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คานา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีวติ กับสังคมไทย รหัส 3000–1501 เล่มนี้
จัดทําขึ้นเพื่อ เป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอน สําหรับอาจารย์ผูส้ อนและนักศึกษาสามารถ
นําไปใช้ในด้านการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เอกสารการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้
แบ่งออกเป็ น 3 หน่วยประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 มนุษย์กบั สังคม
หน่วยที่ 2 ลักษณะทัว่ ไปของสังคมไทย
หน่วยที่ 3 เอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
หลักการ ผูจ้ ดั ทําขอขอบคุ ณ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กคนที่ มี ส่ วนร่ วมในการจัด เอกสาร
ประกอบการสอนเล่ ม นี้ หากมี ข้อ บกพร่ อ ง ประการใด ขอความกรุ ณ าให้ ข ้อ คิ ด เห็ น และ
คําแนะนํา เพื่อจะนําไปสู่ การปรับปรุ งในการจัดทํา เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชี วิตกับ
สังคมไทย ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอน เล่มนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป

อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ

การประเมินผลรายวิชา
การวัดและการประเมินผลการเรียน
1. วิธีการ
การดําเนินการวัดผลการเรี ยนวิชานี้ จะแบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. การทดสอบกลางภาค กับการสอบปลายภาคเรี ยน 2. การกําหนดคะแนนระหว่างภาค กับ
คะแนนปลายภาค ดังนี้
1.1 งานที่มอบหมายในระหว่างเ รี ยน
1.1.1 การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน 10 คะแนน
1.1.2 การทําแบบฝึ กหัด 20 คะแนน
1.1.3 การทําแบบทดสอบ 10 คะแนน
1.2 จิตพิสยั และการร่ วมกิจกรรม 10 คะแนน
1.3 ทดสอบกลางภาคเรี ยนทฤษฎี 30 คะแนน
1.4 ทดสอบปลายภาคเรี ยนทฤษฎี 20 คะแนน
2. เกณฑ์ การผ่ าน
ผูท้ ี่สอบผ่านรายวิชานี้ จะต้องผ่านเกณฑ์ดงั นี้
2.1 มีเวลาเข้าห้องเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
2.2 มีคะแนนที่เก็บจากรายสมรรถนะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม
2.3 รายสมรรถนะใดไม่ผา่ นร้อยละ 60 ให้ซ่อมเสริ มได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
2.4 ผลรวมของคะแนนทั้งหมดต้องไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50
3. เกณฑ์ การให้ เกรดตามค่ าระดับคะแนน
ร้อยละ 80 –100 ได้เกรด
ร้อยละ 75 –79 ได้เกรด
ร้อยละ 70 –74 ได้เกรด
ร้อยละ 65 –69 ได้เกรด
ร้อยละ 60 –64 ได้เกรด
ร้อยละ 55 -59 ได้เกรด
ร้อยละ 50 –54 ได้เกรด
ร้อยละ 0 – 49 ได้เกรด
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หน่ วยที่ 1
มนุษย์ กบั สั งคม
ความหมายของสั งคม
คําว่า "สังคม" นั้นได้มีผใู ้ ห้นิยามไว้ต่าง ๆ มากมาย แต่พอสรุ ปความหมายได้ดงั นี้ สังคมหมายถึง
กลุ่มคนมากกว่าสองคนขึ้นไป ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันเป็ นเวลายาวนานในขอบเขตหรื อ พื้นที่กาํ หนด ณ ที่ใดที่
หนึ่ ง มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ กัน ประกอบไปด้ว ยสมาชิ ก เป็ นคนทุ ก เพศทุ ก วัย ปฏิ บ ัติ ต นต่ อ ผูอ้ ื่ น ภายใต้
กฎเกณฑ์หรื อระเบียบเดียวกัน โดยมีวฒั นธรรม ระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิต เป็ นของตนเอง ปฏิบตั ิ
ห น้ า ที่ และแสดงบ ท บ าท เพื่ อสั ง คมดํ า รงความเป็ น ปึ กแผ่ น มั่ น คงถาวร และเจริ ญ ก้ า วห น้ า

องค์ ประกอบของสั งคม
การที่คนจะมารวมกันเพื่อทํากิจกรรม หรื อดําเนินชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ เดียวกันนั้น ต้องมี
องค์ประกอบและองค์ประกอบนั้นคือ
1. ประชากรจํานวนหนึ่งทั้งเพศหญิงและชาย
2. พื้นที่หรื อดินแดนที่มีอานาเขตแน่นอน
3. ความสัมพันธ์ของผูค้ นมีต่อกัน
4. การกระทําที่ต่อเนื่องจนเป็ นกิจวัตร แม้วา่ จะมีหน้าที่ต่อสังคมแตกต่างกัน
5. การประพฤติและปฏิบตั ิตนของสมาชิกภายใต้กรอบของสถาบันหรื อวัฒนธรรมเดียวกัน

ความสาคัญของสั งคม
มนุษย์จาํ เป็ นต้องอยูก่ นั เป็ นกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การเป็ นมนุษย์ที่สมบรู ณ์น้ นั มิได้มี
มาแต่กาํ เนิด แต่เกิด จากการที่มนุษย์ได้เป็ นสมาชิกของสังคม ทําให้มนุษย์เรี ยนรู ้แบบแผนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สังคมมนุ ษย์คือ ครอบครัว ความรู ้จากแบบแผนมนุ ษย์ รุ่ นก่อนจากสภาพแวดล้อมครอบครัว จากสถาบันที่
ตนได้สัมผัส สิ่ งเหล่านี้ ล้วนมีอิทธิ พล และมีส่วนทําให้มนุ ษย์ที่สมบรู ณ์ สามารถยังชี พอยู่สังคมได้อย่าง
มัน่ คง

ความต้ องการขั้นพืน้ ฐานของมนุษย์
สาเหตุที่มนุษย์ตอ้ งการร่ วมกันในสังคม มีดงั นี้
1. เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์น้ นั ต้องการหลายอย่าง แต่พ้นื ฐาน
จริ งๆ ก็คือปั จจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ อยู่อาศัย และยารั ก ษาโรค นอกจากวัตถุ น้ ัน แล้วมนุ ษ ย์
ต้องการความรัก ความอบอุ่นความเข้าใจ ความปลอดภัย สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งที่พ่ งึ พาอาศัยกันและกัน
2. เพื่อเป็ นที่ยอมรับของสังคม การเป็ นที่ยอมรับทําให้มนุษย์เกิดความมัน่ ใจ ความภูมิใจ ความเข้าใจ
ที่จะทํากิจกรรม ให้กบั สังคมทําให้เกิดความสุ ข แต่ถา้ ไม่ยอมรับ ธรรมชาติของมนุษย์จะหลีกเลี่ยง จากสังคม
นั้น ทําให้เกิดทุกข์ ไม่ประสบความสําเร็ จ ในชีวิตและไม่มีความสุ ขที่จะอยูใ่ นสังคมนั้นๆ

3. เพื่อสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ตนเองและกลุ่ม มนุ ษย์จะรู ้สึกว่ามีความปลอดภัยมีความ
เอื้ออาทรต่อกันเมื่อมีการทํากิจกรรมร่ วมกันและเกิดความเต็มใจ ก็จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเมื่อผลงาน
นั้นเกิดความสําเร็ จจะกลายเป็ นความภาคภูมิใจ สังคมก็จะเจริ ญกว้าหน้า

หน้ าที่ของสังคม
สังคมประกอบด้วยมนุษย์ทุกเพศทุกวัย มีความรับผิดชอบ อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันดังนั้น หน้าที่
ของคนในสังคมที่จะตามมามีดงั นี้
1. ผลิตสมาชิกใหม่ ธํารงไว้ซ่ ึงหน้าที่ทางชีวะ คือ การให้กาํ เนิดลุกหลานเพื่อทดแทนสมาชิกใหม่
2. อบรมสมาชิกใหม่ ให้สามารถเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคมดํารงอยูแ่ ละความ
เจริ ญก้าวหน้าของสังคม
3. รักษากฎระเบียบของสังคม ปกป้องคุม้ ครองคนดี รักษากฎหมาย เพื่อความสงบสุ ขของสังคม
4. ส่ งเสริ มเศรษฐกิจให้เจริ ญก้าวหน้า เช่ น ผลิต จําหน่ าย แจกจ่ายสิ้ นค้าและบริ การให้ขวัญ กําลังใจ
ร่ วมกลุ่มช่วยกันทํา แบ่งงานตามความชํานาญ ก่อให้เกิดกําลังใจ ทําให้สังคมแข็งแรง เศรษฐกิจเข้มแข็ง คน
ในสังคมกินดีอยูด่ ีกม็ ีความสุ ข

ความหมายของโครงสร้ างสั งคม (Social Struction)
โครงสร้างสังคม (Social Interaction) คือ ความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่อยูร่ ่ วมกันในสังคม โดยมี
องค์ประกอบทาง สังคมที่ ทาํ ให้สังคมดํารงอยู่ได้ ดําเนิ น ไปอย่างมี ระเบี ยบ อาจออกมาในรู ปของความ
ร่ วมมือ ความขัดแย้ง การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนนั้นจะมีเครื่ องยึดเหนี่ ยว ซึ่ งเป็ น
บรรทัดฐานให้คนมาอยู่ รวมกันเป็ นสังคมอย่าง สันติสุขได้

ลักษณะโครงสร้ างทางสั งคม
โครงสร้างทางสังคม มีลกั ษณะ 4 ประการ คือ
1. มีปฎิ สัมพันธ์(Social Interaction) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปติดต่อ สัมพันธ์กนั อาจเป็ นกลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน หรื อกลุ่มทุติยภูมิ ที่มีการติดต่อรวมกัน
โดยหน้าที่ การงาน เช่ น การประชุ มการสนทนากัน การคบหาสมาคมการขัดแย้ง หรื อการทํากิ จกรรม
ร่ วมกัน
2. มีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรื อบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับ เพื่อให้
ทุกคนยึดถือ ปฏิ บตั ิ ร่ วมกันทําให้สังคมดํารงอยู่ ดําเนิ น ไอย่างเป็ นระเบี ยบ เช่ น การปฏิบตั ิระหว่างบิ ดา
มารดากับบุตรหรื อ ระหว่างครู กบั ศิษย์เป็ นต้น
3. มีเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่แน่นนอน ซึ่งมีอยู่ 2 อย่าง ดังนี้
- เป้าหมายเฉพาะตัว หรื อเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคน เช่น ต้องการความรักความสําเร็ จ
ความกว้าวหน้าการมี ฐานะดี ครอบครัวอบอุ่น
- เป้าหมายรวม เช่น ต้องการให้สงั คมที่ตนอยูม่ ีชื่อเสี ยง มีความปลอดภัย สงบสุ ข มีความเจริ ญ

4. มี ล ัก ษณะเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงได้ต ามยุ ค สมัย สั ง คมเป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น จึ ง อาจ
เปลี่ ย นแปลงได้มี ก ารพัฒ นา เพื่ อ ให้ โ ครงสร้ า งที่ ดี ก ว่ าเข้าทดแทนโครงสร้ างที่ ล ้าสมัย ไม่ ว่ า จะเป็ น
ความสัมพันธ์ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม จํานวนสมาชิก แม้ระเบียบกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อความเหมาะสม
องค์ ประกอบของโครงสร้ างทางสั งคม
โครงสร้างทางสังคมจะมัน่ คงเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของสังคมที่สาํ คัญ 2 ประการดังนี้
1. การจัดการระเบียบสังคม
2. สถาบันทางสังคม
การจัดระเบียบสั งคม (Social Organization)
สมาชิกของสังคมมีความแตกต่างกัน ทั้งแนวความคิด และความต้องการ การจัดระเบียบสังคมจึงมี
ความจําเป็ น เพื่อเป็ น ระเบียบสงบสุ ข จึงต้องมีกระบวนการจัดระเบียบในบทบาทและหน้าที่ของ
บุคคล 2 ประการคือ
1. บรรทัดฐานทางสั งคม (Social Norms) หมายถึง แบบพฤติกรรมกฎเกณฑ์ หรื อคตินิยมที่สังคม
กําหนดไว้เป็ น มาตรฐานในการประพฤติปฏิบตั ิที่สงั คมยอมรับว่าดีและถูกต้องได้แก่
1.1 วิถีชาวบ้านหรื อวิถีประชา (Folk Ways) หมายถึง แนวทางการปฏิบตั ิที่บุคคลปฏิบตั ิจนเกิด
ความเคยชิน ไม่มีกฎหมายบังคับ ถ้าไม่ปฏิบตั ิกไ็ ม่มีบทลงโทษ แต่อาจถูกตําหนิติเตียน เช่นการใส่ ชุดดําไป
งานแต่งาน หรื อการเสี ย มารยาทในสังคมเช่นไม่เข้าแถวในการซื้อตัว๋ ดูภาพยนต์ปิดเสี ยงโทรศัพท์ในการ
ประชุมสัมมนาหรื อในห้องเรี ยนเป็ นต้น
1.2 จารี ตหรื อกฎศีลธรรม (Mores) คือ ข้อห้ามในการกระทําบางอย่างของสังคมซึ่งมีเรื่ องกฎ
ศีลธรรมเกี่ยวกับ ความดี ความชัว่ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหากผูใ้ ดระเมิดจะได้รับการต่อต้านรุ่ นแรงกว่า
วิถีชาวบ้าน เช่น ทอดทิ้ง ไม่เลี้ยงดูพอ่ -แม่ ยามแก่เฒ่า ไม่เลี้ยงดูบุตร เป็ นต้น
1.3 กฎหมาย (Laws) หมายถึง กฎข้อบังคับความประพฤติของบุคคลในสังคมผูใ้ ดระเมิดไม่
ปฏิบตั ิมีบทลงโทษ ตาม กฎหมาย ที่กาํ หนดไว้ เช่น การฆ่าคนตาย การทําร้ายร่ างกาย หรื อการทิ้งขยะในที่
สาธารณะเป็ นต้น
2. สถานภาพและบทบาททางสังคม
2.1 สถานภาพ หมายถึง ฐานะ หรื อตําแหน่งที่ได้จากการเป็ นสมาชิกของสังคมสถานภาพคือ
ตัวกําหนดบทบาทมี 3 อย่างคือ
- สถานภาพที่ติดตัวมาแต่กาํ เนิด (Aseribed Status) เช่นเพศ อายุ เชื้อชาติ บุตร ธิดา มารดา
- สถานภาพที่สงั คม กําหนด เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เป็ นต้น
- สถานภาพที่ได้มาจากความสามารถ (Achieved Status) ได้แก่สติปัญญาของตนเอง จาก
การศึกษาเล่าเรี ยน จาก การทํางาน เช่น กรรมกร แพทย์ วิศวกร ครู พยาบาล ทนายความ ตํารวจ เป็ นต้น

2.2 บทบาททางสังคม หมายถึง การกระทําที่แสดงตามสถานภาพเช่น

ครูอบรมสั่ งสอนให้ ความรู้แก่นักเรียน

ตารวจรักษาความสงบ จับผู้กระทาผิด

แพทย์ ให้ การรักษาผู้เจ็บป่ วย

พ่อแม่ เลีย้ งดู ให้ การอบรมสั่ งสอนบุตร
1.สถาบันทางสังคม (Institution)
หมายถึง แบบแผน พฤติกรรมที่เป็ นมาตรฐานของสังคมที่มีเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของสังคม และ
มีหน้าที่ทาํ ให้สงั คม คงสภาพอยูไ่ ด้ สถาบันที่สาํ คัญ ประกอบด้วย

2.สถาบันครอบครัว เป็ นสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทต่อสังคมมากเพราะมีหน้าที่ในการอบรม สั่ง
สอนเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ ให้เป็ นคนดีมีคุณภาพของสังคม ซึ่ง เกิดจากการสมรสของชายหญิง ที่ตกลงจะมีชีวิต
คู่ ร่ วมกัน เมื่อให้กาํ เนิดบุตรหน้าที่ของบิดาและมารดา จึงมีความสําคัญมาก
3.สถาบันการศึกษา เป็ นสถาบันที่สนองความต้องการของสังคมด้านการถ่ายทอดความรู ้ทกั ษะ
วิชาการ และวิชาชีพเพื่อให้สมาชิกมีความรู ้ ความสมารถ วัฒนธรรม คุณธรรม
4. สถาบันการเมืองการปกครอง เป็ นแบบอย่างของการคิดการกระทําในเรื่ องเกี่ยวกับการรักษา
ระเบียบ ความสงบ เรี ยบร้อยของสังคม พิทกั ษ์ความถูกต้อง รักษาอธิปไตยของชาติ

ทาเนียบรัฐบาล ที่ทาการของนายกรัฐมนตรี
5. สถาบันเศรษฐกิจ ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อสนองความต้องการของสังคมในด้านการผลิต การกระจาย
การแลกเปลี่ยน สิ้ นค้าและบริ การแก่สมาชิกในสังคม

ตลาดหุ้นและการลงทุน
6. สถาบันศาสนา ปฏิบตั ิหน้าที่ทางพิธีกรรม อบรมสั่งสอนหลักธรรม เพื่อสนองความต้องการ
ของสังคมในเรื่ องความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ ช่วยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ทั้งกาย วาจา
ใจ ให้อยูใ่ นระเบียบ เพื่อให้เกิดสันติสุข

วัด

โบสถ์

เทวสถาน

มัสยิด
7. สถาบันสื่ อสารมวลชน สนองความต้องการของสังคมในเรื่ องการติดต่อสื่ อสาร ทําให้บุคคล
ในสังคมทันเหตุการณ์ ในโลกยุคปัจจุบนั ทันคน ไม่ตกข่าว

หนังสื อพิมพ์ สถาบันสื่ อมวลชนแขนงหนึ่ง
8. สถาบันนันทนาการ สนองความต้องการสมาชิกในสังคมในด้านการพักผ่อนหย่อนใจการ
ออกกําลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตใจให้มีความแข็งแรง
สมบรู ณ์

หน้ าทีข่ องสถาบันทางสั งคม
1. เพิ่มจํานวนสมาชิกให้สงั คม ชดเชยสมาชิกที่ขาดไป เลี้ยงดูให้มีสุขภาพพลานามัยสมบรู ณ์
2. ให้การศึกษา ความรู ้ทางด้านวิชาการ มีความชํานาญด้านวิชาชีพ เพื่อการดํารงชีวิตให้สงั คมอย่าง
สงบสุ ข
3. สนับสนุนความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และความมัน่ คงของสังคมให้เจริ ญก้าวหน้า
4. ผลิตสิ นค้าและบริ การที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ให้ประชากรมีการกินดีอยูด่ ี
5. ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของคนในสังคม ให้มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบรู ณ์
6. ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่ อสาร สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
7. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจได้เหมาะสมกับวัยเป็ นการใช้
เวลาว่าง ให้เป็ นประโยชน์ มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยที่ดี

หน่ วยที่ 2

ลักษณะทั่วไปของสั งคมไทย
ลักษณะของสังคมไทย (The Characteristics of Thai Society)
เป็ นสังคมที่บุคคลสามารถเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนพอใจ ไม่ยึดถือว่าต้องปฏิบตั ิเป็ นแบบเดียวกัน
สังเกตได้จาก ค่านิยมของคนไทยหลายประการที่ขดั กันเองเช่น " ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม" ในขณะเดียวกัน
ก็มีค่านิยมว่า"นํ้าขึ้นให้รีบตัก" หรื อ "มือใครยาว สาวได้สาวเอา" เป็ นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ยดึ มัน่
ในสิ่ งใดหรื อไม่จริ งจังต่อสิ่ งใด ขอให้สบายก็แล้วกัน บุ คคลจะทําตามความพอใจมากกว่าสังคม มี การ
ยืดหยุน่ ไม่กฎตายตัวแต่กไ็ ม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรื อถึงกับทําให้เดือดร้อนจนอยูใ่ นสังคมนี้ได้
สั งคมไทย (Thai Society)
จัดเป็ นรู ปแบบสังคมเกษตรกรรม (Agratian Society) ประเภทประมาณ ร้อยละ 80 ของประชากร
ทัว่ ประเทศทําการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ระบบสังคมไทย (Society system) อาจแบ่งเป็ น 2 ระบบคือ
- สังคมชนบท (Rural Society)
- สังคมเมือง (Urban Society)
ทั้งสองระบบนี้ เป็ นตัวกําหนดบทบาทหน้าที่ และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง
น้อย จะเปลี่ ยน แปลงน้อยจะเปลี่ ยนแปลงเฉพาะ ผูอ้ ยู่ในเมื องเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งถื อว่าเป็ นเพียงคน กลุ่ม
น้อย ของ สังคมไทย เพราะประชากรส่ วนใหญ่ จะอยู่ในชนบททําการเกษตร ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี มีการศึกษา น้อยฐานะยากจน ไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็ นใหม่ ๆ ยึดถือเงินตรา เกี ยรติ อํานาจ มี
โครงสร้างของชนชั้นยกย่องความเป็ นเจ้าคนนายคน ยึดบุคคลเป็ นหลัก ยกย่องผูอ้ าวุโส

ลักษณะทีส่ าคัญของสั งคมไทย
1. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็ นอาชีพหลัก
2. มีนิสัยประนีประนอม
3. มีนิสยั พึ่งพาอาศัยกัน ให้ความสําคัญระบบอุปถัมภ์
4. มีลกั ษณะนิสยั เรื่ องเป็ นเจ้าคนนายคน คือ ให้ความสําคัญกับลาภยศ
5. มีความรักเทิดทูลพระมหากษัตริ ย ์
6. นับถือพุทธศาสนา

7. ไม่มีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ลักษณะเด่ นของสั งคมไทย
จากลักษณะสําคัญของสังคมไทยที่กล่าวมาแล้ว พอสรุ ปลักษณะเด่นของสังคมไทยได้ดงั นี้
1. สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรม ประชากรร้อยละ 80 เป็ นเกษตรกร
2. มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคี ของชาวไทย
3. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่คนไทยส่ วนใหญ่นบั นับถือ ประมาณร้อยละ95 ส่ วนศาสนาอื่น
รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์
4. มีการอพยพแรงงานเข้าสู่ ตวั เมือง เนื่องจากภัยแล้ง ทําการเกษตรไม่ได้
5. ประชาชนมีฐานะยากจน การศึกษาและโภชนาการยังอยูใ่ นระดับตํ่า
6. ความเจริ ญส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นเมืองหลวงและเขตเมืองใหญ่
7. ชอบความสนุกสนานรื่ นเริ ง
ลักษณะสั งคมชนบทและสั งคมเมือง
ลักษณะสังคมชนบท (Rural Society)
บางทีเรี ยกว่า สังคมแบบชาวบ้าน (Folk Society) ซึ่ งจัดว่ามีความสําคัญที่สุดในสังคมไทย เพราะ
เป็ นโครงสร้างหลักเกือบทั้งหมดของประเทศไทย อันมีผลมาจากพฤติกรรมทั้งทางขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม พอสรุ ปเป็ นข้อ ๆ ดังนี้
1. ประชากรมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ ประชากรอยูต่ ามธรรมชาติ ไม่หนาแน่นมีการแข่งขัน
กันน้อยสภาพการครองชีพตํ่า

2. ส่ วนใหญ่ยงั ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําให้ตอ้ งพึ่งพาอาศัยแรงงานแลกเปลี่ยนกัน มี
ความใกล้ชิดกัน จึงมีความสนิทสนมกัน

3. ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธ์กนั แน่นแฟ้มเป็ นหน่วยที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจช่วยกัน
ทํางานทําเครื่ องมือ เครื่ องใช้ทอผ้าเอง ทําอาหารเอง

4. ชุมชนมักตั้งอยูน่ อกเมือง เป็ นหมู่บา้ น ตําบล กระจายอยูห่ ่างกัน มีประชากรไม่หนาแน่น

5. วัดและศาสนสถาน เป็ นสถานที่สาํ หรับประกอบพิธีกรรมศาสนา ในสมัยก่อนวัดเป็ นแหล่ง
ความรู ้ อบรมบ่มนิสยั ปัจจุบนั วัดก็ยงั มีความสําคัญอยูไ่ ม่นอ้ ย

6. ส่ วนใหญ่ยดึ มัน่ อยูก่ บั ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ มีชีวติ ความ
เป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย

7. ค่านิยมในเรื่ องคุณงามความดีในทางศาสนา เป็ นตัวควบคุมความประพฤติทางสังคม

ลักษณะสั งคมเมือง (Urban Society)

จัดว่าเป็ นสังคมที่มีความซับซ้อน เป็ นศูนย์กลางทางความเจริ ญ และความเสื่ อมรวมอยู่ดว้ ย เมือง
เป็ นสถานที่ต้ งั ถิ่นฐานอันถาวร หนาแน่ นด้วยประชากร และเป็ นที่รวมของคนที่มีความแตกต่างทางพื้นเพ
ซึ่งอยูใ่ นเขตเมือง เทศบาล เป็ นต้น สังคมเมืองมีลกั ษณะดังนี้
1. ประชากรมีความสัมพันธ์กนั แบบทุติยภูมิประชากรอยูอ่ ย่างหนาแน่น มีการแข่งขันสู งมีชุมชน
อุตสาหกรรม ฐานะรํ่ารวยและยากจนแตกต่างกัน
2. มีอาชีพหลายหลาย ทั้งธุรกิจ การค้า ราชการ ลูกจ้าง อุตสาหกรรม อาชีพบริ การ
ฯลฯ ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนมีความผูกพันธ์กนั น้อยมาก ต่างรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
3. ครอบครัวมีความผูกพันน้อย เพราะความจําเป็ นในเรื่ องของเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัวมี
ภาระต้องทํา ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กนั อีกทั้งความผูกพันกับเพื่อนบ้านก็มีนอ้ ย
4. ชุมชนตั้งอยูใ่ นเขตที่มีผอู ้ าศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญ มีประชากร
หนาแน่นกว่าชนบท มักเกิดปัญหาขึ้นในสังคมมากมาย
5. วัดและศาสนสถานยังเป็ นที่สกั การะเครารพ แต่คนไทยในปัจจุบนั เห็นสถาบันทางศาสนาเป็ น
เพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสัง่ สอนหลักธรรม จริ ยธรรม แก่คนในสังคมเท่านั้น
6. มีการละเมิดขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ที่ดีงาม รับอธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกสู ง
7. ค่านิยมจะเน้นหนักในเรื่ องอํานาจ ความมัน่ คง การย่องย่องสังคมชั้นสู ง และมีความต้องการในการเลื่อน
ชั้นทางสังคมสู ง

หน่ วยที่ 3
เอกลักษณ์ ของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
สังคมไทยเป็ นสังคมที่มีวฒั นธรรมเป็ นของตนเองสั่งสมมาเป็ นเวลานานนับพันปี สะท้อนให้เห็นวิถี
ความเป็ นไทยซึ่ งเป็ นมรดกของบรรพบุรุษจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของไทยที่มีคุณค่าควรยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาช้านาน และเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความเป็ นชาติไทย
ความเป็ นมาของวัฒนธรรมไทย
ชาติไทยเป็ นชาติที่มีวฒั นธรรมอันดีงามแต่โบราณ โดยมีที่มาดังนี้
1. วัฒนธรรมไทยที่เรามีการปฏิบตั ิกนั อยู่ ส่ วนหนึ่ งเป็ นของคนรุ่ นก่อนๆ หรื อบรรพบุรุษของเราได้
ถ่ายทอดมายัง อนุชนรุ่ นหลัง
2. จากการที่เราได้ติดต่อกับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ชนชาติที่มีอธิ พลต่อวัฒนธรรมไทย คือมอญ
ขอมอินเดีย จีน และชาติตะวันตก สําหรับมอญ และขอม 2 ชาติน้ ีรับอธิพลมาจากอินเดีย สิ่ งใดมีประโยชน์ก็
นํามาดัดแปลง เป็ นวัฒนธรรมไทย
ลักษณะของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทยได้รับการพัฒนามาโดยลําดับ อันเนื่ องมาจากอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
และสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และความสามารถของสังคมไทย จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์หล่อรวมกันเป็ น
วัฒนธรรมซึ่งลักษณะเฉพาะเป็ นวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเด่นๆ หลายอย่างดังนี้
1. การมีพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ สังคมไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเป็ นที่นบั ถือของ
ชาวไทย มาตั้งแต่ก่อนสุ โขทัย คนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนาถึง 95 % หลักคําสั่งสอนสําคัญของ
พุทธศาสนาที่ สําคัญคือสอนให้ละเว้นความชัว่ ทําความดี ทําจิตใจให้บริ สุทธิ์ วิถีชีวิตของคนไทยจะมีพุทธ
ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เสมอ เช่น การบวช การแต่งงาน การทําบุญขึ้นบ้านใหม่
2. การมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข สังคมไทยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขสื บทอดกันมาแต่
โบราณจนถึงปั จจุบนั จะเห็นได้จากการถวายความจงรักภักดีในวาระต่างๆ แสดงถึงความยึดมัน่ ในพระองค์
ซึ่งช่วยเสริ มสร้างให้สถาบันพระมหากษัตริ ยม์ ีความสําคัญต่อสังคมเป็ นอย่างยิง่
3. อักษรไทยและภาษาไทย สังคมไทยมีอกั ษรใช้มานานตั้งแต่สมัยสุ โขทัยโดยได้รับอิทธิพลจาก
ขอม และได้รับการพัฒนาโดยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชัดเป็ นเอกลักษณ์ ที่น่าภูมิใจเพราะภาษาถือว่าเป็ น
อารยธรรมขั้นสู ง

4. ประเพณี ไทย เป็ นสิ่ งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนั ซึ่งส่ วนมากเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธ ศาสนา อาจมีคติลทั ธิศาสนาอื่นผสมอยูด่ ว้ ยซึ่งสื บเนื่องมาแต่โบราณ ประเพณี ที่นาํ มาปฏิบตั ิกนั
เช่น ประเพณี การบวช ประเพณี การแต่งงาน
5. วัฒนธรรมที่เป็ นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต อันได้แก่ปัจจัยสี่ คือเครื่ องนุ่งห่มที่อยูอ่ าศัย
อาหารยารักษาโรค
6. ศิลปกรรมไทย เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดจากการเพียรพยายามของมนุษย์ ในการปรุ งแต่งชีวิตความ
เป็ นอยู่ให้ดีข้ ึน ทําสิ่ งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสวยงาม รวมทั้งเป็ นอาหารใจด้วยวัฒนธรรมในดานศิลปกรรมมี
ดังนี้
- วรรณกรรม เป็ นศิลปะการที่แสดงออกในรู ปของตัวหนังสื อ การแต่งความเป็ นเรื่ องราว ทําให้
ผูอ้ ่านเกิดความรู ้สึกทางอารมณ์แต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยคติเตือนใจ
7. จรรยามารยาทและจิตใจของคนไทย คนไทยมีลกั ษณะสุ ภาพอ่อนน้อม ปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ดี มี การแสดงความเคารพแตกต่างไปจากสังคมอื่น ๆเช่ น การยิ้ม การทักทาย การไหว้การถวายความ
เคารพพระมหากษัตริ ย ์ ด้านจิตใจ คนไทยได้รับอธิพลจากพระพุทธศาสนา ทําให้คนไทยมีความเอื้อเฟื้ อเพื่อ
แผ่ มีความโอมอ้อมอารี ต่อคนทัว่ ไป เคารพผูอ้ าวุโส
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่ างชาติทมี่ ตี ่ อสั งคมไทย
วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่มนั่ คงที่หรื อใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น ในปัจจุบนั มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการขนส่ งคมนาคม ทําให้การเผยแพร่ วฒั นธรรมกระทําได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นกระบวนการนี้
เรี ยกว่า การเผยแพร่ วฒั นธรรมกระทําได้รวดเร็วยิง่ ขึ้นกระบวนการนี้เรี ยกว่า การเผยแพร่ หรื อการกระจาย
ทางวัฒนธรรม(Cultural Diffusion)
หลังการปฏิบตั ิอุตสาหกรรมในยุโรป ทําให้ชนชาติเหล่านั้นแข่งขันกันแสวงหาอาณานิ คมในทวีป
เอเชี ยด้วยแล้ว สังคมไทยก็ตกเป็ นเป้ าหมายของกลุ่มชาวยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส และอธิ พลของ
วัฒนธรรม ตะวันตกก็ยงั คงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั ด้วยสาเหตุต่อไปนี้
1. ความเจริ ญทางด้านการคมนาคมขนส่ ง ทําให้การเดินทางสะดวก การเผยแพร่ วฒั นธรรมจะเร็วขึ้น
2. อธิพลจากสื่ อมวลชนต่าง ๆ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสื อ และสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ
3. การเผยแพร่ วฒั นธรรมโดยตรง คือ ประเทศต่าง ๆ ส่ งคนเข้ามาเผยแพร่ หรื อจากการออกไปศึกษา
เล่าเรี ยน เมื่อกลับมาแล้วก็นาํ วัฒนธรรมนั้นมาเผยแพร่
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคม แยกเป็ นด้านต่าง ๆ นี้
1. ทางการศึกษา วัฒนธรรมขอมอินเดีย เข้ามามีอธิพลในสมัยสุ โขทัยและกรุ งศรี อยุธยา
- ภาษาตะวันตก เริ่ มเข้าสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมื่อร้อยเอกเจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษ
คิดตัวพิมพ์ภาษาไทยได้สาํ เร็ จ
- รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการปฏิรูปการศึกษาและสังคมมีการตั้ง
กระทรวงธรรมการ เริ่ มมีการจัดการศึกษาแบบตะวันตกตั้งแต่น้ นั มา

- ปัจจุบนั ระบบการศึกษาของไทยยึดหลักแนวทางจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งทางด้านปรัชญา
การศึกษา เนื้อหา และกระบวนการเรี ยนการสอน ส่ วนวิทยาการสมัยใหม่ ในวงการศึกษาของไทยรับมาจาก
ตะวันตกเป็ นส่ วนใหญ่
2. ทางการเมือง
- สมัยสุ โขทัยการปกครองเป็ นแบบพ่อปกครองลูก
- สมัยกรุ งศรี อยุธยา รับอธิพลจากขอมและอินเดีย เป็ นแบบลัทธิเทวราช กษัตริ ย ์ เป็ น
สมมติเทพ(ข้ากับเจ้า บ่าวกับนาย)
- สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่ มมีสภาที่ปรึ กษา นับเป็ นการเริ่ มเข้าสู่ ระบอบ
ประชาธิปไตยจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2575 จึงเป็ นประชาธิปไตยโดยแท้จริ ง ซึ่งได้รับอธิพลจากประเทศใน
ยุโรป
3. ทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเป็ นแบบเสรี นิยม หรื อทุนนิยม ได้รับอธิพลจากตะวันตกมาที่สุด
4. ทางสังคมและวัฒนธรรม อิทธิพลจากต่างชาติทาํ ให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เห็นอกเห็นใจมีความอบอุ่นน้อยลง มีการชิงดีชิงเด่น ความสัมพันธ์เปลี่ยนเป็ นแบบทุติยภูมิ
วัฒนธรรมอินเดียที่มีอธิพลต่อวัฒนธรรมไทย
1. การเมืองการปกครองกษัตริ ยเ์ ป็ นเทวราชตามศาสนาพราหมณ์เกิดระบบเจ้าขุนมูลนายส่วน
ประมวลกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ของอินเดียนั้นเป็ นที่มาของกฎหมายตราสามดวงในประเทศไทยและ
กฎมณเฑียรบาล
2. ศาสนา ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาทําให้เกิดประเพณี ต่าง ๆ มากมาย เช่น พระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โกนจุก หลักทศพิธราชธรรม
3. ภาษาและวรรณกรรม รับภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อให้เกิดความเจริ ญงอกงามทางภาษาแต่ไม่ใช่
คําพูดไม่มีอธิพลเหมือนภาษาตะวันตกวรรณกรรมคือมหากาพย์รามายณะมหาภารตยุทธและพระไตรปิ ฎก
4. ศิลปกรรม ส่ วนใหญ่เกี่ยวกับศาสนา ได้แก่ การสร้างสถูป เจดีย ์ วิหาร พระพุทธรู ป จิตรกรรมฝา
ผนังท่าร่ ายรํ่าต่าง ๆ
วัฒนธรรมจีนทีม่ ีอธิพลต่ อวัฒนธรรมไทย
เข้ามาทํามาหากิน ทําให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับจีนจนกลายเป็ นวัฒนธรรมไทยอิทธิพล
วัฒนธรรมจีนต่อวัฒนธรรมไทยได้แก่
1. ความเชื่อทางศาสนา เป็ นการผสมผสาน การบูชาบรรพบุรุษ การนับถือเจ้าส่ วนการไหว้พระจันทร์
เทศกาลกินเจ ชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่ นใหม่ยอมรับวัฒนธรรมเดิมของจีนน้อยลงทุกที
2. ด้านศิลปกรรม เครื่ องชามสังคโลกเข้ามาในสมัยสุ โขทัย
3. ด้านวรรณกรรม การแปลวรรณกรรมจีนเป็ นภาษาไทยเริ่ มขึ้นในสมัยรัชกาลที่1 แห่งกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ได้แก่ สามก๊ก อํานวยการแปลโดย เจ้าพระยาคลัง (หน) กลายเป็ นเพชรนํ้างามแห่งวรรณคดี
ไทย

4. วัฒนธรรมอื่น ๆ มีอาหารจีน และ "ขนมจันอับ" ที่กลายเป็ นขนมที่มีบทบาทในวัฒนธรรมไทยใช้
ในพิธีก๋วยเตี๋ยวก็กลายมาเป็ นอาหารหลักของไทย นอกจากนี้ยงั มีขา้ วต้มกุ๊ยผัดซีอิ๊ว และซาลาเปา เป็ นต้น
วัฒนธรรมชาตินิยมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย
โปรตุเกส เป็ นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นําวัฒนธรรมการทําปื นไฟการ
สร้างป้ อมต่อต้านปื นไฟ ยุทธวิธีทางการทหาร การทําขี้ผ้ ึงรักษาแผล การทําขนมฝอยทอง ขนมฝรั่ง เป็ น
อาหารอาสาสมัยพระชัยราชาธิ ราช รบกับพม่า 120 คนฮอลันดา เข้ามาในราชสํานักสมัยพระเอก เข้ามาสมัย
ในสมัยพระนเรศวรมหาราชอาคารที่ฮอลันดาสร้าง ไทยเรี ยกว่า "ตึกวิลนั ดา" นําอาวุธปื นมาขาย รวมทั้ง
เครื่ องแก้วกล้องยาสู บ เครื่ องเพชรเครื่ องพลอย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงพอพระทัยแว่นตา
และกล้องส่ องทางไกลจากฮอลันดา อังกฤษ เข้ามาในราชสํานักสมัยพระเอกาทศรถ มุ่งทางด้านการค้า แต่
สู ฮ้ อลันดาไม่ได้ เช่น ยอร์ช ไวท์มีตาํ แหน่งเป็ นออกหลวงวิชิตสาคร ส่ วน แซมมวล ไวท์ ได้เป็ นนายท่าเมือง
มะริ ด ฝรั่งเศส เข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราช เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ คณะบาทหลวงได้นาํ ความรู ้ดา้ น
การแพทย์ การศึกษา การทหาร ดาราศาสตร์ การวางท่อประปา การสร้างหอดูดาวที่ลพบุรีและอื่น ๆ อีก
หลายแห่ ง ในสมัย อยุธ ยาตอนปลาย ความสั ม พัน ธ์ กับ ชาติ ต ะวัน ตกลดลง และหยุด ชะงัก ไป ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุ งประเทศตามแบบตะวันตกโดยมีการเปิ ดสัมพันธ์
ทางการทูต เพราะตะหนักถึงภยันตรายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็ นการป้ องกันการแทรกแซงภายในวัฒนธรรม
ตะวันตกจึงเริ่ มผสมผสานจนเป็ นที่ยอมรับและเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การเมืองการปกครอง รับเอาประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม เข้ามาในประเทศ เพราะมีพระบรมศา
นุวงศ์ไปเรี ยนต่างประเทศ มีการปฏิรูปการปกครองแบบชาติตะวันตก ตั้งกระทรวง 12 กระทรวง
2. เศรษฐกิจ ยกเลิกระบบไพร่ เลิกทาส ใช้เงินตราเป็ นตัวกลางในการซื้ อขายตั้งธนาคารแห่ งแรก
คือธนาคารไทยพาณิ ชย์
3. ด้านสังคม เลิกระบบหมอบคลาน มาเป็ นแสดงความเคารพ ให้นั่งเก้าอี้แทนเปลี่ยนแปลงการ
แต่ งกายจัดการศึ กษาเป็ นระบบโรงเรี ยน ต่อมาในสมัยรั ชกาลที่ 6 ได้ออกพระราชบัญ ญัติประถมศึ กษา
พ.ศ. 2464การศึ ก ษาขยายถึ งระดับ มหาวิท ยาลัยมี พ ระราชบัญ ญัติ น ามสกุล และคํานําหน้าชื่ อ นาย นาง
นางสาว เด็กหญิงเด็กชาย
เอกลักษณ์ ของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์เป็ นลักษณะเด่นของสังคมที่เห็นได้ชดั ซึ่ งแตกต่างไปจากสังคมอื่นเพราะเกิดจากการสั่ง
สมของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี มาเป็ นเวลาช้านานเอกลักษณ์ไทยจึงเป็ นเอกลักษณ์แห่ งความ
ภาคภูมิใจของชนชาวไทยทุกคนในการมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ภาษา ศิลปกรรม อาหาร การแต่งกาย
เป็ นของตนเอง คนไทยทุกคนจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาเอกลักษณ์ไทยให้อยูค่ ู่กบั สังคมไทย
ตลอดไป
ความหมายของเอกลักษณ์ ไทย

เอกลักษณ์คือ ลักษณะที่เด่นชัดของสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งลักษณะเหมือนกันหรื อร่ วมกันของ
สังคมนั้น ๆ ที่เห็นได้ชดั เจนว่าแตกต่างจากลักษณะของสังคมอื่น
เอกลักษณ์ไทยจึงหมายถึง ลักษณะของความเป็ นไทยที่ดู แล้วแตกต่างจากลักษณะสังคมของชน
ชาติ อื่ น มี ค วามแตกต่ าง ซึ่ งอาจมองได้จ ากรู ป ลัก ษณะ การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ กิ ริ ย าท่ าทาง การแต่ งกาย
วัฒนธรรมจารี ตประเพณี ฯลฯสังเกตได้ว่าลักษณะเด่นของความเป็ นไทยนั้นไม่ว่าจะอยูท่ ี่ใด ก็สามารถแยก
ออกจากชนชาติอื่นได้ นอกจากภาษาพูดแล้ว ความยิม้ แย้มแจ่มใสก็เป็ นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสังคมไทย
จนชาวตะวันตกขนานนามว่า "สยามเมืองยิม้ "
เอกลักษณ์ เด่ นของวัฒนธรรมไทยพอสรุปได้ ดงั นี้
จุดเด่ นของวัฒนธรรมไทย

- เป็ นวัฒนธรรมที่มีพ้นื ฐานมาจากเกษตรกรรมเป็ น "วัฒนธรรมเกษตร" เช่น มีการช่วยเหลือกัน
เรี ยกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าว การแห่นางแมวเพื่อขอฝนการทําขวัญข้าว ไหว้แม่โพสพ
- เป็ นสังคมที่มีความสนุกสนาน การทํางานจะเป็ นไปพร้อมกับความรื่ นเริ ง เช่น เมื่อเกี่ยวข้าวจะร้อง
เพลงไปด้วย "เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวชะชะเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว อย่ามัวแลเหลียว เดี๋ยวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอย"
- เป็ นสังคมที่เทิดทูลพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยความจงรักภักดี
- นับถือพระพุทธศาสนา เป็ นสังคมชาวพุทธ มีพทุ ธศาสนิกชนให้ความสําคัญ
- มีน้ าํ ใจของความเป็ นไทย พึ่งพาอาศัยกัน รักความสงบ
- ชอบเรื่ องการทําบุญ สร้างกุศล และช่วยงานบุญกกกกกุศล
เอกลักลักษณ์ ของวัฒนธรรมไทย
- ภาษาไทย ตัวอักษรไทย ซึ่งนับว่าเป็ นอารยธรรมขั้นสู ง
- อาหารไทย เช่นนํ้าพริ กปลาทู หรื อต้มยํากุง้ ที่เป็ นที่รู้จกั และโด่งดังไปทัว่ โลก
- สมุนไพรไทย แม้แต่ต่างชาติกใ็ ห้ความสนใจ เช่น ว่านหางจระเข้ กระชายดํา กราวเครื อ
- ฉายาสยามเมืองยิม้ ซึ่งแสดงถึงความยิม้ แย้มแจ่มใส มีอธั ยาศัยซึ่งหายากในชนชาติอื่น
- มารยาทไทย เช่นการไหว้ เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก การมีสมั มาคารวะ เคารพผูอ้ าวุโส รู ้จกั กาลเทศะ
- ประเพณี ไทย เช่น ผีตาโขน บุญบั้งไฟ การแห่ปราสาทผึ้ง แห่นางแมว
- การแสดงแบบไทย เช่นลิเก โขน รําวง
- ดนตรี ไทย เช่นระนาด ปี่ ขลุ่ย อังกะลุง
- การละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผ้า ลําตัด

- สิ่ งก่อสร้างเช่นเรื อไทย
- เพลงไทย เช่นเพลงไทย(เพลงไทยเดิม) เพลงลูกทุ่ง

เอกลักษณ์ ที่สาคัญของสังคมไทย
เอกลักษณ์ของสังคมไทย เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความเป็ นไทยที่บรรพบุรุษได้สงั่ สม สื บทอดโดยมอบเป็ นมรดก
ให้แก่อนุชนรุ่ นหลังไว้ได้เป็ นความภาคภูมิใจในความเป็ นชาติ ซึ่งเอกลักษณ์น้ ี นับว่าเป็ นสิ่ งที่ดี คนไทยควร
นํามาปฏิบตั ิและสื บสานต่อไป
เอกลักษณ์ที่ดีและควรสื บสานในสังคมไทย
1. เป็ นสังคมที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข สถาบันพระมหากษัตริ ยน์ บั ว่าเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยทั้งชาติ กษัตริ ยไ์ ทยโบราณ จนถึงปัจจุบนั ทรงเป็ น ผูน้ าํ ประเทศให้พน้ ภัย ทํานุบาํ รุ ง ประเทศชาติให้
รุ่ งเรื อง
2. สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็ นอาชีพหลักมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทําให้คนไทยมีความ
ผูกพันกับธรรมชาติ มีความอดทน การร่ วมมือร่ วมใจ รู ้จกั บุญคุณของธรรมชาติและบุญคุณของแผ่นดิน
3. ครอบครัว เป็ นเอกลักษณ์ของสังคมที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมีความผูกพันเคารพในระบบ
อาวุโสทําให้คนไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู ้จกั กาลเทศะ
4. ศาสนา สังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจมาแต่อดีต และเป็ นศาสนาที่คนไทยนับ
ถือ กันมากที่สุด หลักธรรมคําสัง่ สอนของพุทธศาสนา สอนให้คนไทยยึดถือทางสายกลาง เชื่อในเรื่ องบาป
บุญ คุณโทษ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนามีความเป็ นวิทยาศาสตร์แม้แต่ชาวต่างชาติกห็ นั มานับถือและ
บวชในพระพุทธศาสนากันมาก
5. ภาษา เริ่ มกันมาแต่สมัยสุ โขทัย โดยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ทําให้คนไทยมีภาษาไทยใช้ เป็ น
เอกลัก
6. รักอิสระ หรื ออาจใช้คาํ ว่า ความเป็ นไท ไม่ข้ ึนกับใคร แสดงความเป็ นเอกราช ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที
ควรดํารงไว้
7. ศิลปกรรม คือ ผลงานที่ช่างฝี มือไทยหรื อศิลปิ นไทยได้สร้างสมไว้จากความรู ้สึกนึกคิดหรื อ
จินตนาการแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทดังนี้
7.1 จิตรกรรม (Painting) จิตกรรมไทย หมายถึง ภาพที่แสดงถึงเรื่ องราว ตลอดไปถึงการเขียน
ภาพลวดลายประดับตกแต่งในงานช่างต่าง ๆ ซึ่งเป็ นศิลปกรรมชั้นสู ง และเพื่อให้เกิดความสวยงามในศิลปะ
ตามคติของชาติ
7.2 ประติมากรรมไทย (Sculpture) งานประติมากรรมไทย หมายถึง งานปั้ น และงานแกะสลัก ที่
ต้องนํามาทําการหล่ออีกทีหนึ่งซึ่งเป็ นงานฝี มือ โดยมากมักจะเป็ นการปั้นเกี่ยวกับพระพุทธรู ป มีต้ งั แต่ขนาด
เล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ เครื่ องใช้และเครื่ องประดับต่าง ๆ

7.3 สถาปั ตยกรรม คือ อาคารสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคาร ตึก บ้านเรื อน พระมหาราชวังตลอดจน
อนุ สาวรี ยใ์ หญ่ ๆ พีรามิด สถูป เจดี ย ์ วิหารปราสาท พระปรางค์ มณฑป อุโบสถ ดังนั้นจะเห็ นได้ว่างาน
สถาปัตยกรรมมักควบคู่ไปกับงานประติมากรรม ซึ่งทําให้สิ่งก่อสร้างดูสวยงาม อ่อนช้อย
7.4 วรรณกรรม (Literature) วรรณกรรม คือ หนังสื อทั้งประเภทร้ อยกรอง(โคลง ฉัน ท์ กาพย์
กลอน)และร้อยแก้วคือเรี ยงความธรรมดารวมถึงการจดจําเรื่ องราวต่างๆ เช่น นิทาน ตํานานด้วยวรรณกรรม
ที่เป็ นอมตะ เช่น พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน
7.5 นาฏศิ ลป์ และดุ ริยางค์ศิลป์ (Music and Dramatic) นาฏศิ ลป์ และดนตรี หรื อคีตกรรม คื อ
ดนตรี ทุกประเภท รวมทั้งการร่ ายรําระบําต่าง ๆ เช่นโขน ลิเก ละครรํา รําไทย การแสดงต่าง ๆ เป็ นต้น

แบบทดสอบ
จงข้ อทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. โครงสร้างทางสังคมมีองค์ประกอบสําคัญคือข้อใด
ก. สมาชิกของสังคมและองค์การ
ข. องค์การสังคมและสถาบันสังคม
ค. สถานภาพและบทบาททางสังคม
ง. การจัดระเบียบทางสังคมและโครงสร้างทางสังคม
2. สถาบันทางสังคมมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆ
ข. คุณธรรมและค่านิยมของคนในสังคม
ค. เป็ นแบบอย่างในการคิดและการกระทําสิ่ งต่างๆของสมาชิก ง. ถูกทุกข้อ
3. สถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญมากที่สุด คือข้อใด
ก. ศาสนา
ข. ครอบครัว
ค. การศึกษา
ง. เศรษฐกิจ
4. สถาบันเศรษฐกิจมีหน้าที่ในข้อใด
ก. ผลิตสิ นค้าเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม
ข. การกระจายสิ นค้าและบริ การไปสู่สมาชิกในสังคม
ค. การกําหนดสถานภาพและชนชั้นทางสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
5. การจัดระเบียบทางสังคมมีองค์ประกอบที่สาํ คัญตรงกับข้อใด
ก. บรรทัดฐานทางสังคม
ข. จารี ต
ค. กฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
6. คนที่พดู พล่อยๆ จนได้รับอันตราย ตรงกับคําพังเพย ข้อใด
ก. ปลาตกนํ้าตัวโต
ข. ปลาถูกนํ้าร้อนลวก
ค. ปลาหมอแถกเหงือก
ง.ปลาหมอตายเพราะปาก
7. ข้อใดเป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่น
ก. ประเพณี แห่ผา้ ขึ้นพระธาตุ
ข. ประเพณี การทอดกฐิน
ค. ประเพณี แรกนาขวัญ
ง. พิธีแห่ขนั หมาก
8. วันที่ 13 เมษายน รัฐกําหนดให้เป็ นวัน....
ก. วันครอบครัว
ข. วันศิลปิ นแห่งชาติ
ค. วันผูส้ ู งอายุแห่งชาติ
ง. วันอนุรักษ์มรดกไทย
9. ข้อใด ไม่ถือว่าเป็ นประเพณี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. แห่ผตี าโขน
ข. บายศรี สู่ขวัญ
ค. ประเพณี ชกั พระ
ง. บุญบั้งไฟ
10. พฤติกรรมลักษณะใด ที่คนไทยจะแสดงเมื่อพบหน้ากัน
ก. จับมือทักทายกัน
ข. โอบไหล่และ สัมผัสมือต่อกัน
ค. ยกมือไหว้ต่อกัน
ง. กล่าวคําว่าสวัสดี

งานชิ้นที่ 2 (10 คะแนน)
1. ให้นกั ศึกษาแต่งคําขวัญเกี่ยวกับการส่ งเสริ มเอกลักษณ์วฒั นธรรมไทย พร้อมใส่ รูปภาพ
ประกอบให้สวยงาม
2. ส่ งงานในรู ปของ File ชนิดใดก็ได้ (รู ปภาพ หรื อ Word หรื ออื่นๆ ก็ได้)
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