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สังคม e เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กบั        
มนุษย์หลายคน

สังคม e การอยู่ร่วมกนั มวีถิีชีวติด าเนินชีวติทศิทางเดยีวกนั
สังคม e ทศันคติ การยอมรับ ความคดิเห็นร่วมกนั
สังคม e ความสนใจพฤติกรรมทางสังคมทุกด้าน

สังคมไทย Thai Society



สังคมไทย หมายถึง กลุ่มชน หรือกลุ่มชนชาติท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในดินแดน
ประเทศไทย  ภายใตข้นบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย  มีเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมท่ีโดดเด่นแตกต่างจากสังคมอ่ืนๆไดแ้ก่  ภาษาพดู  ภาษาเขียน  
การแต่งกาย  ความเช่ือ  มารยาท  อาหาร  มีพระพทุธศาสนาและหลกัธรรม
ทางศาสนาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต



๑) ความหมายของสังคม 
สังคม (Society) ค าในภาษาบาลี แยกออกเป็น ๒ ค า คือ

สัง แปลวา่ ดว้ยกนั พร้อมกนั 
คม แปลวา่ ไป, ด าเนินไป 
เม่ือน าค าสองค ามารวมกนัสงัคม แปลวา่ไปดว้ยกนั, ไปพร้อมกนันกัวชิาการให ้ 
ความหมายของสงัคมไวด้งัน้ี 

สงัคม คือ การท่ีมนษุยพวกหนึ่งๆ 
ท่ีมีอะไรสว่นใหญ่เหมือนหรือ
คล้ายคลงึกนั เช่น ทศันคติ 
คณุธรรม ธรรมเนียมประเพณี 
ได้มาอยู่ร่วมกนัด้วยความรู้สกึว่า
เป็นพวกเดียวกนั มีความสมัพนัธ์
กนัและมาอยู่ในเขตเดียวกนัอย่าง

ถาวร 

สงัคม หมายถึง กลุม่คนที่ร่วมกนั
ในอาณาบริเวณท่ีมีขอบเขต
ก าหนด มีความสมัพนัธ์อนัเกิด
จากการประพฤติปฏิบตัิต อกนั มี
ความรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

และยอมรับแบบแผนและ
กฎเกณฑ์อย่างเดียวกนัว่าเป็นวิธี
ท่ีเหมาะสมถกูต้องของกลุม่



สังคมของ...

สัตว์ คน มนุษย์

-ส่ิงมีชีวติ
เคล่ือนไหวได้
-มีความรู้สึกนึกคิด
-มีการตดัสินใจ
-มีสญัชาติญาณรับรู้
-มีรูปร่าง 
กรรมพนัธ์ุ











-มีจิตวญิญาณ
-มีสมองมากกวา่สตัว์
-มีความรู้สึก
รับผดิชอบชัว่ดี 
แยกแยะได้















สูงกวา่จิตท่ีพฒันาแลว้
- เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าใน
สงัคม



๑) การมีอาณาบริเวณที่แน่นอน 
(Territory) 

๒) การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
(Group Living)

๓) การรู้ว่าใครเป็นพวกของตน
หรือไม่ (Discrimination)

๔) การมีความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์กัน (Relation

and Interaction)

๕) การมีการแบ่งหน้าที่ ท างาน
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ 

(Division of Labour)



องคป์ระกอบของสงัคมมนุษยน์กัวชิาการดา้นสงัคมศาสตร์ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี
๑) การมีอาณาบ ริเวณทีแ่น่นอน (Territory) หมายถึง เม่ือคนมาอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มจะตอ้งมีดินแดนหรือมีอาณาบริเวณท่ีมีขอบเขตใหรู้้กนั
ภายในสังคมวา่ ดินแดนหรืออาณาบริเวณของตนมีขอบเขตแค่ไหน 
ตรงไหนท่ีไม่ใช่ดินแดนหรืออาณาบริเวณของตน  เช่น การแบ่งอาณาเขต
จงัหวดัต่างๆ สังคมมหาวทิยาลยั สังคมเดก็หอพกัหญิง-ชาย

องค์ประกอบ ของสังคม 



๒) การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม (Group Living) หมายถึง ลกัษณะการ
ด ารงชีวิตของมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นสัตวส์ังคม เพื่อประโยชน์แห่งการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็นปึกแผน่ โดยธรรมชาติของมนุษยมี์
ลกัษณะน้ีอยูแ่ลว้ คือชอบอยูร่วมกนั ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม 
(social animal) เช่น กลุ่มนกัศึกษาแพทย ์ กลุ่มคนขบัรถแทก๊ซ่ี



๓) การรู้ว่าใครเป็นพวกของตนหรือไม่ (Discrimination) 
หมายถึง สมาชิกของสงัคมเดียวกนัสามารถท่ีจะทราบไดว้า่ใครเป็น
พวกเดียวกบัตน และใครไม่ใช่พวกเดียวกบัตน เช่น ในสงัคมชนบทท่ี
มีสมาชิกของสงัคมขนาดเลก็ รู้จกักนัเป็นอยา่งดี ซ่ึงตรงขา้มกบัสงัคม
เมือง 



๔) การมีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์กนั (Relation and 
Interaction) หมายถึง การท่ีบุคคลมาอยูร่วมกนัจ าเป็นจะตอ้งมี
สมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น ลูกนอ้ง-เจา้นาย คู่รัก เพื่อนฝงู 
แต่ถา้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือปฏิสมัพนัธ์กนัจะเรียกวา่สงัคมไม่ได ้
เป็นตน้ 





๕) การมีการแบ่ งหน้าทีท่ างานอย่างเป็นกจิจะลกัษณะ 
(Division of Labour) หมายถึง การจดัสรรภารกิจใหส้มาชิกท าตาม
ความรู้ความสามารถ และความถนดัอยา่งเป็นระบบและเป็นทีม
สมาชิกท่ีอยูร่่วมกนัภายในสงัคมจะตอ้งมีการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัของสมาชิกดว้ย  เช่น ในประเทศไทยคุณจบหมอมาคุณ
ตอ้งไปรักษาคนไข ้คุณจบครูคุณไปสอนเดก็ใหมี้ความรู้ คุณจบ
การตลาดคุณไปท างานในองคก์รใหญ่ๆเพื่อพฒันาเศรษฐกิจประเทศ  
เป็นตน้



๖) มีบ รรทดัฐานคล้ายคลงึกนั (Social Norms) หมายถึง สมาชิก
ในสงัคมนั้น ตอ้งมีมาตรฐานในการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะในเร่ืองกฎเกณฑ ์ค่านิยม ความเช่ือ และ
วฒันธรรมประเพณี  เช่น ความคิดท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆคลา้ยๆกนั เห็น
เร่ืองผดิ ชอบ ชัว่ ดี สอดคลอ้งหรือเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ท่ีเรามกัจะ
ไดย้นิบ่อยๆวา่ ……คนส่วนใหญ่คิดวา่ …………นัน่เอง





ในการศึกษาสงัคมมนุษย ์โดยเฉพาะการแบ่งประเภทของ
สงัคมนั้น นกัวิชาการไดแ้บ่งไวห้ลายอยา่งดว้ยกนั โดยอาศยั
หลกัเกณฑส์งัคมท่ีแตกต่างกนัเป็นตวัตดัสินในการแบ่งประเภท
สงัคม ดงัน้ี 

๑) การแบ่ งตามลกัษณะขั้นความเจริญทางเศรษฐกจิ แบ่ง
ออกเป็น ๕ ประเภท คือ 

ประเภทสังคมมนุษย์ 



๑) การแบ่ งตามลกัษณะขั้นความเจริญทางเศรษฐกจิ แบ่ง
ออกเป็น ๕ ประเภท คือ 

สังคมทีม่ีระบ บ เศรษฐกจิแบ บ ดั้งเดิม (Traditional Society) 
สังคมเตรียมการพฒันา (Precondition for Take-off)
สังคมเข้าสู่กระบ วนการพฒันา (Take-Off Stage)
สังคมทะยานเข้าสู่ภาวะของความอุดมสมบู รณ์ (Drive to 

Maturity Stage)
สังคมอุดมสมบู รณ์ (Stage of High Mass Consumption)



(๑)สังคมทีม่ีระบ บ เศรษฐกจิแบ บ ดั้งเดมิ (Traditional Society) 
เป็นสังคมดั้งเดิมท่ีมนุษยผ์กูพนัอยูก่บัจารีตประเพณีเป็นอยา่งมาก ผลผลิต
จึงมีนอ้ย ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมท่ีส าคญัท่ีสุด 



(๒) สังคมเตรียมการพฒันา (Precondition for Take-off) 
เป็นระยะท่ีสังคมไดมี้การติดต่อคา้ขายกบัสังคมภายนอกมากข้ึน สถาบนั

ทางสังคมเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัอยา่งชดัเจน มีการขยายตวัเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการผลิต โดยน าน าเทคนิควธีิการใหม่ๆ มาใชม้ากข้ึน 



(๓) สังคมเข้าสู่กระบ วนการพฒันา (Take-Off Stage)
เป็นระยะท่ีสังคมมีการต่ืนตวัดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การศึกษา โดยภาคอุตสาหกรรมไดรั้บความสนใจมากเป็น
พิเศษ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 



(๔) สังคมทะยานเข้าสู่ภาวะของความอุดมสมบู รณ์ (Drive 
to Maturity Stage)

เป็นผลจากสงัคมท่ีขยายตวัข้ึน ท าใหค้วามเป็นอยูข่อง
สมาชิกในสงัคมมีความสะดวกสบายมากข้ึน มีการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยต่ีางๆ การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  



(๕) สังคมอุดมสมบู รณ์ (Stage of High Mass Consumption)
เป็นสังคมท่ีสมาชิกในสงัคมมีมาตรฐานการครองชีพสูงมาก มี

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีคุณภาพสูงคอยอ านวยความสะดวก วิถีชีวิตส่วนใหญ่
มีส วนเก่ียวขอ้งอยูก่บัเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งมาก ประชาชนจะมี
ความรู้สึกมัน่คง 



๒) การแบ่ งตามววิฒันาการของอาชีพ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ 
(๑) สังคมล่าสัตว์และเกบ็ ของป่า (Hunting and Gathering Society)
เป็นสังคมท่ีมนุษยอ์าศยัการจบัสัตวแ์ละเกบ็พืชผกัผลไมม้าเป็นอาหาร 

ซ่ึงเป็นสังคมแรกสุดของมนุษยเ์ป็นสังคมขนาดเลก็ มีความสัมพนัธ์กนัแบบปฐม
ภูมิ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั 



(๒) สังคมเลีย้งสัตว์เพ่ือการยังชีพ (Pastoral Society) 
เกิดข้ึนเม่ือประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปีมาแลว้ โดยเร่ิมรู้จกัวิธีการเล้ียงสตัวใ์น

ระยะแรกมีลกัษณะเป็นการเล้ียงสตัวแ์บบเร่ร่อน เพื่อหาแหล่งอาหารและน ้า
ใหก้บัสตัวเ์ล้ียงขนาดของสงัคมใหญ่และ รู้จกัคา้ขายแบบการแลกเปล่ียนกนั 



(๓) สังคมกสิกรรมพืชสวน (Horticultural Society) 
เกิดข้ึนพร้อมๆ กนัสังคมเล้ียงสัตวเ์พ่ือการยงัชีพ โดยเกิดจากมนุษยใ์นสังคม

รู้จกัการเพาะปลูกพืช เร่ิมรู้จกัตั้งหลกัแหล่งเพ่ือการท ามาหากิน สถาบนัการ
ปกครองเร่ิมเกิดข้ึน มีการแบ่งงานกนัท าชดัเจนข้ึน เช่น พอ่คา้ ช่างฝีมือ เป็นตน้ 



(๔) สังคมเกษตรกรรม (Agricultural Society)
เกิดข้ึนเม่ือประมาณ ๖,๐๐๐ ปี มาแลว้ เป็นสังคมท่ีมนุษยรู้์จกั

ผลิตไถและน ามาใชใ้นการเกษตร เรียกกนัวา่เป็นการปฏิวติัเกษตรกรรม
คร้ังแรกของมนุษยส์งัคมเกษตรกรรมจะมีผลผลิตทางเกษตรเพิ่มข้ึนและ
ท าใหเ้กิดการตั้งถ่ินฐานแบบถาวรข้ึน 



(๕) สังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society)
เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศองักฤษเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี ๑๘ 

หรือ เม่ือประมาณ ๒๕๐ ปีท่ีผา่นมา เป็นสงัคมท่ีผลิตส่ิงของดว้ย
เทคโนโลยต่ีาง ๆ แทนแรงงานคนและสตัวท่ี์ใชใ้นสงัคมเกษตรกรรม 
ท าใหเ้กิดผลผลิตเป็นจ านวนมาก 



มนุษยเ์ม่ือไดม้าอยูร่วมกนัเป็นสังคม มีการกระท าต่อกนัทางสังคม เพ่ือความอยู่
รอดและความเจริญของสังคม จ าเป็นจะท่ีตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ีส าคญัไวด้งัน้ี

๑) ก าหนดระเบียบแบบแผนเพ่ือใหค้นในสังคมไดใ้ชเ้ป็นวธีิในการด าเนินชีวิต
ร่วมกนั 

๒) จดัใหมี้การขดัเกลาทางสังคม เพื่อใหผู้ค้นในสังคมปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง
เป็นไปตามบรรทดัฐานของสังคมจะไดอ้ยูร่่วมกนัไดด้ว้ยดี 

๓) สร้างวฒันธรรมและพฒันาวฒันธรรมของสังคมทั้งในวตัถุและวฒันธรรมท่ี
ไม่ใชว้ตัถุ 

หน้าทีส่ าคญัของสังคมมนุษย์ 



๔) ผลิตสมาชิกใหม่ทดแทนสมาชิกเดิมท่ีลม้ตายไป เพ่ือใหส้ังคมด ารงอยูต่่อไป 
๕) ผลิต แจกแจงสินคา้ และบริการ เพื่อสนองความตอ้งการของผูค้นในสังคม 
๖) ใหบ้ริการและสวสัดิการแก่สมาชิกในสังคม เช่น บริการทางดา้นสุขภาพ

อนามยั 
๗) ควบคุมสังคม เพื่อใหผู้ค้นด าเนินไปตามบรรทดัฐานของสังคมและอยูอ่ยา่ง

สันติสุข 
๘) จดัใหมี้การติดต่อส่ือสาร สามารถถ่ายทอดความคิดติดต่อซ่ึงกนัและกนัได้





โครงสร้างของสังคม 
ค ากล่าวท่ีวา่ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการรวมตวักนัอยูเ่ป็นสังคม เพื่อให้

สังคม ด ารงอยูแ่ละเจริญกา้วหนา้ จ าเป็นตอ้งมีหลกัค ้าจุนหรือมีโครงสร้าง ถา้ได้
โครงสร้างท่ีแขง็แรงกจ็ะช่วยใหส้ังคมนั้นเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ประชาชนในสังคมมี
ความเป็นอยูท่ี่ดียิง่ข้ึน แต่ประเดน็ท่ีส าคญั ชีวติของมนุษยใ์นสังคมจะไม่สามารถ
เกิดข้ึนในทางท่ีดีไดถ้า้หากในสังคมนั้นปราศจากความยติุธรรม 



โครงสร้างของสงัคม ซ่ึงประกอบไปดว้ย

๑. องค์การ
สังคม 

๒. สถาบัน
ทางสังคม 

๓. 
วัฒนธรรม



โครงสร้างของสังคม ซ่ึงประกอบ ไปด้วย
๑. องค์การสังคม (Social Organization) ไดแ้ก่ กลุ่มคนประเภทต่างๆ ท่ีมี

สถานภาพและบทบาทแตกต่างกนั 
๒. สถาบ ันทางสังคม (Social Institution) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของวฒันธรรม

ในการอยูร่วมกนั เช่น กฎระเบียบของสังคม เพ่ือใหส้มาชิกปฏิบติัตาม
๓. วฒันธรรม (Culture) ไดแ้ก่ แบบแผนขนมธรรมเนียมประเพณี และวถีิชีวิต 

ซ่ึงแต่ละสถาบนัสังคมอาจจะไม่เหมือนกนั ซ่ึงปัจจยัอาจเรียกวา่ ‚กฎกระทรวง ขอ้บงัคบั
หรือระเบียบ เป็นตน้ จึงกล่าวไดว้า่ โครงสร้างของสังคม เกิดจากท่ีคนตั้งแต่สองคนข้ึน
ไปมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ภายใตจ้ารีตประเพณี และวถีิชีวติเดียวกนั เพ่ือสร้างบรรทดัฐาน
ท่ีดีงามภายในกลุ่ม ซ่ึงเรียกวา่วฒันธรรม บุคคลกบัวฒันธรรมจึงเป็นองคป์ระกอบของ
โครงสร้างทางสังคม 



สังคมไทย 

สังคมทีร่วมชนทุกกลุ่ม ทุกเช้ือชาติ
ศาสนาและวฒันธรรมไว้ด้วยกนัโดยมี
วฒันธรรมเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวติ



ลักษณะสังคมไทย



เคารพและเทดิทลูพระมหากษัตริย์

ศูนย์รวมใจ คนไทยทัง้ชาติ



สังคมทีค่นส่วนใหญ่นับ ถือพระพทุธศาสนา

พระพุทธศาสนา                       
เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
ประเพณี และเป็นแนวทาง

ในการด าเนินชีวิต



วฒันธรรมไทย

วฒันธรรมไทย เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามท่ีดีมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น 
สร้างเอกลกัษณ์ความกลมเกลียวกนัในการสร้างระเบียบ วนิยั ความเรียบร้อย ความกา้วหนา้ของ
ชาติไทย และวถีิชีวติท่ีดีโดยยดึหลกัของศาสนาอนัมีศีลธรรมของประชาชน วฒันธรรมท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางคติธรรม เนติธรรม สหธรรม วตัถุธรรม วฒันธรรมทางภาษาและวรรณคดี
วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรมทางจิตใจ วฒันธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมทางสุนทรียะ



ผลการประกวดภาพถ่ายทางวฒันธรรม “อารยะ...วฒันธรรมไทย” ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ รมราชกมุารี

รางวลัชนะเลศิ
นายสัญชยั ลุงรุ่ง ช่ือภาพ เมรุนกหสัดีลิงค์



รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ  ๑
นายกิจชภณ ปฏิวงศไ์พศาล ช่ือภาพ เชิดชูไทย



รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ  ๒
นายปกรณ์ ชุณหสวสัดิกลุ ช่ือภาพ ช่ืนชม



วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีคนในสงัคมใดสงัคมหน่ึงเห็นวา่ดีแต่ในอีกสงัคมหน่ึงอาจเห็น
วา่ไม่ดีไม่เหมาะสมกไ็ด ้วฒันธรรมเหล่าน้ีกจ็ะเป็นปัจจยัท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัหรือสร้างความเขา้ใจผดิต่อกนัได ้เช่น วฒันธรรมทางภาษา วฒันธรรมทาง
จิตใจ วฒันธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี



บทบาทและหน้าทีข่องเยาวชน ท่ีมีต่อสงัคมและประเทศชาติ โดยเนน้จิตสาธารณะ เช่น การ
มีความเคารพในกฎกติกาของสงัคม ปฏิบติัตนตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมและมีความ
รับผดิชอบในกิจกรรมทางสงัคม การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การมี
ส่วนร่วมในการรักษาสาธารณประโยชน์



A : การแต่งกายของ "เซเลบ ” การผลติซ ้าของส่ือ
และความเบ ี่ยงเบ นทางวฒันธรรม

B : ความอยู่รอดของภาษาไทยในยุคดิจิตอล

C : การแต่งกายแบ บ ไทย...ในบ ริบ ทของการ
เปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

วเิคราะห์บ ทความ จากกระทรวงวฒันธรรม




