนาน

