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สังคมไทย

ลักษณะของสังคมไทย
1. เปนสังคมเกษตรกรรม
2. มีการศึกษาตํ่ า
3. มคีวามรักความผูกพันในถิ่นกํ าเนิด
4. ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี
5. มีโครงสรางทางสังคมที่มีชนชั้น
6. เทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ลักษณะของสังคมเมือง
1. มคีวามหนาแนนของประชากรมาก
2. ความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนแบบทุติยภูมิ
3. มรีะดับการศึกษาสูง
4. มอีาชีพหลากหลาย และรายไดสูง
5. มีมาตรฐานการครองชีพสูง
6. มีการแขงขันกันสูง
7. มคีวามตื่นตัวทางการเมืองสูง
8. มกีารเปลี่ยนแปลงทางสังคมเร็ว

ลักษณะของสังคมชนบท
1. มอีาชีพทางการเกษตรกรรมมาก
2. มีการพึ่งพาธรรมชาติมาก
3. ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี
4. มคีวามสัมพันธกันแบบปฐมภูมิ
5. มชีีวิตความเปนอยูคลายๆ กัน

ลักษณะของสิ่งท่ีเปนปญหาสังคม
1. เปนสภาวการณที่สมาชิกในสังคมไมพึงปรารถนา
2. มผีลกระทบตอคนเปนจํ านวนมาก
3. มคีวามตองการที่จะปรับปรุงแกไข
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ตวัอยางที่เปนปญหาสังคมไทย ไดแก
 ปญหาความยากจน
 ปญหาการกระจายรายได
 ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง
 ปญหายาเสพติดใหโทษ
 ปญหาการวางงาน
 ปญหาสิ่งแวดลอม
 ปญหาโรคเอดส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย  แบงไดดังนี้คือ
1. เปล่ียนแปลงครั้งกอน ร.4  แตเดิมเชื่อถือผีสาง เทวดา พวกผีฟาหรือตอนรับทุกศาสนาเขามา

เปลีย่นเปนเทวดา นํ าไปสูการเชื่อถือเร่ืองวิญญาณ สูประเพณี  เชน เผาเทียน  เลนไฟ  พอมาสมัยอยุธยา
ความสมัพนัธระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชน เปลี่ยนจากพอกับลูกมาเปน นาย–บาว ใหชายเปน
ใหญในครอบครัว

2. หลัง ร.4 อารยธรรมตะวันตกเขามา ผูหญิงเริ่มมีบทบาทมากขึ้น มีอํ านาจทางบานเรือนมากขึ้น
เปลี่ยนสมัย  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

3. การเปลี่ยนทางสังคมและวฒันธรรมปจจุบัน อิทธพิลตะวันตกยิ่งมาก ความเชื่ออุดมการณก็
เปลีย่นไป ความเทาเทียมมีมากขึ้น ความสัมพันธในครอบครัวลดลงแตถึงอยางไร ความรักความอบอุนใน
ครอบครัวยังเปนปจจัยสํ าคัญตอเยาวชนและวัฒนธรรมของชาติอยางมาก

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สุโขทัย พอปกครองลูก มีพอขุนเปนผูนํ า รับผิดชอบทุกดาน ประชาชนมีหนาที่ทํ าตาม ความ

สัมพันธใกลชิด
อยธุยา เปนแบบเทวราชา หรือสมมตุเิทพ มกีารปกครองแบบจตสุดมภ มผูีรับผิดชอบคอืจตสุดมภ เวี

ยง  วัง  คลัง  นา
สมัยรัตนโกสินทร ปกครองแบบเทวราชา ตอนตนแบบอยุธยา จนถึง ร.5 จึงมีการปฏิรูปสังคม

เศรษฐกิจและปกครอง จัดระเบียบตามตะวันตก จน พ.ศ. 2475 จงึเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณา-
ญาสทิธิราชมาเปนประชาธิปไตย โดยคณะราษฎรแบงอํ านาจเปน 3 ฝาย

– บริหาร – รัฐบาลรับผิดชอบ
– นิติบัญญัติ – ออกกฎหมายโดยรัฐสภา
– ตุลาการ – ใหความยุติธรรมโดยศาล



                              สังคมศึกษา อ.สุทัศน  ภูมิรัตนจรินทร  17

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   แบงเปนมีแบบแผน  และไมมีแบบแผน
1. ไมมีแบบแผน ตัง้แตอยุธยา – พ.ศ.2504
2.  มีแบบแผน  หลัง พ.ศ.2504  เมือ่มกีารจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2504  – 2509)  เปาหมายใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ลงทุนดานเศรษฐกิจพื้นฐาน
ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2510 – 2514)  เปาหมายเพิ่มรายไดจาก 7.2 เปน 8.5/ป  เนนพัฒนาสังคม มี
การใชคํ าวา สังคม เปนครั้งแรก เปลี่ยนผูรับผิดชอบจาก คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2515 – 2519)  เปาหมายเพิ่มผลผลิตทางผลิตภัณฑภายในประเทศ แตผลออก
มาตํ ่ากวาเปาหมาย เนนนโยบายประชากร สงเสริมการสรางงาน เนื่องจากการผันเงินของ
ระบบของโลก ตั้งแต 2514 คาเงินลดลง และเงินเฟอ

ฉบบัที ่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) เปาหมายสรางเสถยีรภาพเศรษฐกจิใหมัน่คง ปรับปรงุผลผลิตทาง
เกษตรและอตุสาหกรรมเพื่อการสงออก ยกรายไดของประชากร

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) เนนพฒันาชนบทโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื และภาคใต ฉบับนี้ลดภาวะเงินเฟอ  เพราะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534) เนนแกปญหาสังคม ความยากจน การวางงาน หนี้สิน เพิ่มการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายไดของประชาชน สงเสริมการลงทุน และเพิ่มปริมาณการสง
ออกและทองเที่ยว

ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2536 – 2539) เนนรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอยาง
ตอเนื่อง เอื้ออํ านวยตอการกระจายรายได ลดชองวางเมืองระหวางชนบทกับเมือง และการ
วางงานคอนขางมาก รวมทั้งเจาหนาที่การจัดการตางๆ

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) เนนการพัฒนาทางดานสังคมมากกวาทางดานเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย โดยการขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 9 ป และการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานเปน 12 ป ตลอดจนรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและตอ
เนื่อง เนนการบริหารแบบมีสวนรวมระหวางรัฐ  เอกชน และชุมชน

แนวโนมของเศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิจ – ชนบทและเมอืงจะตางกันมากขึ้นในดานรายได
2. เสยีเปรียบดุลการคาตอเนื่อง เนื่องจากสั่งวัสดุเขามามาก
3. แรงงานเกษตรจะเปนแรงงานอตุสาหกรรมมากขึ้น รายไดดีมากกวา
4. ชนบทมพีื้นที่ทํ ากินนอยลง เนื่องจากการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
5. สังคมเนนจากเกษตรเปนอุตสาหกรรม
6. ใชเครื่องจักรกลมากขึ้น แรงงานลดความสํ าคัญลง
7. เนนทักษะมากขึ้น
8. คมนาคมขยายตัวอยางมาก
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แนวโนมดานสังคม
1. มคีวามเปนปจเจกชนมากขึ้น เนนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม
2. เสมอภาค หญิงเลี้ยงตัวเองได
3. ครอบครัวแตกแยกมากขึ้น
4. วยัรุนมีพฤติกรรมตางไปจากเดิม
5. ยงัยึดถือโชคลาง แตเปนการแขงขัน
6. มคีานิยมในดานสรางปญหา เชน เห็นแกเงิน  นิยมตางชาติ

แนวโนมดานการเมือง
1. มสีวนรวมทางการเมืองมากขึ้นทุกรูปแบบ  โดยผานการเลือกตั้ง
2. มปีระชาธิปไตยมากขึ้น
3. ขาดแรงกระตุนใหสรางผูนํ าอยางแทจริง  ประชากรไมคอยสนใจการเมือง
4. เปนนกัปฏิบัติมากกวานักอุดมการณ ใชอารมณตัดสิน แตหากเกิดปญหามักจะมีผูแกไขเสมอ

มา ดงัอยุธยาไมส้ินคนดี
5. คนมฐีานะจะมีสวนรวมการเมืองมากขึ้น เพราะมีเงินและพวกมาก

แบบทดสอบ
จงเลือกขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว
1.  วัตถุประสงคเบื้องตนของสถาบันทางสังคม  คือขอใด

1.   การทํ าใหสมาชิกปฏิบัติตามสถานภาพ
2.   การใหสมาชิกเชื่อมโยงกัน  ใหสังคมดํ ารงอยูได
3.   การสรางระบบการแบงงานและหนาที่ใหแกสมาชิกในสังคม
4.   การตอบสนองความตองการของสมาชิก  และการดํ ารงอยูของสังคม

2.  สถาบนัใดที่ถือวาเปนสถาบันขั้นมูลฐานที่ทํ าหนาที่ในการผลิตใหความรูการบริโภค และการ
อบรมใหเปนพลเมืองดี

1.   สถาบันการศึกษา 2.   สถาบันศาสนา
3.   สถาบันการปกครอง 4.   สถาบันครอบครัว

3.  หนาที่ขอใดที่สถาบันครอบครัวทํ าไดดีกวาสถาบันอื่น
1.   การกํ าหนดสถานภาพ
2.   การสืบทอดทางวัฒนธรรม
3.   การใหการเรียนรูทางสังคม
4.   การใหความรักความอบอุน
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4.  ถาพจิารณาในความสัมพันธทางหนาที่ของบรรดาสถาบันตาง ๆ ในสังคมไทยปจจุบัน  สถาบัน
พืน้ฐานใดที่มีหนาที่โดยตรงตอการสรางเปาหมายและผดุงรักษาแบบแผนตาง ๆ ทางสังคม

1.   สถาบันครอบครัว 2.   สถาบันการศึกษา
3.   สถาบันการปกครอง 4.   สถาบันการเมืองการปกครอง

5.  ครอบครัวเดี่ยวจะเห็นไดชัดในสังคมใด
1.   สังคมภูธร 2.   สังคมเมือง
3.   สังคมชนบท 4.   สังคมเกษตร

6.  สถาบันสํ าคัญในโครงสรางสังคมชนบทคือขอใด
1.   ครอบครัว  ศาสนา  การศึกษา
2.   ศาสนา   นันทนาการ  เศรษฐกิจ
3.   ครอบครัว  นันทนาการ  ศาสนา
4.   ครอบครัว  ศาสนา  การปกครอง

7.  พฤตกิรรมเฉพาะเจาะจงที่คาดหวังใหบุคคลแสดงออกตามฐานะของบุคคลนั้น  คืออะไร
1.   บทบาท 2.   คานิยม
3.   บรรทัดฐาน 4.   จารีต

8.  ความเหน็รวมกันของคนสวนใหญในสังคมที่เห็นวาเปนสิ่งดี  เปนสิ่งสํ าคัญเปนสิ่งที่สังคม
พึงปรารถนา  หมายถึงขอใด

1.   วิถีประชา 2.   บทบาท
3.   คานิยม 4.   สถาบันสังคม

9.  คานิยมที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  คือขอใด
1.   ความมัธยัสถ 2.   ความนิยมไทย
3.   ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 4.   ความเชื่อในชะตากรรม

10.  ขอใดถูกตองที่สุด
1.   สังคมไทยเปนกลุมชนที่มวีฒันธรรมและเชื้อชาติเดียวกันเทานั้น
2.   สังคมไทยคอืกลุมชนที่มีเชื้อชาติและสถาบันเดียวกันมารวมอยู ณ บริเวณเดียวกัน
3.   สังคมไทยคอืชนทุกชั้นทุกภาษาที่มารวมกันโดยไมมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
4.   สังคมไทยคอืชนทุกกลุมที่ใชชีวิตอยูรวมกันโดยมีวัฒนธรรมไทยเปนพื้นฐานในการดํ าเนินในชีวิต

11.  ขอใดคือพื้นฐานวฒันธรรมดั้งเดิมของไทย
1.   กสิกรรมที่ราบลุมแมนํ้ า 2.   พระพุทธศาสนา
3.   ศาสนาพรหมณ 4.   การติดตอคาขายกับสังคมอื่น

12.  ปจจบุันสังคมไทยมีลักษณะเปนไปตามขอใด
1.   เจาขุนมูลนาย 2.   ไมมีการแบงชนชั้น
3.   พหุวฒันธรรม 4.   ศักดินาอุปถัมภ
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13.  ขอใดไมใชลักษณะทีเ่ห็นไดชัดในชุมชนชนบท
1.   มคีวามรวมมือกันเพื่อความอยูรอด 2.   มกีารเคลื่อนที่ทางสังคมในแนวนอน
3.   มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 4.  มกีารประกอบอาชีพเฉพาะดานนอย

14.   ส่ิงที่บงชี้ไดวาเปนปญหาสังคม คือขอใด
1.  นกัวชิาการเห็นวาเปนปญหาที่ควรแกไข
2.  คนจ ํานวนมากในสังคมเห็นพองกันวาเปนปญหาควรแกไข
3.  รัฐบาลระบุวาเปนปญหากํ าหนดไวในแผนพัฒนาประเทศ
4.  สถานการณใดก็ตามที่เปนปญหาทํ าใหแตละบุคคลเดือดรอน

15.   ขอใดไมถือวาเปนปญหาสังคมสํ าหรับสังคมไทย
1.  วยัรุนติดยาเสพติด 2.  การมีภรรยานอยของผูชายไทย
3.  นกัเรียนยกพวกตีกัน 4.  พระภกิษุประพฤติผิดวินัยมากมาย

16.   ขอใดเปนวิธีการที่แกไขปญหาสังคมไทยไดดีที่สุด
1.  สรางความสํ านึกและรับผิดชอบแกสมาชิก
2.  ตัง้หนวยงานแกไขปญหาเฉพาะดานโดยตรง
3.  ใชกฎหมายและเจาหนาที่ควบคุมอยางเครงครัด
4.  ก ําหนดหลกัสูตรวาดวยวิธีการแกปญหาไวในการศึกษาทุกระดับ

17.  ขอใดถูกตองที่สุด
1.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม  สวนการเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรมอาจเปลี่ยนแปลงเพียงบางสวนของสังคม
2.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธระหวางคนในสังคม

สวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเปนการเปลี่ยนแปลงดานระบบคิดของคนในสังคม
3.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงความมีระเบียบของคนในสังคม  สวนการ

เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมเปนการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของคนในสังคม
4.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนการเสียระเบียบของสังคม  สวนการเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรมเปนการสูญเสียขนบประเพณีอันดีงามของสังคม
18.   ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.  พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  หันเหชีวิตทางธุรกิจมาเปนนักการเมือง
2.  นโิคลเคยขายกลวยปง แตปนี้เปลี่ยนมาเปนขายเตาฮวย
3.  ปจจบุันตํ ารวจมีหนาที่เพิ่มขึ้น  คือตรวจจับผูขับรถที่ไมคาดเข็มขัดนิรภัย
4.  อาจารยอภิชาติยายโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครไปสอนที่จังหวัดยโสธร

19.   การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบันมีสาเหตุมาจากขอใดมากที่สุด
1.  อุดมการณประชาธิปไตย 2.  นวัตกรรมของภูมิปญญาชาวบาน
3.  การเพิ่มขึ้นของประชากร 4.  การแพรกระจายทางวฒันธรรม
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20.   ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1.  คนไทยนิยมใชสินคาไทยเพิ่มมากขึ้น
2.  เดก็ไทยนิยมบริโภคอาหารญี่ปุนมากกวาอาหารไทย
3.  คนไทยติดตอส่ือสารกันทางโทรศัพทมือถือกันมากกวาทางการเขียนจดหมาย
4.  การอยูรวมกันของหนุมสาวไทยกอนการแตงงานเพิ่มมากขึ้น

21.   แนวโนมของสังคมไทยในอนาคตจะเปนอยางไร
1.  สถาบันครอบครัวจะลดขนาดและหมดความสํ าคัญลง
2.  จ ํานวนประชากรในเขตเมืองลดลงเพราะการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน
3.  วถีิชีวติคนไทยเปลี่ยนไปพึ่งพาธรรมชาติแบบดั้งเดิมมากขึ้น
4.  ในชมุชนเมอืงมีความเปนปจเจกชนมากขึ้นและวิถีชีวิตคนในชนบทจะเปลี่ยนไปเปนแบบคน

เมืองมากขึ้น
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