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สงัคมและวฒันธรรม(Society and Culture) เปนของคกูนั เกดิข้ึนและมกีารวิวฒันา

การไปพรอมๆ กนั สงัคมไมอาจจะดำรงอยไูดโดยปราศจากวฒันธรรม(Culture) และทำนอง
เดยีวกนั วฒันธรรมกไ็มอาจจะดำรงอยไูดโดยปราศจากสงัคมดวยเชนเดยีวกนั เพราะวฒันธรรม
เปนสิง่ททีำใหสงัคมมนษุยแตกตางไปจากสงัคมหรอืชวีติของสตัว ทัง้นีเ้พราะมนษุยเปนผสูราง
วฒันธรรม แตสตัวไมสามารถสรางวฒันธรรมได

 ๑

แมวาสงัคม(Society) จะมกีระบวนการถายทอดวฒันธรรมไปสสูมาชกิใหมทีเ่รยีกวา
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมกต็าม  แตในความเปนจรงิแลว ไมมสีงัคมใดเลยทีส่มาชกิจะ
ยดึถอืแบบอยางการดำเนนิชวีติตามวฒันธรรมทกุอยางได สงัคมจะตองมกีารเปลีย่นแปลง แม
วาอตัราการเปลีย่นแปลงและทศิทางในการเปลีย่นแปลงของแตละสงัคมจะแตกตางกันกต็าม
ตวัอยางงายๆ เชน เราไมสามารถอานและตคีวามภาษาไทยในสมยัพอขนุรามคำแหงไดอยาง
คลองแคลวได ภาษาของทกุชาติ จงึมกีารเปลีย่นแปลงไปทลีะเลก็ละนอยอยางตอเนือ่งกนั  ซึง่
แสดงใหเหน็ชดัวา การเปลีย่นแปลงจะตองเกดิข้ึนแกทกุ ๆ สงัคมเสมอ
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วทิยาลยั, ๒๕๓๗)



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต234

ในสงัคมมนษุย อาจจำแนกการเปลีย่นแปลงออกเปน ๒ สวน คอื การเปลีย่นแปลง
ทางสงัคมกบัการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม แมวาการเปลีย่นแปลงทัง้สองสวนนี ้ จะมคีวาม
เกีย่วของกนัอยางมาก แตมลีกัษณะทีแ่ตกตางกนั การเปลีย่นแปลงทางสงัคม มงุถึงการเปลีย่น
แปลงทางโครงสรางของสงัคม และระบบความสมัพนัธระหวางสมาชกิในสงัคม เชน การเปลีย่น
แปลงโครงสรางอายุของประชากร ระดับการศึกษาของประชาชน และอัตราการเพ่ิมของ
ประชากร เปนตน

การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม  มกัเนนการประดษิฐของสงัคม ทัง้ทีเ่ปนการประดษิฐ
ทางวัตถุและไมใชวัตถุ เชน ภาษา ศิลปะ ศีลธรรม ดนตรี การเลนอันเปนประเพณี
ตางๆ รวมถงึความร ูความเชือ่ คานยิม และบรรทดัฐานทางสงัคม ดงันัน้ จะเหน็ไดวา การ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมนัน้ จะมคีวามเกีย่วของระหวางกนั เชน การประดษิฐ
ยอมมผีลกระทบตอระบบความสมัพนัธของสมาชกิในสงัคม  การผลตินวตักรรมทางการศกึษา
ทำใหสามารถใชระบบมหาวทิยาลยัเปด (Open University) และมผีลใหความสมัพนัธระหวาง
ผเูรียนกบัผสูอนเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ในทางตรงขามการสรางระบบสงัคมใหม ยอมทำให
เกดิความจำเปนทีจ่ะตองประดษิฐสิง่ใหม เพือ่สนองตอระบบสงัคมนัน้ เชน ในระบบเศรษฐกจิ
ของสงัคมเมอืง ทีส่ตรเีลีย้งครอบครวัรวมกับสามทีำใหเกดิความจำเปนในการประดษิฐเครือ่ง
ซกัผา อาหารกระปอง เครือ่งดดูฝนุ เพือ่ลดภาระของคสูมรส เปนตน

แมวาการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมนัน้ จะนำการเปลีย่นแปลงมาสสูงัคม
เชนเดยีวกบัพฤตกิรรมรวมหม ูแตการเปลีย่นแปลงของทัง้ ๒ สิง่นีก้ไ็มเหมอืนกนั การเปลีย่น
แปลงทางสงัคมและวฒันธรรมเปนกระบวนการตอเนือ่งทีไ่มสิน้สดุ  และมผีลตอแบบแผนการ
ดำเนนิชวีติของสมาชกิโดยสวนรวม  อยางไรก็ตาม พฤติกรรมรวมหมอูาจจะเปนสวนหนึง่ ที่
กระตนุใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  แตมกีารเปลีย่นแปลงอกีมใิชนอยที่
เกดิขึน้ในชวีติประจำวนั โดยไมจำเปนจะตองเกดิจากพฤติกรรมรวมหมมูาเปนตวัเรง  เชน การ
เปลีย่นแปลงทางศลิปกรรม ความร ูและการประดษิฐ เปนตน
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⌫
เราอาจจำแนกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมออกเปน ๓ รูปแบบ

ดงันี ้๒

๑. การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ (Revolution) ซึ่งหมายถึงความพยายามที่
จะเปลีย่นแปลงโครงสรางของสถาบนัสวนใหญในสงัคม รวมถงึการเปลีย่นแปลงคานยิมสำคญั
ของสงัคม อยางรนุแรงและรวดเรว็ เชน การเปลีย่นแปลงทางสงัคมของไทยจากระบอบการ
ปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย มาเปนการปกครองแบบประชาธปิไตย ในสงัคมไทยเมือ่
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึง่เปนผลกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม
การศกึษา รวมถงึคานยิมในการดำเนนิชวีติของคนไทยอยางมาก และการเปลีย่นแปลงการ
ปกครองในสหภาพโซเวยีต กเ็ปนตวัอยางทีช่ดัเจนของการเปลีย่นแปลงสงัคมและวฒันธรรม
โดยการปฏวิตัิ

อยางไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงโดยการปฏวิตั ิกไ็มจำเปนทีค่นในสงัคมจะตองถกูกดข่ี
ขมเหงจากชนชัน้ผปูกครองเสมอไป  เพราะวายงัมปีระเทศอกีมากทีม่กีารเปลีย่นแปลงในรปู
แบบนี ้โดยปราศจากวกิฤตการณของความโหดรายทารณุ  การปฏบิตัมิกัเกิดข้ึนในกรณทีีส่มาชกิ
เกดิความรสูกึไมพงึพอใจตอสภาวะในสงัคมของตน เมือ่เปรยีบกบัความเปนอยใูนอดตี หรอืเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัสงัคมอืน่  ความรสูกึเชนนีเ้รียกวา Relative  Deprivation อนัเปนความรสูกึ
ทีต่องการขจดัสภาวะทีเ่ปนอย ูเมือ่เกดิความรสูกึเปรยีบเทยีบกบัสภาวะของอดตี หรอืของสงัคม
อืน่ๆ อนักอใหเกิดการลงมอืกระทำการเปลีย่นแปลงอยางจรงิจงั

ดงันัน้  เราจะเหน็เสมอวา  การเปลีย่นแปลงเชนนี ้มกัเกดิโดยชนชัน้ระดบัต่ำ  เชน
จากกลมุชาวนา  กรรมกร  หรอืสามญัชน ซึง่ถกูลดิรอนผลประโยชน  หรอืเปนฝายเสยีเปรยีบ
จากโครงสรางเดมิของสงัคม การเกดิวกิฤตการณทีร่นุแรงอนันำไปสกูารปฏวิตันิัน้ จงึมใิชมลู

๒ เอกสารการสอนชดุวชิา การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม, มนษุยกบัสงัคม, นนทบรุี
: สำนกัพมิพมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๓๓), หนา ๑๗๒-๑๗๖.
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เหตทุีแ่ทจรงิ  แตสาเหตทุีส่ำคญัคอื ความรสูกึไมพอใจตอโครงสรางเหลานัน้ ทีท่ำใหกลมุคนรสูกึ
ถกูเอารดัเอาเปรยีบ หรอืมคีวามไมเทาเทยีมกนักบัสมาชกิคนอืน่ๆ ในสงัคม เชนการปฏวิตัใิน
สงัคมไทยทีเ่กดิขึน้ เมือ่วนัที ่๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะ คมช. เปนตน

นกัสงัคมวทิยา (Socialist) ทีม่อีทิธพิลตอแนวความคดิ ทีเ่กีย่วกบัรปูแบบการเปลีย่น
แปลงทางสงัคมและวฒันธรรมโดยการปฏวิตันิี ้ ไดแก คารล  มารกซ (Karl Max) ๓  เขาได
เนนความสำคญัของ Relative Deprivation อนัเปนสิง่นำไปสกูารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรม โดยชีใ้หเหน็วา ในสงัคมทนุนยิมนัน้ กรรมกรจะมคีวามสขุกบัชวีติในเมอืงตราบจน
กลมุคนดงักลาวเร่ิมเปรยีบเทยีบตนเองกบัชนชัน้อืน่ของสงัคม  และเริม่ตระหนกัวา ตนเองเปรยีบ
เสมอืนวตัถทุีถ่กูใชประโยชนซึง่ควรแสวงหาแนวทางทีด่ขีึน้ โดยการเปลีย่นระบบโครงสรางของ
สงัคม ซึง่แสดงวา  กรรมกรไดเกดิ Relative  Deprivation นัน้เอง

อยางไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงโดยการปฏวิตันิี ้  ยงัจะตองใชระยะเวลายาวนานใน
การปรับปรุงโครงสรางใหมใหคงที่  เชน การปรับปรุงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตอ
วฒันธรรมใหมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ รวมถึงการเปลีย่นแปลงคานยิมดัง้เดิมของสมาชกิดวย และ
รวมทัง้กระบวนการสือ่สารตาง ๆ เปนตน เชนการเปลีย่นแปลงการปกครองดัง้เดมิของไทย
มาเปนระบอบประชาธปิไตย ตัง้แต ป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ระยะแรกๆ ยงัไมเปนทีย่อมรบั
กัน แตในระยะตอมา ก็เปนที่ยอมรับกันวา ในระยะ ๗๘ ปที่ผานมาถึงปจจุบันนี้ (๒๕๕๓)
โครงสรางทางสงัคม และระบบการปกครองดงักลาว ไดเปลีย่นแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะ
การปฏริปูระบบราชการแผนดนิของรฐับาล พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร ในป พ.ศ.๒๕๔๕ นัน้
ถอืวาเปนการเปลีย่นแปลงทางสงัคมอยางมาก รวมทัง้ระบบเทคโนโลยเีครือ่งมอืสือ่สารตางๆ
เชน คอมพวิเตอร เปนตน

๓ ภาวิดี ทองอุทัย และคณะ, ยุคทองของนักเศรษฐศาตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๒๗), หนา ๑๐๙-๑๓๕.
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๒. การเปลีย่นแปลงโดยการปฏริปู (Reform) หรอืแบบคอยเปนคอยไป (Trends)
ซึง่ หมายถงึการเปลีย่นแปลงรปูแบบการปฏสิมัพนัธระหวางสมาชกิทลีะเลก็ทลีะนอยในระยะ
เวลาอนัยาวนาน นกัสงัคมวทิยา (Socialist) ทีเ่นนการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
ในรปูแบบนี ้คอื เอมลิ  เดอรไคม (Emile Durkheim)๔ ซึง่อธบิายการเปลีย่นแปลงจากสงัคม
แบบ Mechanical  Solidarity อนัเปนสงัคมแบบเรยีบงาย  มวีฒันธรรมทีห่ลอหลอมวถิชีวีติ
และคานยิมของสมาชกิในรปูแบบเดยีวกนัไปสสูงัคมแบบ Organic  Solidarity  ซึง่เปนสงัคม
ทีส่มาชกิมคีวามสมัพนัธกนั  โดยความจำเปนทางหนาทีห่รอืตำแหนงทางสงัคม  การเปลีย่น
แปลงดงักลาว จะมลีกัษณะแบบคอยเปนคอยไปในระยะเวลาอนัยาวนาน

๓. การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำวนั  การเปลีย่นแปลงเชนนีเ้กดิขึน้อยาง
มากในสงัคมมนษุย แตสมาชกิของสงัคมจะสงัเกตไดยาก การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำ
วนัแมจะดเูหมอืนวามอีทิธพิลนอย เนือ่งจากเปนไปโดยทีส่มาชกิไมรตูวั แตกม็คีวามสำคญัตอ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของสมาชกิในสงัคมมใิชนอยทเีดยีวเชน  การศกึษาคนควาหาความ
รใูหม ๆ การประดษิฐสิง่ใหมการเปลีย่นแปลงของเครือ่งแตงกาย ดนตร ีศลิปะ เปนตน

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำวนันี ้  อาจเปนมลูเหตทุีก่อใหเกดิการเปลีย่น
แปลงแบบปฏวิตัหิรอืแบบคอยเปนคอยไปในระยะตอมา  เชน  การเรียกรองสทิธสิตรใีนยโุรป
และสหรฐัอเมรกิารวมทัง้ในแถบทวปีเอเชยี เกดิขึน้เพือ่บทบาทของสตรใีนชวีติประจำวนัเปลีย่น
แปลงไปโดยเกอืบจะไมรตูวั ตราบจนสตรเีริม่ถายทอดปญหาเกีย่วกบัภาระครอบครวัของตนซึง่
กนัและกนั  จงึทำใหเปนแรงผลกัดนัแกสตร ีโดยการเรยีกรองใหเกดิความเทาเทยีมกนัระหวาง
ชายกบัหญงิ  แมวาอนัทีจ่รงิแลว สตรไีดเปลีย่นแปลงบทบาทการดำเนนิชวีติเชนนี ้มาตัง้แต
เกดิปฏวิตัอิตุสาหกรรมแลวกต็าม

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

Horton and Hunt๖ ไดพดูวาการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  จะเกดิ
และกระจายไปในระหวางสมาชกิ  รวมถึงการกระจายไปสสูงัคมอืน่ ๆ ดวย กระบวนการดงั
ตอไปนี้

๑. การคนพบ (Discovery) หมายถงึ การทีส่มาชกิรับรรูวมกนัในขอเทจ็จรงิ ระบบ
หมนุเวยีนของโลหติ เปนตน การคนพบ จงึเปนการสะสมความรขูองมวลมนษุยชาต ิอยางไร
ก็ตาม การคนพบจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงได ก็ตอเมื่อมนุษยไดนำสิ่งที่คนพบนั้นไปปฏิบัติ
จรงิ เชน การคนพบวา ชายกบัหญงิมสีตปิญญาไมแตกตางกัน ยอมเปนผลใหเกดิการเปลีย่น
แปลงกฎหมายโดยใหสทิธเิพิม่ขึน้ และทำใหสถาบนัสงัคมทัง้ปวงปรบัสถานภาพ และบทบาท
สตรใีหเกดิความเสมอภาคกบัชาย

๒. การประดิษฐคิดคน (Invention) เปนการประมวลสิ่งที่คนพบ และสิ่งที่สังคม
เคยนำไปใชใหเกิดประโยชนตางๆ มาสรางเปนสิง่ใหม เชน การประดษิฐรถยนต ยอมเกดิจาก
การนำความรูในเรื่องระบบการเผาไหม เปนพลังงานขับเคลื่อน ระบบเกียร คลัช และสิ่ง
เกีย่วของอืน่ๆ ทีม่ผีคูนพบไวแลวมาประมวลเปนการสรางรถยนต การประดษิฐ จงึเกดิจาก
การสะสมสิง่ทีค่นพบในอดตีมาสรางเปนสิง่ใหม ดงันัน้ การประดษิฐจงึมไิดเกดิจากผหูนึง่ผใูด
โดยเฉพาะ แตเปนผลจากการสะสมทางวฒันธรรมของสงัคม

การประดษิฐแบงออกเปน ๒ ประเภท คอื สิง่ประดษิฐทีเ่ปนวตัถ ุ(Material Inven-
tion) หมายถงึวสัดทุีจ่บัตองสมัผสัได ซึง่เกดิจากสมาชกิในสงัคมเปนผสูรางและสมาชกิรบัรู
รวมกนั กบัสิง่ประดษิฐทีไ่มใชวตัถ ุ (Nonmaterial Inventions หรอื Social Inventions)
ไดแก ระบบความคดิ การสือ่ความหมายดวยสญัลกัษณ เชน ภาษา ตวัอยางของการประดษิฐ
ทีไ่มใชวตัถ ุไดแก ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกจิ ระบบการศกึษา ปรชัญาหรอืความเชือ่

๕ บรรพต วีระสัย และคณะ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน ; การเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมและวฒันธรรม, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพมหาวิทยาลยัรามคำแหง, 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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และคานยิมทางสงัคม ในสมยัปจจบุนั มผีนูำคำวา นวตักรรม (Innovation) มาใช ซึง่หมายถงึ
ผลรวมของการคนพบและการประดษิฐสิง่ใหม นัน่คอื เปนการนำความรแูละสิง่ประดษิฐมาใช
ใหเกดิประโยชนแกสงัคม

๓. การแพรกระจาย (Diffusion) เปนกระบวนการสดุทายของการเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมและวฒันธรรม ซึง่หมายถงึการกระจายวฒันธรรมอนัไดแก สิง่ทีค่นพบและสิง่ประดษิฐ
จากคนกลมุหนึง่ไปสคูนอกีกลมุหนึง่ หรอืจากสงัคมหนึง่ไปสอูกีสงัคมหนึง่ เชน การแพรกระจาย
สิง่อำนวยความสะดวกตางๆ จากสงัคมเมอืงไปสสูงัคมชนบท การแพรกระจายของพระพทุธ
ศาสนาจากอนิเดยี ไปสสูวุรรณภมูปิระเทศ เปนตน ลกัษณะของการแพรกระจาย มดีงันี้

ก. การแพรกระจายเปนกระบวนการสองทาง (Two-way Process) ระหวางผู
แพรกระจายและผรูบั เชน ชาวยโุรปทีจ่บัจองอาณานคิมในทวปีอเมรกิาจะเผยแพรครสิตศาสนา
อาวธุปนเขาไปในกลมุชาวอนิเดยีนแดง และจะรบัวฒันธรรมการปลกูขาวโพด ยาสบู ออย มา
ใชในการเกษตรกรรมของตน การแพรกระจายวฒันธรรม จงึเปนการหยบิยมืวฒันธรรมซึง่กนั
และกนั

ข. การแพรกระจายเปนกระบวนการเลอืกสรร (Selective Process) การทีก่ลมุ
คนหรือสังคมจะรับวัฒนธรรมตางถ่ินที่แพรกระจายเขามานั้น จะเลือกรับเพียงบางสวนเชน
คนไทยรบัวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนาจากประเทศอนิเดยี แตกม็ไิดรบัวฒันธรรมในการแตง
กายและอาหารตามแบบอยางของชาวอนิเดยี ทัง้นีจ้ำเปนทีจ่ะตองเลอืกสรรใหสอดคลองกบั
พืน้ฐานวฒันธรรมของตนดวย

ค. การแพรกระจายนำไปสกูารดดัแปลงแกไขใหม (Modification) ไดแก การ
เปลีย่นแปลงองคประกอบทัง้ ๔ ประการ คอื รปูทรง สวนประกอบ การใชประโยชนและหลกั
การของสิง่เหลานัน้เชน ชาวยโุรปนำยาสบูจากชาวอนิเดยีนแดงไปเผยแพรในสงัคมของตน แต
ไดปรบัปรงุกลองยาสบูจากกระบอกไม เปนกลองยาสบูในรปูทรงทีเ่หมาะสมขึน้ นอกจากนีย้งั
ไดปรบัปรงุยาเสนเปนมวนบหุรีเ่ปนตน ในสงัคมไทยอาจรบัเครือ่งดนตรมีาจากชาตอิืน่ และนำมา
ปรบัปรงุใหเหมาะสมกบัเพลงไทย ในวงการแพทยอาจนำพชืทีช่าวพืน้เมอืงปลกูเพือ่บรโิภคมา
ปรับเปลี่ยนเปนยารักษาโรค
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๔. การปรบัตวั (Adjustment) คอืเปนการปรบัตวัเพ่ือความเปนอยใูนสงัคมไดอยาง
ผาสกุ และเหมาะสมในทกุสถานการณนัน่เองดงัคำวา เขาเมอืงตาหลิว่ตองหลิว่ตาตามสาเหตุ
ของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม

นกัสงัคมวทิยา (Socialist)๗  ใหความสนใจอยางมากตออทิธพิลของการประดษิฐ
คดิคนและการแพรกระจายทางวฒันธรรม ซึง่มผีลตอการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
แตสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมนัน้มมีากมาย แมแตสิง่แวดลอมทาง
ภมูศิาสตรและปจจยัทางชวีวิทยา กม็ผีลทำใหสงัคมเปลีย่นแปลงได อยางไรกต็าม มลูเหตตุางๆ
ทีท่ำใหสงัคมและวฒันธรรมเปลีย่นแปลงพอทีจ่ะจำแนกไดดงันี้

๑. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแกทรพัยากรธรรมชาต ิสภาพดนิฟาอากาศ
สถานทีต่ัง้ของสงัคม สิง่เหลานีจ้ะสนบัสนนุใหเกดิการเปลีย่นแปลง เชน ถาทรพัยากรธรรมชาติ
อดุมสมบรูณ จะชวยใหสงัคมเปลีย่นแปลงไดมากกวา ในสงัคมทีข่าดแคลนทรพัยากรธรรมชาติ
และถาในแหลงใดเกิดความแหงแลงอดอยากยากจน หรอืถาแหลงใดเปนแหลงอดุมสมบรูณกอ็าจ
กอใหเกดิการอพยพจากสงัคมหนึง่ไปยงัอกีสงัคมหนึง่ ทำใหผคูนทีอ่พยพไปจำเปนตองมกีารปรบั
ตวั เพือ่ใหสามารถอยรูวมกบัสงัคมใหมได ในสวนของสถานทีต่ัง้ของสงัคม กจ็ะมผีลตอการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เชนสงัคมทีต่ัง้อยบูรเิวณทางผาน บรเิวณศนูยกลางการคา ยอมมโีอกาส
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดมาก

๒. การเปลีย่นแปลงทางประชากร เชน การกระจายตวัของประชากร และขนาด
ของประชากร ในกรณปีระชากรเพิม่มากข้ึน อาจมผีลตอการตองการทางอาหาร เครือ่งอปุโภค
บริโภค ทำใหเกิดความจำเปนที่ตองมีการผลิตเพ่ิมข้ึน ตองการสิ่งบริการตางๆ เพิ่มมากข้ึน
กจิกรรมอตุสาหกรรมกอ็าจเกดิขึน้ ความสมัพนัธของผคูนกเ็ปลีย่นไป ในสวนของการกระจาย
ตวันัน้ ถามกีารเปลีย่นแปลงในดานการอพยพโยกยาย จากชนบทไปสเูมอืง หรอืจากเมอืงสู
ชนบท กจ็ะกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม เชน ผคูนมคีวามเหน็แกตวัมาก
ขึน้ การตดิตอสมัพนัธกนัมลีกัษณะเปนทางการมากขึน้ กลมุปฐมภมูมิคีวามสำคญันอยลง

๗ บรรพต วีระสัย และคณะ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน : การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม, หนา ๓๒๗-๓๒๙.
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๓. การอยโูดดเดีย่วและการตดิตอกนั สงัคมทีม่กีารตดิตอกบัสงัคมอืน่ จะมกีาร
เปลีย่นแปลงอยตูลอดเวลา และเปนไปไดเรว็กวา การติดตอสมัพนัธกนัอาจมหีลายรปูแบบ เชน
การเดนิทางไปมาหาสกูนั การสือ่สารการโฆษณาประชาสมัพนัธ การบงัคบัทางการเมอืง ฯลฯ
ขอนาสงัเกตอยางหนึง่ทีเ่ปนปรากฏการณทางสงัคมคอื ถาสงัคมใดมคีวามเจรญิกาวหนาในการ
สือ่สารคมนาคม สงัคมนัน้มกัจะเปนศนูยกลางของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
อยางมาก

๔. ระบบชนชัน้ สงัคมทีม่กีารจำกดัชนชัน้ จะไมคอยมกีารเปลีย่นแปลงและสงัคม
ทีย่ดึถอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ เปนผนูำและมคีวามสำคญัสงูสดุ หรอืสงัคมยกยองผอูาวโุสกจ็ะไม
คอยมกีารเปลีย่นแปลงเชนกนั ในทางตรงกนัขาม ถาสงัคมใหความสำคญัในแตละบคุคล หรอื
ยอมรบันบัถอืในความสามารถของแตละบคุคล  กย็อมกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงไดงายกวา

๕. ทศันคตแิละคานยิม ในสงัคมทีย่ดึมัน่ในสิง่เดมิๆ เชน ยกยองบชูาบรรพบรุษุ
ชืน่ชมในอดตีของตน และการเชือ่ฟงผอูาวโุส การเปลีย่นแปลงจะเปนไปอยางชาๆ เพราะเขา
อาจมคีวามรสูกึวา แนวปฏบิตัเิดมิเปนบรรทดัฐานทีส่ำคญัทีด่ทีีส่ดุ ถกูตองทีส่ดุ และยดึถอืเปน
คมัภรีเปนสรณะ

๖. ความเลง็เหน็ความจำเปน ถาคนในสงัคมนัน้ มองเหน็ความจำเปนทีจ่ะตอง
เปลีย่นแปลง กจ็ะนำไปสกูารจดัหาสิง่ของนัน้ ๆ เชน เมือ่การคมนาคมขนสง ไมอาจบรกิาร
ประชาชนไดอยางด ี กอ็าจเกดิระบบขนสงมวลชนขึน้ หรอืเมือ่มกีารขยายเมอืงทำใหผคูนเกดิ
ความจำเปน จะตองมีการสาธารณสุข การสาธารณูปโภค ฯลฯ หรือเมื่อมีโรงงานอุตสาห
กรรมมากขึน้ อาจจะตองมกีารจดัโรงงาน กฎหมายโรงงาน และสิง่อำนวยความสะดวกอืน่ๆ
ตามมา

๗. นโยบายรฐัและผนูำสงัคม ในสงัคมใด ถาผนูำมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุใหมกีาร
เปลีย่นแปลง เพือ่ทำใหประเทศเจรญิกาวหนา สงัคมหรอืประเทศนัน้กเ็ปลีย่นไปอยางรวดเร็ว
ตามเปาหมายและนโยบายนัน้ นโยบายของผนูำนัน้จงึมสีวนสำคญัในการเปลีย่นแปลงดานตางๆ
มาก

๘. ระดบัความรแูละเทคโนโลย ีถาสงัคมนัน้มผีมูคีวามรคูวามสามารถ กส็ามารถ
ทีจ่ะประดษิฐคดิคนสรางสิง่ของเครือ่งใช และแบบแผนในการจดักจิกรรมตาง ๆ ซึง่ทำใหเกดิ
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ดงัเชน เมือ่มนษุยมคีวามรเูกีย่วกบัอเีลก็ทรอนกิส
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ถงึระดบัหนึง่ กส็ามารถจะประดษิฐเครือ่งมอืสือ่สารหรอืคอมพวิเตอร หรอืเมือ่มคีวามรเูกีย่ว
กบัเรือ่งการแตงตวัของสารกมัมนัตภาพรงัสถีงึระดบัหนึง่ กส็ามารถสรางระเบดิปรมาณไูดสำเรจ็

๙. ความลาทางวฒันธรรม เมือ่วฒันธรรมดานใดดานหนึง่ลาหลงักวาอกีดานหนึง่
กจ็ะทำใหคนเราจำเปนตองปรบัตวั เพือ่ใหวฒันธรรมทัง้สองประเภทใชประโยชนในการดำเนนิ
ชวีติได อยางเชน ถามเีครือ่งจกัรแตใชไมเปน ผคูนกย็อมตองขวนขวายหาวธิกีารทีจ่ะเรยีนรู
เพือ่ใชเครือ่งจกัรใหเกดิประโยชน

๑๐. ปจจยัทางเศรษฐกจิ เนือ่งจากมนษุย มคีวามตองการอาหาร และปจจยัอืน่ๆ
ในการดำรงชวีติ และตองการในสิง่นัน้ๆ อยางไมสิน้สดุ ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงเนือ่งจากความ
ตองการทางเศรษฐกจิจงึเกดิขึน้ นอกจากนัน้ ปญหาการเพิม่ขึน้หรอืลดลงทางเศรษฐกจินัน้ ยอม
มผีลตอการเปลีย่นแปลงดวย

๑๑. ปจจยัทางอดุมการณ เชน เพือ่ตองการใหสงัคมของตน เปนสงัคมอตุสาหกรรม
หรอืสงัคมทหาร กจ็ะกอใหเกิดการเตรยีมปจจยัพืน้ฐาน เพือ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมไปตาม
เปาหมายตามอดุมการณของสงัคมนัน้ดวย

⌫
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในแตละสงัคมนัน้ ยอมมอีตัราการเปลีย่นแปลง (The Rate

of Change) ทีแ่ตกตางกนัไป ทัง้นีอ้าจสรปุไดวา เกดิจากปจจยัหลายประการ เชน๘

๑. สิง่แวดลอมทางกายภาพ เชน  ในบางสงัคมอาจมทีรพัยากรธรรมชาต ิและ
สภาพภมูปิระเทศหรอืภมูอิากาศทีเ่หมาะสม  ทำใหอตัราการเปลีย่นแปลงเปนไปอยางรวดเรว็
กวาสงัคมทีข่าดสิง่แวดลอมทางธรรมชาตทิีเ่หมาะสม

๒. การเปลีย่นแปลงทางโครงสรางประชากร ไดแก การเปลีย่นแปลงขนาดหรอื
การกระจายตวัของประชากร  ซึง่มผีลตอการเปลีย่นแปลงในสิง่อืน่ตามมา เชน การปรบัปรงุ
เทคนคิทางการเกษตร การขยายเมอืง  การเปลีย่นแปลงในระบบของสถาบนัสงัคม  เปนตน

๘ สพุตัรา สภุาพ, สงัคมวทิยา, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพไทยวฒันาพานชิ, ๒๕๑๖), หนา
๑๔๑.
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๓. การติดตอกบัสงัคมภายนอก สงัคมเปด (Open Society) นัน้ ยอมมอีตัรา
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในอตัราสงูกวาสงัคมปด (Close Society) สงัคม
เมือง (Urban Society) ซึง่ตดิตอกบัสงัคมอืน่ไดงาย  จงึมอีตัราการเปลีย่นแปลงสงูกวา สงัคม
ชนบท อารยธรรมโบราณ จงึมกัจะเกดิขึน้ในดนิแดนทีเ่ปนศนูยกลางของการคมนาคมขนสง

๔. โครงสรางทางวฒันธรรมดัง้เดมิของสงัคม อตัราการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
และวัฒนธรรม ยอมขึ้นอยูกับโครงสรางและวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคม สังคมที่เปน
ประชาธปิไตย ยอมมกีารเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติประจำวนัของสมาชกิ ในอตัราสงูกวา สงัคม
แบบคอมมวินสิตหรอืเผดจ็การ  สงัคมทีส่มาชกิมคีวามผกูพนัสงู  ยอมมอีตัราการเปลีย่นแปลง
ต่ำกวาสงัคมทีส่มาชกิมรีะบบความผกูพนัอยางหละหลวม ดงันัน้  สงัคมซึง่ประกอบดวยกลมุ
คนทีแ่ตกตางกนัในทางวฒันธรรม จงึมกีารเปลีย่นแปลงไดงายกวา สงัคมทีย่ดึถอืวฒันธรรม
เปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

๕. ความจำเปนทางสงัคม  การเปลีย่นแปลงจะมอีตัราสงู เมือ่สมาชกิในสงัคม
รบัรวูา สิง่ดงักลาวเปนสิง่มคีา  และสนองตอความตองการ หรอืความจำเปนของตนและสงัคม
เชน การจดัตัง้โรงงานอตุสาหกรรมในระบบทนุนยิม  ทำใหเกดิความจำเปนตองปรบัปรงุกฎหมาย
แรงงาน การจัดตัง้กลมุสหพนัธกรรมกร การประดษิฐรถยนต ทำใหเกดิความจำเปนตองปรบั
ปรงุผงัเมอืง  การกำหนดกฎหมายการจราจร เปนตน

๖. พืน้ฐานทางวฒันธรรม  หมายความวา  อตัราการเปลีย่นแปลง ยอมขึน้อยู
กบัการสะสมความรแูละเทคนคิวทิยาการของสงัคมนัน้ วามเีพยีงพอหรอืไม เชน การยอมรบั
เครือ่งคอมพวิเตอรเขามาใชในองคกรตางๆ ของสงัคมไทย  ยอมเปนไปอยางเชือ่งชา  เนือ่ง
จากระบบพืน้ฐานในการศกึษาของไทยมไิดปลกูฝงความรใูนเรือ่งนีแ้กนกัเรียนมากอน  การปฏวิตัิ
อตุสาหกรรมในยโุรปตะวนัตกเปนแหงแรก เนือ่งจากประชากรในภมูภิาคนี ้ไดมกีารสะสมความ
รทูางวทิยาศาสตรไวอยางเพียงพอ
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⌫ 

ในระยะ ๒๐๐ ปทีผ่านมานี ้ ไดเกดิการเปลีย่นแปลงแกสงัคมโลกอยางมาก  ซึง่อาจ
สรปุไดจากผลงานทางวชิาการทีไ่ดมกีารศกึษาไวเปนจำนวนมาก ดงันี้

๑.  การขยายตวัทางเทคโนโลยหีรอืสิง่ประดษิฐตางๆ เราจะสงัเกตไดวา การ
ประดษิฐซึง่มพีืน้ฐานมาจากความเจรญิทางวทิยาการในปจจบุนัไดขยายตวัในอตัราทวคีณูอยาง
รวดเร็ว  โดยวดัไดจากการจดทะเบยีนสิง่ประดษิฐใหมๆ  เชน ในสหรฐัอเมรกิา เมือ่พ.ศ. ๒๓๓๓
มกีารจดทะเบยีนสิง่ประดษิฐเพยีง ๓ ชนดิ แตใน พ.ศ. ๒๓๘๗ ไดเพิม่ขึน้เปน ๗๕๒ ชนดิ  ใน
พ.ศ. ๒๔๔๓  มกีารจดทะเบยีนสิง่ประดษิฐใหม ๒๔,๖๔๔ ชนดิ และใน พ.ศ. ๒๕๑๖ มมีากกวา
๖๕,๐๐๐ ชนดิ สิง่ประดษิฐสวนใหญเกดิในโลกตะวนัตกและแพรกระจายไปในสวนอืน่ ๆ ของ
โลก กอใหเกิดการดดัแปลงและปรบัเปลีย่นใหเหมาะสมกบัสงัคมของตน ซึง่ทำใหเทคโนโลยเีหลา
นัน้ขยายปรมิาณในการประดษิฐสิง่ใหมเปนทวคีณู และนำไปสปูญหาสงัคมตาง ๆ เชน การ
ขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาต ิปญหาสิง่แวดลอม รวมถงึการปรบัตวัของสมาชกิในสงัคมตอ
สิง่ประดษิฐเหลานัน้

๒. การเพิม่จำนวนประชากรโลก  ประชากรในโลกเพิม่ปรมิาณขึน้เปนทวคีณู อนั
เปนผลมาจากความเจรญิทางวทิยาการ การแพทย  และการสาธารณสขุ  ทำใหเกดิการขยาย
ตวัของสงัคมเมอืง  การวางรปูแบบการปกครอง ใหเหมาะสมกบัภาวะประชากรทีเ่พิม่พนูขึน้
รวมถึงปญหาสงัคมอืน่ ๆ  เชน ความอดอยากหวิโหยในประเทศทีก่ำลงัพฒันา  การเกดิสงคราม
และความขดัแยงระหวางประเทศเกีย่วกบัการครอบครองดนิแดน เพือ่กระจายพลเมอืงของ
ตนออกไป  และความใฝฝนของประเทศตาง ๆ ทีจ่ะประสานความรวมมอืกนั  เพือ่แกปญหา
ประชากรรวมกนัระหวางประเทศ

๓. การขยายตวัทางวทิยาการ  ในปจจบุนัสถาบนัการศกึษาไดขยายตวัอยางรวด
เรว็และกวางขวาง  เพือ่สนองตอการขยายตวัทางเทคโนโลยแีละภาวะประชากรของประเทศ
รฐับาลในทกุประเทศ ตองจดัสรรงบประมาณมใิชนอย เพือ่ขยายการศกึษา นอกจากนีใ้นเชงิ

๙ บรรพต วรีะสยั และผจงจติต อธคิมนนัทะ, สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาเบือ้งตน : กระบวน
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพมหาวิทยาลยัรามคำแหง, ๒๕๓๙),
หนา ๓๒๔-๓๒๕.
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วชิาการยงัแบงแยกออกเปนสาขาตางๆ อยางเฉพาะเจาะจง  โดยถอืวาการศกึษาคอืปจจยั
สำคญัของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม (Knowledge is change)

๔. การขยายตวัของสงัคมเมอืง  ความเจรญิทางเทคโนโลย ีและการเพิม่ประชากร
ทำใหเมอืงหรอืนครขยายพืน้ทีอ่อกไปอยางรวดเรว็ และประชากรของประเทศ ตางมงุหวงัจะอยู
ในตวัเมอืง ในป พ.ศ. ๒๔๔๓ มเีพยีงประเทศองักฤษเพยีงประเทศเดยีวทีเ่ปนสงัคมเมอืง แตใน
ปจจบุนัทกุๆ ประเทศ มนีโยบายทีจ่ะพฒันาประเทศ ไปสสูงัคมอตุสาหกรรมและสงัคมเมอืง

๕. ความตงึเครยีดในสถาบนัสงัคม การเปลีย่นแปลงทางวทิยาการเทคโนโลย ีและ
การเพิม่ของประชากร กอใหเกิดผลกระทบ ไปถงึรปูแบบการดำเนนิชวีติของสมาชกิในสงัคม
ซึง่ไมอาจยดึถอืแบบแผนวฒันธรรมหรอืบรรทดัฐานเดมิ ใหบรรลเุปาหมายของตนเอง และสงัคม
ไดอยางสมบรูณ  สถาบนัตางๆ จงึจำเปนตองเปลีย่นแปลงรปูแบบความสมัพนัธ ระหวางสมาชกิ
ในสงัคม ใหเกิดความเหมาะสมตอการดำเนนิชวีติในปจจบุนั เชน  การเสนอกฎหมายตางๆ ไดแก
กฎหมายแรงงาน กฎหมายควบคมุมลภาวะ กฎหมายอาชญากรรม เปนตน

การเปลีย่นแปลง (Change) เปนสิง่ทีเ่กดิขึน้ในทกุๆ สงัคม แมวาสงัคมนัน้ จะตอง
การเปลีย่นแปลงหรอืไมกต็าม ในทางสงัคมวทิยาไดจำแนกการเปลีย่นแปลงออกเปน ๒ สวน
คอื การเปลีย่นแปลงทางสงัคม กบัการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม การเปลีย่นแปลงทางสงัคม
(Social Change) หมายถงึการเปลีย่นแปลงทางโครงสรางของสงัคมและระบบความสมัพนัธ
ระหวางสมาชิกในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในดาน
ความร ูและสิง่ประดษิฐของสงัคมทัง้ทีเ่ปนวตัถแุละไมใชวตัถ ุซึง่ไดแก ภาษา ศลิปะ ศลีธรรม
ดนตร ีประเพณ ีเปนตน

ในสงัคมแตละสงัคมนัน้ ยอมมอีตัราการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตก
ตางกนั เนือ่งมาจากมลูเหตหุลายประการ  การเปลีย่นแปลงในสวนใดสวนหนึง่ของสงัคม ยอม
มผีลกระทบตอสวนอืน่ๆ ของสงัคมและการปรบัตนของสมาชกิตอการเปลีย่นแปลงดงักลาว หาก
การเปลีย่นแปลงในสวนใดสวนหนึง่ เปนไปอยางรวดเร็ว ไมมอีตัราทีส่มดลุกบัสวนอืน่ และไม
สมดลุกบัการปรบัปรงุตนของสมาชกิ ยอมเกดิภาวะทีเ่รยีกวา วฒันธรรมลา (Cultural Lag)
ขึน้ในสงัคม
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ดังนั้น เมื่อกลาวโดยสรุปแลว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในแตละ

สงัคมนัน้ อาจใชระยะเวลายาวนานไมเทากนั และปรมิาณของการเปลีย่นแปลงจะแตกตาง
กนัไป ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ยอมขึน้อยกูบัองคประกอบทีส่ำคญัคอื สิง่แวดลอมทางกายภาพของสงัคม
ลกัษณะโครงสรางของสงัคม ลกัษณะวฒันธรรมพืน้ฐาน อนัไดแก คานยิม คตคิวามเชือ่ ทีส่มาชกิ
ปลกูฝง และถายทอดกนัมา และผลประโยชนทีส่มาชกิจะไดรบัการเปลีย่นแปลงนัน้ นอกจาก
นี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยเรงอื่นๆ เชน บทบาทของผูนำในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงอิทธิพลของ
สือ่มวลชนตางๆ ซึง่มบีทบาทอยางสงูตอการเปลีย่นแปลงในสงัคมปจจบุนั

ดงันัน้ ปจจบุนันีส้งัคมมนษุย (Human Society) มแีนวโนมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปใน
ดานตาง ๆ  อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานวตัถนุยิม(Materialism)  ทัง้ในดานการประดษิฐ
คดิคนทางเทคโนโลย ี การเพ่ิมปรมิาณประชากร การขยายตวัทางวทิยาการ การขยายสงัคม
เมอืง และปญหาสงัคมอืน่ ๆ ทีเ่ปนผลตอความขดัแยงระหวางสมาชกิสงัคม การเปลีย่นแปลง
ทางสงัคมและวฒันธรรม จงึเปนสิง่ทีค่วรตระหนกั ควรศกึษา เปนมโนทศัน และเปนวสิยัทศัน
(Vision) ทีส่ำคญัประการหนึง่ของสงัคมวทิยา ทีท่กุสวนงานจะตองศกึษาและแกปญหาของสงัคม
ตอไป อยางไมมทีีส่ิน้สดุ

อยางไรกต็าม วฒันธรรมลา (Cultural Lag) เปนปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทีม่ี
การเปลีย่นแปลง ยิง่สงัคมมกีารเปลีย่นแปลงมากเพยีงใด  กย็อมมภีาวะของวฒันธรรมลาเกิด
ขึน้เทานัน้  ถาหากการแกไขภาวะวฒันธรรมลา จะกระทำโดยการปดกัน้กบัสงัคมภายนอก เพือ่
สกดักัน้การแพรกระจายทางวฒันธรรม (Diffusion) กจ็ะมผีลใหสงัคมนัน้หยดุนิง่ขาดความเจรญิ
การแกไขความไมสมดลุของการเปลีย่นแปลงภายในสงัคม จงึทำใหกระทำไดโดยการวางแผน
สงัคม (Social Planning) ซึง่เปนการควบคมุการเปลีย่นแปลงใหเปนไปอยางมีขัน้ตอนตาม
ทศิทาง หรอืจดุหมายทีก่ำหนดไว  ซึง่จะทำใหลดภาวะวฒันธรรมลาไดมากขึน้ ดงันัน้การวาง
แผนสงัคม จงึเปนวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการทำใหการเปลีย่นแปลงในสวนตางๆ ของสงัคมมคีวาม
สมดลุกนั ซึง่มคีวามสำคญัยิง่ในทกุยคุทกุสมยั ปญหาตางๆ กจ็ะลดนอยลง สงัคมไทยกจ็ะสงบ
พบกับความสุขตลอดไปชั่วกาลนาน


