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คานิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพราะสังคมเปลีย่ นไป
พระครูปริยตั กิ ติ ติธำรง (ทองขาว กิตตฺ ธิ โร), ผศ.ดร.
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คานิยมตาง ๆ ในสังคมไทยปจจุบนั ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก และมากเกิน
กวาทีจ่ ะคิดเสียอีก สาเหตุทสี่ ำคัญนัน้ เนือ่ งมาจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรม
จีนเขามา จึงทำใหวฒ
ั นธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมจีนแพรเขามาอยางรวดเร็ว ซึง่ มีอทิ ธิพลตอ
คานิยมของสังคมไทยเปนอยางมากในปจจุบนั ๑ ในทางสังคมวิทยานัน้ คำวาคานิยม (Value)
หมายถึงสิง่ ทีบ่ คุ คลยึดถือและยอมรับกันเปนเครือ่ งชวยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง
หรือหมายถึงมาตรฐานการตัดสินทีบ่ คุ คล กลมุ หรือสถาบัน ยึดถือตามทีไ่ ดมาจากสถานการณ
สิง่ แวดลอมทีส่ งั คมของตนกำหนดและปลูกฝงมา


คานิยม(Value) คือวิธกี ารจัดรูปแบบความประพฤติทมี่ คี วามหมายตอบุคคล และเปน
แบบฉบับของความคิดทีฝ่ ง แนนอยใู นใจ สำหรับยึดถือในการปฏิบตั ติ นของคนในสังคม คือการ
มีหลักธรรมและศาสนาเปนทีพ่ งึ่ การชวยเหลือผอู นื่ การไดรบั ยกยองในสังคม การมีความสุขใน
ชีวติ ครอบครัว ความภาคภูมใิ จในตัวเอง การมีเพือ่ นทีด่ ี และความสำเร็จในชีวติ เปนตน คา
นิยมนัน้ ยอมเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ตามยุคตามสมัย ตามกระแสของสังคม หรืออาจจะมี
คานิยมใหมเกิดขึน้ มาแทนที่ คานิยมเกาก็ถกู ลืมหรือกลืนไปตามกาลเวลาทีส่ งั คมเปลีย่ นแปลง จึง
ทำใหสงั คมในปจจุบนั เปลีย่ นไป
๑

ทั ศ นี ย ทองสว า ง, สั ง คมไทย, (กรุ ง เทพฯ : ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยา คณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๗), หนา ๘๓.
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ดร.ไพฑูรย เครือแกว๒ ไดอธิบายใหความหมายของคำวา “คานิยม” ไววา คานิยมของ
สังคม(Social Value) คือสิง่ ทีค่ นสนใจ สิง่ ทีค่ นปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรือกลับกลาย
มาเปน สิง่ ทีค่ นถือวาเปนสิง่ ทีบ่ งั คับตองพูด ตองทำ ตองปฏิบตั ิ เปนสิง่ ทีค่ นบูชายกยองและมีความ
สุขจะไดเห็น ไดฟง และไดเปนเจาของ เปนตน
พืน้ ฐานสำคัญในการดำเนินชีวติ ของสมาชิกในสังคม คือ การปฏิสมั พันธระหวางกัน หรือ
ทีเ่ รียกวา การกระทำระหวางกันทางสังคม (Social Interaction) ซึง่ หมายถึง กระบวนการตอบ
สนองซึง่ กันและกันในการแสดงออกระหวางบุคคลหรือกลมุ โดยพฤติกรรมหรือการแสดง ออกของ
บุคคลหนึง่ จะเปนผลตอการแสดงพฤติกรรมสนองตอบของอีกบุคคลหนึง่ ทัง้ นีแ้ ละทัง้ นัน้ โดย
ผานกระบวนการสือ่ ความหมายทีใ่ ชสญ
ั ลักษณรว มกัน เชน โดยการใชภาษา กิรยิ าทาทาง และ
สัญลักษณอนื่ ๆ เพือ่ ใหสามารถตีความพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลไดตรงกัน ทัง้ นีไ้ ม
จำเปนวาบุคคลหรือกลมุ จะมีการปฏิสมั พันธกนั โดยตรง บุคคลหรือกลมุ อาจมีการปฏิสมั พันธกนั
โดยทางออม โดยผานกระบวนการสือ่ สารอืน่ ๆ เชน ทางโทรศัพท จดหมาย และสือ่ มวลชน
ตาง ๆ เปนตน การปฏิสมั พันธระหวางกันยังกอใหเกิดผลอืน่ ๆ ทางสังคม เชน การเกิดระบบ
สังคม หรือการเกิดโครงสรางทางสังคมทีเ่ ปนแบบแผนอันมัน่ คง รวมถึงการเกิดวัฒนธรรมของ
สังคม (Social Process) ซึง่ หมายถึงรูปแบบในการปฏิสมั พันธทปี่ รากฏอยเู สมอในการดำเนิน
ชีวติ ของสังคมมนุษย
พืน้ ฐานแรกเริม่ ในการศึกษากระบวนการสังคมนัน้ ไดนำแนวความเขาใจเกีย่ วกับระบบ
นิเวศวิทยาของวิชาชีววิทยามาประกอบการวิเคราะหสงั คมมนุษย โดยเฉพาะคือ ทฤษฎีของ ชารลส
ดารวนิ (Darwin Charles)๓ ซึง่ ไดนำมาประยุกตใชในการวิเคราะหสงั คม แนวความคิดซึง่ อธิบาย
สังคมมนุษยโดยใชทฤษฎีของ ชารลส ดาวิน มาเปนพืน้ ฐาน เรียกวา Social Darwinists โดย
อธิบายวา มนุษยกเ็ ชนเดียวกับสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หลายทีจ่ ะตองมีการตอสเู พือ่ ความอยรู อดของชีวติ โดย
๒

ดร. ไพฑูรย เครือแกว, วัฒนธรรมเบือ้ งตน, พิมพครัง้ ที่ ๕, (พระนคร, ราชบัณฑิตยสถาน,
๒๕๑๓) หนา ๘๘.
๓
Darwin, Charles, The Problems of World Population, (London : Cambridge
University Press, 1958), p. 102.
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ประกอบไปดวยการขัดแยง การแขงขัน และความรวมมือระหวางกัน แตมนุษยไดพฒ
ั นารูปแบบ
ของความขัดแยง การแขงขัน และความรวมมืออยางเปนระเบียบแบบแผนโดยการสรางวัฒนธรรม
ซึง่ แตกตางจากสิง่ ทีม่ ชี วี ติ อืน่ ๆ ทีก่ ารปรับตัวเกิดขึน้ โดยทางภายภาพเพือ่ ความอยรู อดของชีวติ ตนไม
จะพยายามแผกงิ่ กานสาขาใหสงู ใหญกวาตนอืน่ ๆ เพือ่ ใหไดแสงสวางจากดวงอาทิตย สัตวใหญ
ตองพึง่ พิงสัตวเล็กเปนอาหารโดยการใชพลังกายเขาตอสู แตมนุษยใชแบบแผนการปฏิสมั พันธโดย
มีพนื้ ฐานจากวัฒนธรรมในการอยรู อดของชีวติ
สรุปไดวา คานิยมหมายถึง สิง่ ทีค่ นยึดถือประจำใจทีช่ ว ยตัดสินใจในการเลือกทีจ่ ะกระทำ
ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ หมาะสมหรือไมเหมาะสม แตเปนสิง่ ปรารถนาของคนสวนใหญในสังคมนัน้ ๆ


๔

คานิยม(Value) มีความเกีย่ วพันกันกับวัฒนธรรมอยางใกลชดิ คานิยมบางอยางได
สรางแกนของวัฒนธรรม ลักษณะขัน้ มูลฐานของวัฒนธรรม เกิดจากคานิยม เชน คนไทยปรารถนา
หรือตองการทีจ่ ะมีอสิ รเสรี ซึง่ จัดเปนคานิยมของสังคมไทยทีม่ มี าแตโบราณกาล คนไทยจึงมีชวี ติ
อยอู ยางอิสรเสรีตามแบบฉบับของคนไทย อิสรเสรีจงึ เปนแกนของวัฒนธรรมไทย
คานิยมมีความสำคัญมาก และมีผลกระทบตอความเจริญ ความเสือ่ มเสียของสังคมและ
ความมัน่ คงของชาติ กลาวคือ สังคมทีม่ คี า นิยมทีเ่ หมาะสมและถูกตอง เชน ความซือ่ สัตย ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความสามัคคี เปนตน สังคมนัน้ ยอมจะมี
ความเจริญกาวหนาอยางแนนอน แตถา สังคมใดทีม่ คี า นิยมไมเหมาะสม เชน มีการพนัน มีอบายมุข
ขาดระเบียบวินยั ไรความสามัคคี อยอู ยางตัวใครตัวมัน ฯลฯ สังคมนัน้ จะเสือ่ มลงและขาดความ
มัน่ คงภายในชาติ
คานิยมบางอยางขึน้ อยกู บั ลักษณะ และสภาพแวดลอมทางสังคม เมือ่ สภาพของสังคม
เปลีย่ นแปลงไป คานิยมเกาก็เปลีย่ นแปลงไปดวย และจะมีคา นิยมใหมเกิดขึน้ มาแทนที่ เชน สมัย
กอนคนไทยนิยมสรางวัดวาอารามกันมาก เพราะวัดเปนศูนยรวมพลังทางดานจิตใจ ใหการศึกษา
๔
๓๙-๔๐.

ผศ. ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ, สังคมไทย, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพแพรพทิ ยา, ๒๕๒๒), หนา
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รักษาพยาบาล สถานสงเคราะหชว ยเหลือคนยากจน เปนสถานทีพ่ กั ของคนเดินทาง ศูนยกลาง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนยกลางการปกครอง สโมสรชาวบาน และคลังพัสดุเปนตน เมือ่ วัฒนธรรม
ตะวันตกเผยแพรเขามา โดยเฉพาะอยางยิง่ วัฒนธรรมทางดานวัตถุ แฟชัน่ (Fashion) สภาพ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการสรางโรงเรียน โรงพยาบาล ศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ ฯลฯ
คานิยมในการสรางวัดก็เสือ่ มลง คนไทยกลับมีคา นิยมในการสรางโรงเรียน โรงพยาบาล และ
สาธารณประโยชนดา นอืน่ ๆ เขามาแทน
คานิยม(Value) เปนตัวกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม สังคมจะเจริญกาวหนา หรือ
เสือ่ มถอยก็ขนึ้ อยกู บั คานิยมของคนในสังคมนัน้ ๆ ฉะนัน้ การสรางคานิยมทีถ่ กู ตองและเหมาะ จึง
เปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ การปลูกฝงใหบคุ คลรจู กั คุณคาของความเปนมนุษยคอื ใหมคี วามรัก ความ
เห็นอกเห็นใจชวยเหลือเกือ้ กูล ไมเอารัดเอาเปรียบกันและกัน และรจู กั รับผิดชอบตอหนาทีข่ องตน
เปนตน ควรจะสรางคานิยมทีถ่ กู ตองใหเกิดขึน้ ในสังคมไทย ผนู ำในการสรางคานิยมเกีย่ วกับ
มนุษยธรรมในสังคมไทยไดแก ผบู ริหารประเทศ ขาราชการ ปญญาชน นายทุน กำนัน ผใู หญ
บาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และผนู ำทางศาสนาตาง ๆ เปนตน

⌫ 

ทีม่ าของคานิยมของสังคมไทยนัน้ มีทมี่ าหลายดานดวยกัน ดังจะกลาวได ดังนีค้ อื ๕
๑. ศาสนาพุทธ(Buddhism) คนไทยสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ (๙๖.๔%) และ
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาเขามาเกีย่ วของกับชีวติ ของคนไทยตัง้ แตเกิด
จนตาย มีการอบรมสัง่ สอนศีลธรรมหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาใหแกบตุ รหลานตัง้ แตเล็ก ๆ
พุทธศาสนาจึงสรางคานิยมในสังคมไทย เชน การทำบุญ ความซือ่ สัตย ความสามัคคี การเคารพ
ผใู หญ เคารพผอู าวุโส เปนตน
๒. ศาสนาพราหมณ พิธกี ารและพระราชพิธตี า ง ๆ ซึง่ เปนประเพณีตามลัทธิพราหมณ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การอาบน้ำในพิธกี ารตาง ๆ หรือพิธสี นาน ไดเขามาเกีย่ วของกับวิถชี วี ติ ของ
คนไทยอยางมาก ศาสนาพราหมณจงึ สรางคานิยมในสังคมไทย เชน คนไทยชอบจัดงานพิธี
ตาง ๆ เปนตนวา พิธรี ดน้ำในการสมรส พิธวี างศิลาฤกษ พิธอี าบน้ำศพ และพิธที ำขวัญนาค
เปนตน
๕

ผศ. ฉวีวรรณ วรรประเสริฐ, สังคมไทย, หนา ๔๑.
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๓. ระบบศักดินา(Aristocrat System) สังคมไทยผูกพันกับระบบศักดินามาเปนเวลา
นาน ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร ระบบศักดินาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการสรางคานิยมของ
สังคมไทย เชน คานิยมของความอยากเปนเจานาย การมียศถาบรรดาศักดิ์ และชอบรับราชการ
เปนตน
๔. ระบบเกษตรกรรม สังคมไทยเห็นสังคมเกษตรกรรม (Agrarians Society) คนไทย
จึงมีความผูกพันกันอยางใกลชดิ ตามสภาพของทองถิน่ คนไทยสวนใหญอยใู นชนบท ชาวชนบทที่
อาศัยอยใู นละแวกบานเดียวกันจะมีความรสู กึ เปนพวกเดียวกัน ใครไดรบั ความเดือดรอนก็จะชวย
เหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เทาทีจ่ ะชวยได
๕. ความเชือ่ ในอำนาจของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เปนผลมาจากความกลัว เชน กลัวความเจ็บ
ไขไดปว ย กลัวภัยพิบตั ติ า ง ๆ เปนตน จึงมีการกราบไหวออ นวอนขอใหสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ ครองปองกัน
ภัยตาง ๆ ทำใหคนไทยมีคา นิยมในเรือ่ งการกราบไหวบชู าภูเขา ตนไม สัตวทมี่ ลี กั ษณะผิดจาก
สภาพปรกติธรรมดา จึงเปนทีม่ าของความเชือ่ ในอำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์

  
คานิยมทัว่ ๆ ไปของสังคมไทยในปจจุบนั นี้ มีมากมายหลายประการดวยกัน ซึง่ พอจะ
นำมากลาวไวในทีน่ ไี้ ด ดังตอไปนี้ คือ๖
๑. ความจงรักภักดีตอ องคพระมหากษัตริย (The King) พระมหากษัตริยท รงเปน
จุดศูนยรวมจิตใจของคนทัง้ ชาติ พระทรงรวมสุขรวมทุกข เปนน้ำหนึง่ ใจเดียวของคนไทย ในการ
ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนัน้ แมวา พระองคจะทรงมีอำนาจลดนอยลง แตพระบรม
เดชานุภาพมิไดลดนอยลงดวยเลย พระองคทรงมีบทบาทมากขึน้ ในดานพิธกี าร สังคม การปกครอง
ทรงเปนผนู ำทางดานชีวติ ความเปนอยขู องราษฎร พระองคจะรับพระราชทานสิง่ ของเงินทอง
ตาง ๆ รวมการกุศลตามพระราชอัธยาศัย แลวพระราชทานสิง่ ของเหลานัน้ ชวยเหลือคนยาก
จน ผปู ระสบภัยพิบตั ติ า ง ๆ ทัง้ ทีเ่ ปนทหาร ตำรวจ และพลเรือน พระองคเสด็จเยีย่ มเยือนราษฎร
๖

ผศ. ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ, สังคมไทย, หนา ๔๒.
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ในทองทีต่ า ง ๆ ตลอดถึงทองถิน่ ทุรกันดาร พระองคไดพระราชทานทรัพยสว นพระองค เพือ่ ชวย
เหลือราษฎรอีกดวย พระองคทรงเปนกำลังสำคัญในการสรางความสามัคคีในชาติ และการรักษา
เอกราชของชาติไทย เพราะคนไทยมีความแตกตางกันในเรือ่ งเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา ฯลฯ ตาง
ก็มคี วามจงรักภักดีตอ พระองค ภาวะสังคมไทยในปจจุบนั นีป้ ระสบภัยทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศนานัปประการ แตสามารถอยรู อดได เพราะคนไทยมีความจงรักภักดีตอ องคพระมหากษัตริย
จึงยอมเสียสละทุกอยาง เพือ่ รักษาไวซงึ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๒. เรือ่ งเงินตรา(Money) ดวยเหตุทเี่ งินสามารถนำไปใชแลกเปลีย่ นกับสิง่ ของทุกชนิด
ทีม่ อี ยใู นโลกนี้ เงินจึงเปนคานิยมทีส่ ำคัญยิง่ ของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในขณะทีส่ งั คมปจจุบนั
กำลังชืน่ ในวัตถุนยิ ม (Materialism) การทีค่ นไทยมีคา นิยมในการนับถือเงิน เพราะบุคคลมีเงิน
ไดรบั การยกยองและเคารพนับถืออยางกวางขวาง บางครัง้ ก็ไมไดคำนึงวา ผนู นั้ จะไดเงินมาทำให
ร่ำรวยขึน้ โดยวิธใี ดก็ตาม เงินนำมาซึง่ เกียรติยศ อำนาจ และชือ่ เสียง บางคนบริจาคเงินเปนจำนวน
มากเพือ่ สาธารณกุศล เชน สรางอาคารคนไข ใหโรงพยาบาล หรืออาคารเรียนใหแกโรงเรียนใด
โรงเรียนหนึง่ ก็ตาม จะไดรบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ จนไดรบั การยกยองในสังคม ใหคณ
ุ คา
หรือความดีของบุคคลขึน้ อยกู บั เงิน ถือเงินตราเปนพระเจา
คนทีม่ ฐี านะร่ำรวยมักจะไดรบั การเลือกตัง้ ใหเปนผนู ำของชุมชน หมบู า น ตำบล อำเภอ
หรือจังหวัด เชน ผใู หญบา น กำนัน สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผแู ทน
ราษฎรฯลฯ พอคาคหบดีบางคนทีม่ ฐี านะร่ำรวย จะมีอำนาจและอิทธิพลมากในชุมชนทีต่ นอยอู าศัย
สามารถจะยายขาราชการบางคนทีข่ ดั ผลประโยชนของเขาได เพราะรจู กั กับผบู งั คับบัญชา และ
เงินเขาถึงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผแู ทนราษฎร สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาจังหวัดฯลฯ ในสังคม
ไทยก็มกี ารทมุ เทเงินชือ่ เสียง ยังมีคำพังเพยทีว่ า ใครมีเงินมีทองก็นบั เปนนองเปนพี่ แสดงใหเห็น
วา เงินมีอทิ ธิพลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคนได เปนตน๗
อยางไรก็ตาม เราควรจะชวยแกคา นิยมทางดานวัตถุเขาไปสคู า นิยมทางดานจิตใจบาง
ดวยการฝกอบรมเด็ก เยาวชนใหรจู กั เสียสละ ไมยดึ ถือเงินเปนของตอบแทน คาของน้ำใจคนเปน
๗

อานนท อาภาภิรม, มนุษยกบั สังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบำรุง
นุกลู กิจ, ๒๕๑๕), หนา ๘๙.
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สิง่ ทีห่ าไดยากมากขึน้ ทุกวัน คนเราจะตองรจู กั เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ โอบออมอารีผอู นื่ บางครัง้ เงินไม
สามารถซื้อความรักซื้อความซื่อสัตยได บางคนมีเงินมากมายแตหาความสุขทางใจไมไดเลย
ดังนัน้ เราอยาไปลมุ หลง
๓. อำนาจ(Power) คนทุกคนในสังคมยกยองอำนาจ การตอสแู ขงขันทางการเมือง
เปนการตอสเู พือ่ ใหไดมาซึง่ อำนาจ(Power) สังคมไทยมีอดีตผูกพันกับระบบศักดินาทีม่ กี ารยกยอง
อำนาจเปนเวลานาน และอำนาจเปนเครือ่ งมือสำคัญในการควบคุมสังคม จะเห็นไดมากจากระบบ
ราชการ โดยอำนาจจะแฝงอยใู นตำแหนง และตำแหนงทีม่ อี ำนาจมากในสังคมไทยก็ คือ ตำแหนง
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา การกระทรวง
มหาดไทย ผวู า ราชการจังหวัด ผบู ญ
ั ชาการตำรวจแหงชาติ เปนตน นอกจากนีอ้ ำนาจยังบันดาล
ใหไดมาซึง่ เงิน เกียรติยศ ชือ่ เสียง และอืน่ ๆ ดังนัน้ อำนาจจึงเปนคานิยมทีค่ นสวนใหญใน
สังคมไทยปรารถนา
๔. การทำบุญกุศล(Make Merit) คานิยมในเรือ่ งการทำบุญกุศล ไดรบั อิทธิพลโดย
ตรงจากคำสอนของศาสนาตาง ๆ ชาวไทยสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ ฉะนัน้ ศาสนาพุทธจึงมี
อิทธิพลในการสรางคานิยมเกีย่ วกับการทำบุญกุศล ชาวพุทธมีความเชือ่ ในเรือ่ งของกฎแหงกรรม
การเวียนวายตายเกิด ชาวพุทธเชือ่ วาการทำบุญกุศลนัน้ เปนกรรมดีทจี่ ะสะสมสรางไวแลวจะสง
ผลถึงอนาคตทัง้ ในชาตินแี้ ละชาติหนา ดังนัน้ ชาวไทยทัง้ ทีร่ ่ำรวยและยากจนจึงนิยมทำบุญกุศล
โดยเฉพาะชาวไทยในชนบท ไมวา จะยากจนเทาไรก็ตาม จะทมุ เทเงินทองเพือ่ ทำบุญกุศลโดย
ไมกลัวความยากจน เพราะนัน่ คือ ความสุขของเขา
พระธรรมโกศาจารย หรือหลวงพอพุทธทาสภิกขุ แหงสวนโมกขพลาราม ทานไดอธิบาย
เรือ่ งการทำบุญและการประกอบการกุศลวา๘ ตามคำสอนของพระพุทธเจาถือวา การทำบุญที่
สูงสุดคือ การทำคนใหเปนมนุษย ใหเขาไดรบั ความสุขดวยการมีจติ ใจสะอาดปราศจากกิเลส การ
ทำบุญบางอยาง เชน การสรางวัด สรางโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนัน้ เปนการกุศล
จริง แตยงั ไมสงู นัก อาจจะกลายเปนผลรายแกสงั คมได ถานักเรียนหรือนักศึกษามีแตความรอู ยาง
ลนเหลือ เหนือความมีศลี ธรรม ไมใชความรไู ปในทางทีถ่ กู ตอง ธรรมะทีท่ ำใหจติ ใจสูงไดแก การ
๘

พุทธทาสภิกขุ, การทำบุญทำกุศลทีส่ งู สุด, ความงมงาย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการพิมพพาณิชย,
๒๕๐๑), หนา ๑๕๖.
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ทีจ่ ติ ใจสะอาดปราศจากกิเลส เราจะมีโบสถสำหรับสวดมนตทำพิธหี รือไม ก็ไมสำคัญเทากับการ
ทำจิตใจใหสะอาดปราศจากกิเลสทัง้ ปวง ฉะนัน้ การเผยแพรหลักธรรมคำสอนของศาสนาตาง ๆ
เพือ่ ใหประชาชนไดปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจำวันเปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ เพือ่ ใหเขาถึงคานิยมการทำบุญ
ทีถ่ กู ตอง
๕. ความสนุกสนาน(Enjoyment) คนไทยรักความสนุก กิจกรรมตาง ๆ จึงตัง้ อยบู นพืน้
แหงความสนุกสนาน การทำบุญการจัดงานพิธกี รรมตาง ๆ ตลอดถึงการทำงานจะมีความสุขสนุก
สนานสอดแทรกอยดู ว ยเสมอ คนไทยมีความสนุกสนานมาตัง้ แตเกิดไปจนตาย เชน งานฉลอง
วันคลายวันเกิด วันโกนจุก งานบวชนาค งานมงคลสมรส งานวันสงกรานต งานทำบุญ
ทอดกฐิน ทอดผาปา เปนตน คานิยมเกีย่ วกับความสนุกสนาน จะเปนผลกระทบกระเทือนตอ
สังคมหลายประการ เชน ทำใหเกิดความประมาท ขาดความจริงจังในการทำงาน เปนตน
คานิยมแหงความสนุกสนานนี้ จำเปนจะตองแกไขเพราะคนจำนวนมากมักนึกถึงความ
สนุกสนานโดยไมคดิ วา เปนการฟมุ เฟอยเกินไป ทำใหกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของครอบครัว
รายไดสว นบุคคลนำไปสปู ญ
 หาครอบครัว และสังคมอยางตอเนือ่ ง คนไทยชอบสนุกสนาน แต
ควรพอประมาณ และมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ เพื่อการกินดีอยูดีของ
ครอบครัว
๖. การบริโภคนิยม(Consumptionalism) คนไทยสวนใหญสนใจเรือ่ งการบริโภคมาก
ชอบเสาะแสวงหาอาหารรับประทานเปนพิเศษ บริโภคนิยมแบงออกเปน ๓ ประเภทคือ
- การบริโภคอาหารแปลก ๆ เชน ผัดเผ็ดกบทอด ยำเล็บมือนาง ยำมันสมองลิง
เปนตน
- การบริโภคอาหารรสจัด เชน เปรีย้ วจัด เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด แซบ เปนตน
- การบริโภคอาหารสด เชน ผักสด ผลไมสด เนือ้ สด ปลาสด กงุ สด และหอยสด
เปนตน
เนือ่ งจากการบริโภคนิยม เปนคานิยมทัว่ ไปของสังคมไทย ดังนัน้ กิจกรรมตาง ๆ จะผูกพัน
อยกู บั เรือ่ งการบริโภคตลอดเวลา เชน การเลีย้ งฉลองงานสมรส การเลีย้ งฉลองยศ การเลีย้ งฉลอง
วันคลายวันเกิด การเลีย้ งฉลองเพือ่ นรวมรนุ การเลีย้ งฉลองขึน้ บานใหม การเลีย้ งฉลองวันปใหม
เปนตน การบริโภคนิยม ควรควรจะไดรบั การเปลีย่ นแปลงใหบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประหยัด
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คนเราจะตองมีอดุ มการณวา “กินเพือ่ อยู มิใชอยเู พือ่ กิน” ถาทุกคนชวยกันประหยัดหรือรัดเข็มขัด
ก็ชว ยทำใหรายจายของครอบครัวลดลง รายไดจะเพิม่ มากขึน้ อันนำไปสกู ารพัฒนาบุคคลและสังคม
ดวย
๗. โหราศาสตร(Astrology) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยใน
ปจจุบนั มีการแขงขันกันมาก ทำใหเกิดความตึงเครียด และมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับโชคชะตา
ชีวติ ของคนทุก ๆ ดาน จึงตองแสวงหาความรลู ว งหนาวา ชะตาชีวติ ของตนในอนาคตจะเปน
อยางไร โหราศาสตรจงึ ไดรบั ความสนใจอยางกวางขวางในสังคมไทย นับตัง้ แตชนชัน้ ผบู ริหาร
ประเทศ ไปจนถึงคนธรรมดาสามัญทัว่ ไป จึงทำใหโหราศาสตร มีอทิ ธิพลตอการดำเนินชีวติ ของ
คนไทย เรือ่ งนีค้ วรแกไขโดยดวน เพราะจะทำใหคนหลงงมงาย เชือ่ งาย ไรเหตุผล ไมสมกับเปน
ชาวพุทธ ฯลฯ
๘. การจัดงานพิธตี า ง ๆ (Ceremony) คนไทยสวนใหญนยิ มจัดงานพิธใี นโอกาส
ตาง ๆ มาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการเปลีย่ นวงจรชีวติ เชน งานฉลองวัน
คลายวันเกิด งานบวช งานสมรส งานขึน้ บานใหม งานศพฯลฯ การจัดงานตาง ๆ ดังกลาวมัก
จะจัดใหใหญโตเพือ่ ความมีหนามีตาของตน ทัง้ ๆ ทีไ่ มมเี งินก็ยอมไปกยู มื ผอู นื่ เขามา นับวาเปน
การไมสมควรอยางยิง่ เปรียบเสมือน “การตำน้ำพริกละลายแมน้ำ” หลังจากการจัดงานแลวก็กลาย
เปนคนมีหนีม้ สี นิ มากมาย บางคนมีลกู ๓ คนแลว ยังใชหนีส้ นิ ไมหมด เพราะการจัดงานใหญโต
เกินเหตุเกินฐานะนัน่ เอง คานิยมในเรือ่ งนีค้ วรจะไดรบั การแกไขใหมโดยเร็ว เพือ่ ใหเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจของสังคมปจจุบนั เพราะการจัดงานพิธกี ารตาง ๆ นัน้ ควรจัดใหถกู ตองตามประเพณี
นิยมของทองถิน่ นัน้ ๆ แตจะตองจัดอยางประหยัด โดยเชิญเฉพาะญาติผใู หญ พีน่ อ ง และแขกที่
ใกลชดิ จำนวนหนึง่ เทานัน้ ก็เพียงพอแลว
๙. ความหรูหรา (Luxury) คนไทยนิยมแสดงออกซึง่ ความหรูหรา เพือ่ แสดงใหเห็น
วา สถานภาพทางสังคมของตนสูง เปนคนชัน้ สูง หัวสมัยใหม มีเงินมีทอง มีรสนิยมสูง เชน
แสดงออกดวยการแตงตัวดวยของมีคา ราคาแพง จัดงานพิธใี หญโต มีเครือ่ งใชตา ง ๆ ราคาแพง
ทำงานทีแ่ สดงออกถึงความโกเก เดนดัง เชน อาชีพนักรอง พนักงานตอนรับ เดินแฟชัน่ ดารา
ภาพยนตร เปนตน ความหรูหรานีเ้ ปนคานิยมทีค่ วรแกไขอยางรีบดวน เพราะเปนการฟมุ เฟอย
บัน่ ทอนรายไดของตัวเองและครอบครัว ตลอดถึงสังคมดวย คนร่ำรวยจริง ๆ จะแสดงตนเปน
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ผาขีร้ วิ้ หอทอง มีความตระหนีถ่ ถี่ ว น และมีรายไดสงู สามารถออมทรัพยไวได การแตงตัวก็แตง
พอควร ไมฟงุ เฟอเกินไป
๑๐. ความเปนปจเจกภาพ(Individuality) ซึง่ ถึงความเปนตัวของตัวเอง หรือความเปน
ไทในตัวเอง คนไทยสวนใหญนยิ มความเปนตัวของตัวเอง แสดงถึงความมีอสิ รภาพในการประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ ตามความคิดของตัวเอง ถามีความเปนไทมากเกินไป จะทำใหขาดความรสู กึ ผูกพัน
กับกลมุ ของคนในสังคม ทำใหขาดการรวมกลมุ หรือองคกร ตลอดถึงการทำงานเปนหมเู ปนคณะ
หรือเปนทีม ยังผลเสียหายใหเกิดแกสงั คมอยางยิง่
คนไทยรักอิสรภาพเปนคานิยมที่ดี แตขณะเดียวกันจะตองคำนึงถึงผลประโยชน
สวนรวมดวย เพราะการทำงานเปนกลมุ นัน้ จะทำใหเกิดพลังในการทำงานอยางใดอยางหนึง่ ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูง จะทำใหเกิดผลผลิตสูง และรายไดกส็ งู ไปดวย ประเทศทีก่ ำลังพัฒนาทัง้ หลาย
ใหใชวธิ กี ารรวมกลมุ จัดตัง้ องคกรตาง ๆ ขึน้ ประกอบผลผลิตสูง ธุรกิจตาง ๆ ทำใหครอบครัวมี
รายไดสงู และนำความเจริญทางเศรษฐกิจมาสปู ระเทศไทย
๑๑. ตัวใครตัวมัน เกิดจากภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง สิง่ แวดลอมสับสน คนตกอยใู น
สภาพลำบาก ทำใหคนไทยสวนใหญรสู กึ นึกถึงตัวเองมากกวาคนอืน่ มงุ ทีจ่ ะเอาตัวรอด ดังคำพังเพย
ทีว่ า “รรู กั ษาตัวรอดเปนยอดดี” คานิยมตัวใครตัวมันนีเ้ ปนอันตรายตอเอกภาพของสังคมเปนอยาง
ยิง่ เชน ผชู ายนัง่ รถเมลเห็นคนชรา เด็ก คนพิการ ผหู ญิงอมุ ลูกยืนอยขู า ง ๆ ก็ไมสละทีน่ งั่ ใหแก
คนเหลานัน้ เพราะมงุ แตความสบายสวนตัว เปนคนเห็นแกตวั ชาวบานบางคนเห็นโจรผรู า ย
เดินผานไปจากละแวกบานของตนก็ไมแจงความ หรือบอกความจริงแกเจาหนาทีต่ ำรวจ เพราะ
เกรงวาผรู า ยจะกลับมากอกวนทำอันตรายบานของตนได
คานิยมเกีย่ วกับตัวใครตัวมันนี้ เกิดขึน้ ในสังคมเมืองมากกวาชนบท เพราะชาวชนบทสวน
ใหญมนี ้ำใจเอือ้ เฟอ เผือ่ แผโอบออมอารี คานิยมนีท้ ำใหคนเห็นแกตวั พอแม ครูอาจารยจะตองฝก
อบรมเด็กใหมคี วามเสียสละ รจู กั บำเพ็ญประโยชนแกผอู นื่ ฝกใหเปนคนรจู กั ใหและรจู กั รับ ตลอด
ถึงมารยาทตาง ๆ ในสังคม รจู กั ปองกันความปลอดภัยใหครอบครัว หมบู า นและประเทศชาติ
๑๒. การพนัน(Gambling) คนไทยนิยมเลนการพนันตัง้ แตเล็กจนโต การพนันทีจ่ ดั
ทำเปนล่ำเปนสันและมีผเู ลนจำนวนมากคือ การเลนสลากกินแบงรัฐ การเลนหวยใตดนิ และบนดิน
การเลนไพ เลนถัว่ โป ไฮโล รัมมี่ การเลนสลากกินรวบ เปนตน ทัง้ นีเ้ พราะคนไทยโดยเฉพาะ
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ชาวไรชาวนาชาวชนบทนัน้ มีเวลาวางมาก จึงใชเวลาวางไปเลนการพนัน หวังร่ำรวย ไมอยาก
ทำงาน การพนันเปนสิง่ ชัว่ ราย เปนพฤติกรรมทีไ่ มดี ผิดศีลธรรม และทำใหเกิดการทุจริต คดโกง
ตาง ๆ เปนตัวอยางไมดี และเปนตัวการอันหนึง่ ทีท่ ำใหเกิดการลักเล็กขโมยนอยขึน้ ในสังคม
รัฐบาลควรวางมาตรการสำคัญใหประชาชนเลิกเลนการพนัน ใหตำรวจทำการปราบ
ปรามอยางจริงจัง และควรจะยกเลิกสลากกินแบงรัฐบาล เพราะคนยิง่ จนมากเทาไร ยิง่ มีความ
อยากเสีย่ งโชคมากเทานัน้ สลากกินแบงรัฐบาลยังมีผลสืบตอใหคนเลนสลากกินรวบกันทัว่ ไป โดย
เฉพาะในตางจังหวัด ฉะนัน้ เราควรรีบแกไขคานิยมการเลนพนัน โดยบิดามารดา ผปู กครอง ครู
อาจารย คอยอบรมสัง่ สอนเด็กใหรถู งึ ผลรายของการเลนพันและฝกใหรจู กั ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดว ย
๑๓. การขาดระเบียบวินยั (Disorganization) คนไทยชอบทำอะไรเพือ่ ความพอใจของ
ตนเองมากกวาสวนรวม โดยไมคำนึงถึงผลทีผ่ อู นื่ จะไดรบั การขาดระเบียบวินยั จะเห็นไดจากกิจกรรม
หลายอยาง เชน การขับรถบนทองถนนแลวแซงซายแซงขวา จอดรถในทีห่ า มจอด ไมปฏิบตั ติ าม
กฎจราจร จนทำใหเกิดปญหาขึน้ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเขตกรุงเทพฯ คนไทยขาดวินยั
ในตัวเองมาก และไมนยิ มปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั ของสวนรวมดวย จึงกอใหเกิดความเสือ่ มเสีย
ขึน้ ในสังคม ทัง้ นีเ้ พราะขาดการฝกอบรมจากครอบครัว โรงเรียน และสิง่ แวดลอมตาง ๆ ภาวะ
สังคมพิการก็จะเกิดจากคนขาดระเบียบวินยั นีเ้ อง ดังนัน้ จึงจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองฝกอบรมให
เด็กรจู กั ปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั กฎกติกาของสังคม และผใู หญกจ็ ะตองทำตัวอยางเปนตัวอยางที่
ดีงามในเรือ่ งระเบียบวินยั ใหเยาวชนรนุ หลังไดดู และปฏิบตั ติ ามอีกดวย
๑๔. ไทยมุง(Curious Spectators) คนไทยสวนใหญชอบสนใจตอเหตุการณตา ง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เชน รถชนกัน ไฟไหม การทะเลาะวิวาทชกตอยกัน เปนตน คนจะมามุงกันดูดว ยความ
สนใจ จนเรียกติดปากวา ไทยมุง นอกจากนีย้ งั ชอบสอดรสู อดเห็นสนใจเรือ่ งของชาวบานของ
ผอู นื่ เขาอีกดวย คานิยมนีไ้ มสจู ะดีนกั เปนพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ๆ ไป แตมผี ลเสียทีจ่ ะทำใหเกิด
ปญหาสังคมเชนกัน กรณีไฟไหม คนมุงดูมากจนกระทัง่ รถดับเพลิงตำรวจทำงานไมสะดวก ทำให
ไฟไหมลกุ ลามมากขึน้ ฉะนัน้ เราควรจะเลิกคานิยมไทยมุงเสีย
๑๕. ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ(Generosity) คนไทยนิยมเลีย้ งหรือตอนรับแขกไปใครมา
หาสดู ว ยการเลีย้ งเครือ่ งดืม่ เชน น้ำอัดลม น้ำมะพราว น้ำหวาน น้ำเย็น หรือบางครัง้ ก็เลีย้ ง
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อาหารหนัก โดยถือเปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ ชาวชนบทจะมี
น้ำใจเอือ้ เฟอ มาก แมคนแปลกหนาไมรจู กั กันมากอน ก็ตอ นรับดวยการเลีย้ งน้ำหรือผลไมตา ง ๆ
ทีต่ นมีอยู ถาเปนทีร่ จู กั ยิง่ เอือ้ เฟอ มากขึน้ หากเปนฤดูผลไมจะจัดผลไมใหเปนของฝากติดไมตดิ มือ
กลับบานอีกดวย คานิยมนีค้ วรจะสงเสริมใหคงมีอยตู ลอดไป เพือ่ ใหเปนเอกลักษณของสังคมไทย
แตควรจะปรับปรุงแกไข คือ ใหมคี วามเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตามอัตภาพของตน อยาใหมากจนเกินไป
จนทำใหเปนผลกระทบกระเทือนตอรายไดและครอบครัวของตน
๑๖. การศึกษา(Education) คนไทยนิยมสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาตอในโรงเรียน
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เทาทีส่ ภาวะเศรษฐกิจของตนจะอำนวยให แตเดิมมาคนไทยนิยมยกยอง
คนทีไ่ ดรบั การการศึกษาสูง เพราะอยากเปนเจาคนนายคน หรือรับราชการ ทวา ณ ปจจุบนั นี้
ความอยากเปนเจานายไดลดนอยลงไปพอสมควร โดยเฉพาะอยางคนในเมืองหลวง แตคนใน
ชนบทยังนิยมชืน่ ชมอยู คนไทยจำนวนไมนอ ย นิยมในเรือ่ งวุฒทิ างการศึกษา มากกวาประสบการณ
(Experience) การรับสมัครงานทัว่ ไป จึงมักพิจารณาวุฒกิ ารศึกษา หรือปริญญาบัตรเปนเกณฑ
อันดับแรก เพราะการศึกษาเปนหัวใจในการพัฒนาคนและประเทศชาติ ฉะนัน้ คานิยมดานการ
ศึกษาจะไมเสือ่ มสลายไปจากสังคมไทย
๑๗. ระบบอาวุโส(Senior system) คนไทยเคารพนับถือผมู อี าวุโสมาตัง้ แตโบราณ
กาล บุคคลทีม่ อี ายุมากกวาก็จะเรียกลุง ปา นา อา พี่ ทัง้ ๆ ทีไ่ มไดมรี ะบบเครือญาติกนั แต
อยางไร ทำใหเกิดความรสู กึ เปนญาติพนี่ อ งกัน มีความเปนกันเอง ซึง่ จะนำไปสคู วามสามัคคีกนั
ภายในชาติ ระบบอาวุโสอีกอยางหนึง่ ก็คอื การทีอ่ ยนู านกวา ทำงานนานกวา หรือแกกวา พรรษา
มากกวา ก็จะไดรบั การยกยองดวย แตบคุ คลบางคนใชคา นิยมเกีย่ วกับระบบอาวุโสไมถกู ตองไป
ปฏิบตั ใิ นหนวยราชการ บริษทั หางราน เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการตาง ๆ กลาวคือ ไมยอม
เปนผตู ามหรือเชือ่ ในเหตุผลของผอู อ นวัยกวา แตมวี ฒ
ุ ทิ างการศึกษาสูงกวา หวงตำแหนงของตน
ไมคดั เลือกบุคคลทีม่ คี วามรสู ามารถและออนวัยมาทำงานในหนาทีท่ สี่ งู กวาตน แตจะคัดตามระบบ
อาวุโส อันเปนผลเสียตองานนัน้ ๆ ได ฉะนัน้ ระบบอาวุโสจะตองไดรบั การแกไขใหเหมาะสม
เมือ่ นำมาใชในการปฏิบตั งิ าน ก็จะกอใหเกิดประโยชนสขุ แกสงั คมและสวนรวมมากยิง่ ขึน้ ดวย
๑๘. ชาตินยิ ม(Nationalism) คนไทยนัน้ สวนมากมีชาตินยิ มยังไมถงึ ขัน้ สุดสายหรือ
สุดโตง(Extreme) เหมือนกับชาวญีป่ นุ ชาวเยอรมัน ชาวยิว ชาวจีน ชาวอินเดีย คนไทยบาง
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คนทำอะไรเพือ่ ประโยชนสว นตัว ไมคำนึงถึงชาติบา นเมือง เชนการปลอมแปลงบัตรประจำตัว
ประชาชนใหคนตางชาติ ลักลอบนำคนตางชาติเขามาในเมืองไทยเปนตน หรือการสงขาวลับให
แกคนตางชาติ ยอมเปนเครือ่ งมือใหแกฝา ยตรงขามในการโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ ยุแหยใหแตกความ
สามัคคีกนั ตัวอยางเชนนีช้ ใี้ หเห็นชัดเจนวาเปนคนไมรกั ชาติ ขาดความจงรักภักดีตอ มาตุภมู ขิ อง
ตน นับเปนคนอันตรายอยางยิง่ ตอสังคมไทย จำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองปลูกฝงอบรมสัง่ สอนเด็ก
และเยาวชนทัง้ หลาย ใหเกิดความรสู กึ ภาคภูมใิ จในเอกราชความเปนชาติไทย และมาตุภมู ขิ อง
คนไทย มีความซาบซึง้ ในวีรกรรมของพระมหากษัตริย วีรบุรษุ วีรสตรีไทย ทัง้ ในอดีตและปจจุบนั
ชวยกันปองกันรักษาความมัน่ คงภายในชาติไทย รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่
ชาติ ยอมอุทศิ ทรัพยสนิ รางกาย และจิตใจใหกบั ชาติ คนไทยทุกคนตองยึดถือปฏิบตั ติ ามคำขวัญ
ทีว่ า “ไทยทำ ไทยใช ไทยเจริญ”



กระบวนการทางสังคม อาจจำแนกออกอยางกวาง ๆ เปน ๖ รูปแบบ ดังนีค้ อื ๙
๑. ความรวมมือ (Cooperation) คำวา Cooperation มีรากศัพทมาจากภาษา
ลาติน ๒ คำ คือ Co หมายถึง ดวยกัน (Together) หมายถึง การทำงาน (Work) ดังนัน้ ความ
รวมมือสนับสนุนซึง่ กันและกัน ซึง่ เปนกระบวนการทางสังคมทีป่ รากฏ เพือ่ ไปสเู ปาหมายรวมกัน
ความรวมมือเปนกระบวนการสังคมทีป่ รากฏในกลมุ ขนาดเล็ก เชน ครอบครัว กลมุ เพือ่ น ไปจนถึง
การรวมกลมุ ของชาติตา ง ๆ ในระดับโลก เชน องคการสหประชาชาติ เปนตน อยางไรก็ตาม
รูปแบบของความรวมมือในแตละกลมุ และแตละสังคมอาจมีความแตกตางกันไป ในบางกลมุ หรือ
บางสังคมจะมีรปู แบบของความรวมมือในลักษณะทีเ่ ปนไปเองโดยมิไดมกี ารวางแผน เชน สังคม
แบบดัง้ เดิมทีส่ มาชิกรวมกันเก็บของปาและลาสัตว แตในบางกลมุ หรือบางสังคมจะพัฒนารูปแบบ
ความรวมมืออยางมีแบบแผน เพือ่ ใหไดรบั ประโยชนอยางเต็มทีแ่ ละเปนธรรม

๙
๘๕.

อานนท อาภาภิรม, สังคมวิทยา, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๕), หนา ๘๔ -
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ความรวมมือมิไดเกิดในกลมุ ปฐมภูมเิ ทานัน้ แมในกลมุ ทุตยิ ภูมกิ ม็ คี วามจำเปนทีจ่ ะตอง
มีแบบแผนความสัมพันธแบบความรวมมือระหวางสมาชิก เชน ความรวมมือในองคการสหกรณ
ความรวมมือของกลมุ ผปู ระกอบอาชีพเดียวกัน เปนตน เราอาจจำแนกความรวมมือออกเปน ๒
ลักษณะ คือ ความรวมมือในกลมุ ทีส่ มาชิกมีลกั ษณะรวมกัน เชน ความรวมมือของกลมุ กรรมกร
กลมุ ชาวไรชาวนา กลมุ นักศึกษา และความรวมมือในกลมุ สมาชิกทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะแตกตางกัน แต
มีความจำเปนจะตองพึง่ พิงหรือแลกเปลีย่ นผลประโยชนตอ กัน เพือ่ ความอยรู อดของตน ในทาง
นิเวศวิทยาเรียกความรวมมือในลักษณะเชนนีว้ า Symbiotic Cooperation เชน บุคคลในองคกร
ซึ่งมีตำแหนงที่ตางกัน แตจำเปนจะตองมีความสัมพันธกันในเชิงความรวมมือ เพื่อใหการ
ปฏิบตั งิ านบรรลุเปาหมาย นายจางและลูกจางตองรวมมือกันทำงาน เพือ่ พึง่ พิงผลประโยชนตอ
กัน ธนาคารและพอคาตองมีความสัมพันธในเชิงความรวมมือ เพือ่ ใหเกิดผลประโยชนรว มกัน แม
ในประเทศทีม่ คี วามขัดแยงกันในทางการเมือง อาจจำเปนจะตองรวมมือกันในทางการคา และ
การตางประเทศ เพือ่ ใหเกิดประโยชนรว มกัน เปนตน ในสังคมปจจุบนั ความรวมมือในแบบ
Symbiotic Cooperation จะปรากฏอยางกวางขวาง ทัง้ นีก้ ลมุ ซึง่ มีความสัมพันธกนั ดังกลาวนัน้
ไมจำเปนตองเผชิญการติดตอกันโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิง่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำใหสมาชิก
ในสังคมตองการใหได ซึง่ ผลประโยชนแหงตน โดยจำเปนตองรวมมือกับบุคคลตาง ๆ เพือ่ รักษา
ผลประโยชนนนั้
๒. การแขงขัน (Competition) การแขงขัน หมายถึง การตอสเู พือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
หรือผลตอบแทนทีม่ จี ำกัด ซึง่ ไดแก เงินทอง สิง่ ของ สถานภาพ อำนาจ ความรัก หรือความพอใจ
อืน่ ๆ เปนตน ทัง้ นีโ้ ดยการใชวธิ กี ารแขงขันในรูปแบบตาง ๆ กัน การแขงขันเกิดจากพืน้ ฐานของ
ความเปนจริงทีว่ า ไมมบี คุ คลใดทีจ่ ะมีความพอใจในสิง่ ทีต่ นมีอยทู กุ ประการ เชน ในการทำงาน
บุคคลยอมตองการตำแหนงหนาทีซ่ งึ่ สูงขึน้ แมแตลกั ษณะทางกายภาพ เชน เพศหญิงและชาย
ก็ยงั ทำใหบคุ คลแขงขันกันในเชิงความสามารถ การแขงขันอาจปรากฏขึน้ ในระหวางบุคคลอยาง
ชัดแจง หรือเปนการแขงขันทีไ่ มปรากฏคตู อ สกู ไ็ ด เชน การแขงขันในการเขาศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา ซึง่ บุคคลก็มไิ ดรจู กั ผแู ขงขันเปนการสวนตัว
๓. ความขัดแยง (Conflict) คำวา ความขัดแยง หมายถึง กระบวนการทีบ่ คุ คลหรือ
กลมุ มีการแขงขันกัน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายหรือสิง่ ตอบแทนอันจำกัด แตบคุ คลหรือกลมุ พยายาม
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ที่จะกำจัดคูตอสูมิใหบรรลุเปาหมายนั้น โดยอาจใชวิธีการตาง ๆ ทั้งที่อยูในขอบขายของ
บรรทัดฐานทางสังคม หรือเปนการละเมิดบรรทัดฐานของสังคมดวยการใชวธิ กี ารรุนแรงตาง ๆ
ความขัดแยงจึงตางจากการแขงขันคือ ในความขัดแยงนัน้ บุคคลหรือกลมุ จะถือวาคแู ขงขันคือศัตรู
โดยมีความเปนปรปกษตอ กัน ซึง่ ตางไปจากการแขงขันทีบ่ คุ คลหรือกลมุ จะใชความสามารถของ
ตนในการเอาชนะตามบรรทัดฐานของสังคม
๔. การติดตอสือ่ สารซึง่ กันและกัน (Communication together) การติดตอสือ่ สาร
หรือสือ่ ความหมายซึง่ กันละกันนัน้ เปนหลักสำคัญตอการมีปฏิกริ ยิ าโตตอบซึง่ กันและกันในสังคม
เพราะเปนกระบวนการถายทอดทัศนคติ รับความรสู กึ นึกคิด เพือ่ ทำความเขาใจตอกันโดยมีภาษา
เปนสือ่ ภาษาก็มที งั้ ภาษาพูด และภาษาเขียน อยางไรก็ตาม การติดตอสือ่ สารกันเปนความสำคัญ
และจำเปนอยางยิง่ ในการถายทอดความรสู กึ นึกคิดทีม่ ตี อ กัน หรือทัศนคติของบุคคลและกลมุ ใน
การมีความสัมพันธตอ กัน เพือ่ ความเขาใจอันดีงามตอกันและกัน
๕. การประนีประนอมผลประโยชนทขี่ ดั แยงกัน (Accommodational Conflict) เปน
วิธกี ารลดความตรึงเครียด(Tension) หรือใหเกิดความแตกราวนอยทีส่ ดุ เชน ความไมเขาใจกัน
ระหวางนายจางกับลูกจางเกีย่ วกับเรือ่ งสวัสดิการเปนตน การประนีประนอมกันนัน้ จะชวยใหสงั คม
มีเสถียรภาพ
๖. การผสมผสานกลมกลืนเขาหากัน(Assimilation) เปนการผสมผสานกันระหวาง
เชือ่ และความประพฤติทแี่ ตกตางกันออกไป ซึง่ วิธกี ารเชนนีอ้ าจจะทำไดไมสมบูรณ เพราะเปน
การยากทีแ่ ตละคนจะรับวัฒนธรรมใหม ๆ ทีต่ นไมคนุ เคย แตกาลเวลาจะเปนเครือ่ งชวยผสม
ผสานกลมกลืนกันไดงา ยขึน้ เชน ปจจุบนั พิธกี ารตาง ๆ แนวความคิด และการแตงกายของไทย
เปนตน หลายอยางมีการใชวฒ
ั นธรรมของชาติอนื่ เขาผสมผสานดวย จึงมีวฒ
ั นธรรมทีผ่ ดิ แผกแตก
ตางกันออกไป ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็นำมาผสมผสานเปนวัฒนธรรมของตนไป ดวยเหตุนกี้ ารผสมผสาน
กลมกลืนเขาหากัน จึงเปนการชวยสงเสริมใหสงั คมมีระเบียบมากขึน้ ๑๐
ดังนัน้ เมือ่ สรุปแลว(Conclusion) กระบวนการทางสังคมจึงเปนปรากฏการณทางสังคม
ทีเ่ กิดขึน้ ในทุกสังคม กระบวนการทางสังคม เปนผลสืบเนือ่ งมาจากบุคคลทีไ่ ดมคี วามสัมพันธกนั
๑๐

สุพตั รา สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพฯ สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓), หนา ๑๓๒.
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อยางใกลชดิ และมีการถายทอดแนวความคิดซึง่ กันและกันในกลมุ บุคคลตาง ๆ ซึง่ การเราและ
การตอบสนองนัน้ ๆ เปนไปในลักษณะการตาง ๆ อันทำใหพลังตาง ๆ มาประสานกัน และเกิด
ปฏิกริ ยิ าตอบโตในรูปแบบตาง ๆ กันไป


กระบวนการผสมกลมกลืนกันทางสังคมนัน้ สามารถกระทำไดหลายวิธี เชน
๑. โดยการสมรสระหวางคนตางเชือ้ ชาติหรือตางศาสนา ซึง่ เรียกวา Amalgamation
๒. โดยการทีบ่ คุ คลหรือสังคมทีม่ คี วามแตกตางทางวัฒนธรรม ไดมกี ารติดตอระหวาง
กัน โดยรับแบบอยางวัฒนธรรมของสังคมทีต่ นติดตอไว นัน้ เปนสวนหนึง่ ในการดำรงชีวติ เรียก
วา การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม หรือการสังสรรคระหวางวัฒนธรรม(Acculturation) เชน การ
รับวัฒนธรรมเมืองของชาวชนบท การรับวัฒนธรรมตะวันตกของประเทศทีก่ ำลังพัฒนา เปนตน
๓. การทีบ่ คุ คลเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น ความเชือ่ หรือบุคลิกภาพของตนโดยสิน้ เชิง
อยางกะทันหัน เรียกวา การเปลีย่ นจิตใจ หรือ Conversion
การกำหนดเขตแบงแยก ในชนบางกลมุ หรือในบางสังคมจะใชวธิ ปี อ งกันความขัดแยง
โดยการกำหนดขอบเขตการดำเนินชีวติ ประจำวัน หรือการติดตอสัมพันธเฉพาะในกลมุ หรือใน
สังคมของตนเทานัน้ ซึง่ เรียกวา Social Boundary ทัง้ นี้ เพือ่ มิใหการติดตอระหวางสมาชิกกับ
บุคคลภายนอกซึง่ จะนำไปสคู วามขัดแยงระหวางสังคมได เชน ในบางเผาชนทีไ่ มยอมพูดกับผทู ี่
มิไดใชภาษาเดียวกับตน แมวา บุคคลในสังคมจะสามารถเขาใจภาษาของชาติอนื่ ก็ตาม ในชนชาว
เขาของไทยบางเผา จะใชเครือ่ งแตงกาย เปนสัญลักษณในการแบงแยกสังคมของตน ออกจาก
สังคมอืน่ ๆ ในสังคมของชาวอินเดีย จะมีเครือ่ งหมายสัญลักษณ ทีแ่ บงแยกระหวางวรรณะ
ตาง ๆ ทัง้ นีจ้ ะมีระบบการลงโทษผลู ะเมิดฝาฝน เชน ในสังคมชาวยิวจะหามการสมรสกับคนตาง
ศาสนา มิฉะนัน้ จะถูกกีดกันการคบหาสมาคมจากสมาชิกในสังคม นอกจากนีใ้ นระดับประเทศอาจ
มีการสรางสิง่ กีดขวางอยางเปนทางการ เพือ่ ปองกันการติดตอกับชาติทเี่ ปนปรปกษกนั เปนตน
การเชือ่ มโยงระบบสังคม แมวา กลมุ หรือสังคม จะพยายามกำหนดขอบเขตการติดตอ
สัมพันธเฉพาะในกลมุ หรือในสังคมของตนดังทีไ่ ดกลาวมาแลว แตเนือ่ งจากความจำเปนเพือ่ การ
อยรู อดของสมาชิกในสังคม ทำใหจะตองมีการติดตอสัมพันธในระบบบางสวนของสังคม แมวา
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โดยแทจริงกลมุ หรือสังคมเหลานัน้ มีความเปนปรปกษตอ กันก็ตาม กระบวนการทีร่ ะบบสังคม
บางสวนมีการเชื่อมโยงสัมพันธกับกลุมหรือสังคมอื่นเรียกวา การเชื่อมโยงระบบสังคม
กระบวนการเชนนีม้ ปี รากฏในทุกสังคมแมแตสงั คมแบบดัง้ เดิมก็ตาม เชน แมแตในเผาชนทีข่ าด
ความเจริญซึง่ ตัดขาดการติดตอกับสังคมอืน่ แตกย็ งั มีการแลกเปลีย่ นสินคาอยางซอนเรนระหวาง
สมาชิกกับ สังคมภายนอก ในชนหมนู อ ยของบางสังคม ซึง่ พยายามแยกตัวอยางโดดเดีย่ ว แต
ก็จำเปนทีจ่ ะตองเชือ่ มโยงกับสังคมใหญโดยระบบการคา การศึกษา และการภาษี เปนตน ในประเทศ
ตาง ๆ ทีแ่ มจะมีความขัดแยงระหวางกัน แตกเ็ ปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ หรือองคการ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การทหาร ระหวางกัน เปนตน การเชือ่ มโยงระบบสังคมทีก่ ลาวมานี้
จะชวยผอนคลายความขัดแยงโดยทีค่ วามสัมพันธระหวางกลมุ หรือสังคมในบางสวนของระบบ
สังคมยังคงดำเนินตอไป

⌫๑๑
ในการจัดระเบียบสังคมนัน้ สมาชิกและกลมุ หรือองคกรตาง ๆ ของสังคมจะมีระบบความ
สัมพันธทเี่ ชือ่ มโยงเปนสมานฉันท ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการถายทอดทางวัฒนธรรมไปสสู มาชิกดวย
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และดวยการสือ่ สัญลักษณทที่ ำใหสมาชิกไดกำหนดความหมายของ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกตรงกันโดยสมาชิกและกลมุ และบุคคลอืน่ ซึง่ มีสถานภาพและบทบาท ที่
เกีย่ วของระหวางกันอยางไร ระบบสังคมและสถาบันสังคมมีหนาทีอ่ ะไรบางในการดำรงไวซงึ่ ความ
อยรู อดของสมาชิกและสังคม
อยางไรก็ตาม เราจะพบเสมอวาในสังคมทีส่ มาชิกอยรู ว มกันนัน้ จะมีบางเวลาทีก่ ลไก
ของระบบสังคมทีส่ มาชิกเคยยอมรับและปฏิบตั ติ ามมาแตเดิม เกิดภาวการณขาดตอน แตกแยก
หรือชะงักงัน โดยระบบความสัมพันธระหวางสมาชิก ไมอาจเชือ่ มโยงกันไดอยางมีสมานฉันทเหมือน
แตกอ น ทำใหวถิ ชี วี ติ และความเคยชินของสมาชิกเกิดความระส่ำระสาย เนือ่ งจากการแสดงออก
ของพฤติกรรม หรือการกระทำระหวางกันตามปกติของสมาชิก ไมอาจบรรลุเปา ประสงคเหมือน
เดิมได เรียกภาวะทีเ่ กิดเชนนีว้ า การเสียระบบทางสังคม
๑๑

สุพตั รา สุภาพ, สังคมวิทยา, หนา ๑๓๓.
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Robert K. Merton ไดอธิบายความหมายของการเสียระบบทางสังคมวา หมายถึง ความ
ไมสมบูรณหรือความลมเหลวของระบบสังคม ในการเชือ่ มโยงสถานภาพและบทบาทของสมาชิก
เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายรวมกันของสังคม และไมสามารถบรรลุตอ วัตถุประสงคของสมาชิกแตละคนได
เมือ่ เรากลาววากลมุ องคกร ชุมชน หรือสังคม เกิดการเสียระบบนัน้ เราหมายถึงการทีร่ ะบบ
โครงสรางของถานภาพและบทบาทขาดประสิทธิภาพ
๑. การเสียระบบทางสังคม (Social Disorganization) มีความแตกตางกับ
พฤติกรรมเบีย่ งเบน เพราะพฤติกรรมเบีย่ งเบนเปนการทีบ่ คุ คลแตละคนประสบความลมเหลว ใน
การดำรงชีวติ ตามสถานภาพและบทบาททีส่ งั คมกำหนดไว แมวา สังคมนัน้ จะมีการจัดระเบียบ
อยางมัน่ คงก็ตาม แตการเสียระบบทางสังคมนัน้ เปนการทีส่ ถานภาพตาง ๆ ในระบบสังคมมิได
เชื่อมโยงประสานกันอยางมีสมานฉันท จำเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบไปจากเดิม
แนวคิดของนักสังคมวิทยาเกีย่ วกับการเสียระบบทางสังคมนัน้ ยังมีความเห็นทีแ่ ตกตางกันเปน
๒ แนวความคิด คือ
๑) แนวความคิดทีว่ า การเสียระบบทางสังคมเปนบอเกิดของความเสือ่ มโทรมทางสังคม
และปญหาสังคม ดังนัน้ จึงมีขอ ความทีป่ รากฏเกีย่ วกับเรือ่ งการเสียระบบทางสังคมอยเู สมอ เชน
ความพิการทางสังคม และความเสือ่ มโทรมทางศีลธรรมของสมาชิกในสังคม
นักสังคมวิทยาทีม่ แี นวคิดเกีย่ วกับการเสียระบบทางสังคมเชนนีไ้ ดแก Charles Hotrod
Cooley ซึง่ ไดอธิบายเกีย่ วกับมูลเหตุของการเสียระบบทางสังคมไววา เนือ่ ง จากการทีส่ มาชิก
มิไดปฏิบตั ติ ามหนาทีข่ องตน และมิไดเคารพตอกฎเกณฑของสังคม ความหยอนยานของสมาชิก
ในการปฏิบัติตามหนาที่และระเบียบวินัยจึงเปนมูลเหตุสำคัญ ของการเสียระบบทางสังคม
นอกจากนี้ กระบวนการควบคุมทางสังคม ก็ไมมผี ลตอสมาชิกในทางปฏิบตั อิ กี ดวย
๒) แนวความคิดทีว่ า การเสียระบบทางสังคม เปนกระบวนการทางสังคม ซึง่ เกิดแก
ทุกสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ แนวความคิดนีเ้ ปนทีย่ อมรับจากนักสังคมวิทยาสวนใหญใน
ปจจุบนั โดยอธิบายวา การจัดระเบียบสังคม และการเสียระบบทางสังคม เปนกระบวนการ
ควบคกู นั แตมลี กั ษณะในทางตรงกันขาม กลาวคือ การจัดระเบียบสังคมเปนกระบวนการที่
เกิดขึน้ เพือ่ สรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันและความมัน่ คงใหแกสงั คม สวนการเสียระบบทาง
สังคมก็ไมคงอยตู ลอดไป เนือ่ งจากสมาชิกในสังคมยอมสามารถปรับตนเอง และสังคมไปสกู ารจัด
ระเบียบใหมใหเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ พิจารณาแนวความคิดทัง้ ๒ แนวทีก่ ลาว
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มาแลวนัน้ จะเห็นไดวา การเสียระบบทางสังคมเกีย่ วของกับปรากฏการณ ๓ ประการ คือ ปญหา
สังคม (Social Problem) การเปลีย่ นแปลงทางสังคม (Social and Cultural Change) และการ
ปรับตัวของสมาชิกในสังคม (Adjustment)
ในระยะตอมา แนวการวิเคราะหการเสียระบบทางสังคมคอย ๆ เปลีย่ นไป ปญหาสังคม
อธิบายไดจากความลมเหลวของระบบสังคม ทีม่ ผี ลกระทบไปถึงสมาชิกในสังคมนัน่ คือ เปนการ
มงุ สาเหตุไปทีร่ ะบบอันเปนโครงสรางของสังคมโดยสวนรวม ซึง่ มีผลกระทบไปถึงสมาชิกอันเปน
หนวยยอยของระบบสังคม การเสียระบบทางสังคมจะมีลกั ษณะทีส่ ำคัญคือ
๑. ภาวะของการไรบรรทัดฐาน(Normlessness) แนวความคิดนี้ มีววิ ฒ
ั นาการมาจาก
ทฤษฎีอโนมีของเดอรไคม ซึง่ เปนภาวะทีส่ มาชิกในสังคม ไมสามารถยึดถือบรรทัดฐานเดิมเปนแนว
ทางแหงความประพฤติได เนือ่ งจากบรรทัดฐานเดิมไมกอ ใหเกิดการบรรลุผลตามเปาหมายของ
ตนและสังคม เชน โครงสรางของสังคมเมืองทำใหการยึดถือระบบเครือญาติ ไมอาจนำมาใชใน
การดำเนินของการประกอบอาชีพไดอกี ตอไป
๒. ภาวะความขัดแยงทางวัฒนธรรม (Culture Conflict) เปนภาวะทีค่ นในสังคมมี
ความขัดแยงกันในบรรทัดฐานใหม เชน ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางในสังคม
อุตสาหกรรม ความขัดแยงกันระหวางบทบาทหนาทีข่ องสามีภรรยาตอครอบครัว เมือ่ ภรรยาตอง
ประกอบอาชีพรวมกับสามี ทำใหบรรทัดฐานใหมทเี่ กิดขึน้ เกิดความขัดแยงในการนำไปใช
๓. ภาวะความลมเหลวในการปฏิบตั ติ นของสมาชิก (Breakdown) เปนภาวะทีก่ ระบวน
การควบคุมทางสังคม ไดแก กฎหมาย หรือการควบคุมแบบไมเปนทางการ เชน การยกยอง ชมเชย
แกผปู ระพฤติปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานนัน้ ไมมผี ลในการบังคับใช เชน การออกกฎหมายแรงงาน
ซึง่ ควบคุมการกำหนดคาแรงและชัว่ โมงในการทำงานของลูกจาง ไมมผี ลทีท่ ำใหนายจางนำไป
ปฏิบตั อิ ยางเครงครัด การทีค่ นงานนัดหยุดงาน โดยทีเ่ จาหนาทีไ่ มอาจลงโทษไดตามบทกฎหมาย
เชนเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยในป ๒๕๔๘ เปนตน

⌫

การศึกษาเกีย่ วกับการเสียระบบทางสังคมนัน้ เริม่ ตนจากปญหาการขยายตัวของสังคม
เมืองภายหลังจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในยุโรป การเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา และ
ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำใหแนวความคิดของ เฮอรเบิรต
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สเปนเซอร ทีว่ า ปญหาสังคมเปนวิวฒ
ั นาการสวนหนึง่ ของสังคมมนุษย และเกิดขึน้ เองเปนปรากฏ
การณทางสังคม เริม่ เสือ่ มความเชือ่ ถือลงโดยนักสังคมวิทยาไดศกึ ษาปญหาสังคม ในมโนทัศนของ
การเสียระบบทางสังคมซึง่ เกิดจากลักษณะโครงสรางของสังคม
ในระยะแรก การวิเคราะหการเสียระบบทางสังคมไดมงุ ประเด็นไปทีม่ ลู เหตุเกีย่ วกับความ
เสือ่ มโทรมทางศีลธรรมของสมาชิกและสถาบันสังคม โดยวิเคราะหวา สังคมเปรียบเสมือนสิง่ ทีม่ ี
ชีวติ สมาชิกและสถาบันเปรียบเสมือนอวัยวะของสิง่ มีชวี ติ นัน้ ดังนัน้ หากสมาชิกหรือสถาบัน
มิไดยดึ ถือคุณธรรมในการดำเนินชีวติ หรือการจัดระบบสังคมก็จะทำใหสงั คมเกิดความเสือ่ มโทรม
ไมมรี ะบบ ทีเ่ รียกวา สังคมพิการหรือความเจ็บปวยทางสังคม จนอาจถึงกับเกิดภาวะทีส่ งั คมลม
สลายได ดังเชน อาณาจักรโบราณทีห่ ลงเหลือแตซากปรักหักพัง การวิเคราะหในแนวความคิด
เชนนีจ้ งึ มงุ ความสำคัญไปทีส่ มาชิกในสถาบันสังคมซึง่ เปนหนวยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสังคม ทีล่ ะทิง้
คุณธรรม อันมีผลกระทบไปถึงโครงสรางโดยสวนรวมของสังคม

⌫⌫ 
นอกจากการเสียระบบทางสังคม จะเปนกรอบ เปนขอบขายในการวิเคราะหปญ
 หาสังคม
แลว นักสังคมวิทยายังมีความเห็นวา การเสียระบบทางสังคม เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการเปลีย่ น
แปลงของสังคม แนวคิดนีถ้ อื เปนมโนทัศนทสี่ ำคัญประการหนึง่ ในทางสังคมวิทยา
กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางสังคมอธิบายไดวา สังคมมนุษยจะมีการเปลีย่ นแปลงอยู
เสมอภาวะทีส่ งั คมมีการจัดระเบียบอยางเหมาะสม โดยสนองตอความตองการของสมาชิก และ
สังคมเปนสวนรวมจะเปนภาวะที่สังคมมีโครงสรางและระบบสังคมที่มั่นคง เรียกวา Social
Organization จะดำรงอยูในชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ในระยะตอมา สังคมนั้นจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงโครงสรางของระบบและบรรทัดฐานทางสังคมใหม การเปลีย่ นแปลงดังกลาวอาจ
เกิดขึน้ จากมูลเหตุหลายประการ เชน การทีส่ งิ่ แวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนัน้ เปลีย่ นไป นอกจากนีย้ งั อาจเกิดจากโครงสราง หรือปริมาณของ
ประชากรในสังคมมีการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการทีค่ นในสังคมมีการแสวงหาความรู และการ
ประดิษฐใหม ๆ และการถายทอดความรู และสิง่ ประดิษฐจากสังคมหนึง่ ไปสอู กี สังคมหนึง่
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ในระยะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเชนนีย้ อ มทำใหสถานภาพและบทบาทของระบบสังคม
ไมอาจสนองตอความตองการของสมาชิก และความคงอยขู องสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพดังเดิม
ได เรียกภาวะนีว้ า การเสียระบบทางสังคม (Social Disorganization) ซึง่ นำไปสกู ารเกิดปญหา
ตาง ๆ ของสังคมดังทีไ่ ดกลาวมาแลว การเสียระบบทางสังคมยังสงผลกระทบตอสมาชิกในสังคม
เชน สมาชิกเกิดความรสู กึ ทีไ่ มมนั่ คงทางจิตใจเกีย่ วกับบรรทัดฐาน ซึง่ มีความเหมาะสมตอการ
เปลีย่ นแปลงไปนัน้ และทำใหสมาชิกเกิดความขัดแยงระหวางกันในการยึดถือบรรทัดฐาน ซึง่ มี
ความเหมาะสม ตอการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใหมนี้ เรียกวา การเสียระบบของบุคคล (Personal
Disorganization) เชน การเลิกทาสของสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ ทำใหทาสจำนวนหนึง่ ทีถ่ กู
ปลดปลอย เกิดภาวการณขาดเปาหมายในชีวติ เนือ่ งจากเคยดำรงชีวติ ทีม่ นี ายคอยรับผิดชอบใน
ชีวติ ของตนและครอบครัว ในประเทศทีต่ กเปนอาณานิคม ชาวพืน้ เมืองไมอาจปรับการดำเนินชีวติ
ตามระบบสังคมใหม ทีช่ าวตะวันตกนำเขามาใช ดังนัน้ อาจสรุปไดวา การเสียระบบทางสังคม
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ในระยะตอมาสังคมจะเขาสกู ารจัดระเบียบใหมอกี ครัง้ หนึง่ เรียกวา Social Reorganization โดยสมาชิกจะคอย ๆ สรางระบบสังคมใหมใหเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และ
ปรับตนเองตอระบบสังคมใหมนนั้ การเปลีย่ นแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม
ยอมมีผลตอการเพิม่ บทบาทของสตรีในการประกอบอาชีพ กอใหเกิดการเสียระบบในสถาบัน
ครอบครัว แตในระยะตอมาสมาชิกในสังคมจะคอย ๆ สรางบรรทัดฐานสังคมขึ้นใหม ให
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้ เชน การมีสถานรับเลีย้ งเด็ก การวางแผนครอบครัว การ
ทีส่ ามีเขารับผิดชอบในงานบานรวมกับภรรยา เปนตน ทำใหสถาบันครอบครัวกลับเขาสภู าวการณ
จัดระเบียบใหมทเี่ หมาะสมกับสังคมอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม ภาวะทีก่ ลาวมาอันไดแก การจัดระเบียบสังคม การเสียระบบทางสังคม
และการจัดระเบียบสังคมใหม เปนภาวะทีไ่ มคงทีต่ ลอดไป แตมกี ารหมุนเวียนเปนวัฏจักรจากลำดับ
ขัน้ หนึง่ ไปสอู กี ลำดับหนึง่ ซึง่ แสดงใหเห็นวาสังคมมนุษยเปนสิง่ ทีไ่ มหยุดอยกู บั ที่ แตเปนกระบวน
การทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา และการเสียระบบทางสังคมเปนภาวะหนึง่ ของกระบวน
เปลีย่ นแปลงทางสังคมเชนเดียวกัน
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การเสียระบบทางสังคม ยอมมีผลกระทบตอเปาหมายและวิถชี วี ติ ของสมาชิกในสังคม
ทีเ่ รียกวา การเสียระบบของบุคคล (Personal Disorganization) และสมาชิกจำเปนทีจ่ ะตองปรับ
ตนเองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ดังนั้นจะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม และการปรับตัวของสมาชิก ตางมีความเกีย่ วพันกันเปนลูกโซ ผทู ศี่ กึ ษา
๑๒
และอธิบายความสัมพันธของสิง่ ทีก่ ลาวมานีค้ อื William F. Ogburn ซึง่ นำมโนทัศนเกีย่ วกับ
เรือ่ งวัฒนธรรมลา (Cultural Lag) มาอธิบายความสัมพันธของปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ น
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยทัว่ ไปการเสียระบบทางสังคมกับวัฒนธรรมลา มักจะนำมา
ใชมโนทัศนเดียวกัน อยางไรก็ตาม สิง่ ทัง้ สองประการก็มคี วามแตกตางกันคือ การเสียระบบทาง
สังคมมักจะนำมาเปนกรอบขายในการศึกษาปญหาสังคมอันเกีย่ วของกับการจัดระเบียบสังคม แต
เรือ่ งวัฒนธรรมนัน้ เปนกรอบในการศึกษาปญหาสังคม ทีม่ งุ เนนเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
Ogburn ไดอธิบายถึง กระบวนการพืน้ ฐานของวิวฒ
ั นาการทางสังคม ๔ ประการ อันไดแก
๑. การประดิษฐ (Invention) เปนจุดเริม่ แรกในการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และ
วัฒนธรรม การประดิษฐเปนการนำความรู และความคิดทีเ่ กิดจากการศึกษา และคนพบมาประกอบ
เปนสิง่ ใหม ซึง่ จำแนกเปนการประดิษฐทเี่ ปนวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) และการ
ประดิษฐทไี่ มใชวฒ
ั นธรรมทางวัตถุ (Nonmaterial Culture) เชน ภาษา กฎหมาย หรือกฎเกณฑ
ของสังคม ตลอดจนการกำหนดวิธกี ารใชสงิ่ ประดิษฐทางวัตถุเหลานัน้
๒. การสะสมเพิม่ พูน (Accumulation) หมายถึง การประดิษฐดงั กลาวจะทำใหเกิด
การสะสมทางวัฒนธรรมอยางเพิม่ พูนขึน้ มากเปนทวีคณ
ู เชน Ogburn พบวา ผลจากการประดิษฐ
วิทยุทำใหเกิดการประดิษฐสงิ่ อืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ปนวัฒนธรรมทางวัตถุ และไมใชวตั ถุถงึ ประมาณ ๑๕๐
อยางฯ
๓. การแพรกระจาย (Diffusion) เปนกระบวนการทีว่ ฒ
ั นธรรมแพรกระจายจากสังคม
หนึง่ ไปสอู กี สังคมหนึง่ อันเนือ่ งจากการติดตอสัมพันธระหวางสมาชิกของแตละสังคม ซึง่ ทำใหมี
การเลือกสรรและปรับปรุงวัฒนธรรมเหลานัน้ ใหสอดคลองกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมและคานิยม
ของคนในสังคม
๑๒

Ogburn, William F., Social Change, (N.Y. : The Viking Press, Inc., ๑๙๒๗), p. ๗๕.
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๔. การปรับตัว(Adjustment) หมายถึง การปรับตัวของสวนตาง ๆ ในสังคมใหสอด
คลองกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทีเ่ ปนการปรับระบบสังคมและการปรับตัวของสมาชิกในสังคม
ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมลาอธิบายวา การเปลีย่ นแปลงในวัฒนธรรมสวนหนึง่ ของสังคม ยอมมีผลกระทบ
ตอวัฒนธรรมสวนอืน่ ๆ ของสังคม ซึง่ มีความจำเปนทีจ่ ะตองปรับปรุงใหเขากับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ หากวัฒนธรรมในสวนใดสวนหนึง่ มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วกวาวัฒนธรรมสวน
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกันยอมเปนผลใหวฒ
ั นธรรมแตละสวนไมอาจปรับเขากันไดเรียกภาวะเชนนีว้ า
วัฒนธรรมลา (Cultural Lag)
วัฒนธรรมลา (Cultural Lag) อาจเกิดขึน้ ทัง้ ในสวนทีเ่ ปนวัฒนธรรมทางวัตถุและไม
ใชวตั ถุ เชน เมือ่ มีการประดิษฐรถยนต แตสงั คมไมสามารถวางผังเมือง เพือ่ ขยายเสนทางคมนาคม
และไมอาจจัดสถานทีจ่ อดรถไดเพียงพอ นอกจากนี้ สมาชิกอาจปรับตนใหเขากับบรรทัดฐานใน
การใชระบบคมนาคมใหมทเี่ กิดขึน้ ได เชน ความมีระเบียบในการขับรถและการใชถนน เปนตน
ในสถาบันการศึกษาก็ปรากฏวาเกิดวัฒนธรรมลา เมือ่ สังคมเปลีย่ นวิธกี ารเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา เปนการเรียนรแู ละแกปญ
 หาดวยตนเอง แตอาคารเรียนและสือ่ การสอนมิไดปรับปรุงใหเหมาะ
สมกับเนือ้ หาและวิธกี ารสอนทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ เปนตัวอยางแสดงใหเห็นถึงการเกิดวัฒนธรรมลา ซึง่
เปนผลจากการเปลีย่ นแปลงในสวนใดสวนหนึง่ ของสังคม
Ogburn ไดกลาววา นอกจากปญหาสังคมตาง ๆ จะเกิดจากอัตราสวนทีไ่ มสมดุลระ
หวางการเปลีย่ นแปลงในสวนตาง ๆ ทางวัฒนธรรมแลว ปญหาสังคมยังเกิดจากการทีส่ มาชิกไม
อาจปรับตนใหเขากับการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมเหลานัน้ ได เชน ในระยะทีเ่ กิดสงคราม
เวียดนาม และสหรัฐอเมริกาไดเขามาตัง้ ฐานทัพในจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทย ทำใหจงั หวัด
เหลานัน้ ไดขยายตัวในทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วฉับไว แตปรากฏวาในสังคมดังกลาว เกิดปญหา
การปรับตัวของชาวไทยตอชาวตางชาติอยางมาก เชน เกิดปญหาโสเภณี แหลงอบายมุขตาง ๆ
การละทิง้ อาชีพเกษตรกรรมของชาวนาในทองถิน่ นัน้ การลักลอบขายสินคาหนีภาษี และเมือ่ ฐาน
ทัพอเมริกายกเลิกไป ก็ทำใหสภาพสังคมของจังหวัดเหลานี้ กลับเขาสภู าวะเศรษฐกิจตกต่ำอยาง
รวดเร็ว
ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา การเสียระบบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคมและการปรับตัวของสมาชิกในสังคม ตางมีความสัมพันธเกีย่ วของกันอยาง
ยิง่ และลึกซึง้ ซึง่ จะแยกและขาดจากกันมิไดเลย
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 ⌫ ⌫
เครือ่ งบงชีก้ ารเสียระบบทางสังคม เพือ่ เปนหลักในการศึกษาเกีย่ วกับการเสียระบบทาง
สังคม (Idiocies of Social Disorganization) นักสังคมวิทยา ไดเสนอแนะเครือ่ งบงชีบ้ างประการ
ทีส่ งั เกตไดสำหรับเปนขอพิจารณาวา สังคมนัน้ นาจะมีภาวการณเสียระบบทางสังคมบางประการ
เกิดขึน้ ซึง่ เครือ่ งบงชีท้ สี่ ำคัญดังกลาวนีไ้ ดแก
๑. การเปลีย่ นแปลงในโครงสรางดานประชากร ไดแก การเปลีย่ นแปลงขนาดหรือองค
ประกอบของประชากร เชน จำนวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วเปนเครือ่ งบงชีว้ า สังคมนัน้
กำลังเปลีย่ นแปลงไปสรู ะบบสังคมเมือง นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงในองคประกอบทางอายุ (age)
เพศ (Sex) การศึกษา (Education) รายได (Income) และอาชีพ (Occupation)ฯลฯ ยอมเปน
เครือ่ งบงชีว้ า มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ และมีภาวการณเสียระบบทางสังคมทีจ่ ะตามมา
๒. อัตราปญหาสังคมทวีสงู ขึน้ เชน อัตราการกออาชญากรรม อัตวินบิ าตกรรม ปญหา
วัยรนุ มีสถิตสิ งู ขึน้ กวาเดิม ซึง่ เปนเครือ่ งชีใ้ หเห็นถึงการเสียระบบของสมาชิกในสังคม ทีไ่ มอาจ
ปรับตนเขากับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และกฎเกณฑของสังคมไมมผี ลในการควบคุมสมาชิกให
ปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานของสังคมได
๓. ความหางทางสังคม(Social Distance) หมายถึง การทีส่ มาชิกในสังคมขาดความ
ใกลชิดตอกันโดยมีความรูสึกแบงแยกออกเปน พวกเรา-พวกเขา และมีความสัมพันธแบบ
ทุตยิ ภูมปิ รากฏใหเห็นมากกวาความสัมพันธแบบปฐมภูมิ มีระบบความสัมพันธแบบเปนทางการ
มากกวาความสัมพันธแบบไมเปนทางการ
การศึกษาความหางทางสังคมกระทำไดจากการวัดเจตคติของคนในสังคม เชน เจตคติ
ตอบุคคลตางเชือ้ ชาติ ตางศาสนา ในสังคมของตน เจตคติระหวางสามีกบั ภรรยาในเรือ่ งการหยา
ราง เจตคติระหวางนายจางกับลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม เจตคติระหวางผผู ลิตกับผบู ริโภค
เปนตน หากกลมุ คนเหลานี้ มีเจตคติทเี่ ปนประปกษตอ กันยอมแสดงวา ภายในสังคมนัน้ เกิดความ
หางทางสังคมอันเปนเครือ่ งชีว้ า สังคมเกิดภาวการณเสียระบบทางสังคม
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เพราะฉะนัน้ คานิยม(Value) จึงมีความสำคัญมากในสังคมปจจุบนั เพราะมีผลกระทบ
ตอความเจริญและความเสือ่ มเสียของสังคมและความมัน่ คงของชาติมาก กลาวคือ สังคมทีม่ ี
คานิยมทีเ่ หมาะสมและถูกตอง เชน ความซือ่ สัตย ความขยันหมัน่ เพียร ความเสียสละ ความมี
ระเบียบวินยั ความสามัคคี เปนตน สังคมนัน้ ยอมจะมีความเจริญกาวหนาอยางแนนอน สังคม
ใดทีม่ คี า นิยมไมเหมาะสม เชน มีการเลนพนัน ขาดระเบียบวินยั ไรความสามัคคี อยอู ยางตัวใคร
ตัวมัน ฯลฯ สังคมนัน้ จะเสือ่ มถอยลงและขาดความมัน่ คงขึน้ ภายในชาติ ดังนัน้ ถาคานิยมของ
สังคมเปลีย่ นแปลงไป ก็จะทำใหสงั คม และวัฒนธรรมของสังคมเปลีย่ นแปลงไปดวย
กระบวนการสังคม ซึง่ หมายถึง รูปแบบของการปฏิสมั พันธทปี่ รากฏอยเู สมอในการดำเนิน
ชีวติ ของสมาชิกในสังคม ซึง่ จำแนกออกเปน ๓ รูปแบบ คือ ความรวมมือ การแขงขัน และความ
ขัดแยง ความรวมมือ หมายถึง การรวมงานหรือการทำกิจกรรมตาง ๆ ระหวางสมาชิก เพือ่ ให
บรรลุจดุ หมายรวมกัน รูปแบบของความรวมมือในแตละกลมุ สังคมจะมีความแตกตางกันไปตาม
วัฒนธรรม ความรวมมือเกิดขึน้ ทัง้ ในกลมุ สมาชิกทีม่ ลี กั ษณะรวมกัน หรือในสมาชิกทีม่ คี วามแตก
ตางกัน แตจำเปนจะตองพึง่ พิงผลประโยชนรว มกันซึง่ มีปรากฏอยมู ากในสังคมปจจุบนั
การเสียระบบทางสังคม กับการปรับตนของสมาชิกในสังคมนัน้ ไดมงุ วิเคราะหถงึ อัตรา
ความไมสมดุลระหวางการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมกับการปรับตัวของสมาชิกในสังคม ซึง่ ถือ
วา ภาวะทีส่ มาชิกไมอาจปรับตนตอบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมใหม เปนภาวการณเสียระบบทาง
สังคมเรียกวาวัฒนธรรมลา (Cultural Lag) อันเปนปญหามาจากการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
เชน การประดิษฐ และการแพรกระจายวัฒนธรรมของสังคมหนึง่ ไปสอู กี สังคมหนึง่ อันทำใหเกิด
ปญหาวัฒนธรรมลาแกสมาชิกในสังคม
การเสียระบบทางสังคมกับปญหาสังคม เปนการอธิบายถึงภาวะของสังคมทีม่ กี ารเสียระบบ
ทางสังคมวา อาจเกิดขึน้ จากการทีส่ มาชิกมีความเสือ่ มโทรมทางศีลธรรมจรรยา หรือเกิดจากการ
ทีส่ งั คมมีการเปลีย่ นแปลงไปสโู ครงสรางอันสลับซับซอนขึน้ ซึง่ นำไปสภู าวะของการเสียระบบทาง
สังคม ๓ ประการ คือ ภาวะของการไรบรรทัดฐานทางสังคม ภาวะของความขัด แยงทาง
วัฒนธรรม และภาวะความลมเหลวในการควบคุมทางสังคม
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ในปจจุบนั สังคมไดพยายามสรางบรรทัดฐานทีจ่ ะปองกัน หรือบรรเทาความขัดแยงที่
เกิดขึน้ ดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน โดยการปรับตัวเขาหากัน เนือ่ งจากคกู รณียงั มีความตองการ ทีจ่ ะ
พึง่ พิงผลประโยชนระหวางกัน ซึง่ เรียกวา การผอนปรนเขาหากัน ทัง้ นีก้ ารผอนปรนเขาหากัน
อาจกระทำไดหลายวิธี เชน การหันเหความสนใจของผทู เี่ ราขัดแยงอยดู ว ยนัน้ โดยการสรางความ
ขัดแยงกับผอู นื่ เขาแทนที่ การรวมกันสรางบรรทัดฐานใหม เพือ่ บรรเทาความขัดแยง โดยการใช
อำนาจบังคับ และโดยการรวมลดเปาหมายของกันและกันลงที่เรียกวา การประนีประนอม
(Compromise) ซึง่ กระทำไดโดยเจรจากันโดยตรง หรือโดยการใหบคุ คลทีส่ ามเขามาชวยไกลเกลีย่
หรือโดยการใชศาลเปนผตู ดั สิน ทีเ่ รียกวา การอนุญาโตตุลาการ เปนตน
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