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หัวข้อหัวข้อ

““ความร้พ้ืนฐานเกี่ ยวกบัสงัคมมนษย์ความร้พ้ืนฐานเกี่ ยวกบัสงัคมมนษย์””

วิชาสงัคมวิทยาเบื้ องตน้สําหรบัครูสงัคมศึกษาวิชาสงัคมวิทยาเบื้ องตน้สําหรบัครูสงัคมศึกษา

(SO (SO 13011301))

ความรูพนฐานเกยวกบสงคมมนุษยความรูพนฐานเกยวกบสงคมมนุษย””

บรรยายโดยบรรยายโดย

          อาจารยอ์าทติย ์ วงศ์อทติิกุลอาจารยอ์าทติย ์ วงศ์อทติิกุล

          วทิยาลยันานาชาติภมูิภาคลุ่มนํ้าโขง มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงรายวทิยาลยันานาชาติภมูิภาคลุ่มนํ้าโขง มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

ความเป็นมาของสงัคมมนุษย์ความเป็นมาของสงัคมมนุษย์

อริสโตเติล (Aristotle: 384-322 B.C.) นกัปราชญช์าวกรีก กล่าวว่า 

“มนุษยเ์ป็นสัตวสั์งคม” หมายความว่า  โดยธรรมชาติแลว้มนุษยไ์ม่สามารถอยู่

ลําพงัเพียงคนเดียวไดต้อ้งอาศยัรวมกนัอยู่เป็นหมู่เหล่า  ติดต่อสมัพนัธก์นั

พ่ึงพาอาศยัและอยู่ภายใตร้ะเบียบกฎเกณฑเ์ดียวกนั 

มนุษยจึ์งตอ้งมีการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา เพราะ

วฒันธรรมเกิดจากการเรียนรู ้ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองแบบ

สญัชาตญาณสตัวก์ารเรียนรูข้องมนุษยจึ์งไม่มีท่ีส้ินสุด

มนุษยไ์ดร้วมตวักนัสรา้งวฒันธรรมข้ึน

เพ่ือเปล่ียนแปลงตวัเองจากดา้นท่ีเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน 

(animal side) มาเป็นดา้นท่ีเป็นมนุษย(์human side) 

1. มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยั

ผูท่ี้เกิดก่อนเล้ียงดูและถ่ายทอดวฒันธรรม 

เหตุผลท่ีมนุษยต์อ้งอาศยัอยู่ร่วมกนัเหตุผลท่ีมนุษยต์อ้งอาศยัอยู่ร่วมกนั

2. เพ่ือสนองตอบความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์

3. มนุษยต์อ้งการรบั  และถ่ายทอดวฒันธรรมระหว่าง

สมาชิก  เพ่ือใหมี้ความเป็นมนุษยอ์ย่างสมบูรณ ์

4. เพ่ือร่วมมือและแบ่งงานกนัทําตามความชํานาญ  ทําให้

มีการพึ่ งพา  และร่วมมือในการดําเนินชีวิตร่วมกนั 



6/12/2009

2

     1.  ความตอ้งการดา้นชีวภาพ  คือ  ความต้องการสิ่ งที่ จาํเป็นแก่การมีชีวิตอยู่

์ ่ ใ ่ ้ ึ ั ั ์ ื่ ่

ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ 
     ความตอ้งการขั้นพื้ นฐานของมนุษย ์หรือ ความตอ้งการจําเป็นในส่ิงต่าง ๆ ท่ีทําให้

มนุษยส์ามารถดํารงชีวิตอยู่ได ้และมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ไม่มีส้ินสุด สามารถ

แบ่งความตอ้งการออกได ้ 4  ดา้น  คือ 

รอดของมนุษย์และส่วนใหญ่คล้ายคลึงกบัสตัว์อนื ๆ เช่น  อาหาร  อากาศ  ยา

รักษาโรค นํา้  การขับถ่าย  และ ความต้องการทางเพศ 

     2.  ความตอ้งการดา้นกายภาพ คือ ความต้องการที่ จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต

ของมนุษย์  ทาํให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น  เช่น สิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อุปกรณ์ต่าง ๆ   

ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ((ต่อต่อ) ) 

     3.  ความตอ้งการดา้นจิตวิทยา  คือ  ความตอ้งการท่ีเก่ียวกบั

จิตใจ  เช่น  ตอ้งการความรกั การปลุกปลอบใจเม่ือมีทุกขห์รือ

ผิดหวงั  ตอ้งการความรู ้ ความสําเร็จ  ความช่ืนชมยินดี  และช่ือเสียง

เกียรติยศ  เป็นตน้ 

     4. ความตอ้งการดา้นสงัคม  คือ  ความตอ้งการเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

ตอ้งการเพ่ือนคู่คิด   ตอ้งการรบัและถา่ยทอดวฒันธรรม 

     มนุษยมี์ลกัษณะประจําตวัหลายอย่าง  บางอย่างก็เหมือนกบัสตัวส์งัคมอ่ืน 

ๆ และบางอย่างก็เป็นลกัษณะเฉพาะของมนุษย ์ท่ีสตัวป์ระเภทอ่ืนไม่มี  ไดแ้ก่

ธรรมชาตขิองมนุษย์ ธรรมชาตขิองมนุษย์ 

ธรรมชาติของมนุษยท่ี์เหมือนกบัสตัวอ่ื์น  มีดงันี้  

่ ่ ้ ่

     1.  ตอ้งการอาหาร  นํ้ า  และอากาศ 

     2.  ตอ้งอาศยัพึ่ งพาส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและชีวภาพเพื่อบาํบดัความตอ้งการ 

     3.  มีความสามารถในการสืบพนัธุ ์                                       

     4.  มีหนา้ตาคลา้ยผูใ้หกํ้าเนิด  เช่น  พ่อ  แม่  หรือบรรพบุรุษ 

     5.  เมื่อหิวมนุษยแ์ละสตัวต์อ้งแสวงหาใหไ้ดม้าซ่ึงอาหาร 

     6.  มนุษยแ์ละสตัวม์คีวามสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
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     ความสามารถในการสืบพนัธุซ่ึ์งเป็นธรรมชาติ

ของมนุษยท่ี์เหมือนกบัสตัวอ่ื์นก่อใหเ้กิดสถาบนัุ

พื้ นฐานแรกสุดของสงัคม  คือ  ครอบครวั 

ความหมายของ ความหมายของ ““สงัคมสงัคม””

     พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542:1159) ได้อธบิายคาํว่า  สงัคม คือ  คน

จาํนวนหน่ึงที่ มีความสมัพันธต่์อเน่ืองกนัตามระเบียบ   กฎเกณฑ ์ โดยมีวัตถุประสงค์สาํคัญ

ร่วมกนั

     พจนานุกรมฉบบัมติชน (2547: 856)  อธบิายว่า  สงัคม  คือ  กลุ่มคนที่ มีวิถชีีวิตเกี่ ยว

เน่ืองกนั

     สุดา  ภิรมยแ์กว้  (2545: 67)  อธบิายว่า  สงัคม  คือ  กลุ่มคนมากกว่าสองคนขึ้นไปมา

อยู่รวมกนัเป็นระยะเวลายาวนานในขอบเขตหรือพ้ืนที่ ที่ กาํหนด

     ยุทธ  ศกัด์ิเดชยนต ์ (2529: 8)  กล่าวไว้ว่า   “สงัคมเป็นกลุ่มชนิดหน่ึงที่ ย่อมจะมี

ลักษณะเหมือนกบักลุ่มต่าง ๆ โดยทั่วไป  คือ  คนในกลุ่มต้องมีความสมัพันธก์นัโดยทางตรง

หรือทางอ้อมมีระเบียบกฎเกณฑร่์วมกนัเพ่ือให้ความสมัพันธใ์นกลุ่มเป็นไปด้วยดี  และสมาชิก

มีความรู้สกึว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม” 

สรุป

     สงัคม  คือ  กลุ่มคนจํานวนหนึ่ งท่ีอาศยัอยู่ในอาณาบริเวณ

หนึ่ ง  โดยมีความสมัพนัธภ์ายใตร้ะเบียบแบบแผนท่ีสงัคม

ํ   ี ํ ่ ั ั   ีป ี  กําหนด  มีการกระทําระหว่างกนัทางสงัคม  มีประเพณี  และ

วฒันธรรมท่ีเหมือนกนัเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนใน

สงัคม 
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องคป์ระกอบของสงัคมมนุษย์องคป์ระกอบของสงัคมมนุษย์

     1. คน (Population)

     2. กลุ่มคน (Group)

     3  ความสมัพนัธแ์ล ปฏิสมัพนัธ ์(R l ti hi  d i t ti )     3. ความสมพนธและปฏสมพนธ (Relationship and interaction)

     4. อาณาเขต (Border)

     5. การจดัระเบียบทางสงัคม ( Social organization )

ประเภทของสงัคมประเภทของสงัคม

     1. การแบ่งประเภทของสงัคมตามลกัษณะความสมัพนัธข์องสมาชิกหรือนิสยัใจคอของ

คนในสงัคมสามารถแยกประเภทออกได้  ดังน้ี (Ferdinand Tonnies, German)

                1.1  สงัคมแบบปฐมภูม ิ(Gemeinschaft) เป็นสงัคมที่ สมาชิกมีความเป็นอยู่

อย่างง่าย ๆ  ทาํการเกษตร  จับปลา  ล่าสตัว์  มักอยู่รวมกนัเป็นหมู่บ้าน  สมาชิกรู้ จักกนัอย่าง

ทั่วถงึ  และมี ความสมัพันธก์นัแบบพ่ีน้อง  สมาชิกในสงัคมจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ คล้ายคลึง

กนั  ยึดถอืจารีตประเพณเีป็นแนวทางในการติดต่อสมัพันธแ์ละประกอบกจิกรรมต่าง ๆ กล่าว

ได้ว่าเป็นลักษณะของสงัคมชนบทหรือสงัคมประเพณี (หมายถงึ ชมุชน)

1.2  สงัคมแบบทุติยภูม ิ(Gesellschaft) เป็นสงัคมแบบชาวเมือง  คือ  สมาชิก

มีการประกอบอาชีพที่ แตกต่างกนัตามความสามารถ  หรือตามความถนัดของแต่ละคน  มีการ

แบ่งงานกนัทาํสมาชิกในสงัคมจะติดต่อสมัพันธก์นัแบบผิวเผินตามตาํแหน่งหน้าที่ การ

งาน  โดยมีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจมีการสร้างกฎเกณฑข้์อบังคับ  ข้อตกลง  หรือกฎหมาย

ขึ้นมาควบคุมพฤติกรรมของ สมาชิกอย่างเป็นทางการ (หมายถงึ สงัคม)

ประเภทของสงัคมประเภทของสงัคม ((ต่อต่อ))

     ตารางสรุปการแบ่งประเภทของสงัคมตามลกัษณะความสมัพนัธข์องสมาชิกหรือนิสยั

ใจคอของคนในสงัคมสามารถแยกประเภทออกได้  ดังน้ี

Gemeinschaft

•ใกลชิ้ดตวัต่อตวั (personal)

•การติดต่อแบบไม่เป็น

Gesellschaft

•ห่างเหินไม่สนิทสนม
•การติดต่อเป็นทางการ (formal)

•ความสมัพนัธส์นิทใกลชิ้ด

การตดตอแบบไมเปน

ทางการ (informal)

•ยึดมัน่ในประเพณี
•ใชอ้ารมณแ์ละความรูสึ้ก
•ความสมัพนัธส์นิทใกลชิ้ด

การตดตอเปนทางการ (formal)

•การต่อรอง / ผลประโยชน์

•ใชเ้หตุผล
•มีความสมัพนัธใ์นรูปแบบเฉพาะ / 

หนา้ท่ี
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     2. การแบ่งประเภทของสงัคมตามลกัษณะการดํารงชีพ สามารถแยก

ประเภทออกได้  ดังน้ี

                     2.1  สงัคมล่าสตัวแ์ละเก็บอาหาร   เป็นสงัคมที่ สมาชิกอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ เร่ร่อนไปเร่ือยเพ่ือหาอาหารเล้ียงชีพด้วยการล่าสตัว์เกบ็ผกั

ผลไม้ที่ มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นอาหาร  เคร่ืองมือที่ ใช้หากนิ  ได้แก่   ก้อน

หิน  ขวาน  ธน  หอก  เช่น  สงัคมชาวเขาเผ่าตองเหลืองในประเทศไทย   สงัคม

                   2.2  สงัคมเล้ียงสตัว ์ เป็นสงัคมที่ มีชีวิตขึ้นอยู่กบัฝงูสตัว์

เล้ียง  ได้แก่  ฝงูวัว  ฝงูม้า  แพะ  เป็นพวกเร่ร่อน มีความชาํนาญในการรบพุ่งเพ่ือ

ป้องกนัฝงูสตัว์ สมาชิกมีมากเร่ิมมีการสะสมสมบัต ิ อาศยัอยู่ตามแหล่งที่ ราบที่ มีทุ่ง

หญ้าเหมาะแก่การเล้ียงสตัว์ 

หน  ขวาน  ธนู  หอก  เชน  สงคมชาวเขาเผาตองเหลองในประเทศไทย   สงคม

ของพวกชาวป่าในแถบอนิโดนีเซีย 

2.3  สงัคมพืชสวน  เป็นสงัคมที่ มีมานานกว่า  12,000 ปี 

มาแล้ว  มีการดาํรงชีพอยู่ด้วยการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม  ใช้เพียงเคร่ืองมือง่าย ๆ 

เช่น  ไม้ปลายแหลมสาํหรับขุดดิน  สมาชิกของสงัคมเป็นญาติพ่ีน้องกนั แต่เร่ิมมี

ความสมัพันธท์ี่ ซับซ้อนขึ้น  มีการตั้งถิ่ นฐานที่ ค่อนข้างถาวรอยู่เป็นหมู่บ้านขนาด

ใหญ่  สมาชิกมีเป็นจาํนวนมากทาํให้ต้องแยกกนัทาํกจิกรรมที่ ต่างกนั

ออกไป  เช่น  มีพ่อมด  หมอผ ี ทาํหน้าที่ ประกอบพิธกีรรม  เป็นต้น 

                  2.4  สงัคมกสิกรรม  เป็นสงัคมที่ เกดิขึ้นเม่ือราว  6,000  ปี

มาแล้ว  ปัจจัยสาํคัญที่ ทาํให้เกดิสงัคมประเภทน้ีขึ้น  คือ  มีการคิดค้นคันไถขึ้นมา

ใช้  ทาํให้การเพาะปลูกมีประสทิธภิาพสงูขึ้นกว่าการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมได้

ผลผลิตมากจนเกนิความต้องการและสามารถใช้เล้ียงคนจาํนวนมากที่ ไม่ได้

ประกอบอาชีพเพาะปลูกได้  เมืองได้เกดิขึ้นในสงัคมประเภทน้ี  คนในเมืองมีอาชีพ

ที่ หลากหลาย   เช่น  พ่อค้า  ทหาร  ช่างฝีมือ  นักปกครอง  เป็นต้น  

               2.5  สงัคมอุตสาหกรรม  เร่ิมขึ้นที่ ประเทศองักฤษตอนปลาย

คริสตศตวรรษที่  18 อนัเป็นผลมาจากการปฏวัิติอุตสาหกรรม มีการคิดค้น

เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ และเสาะหาพลังงานต่างๆ มาใช้ในการผลิตแทนแรงงานคน

และสตัว์  การผลิตกระทาํในโรงงานที่ มีขนาดใหญ่มีการแบ่งงานกนัทาํเฉพาะด้าน

มากขึ้น  การนาํเอาวิธกีารทางอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ดังกล่าวก่อให้เกดิการ

ป ี่ ป ้ ่   ใ สั ่    ่   ิ ื ี่ ป็ ศ ์เปลยนแปลงดานตาง ๆ ในสงคมอยางมากมาย   เชน  เกดเมองทเปนศูนยกลาง

การค้าขายและอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่งทั่วโลก  ชาวชนบทอพยพเข้ามาหางานทาํ

ในเมืองซ่ึงมีให้เลือกมากมายหลายชนิด  ดังน้ัน  หน่วยในการผลิตไม่ใช่ครอบครัว

อกีต่อไปแต่กลับเป็นโรงงาน  หรือหน่วยธุรกจินอกบ้าน  ครอบครัวจึงลด

ความสาํคัญลง  ความเช่ือทางไสยศาสตร์  และสิ่ งศักดิ์สทิธิ์ ถูกแทนที่ ด้วย

วิทยาศาสตร์  และระบบความคิดที่ มีเหตุผล
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2.2 สงัคมกําลงัพฒันา (Developing Society) 

     3. การแบ่งประเภทของสงัคมตามระดบัของการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

สามารถแยกประเภทออกได้  ดังน้ี

2.1  สงัคมดอ้ยพฒันา (Underdeveloped Society)  

2.3  สงัคมพฒันาแลว้ (Developed Society) 

โดยทัว่ไป 

นกัสงัคมวิทยาจดัประเภทของสงัคมตามลกัษณะ

ความสมัพนัธแ์ละรูปแบบการดํารงชีพของมนุษย ์

ลกัษณะของสังคมมนุษยท์ี่ แตกต่างจากสังคมสัตวโ์ดยทัว่ไป ดังนี้

ลกัษณะเฉพาะของสงัคมมนุษยท่ี์แตกต่างจากสงัคมสตัว ์ลกัษณะเฉพาะของสงัคมมนุษยท่ี์แตกต่างจากสงัคมสตัว ์  

     1.  สงัคมมนุษยมี์การใชภ้าษา  ทําใหมี้การสะสมความรูแ้ละ

สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว 

     2.  มนุษยส์ามารถสะสมความรูใ้นรูปของวฒันธรรมมีการ

แลกเปล่ียน  ส่งผลใหส้งัคมดํารงอยู่และพฒันาต่อไป 

     3.  มนุษยมี์ภาษาเขียนทําใหเ้จริญข้ึนอีกขั้นหน่ึงเพราะช่วยให้

สะสมเพิ่มพูน  และกระจายวฒันธรรมความรูไ้ดดี้ข้ึน 

     4.  มนุษยไ์ดร้บัการอบรมกล่อมเกลาดว้ยวฒันธรรม  โดยการใชส่ื้อ

สญัลกัษณ ์  และการพ่ึงพาอาศยัคนอ่ืน  ทําใหเ้กิดระบบศีลธรรมข้ึนในสงัคม 

ลกัษณะเฉพาะของสงัคมมนุษยท่ี์แตกต่างจากสงัคมสตัว ์ลกัษณะเฉพาะของสงัคมมนุษยท่ี์แตกต่างจากสงัคมสตัว ์((ต่อต่อ) )   

     5.  ความสมัพนัธท์างเพศมีความสําคญัในสงัคมมนุษยเ์ช่นเดียวกบัสตัว์

เล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืน ๆ แต่มนุษยรู์จ้กัข่มความรูสึ้กและควบคุมความสมัพนัธ์

ทางเพศโดยการแต่งงาน  และการอยู่รวมเป็นครอบครวั
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วิวฒันาการของสงัคมวิวฒันาการของสงัคม

สงัคม

อุตสาหกรรม

สงัคม

ยุคไอที

สงัคม

กสิกรรม

สงัคมเก็บ

ของป่า-ล่า

สตัว์

สงัคมเร่ร่อน

หนา้ท่ีของสงัคมหนา้ท่ีของสงัคม

     1. การรกัษาความต่อเน่ืองดา้นชีวภาพของสมาชิกในสงัคม

     2. การขดัเกลา อบรม สัง่สอนสมาชิก (Socialization)

     3. การติดต่อส่ือสาร

     4. ดา้นเศรษฐกิจ

     5. จดัระเบียบ + รกัษาความสงบ

     6. ผดุงขวญัและใหก้ําลงัใจสมาชิก

หนา้ท่ีของสงัคม หนา้ท่ีของสงัคม ((ต่อต่อ))

      สรุป  สงัคมมีหน้าที่ จัดระบบต่าง ๆ ให้สามารถสนองความต้องการ

พ้ืนฐานของสมาชิกอนัได้แก่  ผลิต  กระจายสนิค้าและบริการ  สร้างระบบ

ป้องกนั  และสื่ อสาร  ตลอดจนทาํหน้าที่ ธาํรงไว้ซ่ึงความสงบสขุของสงัคม

โดยใช้ระบบการควบคุมอนัได้แก่  กฎเกณฑ ์ ค่านิยม  ความเช่ือ  การให้

รางวัล การลงโทษ และการขดัเกลาทางสงัคม

     ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า  มนุษย์  สงัคม  และวัฒนธรรมเป็นของคู่กนัและ

เกี่ ยวข้องสมัพันธก์นัอยู่ตลอดเวลา เพราะมนุษย์ทาํให้เกดิสงัคมและสงัคม

ทาํให้เกดิมนุษย์ มนุษย์และสงัคมทาํให้เกดิวัฒนธรรมซ่ึงเป็นวิถกีาร

ดาํเนินชีวิตของมนุษย์ในสงัคมน้ัน ๆ
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ปัจจยัท่ีทําใหส้งัคมแตกต่างกนัปัจจยัท่ีทําใหส้งัคมแตกต่างกนั

     1. ภูมิศาสตร ์(Geographical Factors)

ี      2. ชีวภาพ (Biological Factors)

      3. สงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Factors)

สรุปทา้ยบทเรียนสรุปทา้ยบทเรียน


