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พั ฒ น า ก า ร สั ง ค ม ไ ท ย
*********************************************************************

ตอนที่ 4.1 สังคมไทยในสมัยจารีต
4.1.1 กลุมคนในสังคม
ตั้งแตสมัยอยุธยาแบงกลุมคนในสังคมอยางกวาง ๆ เปน 2 ชนชั้น คือ
ชนชั้นปกครอง ประกอบดวย
- พระมหากษัตริย
แนวคิดที่ใชเนนหลักในการกําหนดฐานะ
อํานาจและหนาที่มี
วิวัฒนาการดังนี้
สมัยสุโขทัยพอขุน - ธรรมราชา →สมัยอยุธยา- เทวราชา → สมัยรัตนโกสินทรตอนตนเทวราชาที่มีสาระการปฏิบัติเปนธรรมราชามากกวา
- เจานาย คือญาติ พระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจาแผนดิน เปนชนชั้นที่มีการ
สืบสายเลือด ในเรื่องยศนั้นแบงเปน “สกุลยศ” ไดรับมาตั้งแตกําเนิด เปนระดับชั้นจาก เจา → เจา
ฟา → พระองคเจา หมอมเจา สวนอีกประเภทหนึ่งคือ “อิสริยยศ” ไดรับพระราชทาน เปนระดับ
จาก พระ เปนพระบรมราชา เปนตน และ การทรงกรม เปนกรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง เปนตน
ในดานอํานาจ เจานายแตละองคมีไมเทากันขึ้นอยูกับตําแหนงหนาที่ทางราชการ กําลัง
คนในการควบคุม(ไพรหลวง) และความโปรดปรานที่พระมหากษัตริยทรงมีตอเจานายพระองคนั้น
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- ขุนนาง เปนคนกลุมนอยในสังคม ที่มีทั้งอํานาจ อภิสิทธิ์ และเกียรติยศ ทังนี้สังคมของ

พวกขุนนางเปนสังคมคอนขางปด เพราะมักวนเวียนกันอยูในกลุมของตน
- พระสงฆ ประกอบดวยสมาชิก 2 พวก พวกที่บวชตลอดชีวิต นับเปนแกนหลัก มี
จํานวนไมมาก และพวกที่บวชชั่วคราว คณะสงฆเปนกลุมคนที่รวมชนชั้นตาง ๆ ในสังคมเขาไวดวยกัน
เพราะไมมีการกีดกันวา ชนชั้นไหนที่จะบวชเปนพระได
- ชนชั้นถูกปกครอง ไดแก ไพร ทาส โดยมีพระเปนคนกลางในการเชื่อมโยงกลุมตาง ๆ
ในสังคม
นอกจากนั้นยังมีชนกลุมนอยอีกหลายชาติ ที่สําคัญยิ่งคือ พวกชาวจีน
4.1.2 ระบบไพร
ประเภทของไพร แบงเปนไพรสม และ ไพรหลวง
- ไพรสม เปนไพรสวนตัวของมูลนายที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยตาม
ศักดินาของมูลนายแตละคน เพื่อรับใชทํางานสวนตัว ไมตองเกณฑมาทํางานโยธาใหรัฐ และเปนมรดก
สืบทอดใหลูกหลานได รวมทั้งแลกเปลี่ยนกับไพรสมของมูลนายอื่นไดดวย ไพรที่สังกัดกับ “กรม” ของ
เจานายที่ทรงกรมหรือที่มักเรียกวา “กรมเจา” ถือเปนพวกไพรสมดวย
- ไพรหลวง เปนไพรของพระมหากษัตริยและเปนไพรสวนใหญของราชอาณาจักร
ไพรหลวงเริ่มถูกเกณฑเมื่ออายุ 18 หรือ 20 ป และปลดเมื่ออายุ 60 หรือ 70 ป ระยะเวลาถูกเกณฑ
ในสมัยอยุธยาตอนปลายอยูในลักษณะ 1 เดือน เวน 1 เดือน เรียกวา “เขาเดือนออกเดือน” รวม 1
ป ถูกเกณฑ 6 เดือน นอกจากนั้นรัฐยังอนุญาตใหไพรในบางพื้นที่สงสิ่งของหรือ “เงิน” แทนการถูก
เกณฑแรงงานเรียกวา “ไพรสวย”
วิธีการควบคุมไพร ควบคุมตามลําดับจาก เจาหมู → มูลนายที่สูงขึ้นมา → ขุนนาง
ผูบริหารกรม → พระมหากษัตริย
4.1.3

ระบบศักดินา มีบทบาทในสังคมไทยจารีต ดังนี้
1.
การเปนกลไกควบคุมการแจกจายแรงงานหรือกําลังไพรพล มูลนายที่ถือศักดิ
นาสูงจะคุมไพรจํานวนมากตามไปดวย และมีสิทธิตั้งไพรเปนเสมียนทนาย เพื่อรับใชในงานตาง ๆ เปน
เครื่องแสดงเกียรติยศและสถานะทางสังคมของมูลนาย
2.
การเปนโครงสรางการจัดระเบียบชนชั้น แบงคนในสังคมเปน 4 กลุม คือ เจา
นาย ขุนนาง ไพร ทาส และกลุมคนนอกระบบไพรคือ พระสงฆ และคนจีนอพยพ โดยกําหนดศักดินาลด
หลั่นกัน แสดงถึงความรับผิดชอบควบคุมไพรตามจํานวนที่ถือศักดินา มูลนายระดับลาง ถาทําความดี
ความชอบก็ไดเลื่อนเปนมูลนายระดับสูงได สวนไพร (ศักดินา 10 – 25) ถูกเกณฑแรงงาน ก็ตองจงรัก
ภักดี ใหแรงงานและของกํานัลแกมูลนาย เพื่อตอบแทนความคุมครองชวยเหลือที่ไดรับจากมูลนาย
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3. การเปนสิทธิในการถือครองที่ดินแตไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพราะระบบศักดินาเปน
เพียงใหสิทธิในการถือครองที่ดินเพื่อบุกเบิกเพาะปลูกหาผลประโยชน (การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพิ่งมีใน
รัชกาลที่ 5)
ตอนที่ 4.2 การเขาสูสังคมสมัยใหม
4.2.1 ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสมัยใหม
การปฏิรูปบานเมืองในทุก ๆ ดาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนเหตุการณที่สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร
และ เปนพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสมัยใหม มีปจจัย 3 ประการ
1. การแผอํานาจหรือการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก ซึ่งเขามาหาแหลงวัตถุดิบ ตลาดการ
คา และการขยายการลงทุน เพื่อตอบสนองการขยายตัวของกิจการดานอุตสาหกรรม ประกอบกับแนวคิด
ของพลังชาตินิยมของชาติตะวันตก ทําใหแผอํานาจเขายึดครองบานเมืองตาง ๆ เปนอาณานิคมของตน
2. การขาดประสิทธิภาพของระบบไพรและหนวยงานราชการ ความหละหลวมจากการผอนคลาย
การควบคุม และการปลดปลอยแรงงานไพรอันเนื่องจากความเจริญทางการคาสําเภา และอุตสาหกรรม
น้ําตาลทราย เรือสําเภา และดีบุก เพื่อสงตลาดตางประเทศ และการหลั่งไหลของชาวจีนอพยพที่เขามามี
บทบาทในเศรษฐกิจไทย ราชการไทยมีภาระหนาที่ บทบาทซ้ําซอน กาวกายกัน แสวงหาผลประโยชน
สวนตัว โดยที่สวนกลางไมสามารถดูแลไดทั่วถึง ดวยเหตุที่อยูหางไกลและการคมนาคมไมสะดวกรวดเร็ว
3. การทีก่ ลุม คนรุน ใหมไดเรียนรูว ทิ ยาการตะวันตกกวางขวางกวาในสมัยรัชกาลที3่ และรัชกาลที่ 4
มีการเสนอความเห็นเพือ่ เปลีย่ นแปลงระเบียบบริหารแผนดิน การปรับปรุงประเทศใหทนั สมัย และเปลีย่ น
จาก “สยามเกา” มาสู “สยามใหม”
4.2.2 ผลของการเปลี่ยนแปลเขาสูสังคมสมัยใหม
การปฏิรูปบานเมืองในรัชกาลที่ 5 ทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญ 4 ประการ ดัง
นี้
1. การยกเลิกระบบไพร ใชวิธีการคอยเปนคอยไป เริ่มจากใหไพรสมเปนไพรหลวง เรง
เก็บเงินสวยหรือเงินราชการ ใชแรงงานชาวจีน จัดการทหารแบบตะวันตก มีการประกาศใชพระราช
บัญญัติลักษณะการเกณฑทหาร ร.ศ.124 (พ.ศ. 2448) จัดทําสํามะโนครัวแทนการสักไพร
2. การเลิกทาส มีการใชกฎหมาย 5 ฉบับ เพื่อเลิกทาสอยางเปนขั้นตอน ตั้งแต พ.ศ.2417
จนสําเร็จใน พ.ศ. 2448 ใชเวลา 31 ป
3. การเคลื่อนที่ทางสังคมที่เปดกวางขึ้น เปนการเลื่อนฐานะทางสังคม โดยที่เมื่อเลิก
ระบบไพรแลว ประชาชนมีโอกาสศึกษาเลาเรียน และทํางานอยางอิสระ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เปนทุนนิยม ก็เปนแรงกระตุนใหทํางานในลักษณะตาง ๆ ที่ยกฐานะของตนใหดีขึ้น
4. การรับวัฒนธรรมตะวันตก ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก เริ่มจากชนชั้นผูนํากอน แลว
ขยายผานการศึกษาแบบใหม และระบบเศรฐกิจแบบใหม
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ตอนที่ 4.3 ภาพรวมของสังคมไทยรวมสมัย
4.3.1 โครงสรางชนชั้น
โครงสรางชนชั้นในสังคมไทยแบงออกเปนชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นลาง สวนปจจัยที่ใช
กําหนดชนชั้นทางสังคม ไดแก ชาติตระกูล การศึกษา ตําแหนงหนาที่ การงานอาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ไปจนถึงคานิยมทางสังคม
สวนการเลื่อนฐานะทางสังคมในสมัยรวมสมัยมีปจจัย 2 ประการ ไดแก การศึกษาซึ่งตอเนื่องมา
ถึงการงานอาชีพ การมีฐานะที่ร่ํารวยมีเงินทองมาก นอกจากนั้นมีความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมกันในดาน
โอกาสระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบทในการเลื่อนฐานะทางสังคม
4.3.2 สังคมเมือง สังคมชนบท
ในสังคมในสมัยจารีตบานหรือหมูบาน มีขนาดไมใหญมากนัก ผูคนในหมูบานดํารงวิถีชีวิต
ในวิธีธรรมชาติทําเกษตรแบบพอยังชีพ มีความเพียงพอในตนเองสูงพอสมควร สามารถพึ่งตนเองไดใน
เกือบทุกดาน รวมทั้งมีการเกาะเกี่ยวกันหรือความเปนชุมชนสูง เมื่อจํานวนคนในหมูบานเพิ่มมากขึ้น ก็
มีการขยายตัวไปตั้งหมูบานแหงใหมในละแวกใกลเคียง และมีความสัมพันธกันของหมูบานที่อยูใกลกัน
มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน รวมทั้งรวมสรางวัฒนธรรมชุมชนในทองถิ่นตน
ความเปนมาและความเปนไปของสังคมเมือง - สังคมชนบทในเมืองไทย
สังคมเมือง มีลักษณะเดนที่การกระจุกตัวของประชากรในพื้นที่แคบ ผูคนที่อยูในชุม
ชนเมืองสวนใหญ ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริหารและการบริการ (เชน การ
ทองเที่ยว การศึกษา การขนสง การคมนาคม งานซอมบํารุง) ใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่มี
เทคโนโลยีระดับกาวหนา ในดานวัฒนธรรม คนในสังคมเมืองตางคนตางอยู (ยกเวนในชุมชนแออัด ซึ่ง
มีลักษณะวัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท) มีความสนใจดิ้นรนรับผิดชอบเฉพาะตนและครอบครัว ดําเนินวิถี
ชีวิตในความทันสมัย รวมทั้งอยูในสภาพแวดลอมซึ่งมีปญหาเรื่องมลพิษ การวางงาน อาชญากรรม
ความไมเพียงพอของสาธารณูปโภคสาธารณูปการตาง ๆ ปญหาเหลานี้จะเกิดขึ้นในเมืองใหญลดนอยลง
ในเมืองขนาดกลาง และอาจไมพบในเมืองเล็กที่มีการบริหารจัดการที่ดี
สังคมชนบท ผูอยูอาศัยทํามาหากินเลี้ยงชีพจากทรัพยากรพื้นฐานทางธรรมชาติ มัก
ใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ไมยุงยากซับซอน การลงทุนต่ําและอาศัยการสนับสนุนจากธรรมชาติ เชน
ความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา พืช สัตว สวนความหนาแนนและรายไดเฉลี่ยของประชากรนั้นต่ํากวา
ชุมชนเมืองในดานวัฒนธรรม มีความผูกพันทางเครือญาติและความสามัคคีในกลุมญาติมิตรสูง ให
ความสนใจรวมใจทํากิจกรรมตาง ๆในชุมชน เชน พิธีกรรม งานบุญตาง ๆ ตลอดจนงานตางเพื่อ
ประโยชนของชุมชน สังคมชนบทในประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนามักมีปญหาความยากจน การ
วางงาน การอานไมออกเขียนไมได สุขภาพอนามัยไมดีและปญหาอื่น ๆ อีกหลายดาน
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สาเหตุที่ทําใหหมูบานในสังคมรวมสมัยชวง พ.ศ. 2504 – 2544 เกิดสภาพลมสลาย
กระแสทุนนิยมที่แผเขายังหมูบานหรือสังคมชนบทภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆ นั้นทําใหหมูบานลม
สลาย อยูในความครอบงําและพึ่งพาสังคมเมืองทุกดาน ทั้งนี้เพราะรัฐไมมีแนวทางการรองรับที่เหมาะ
สม เมื่อหมูบานตองแปรเปลี่ยนไปตามพลังผลักดันของทุนนิยม อีกทั้งยุทธศาสตรการพัฒนากระแส
หลักของไทยเนนการพัฒนาแบบไมสมดุล มุงสูภายนอก และเปนตลาดเสรี กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
อยางมาก จึงเกิดการลมสลายทางวัฒนธรรม
คําถามทายหนวย
ขอที่ 1 คนกลุมใดในสังคมไทยที่มักเปนกลุมที่ตองการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของสังคมตลอดจนการ
ทดลองสิ่งใหมๆ
ตอบ ชนชั้นกลาง เพราะเปนชนชั้นปฏิบัติการที่มีความรู ความสามารถ
ขอที่ 2 กลุมคนในสมัตจารีตจนถึงชวงกอนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีกลุมชนชั้นใด
บาง
ตอบ แบงไดกวางๆ เปน 3 กลุม คือ ชนชั้นปกครอง ชนชั้นที่ถูกปกครอง และชนกลุมนอยนอกระบบ
ศักดินา
ชนชั้นปกครอง มี กษัตริย เจานาย และขุนนาง หรือมูลนาย
ชนชั้นถูกปกครอง ไดแก ไพรและทาส
ชนกลุมนอยนอกระบบศักดินา มีพระสงฆและชาวตางชาติ
ขอที่ 3 การจัดระเบียบทางสังคมเปนสิ่งตองมีในสังคมการปกครอง คําวาระเบียบสังคม หมายถึงอะไร
ตอบ กฎเกณฑ หรือระเบียบที่แตละสังคมกําหนดขึ้นเพื่อกํากับใหการอยูรวมกันของกลุมคนตางๆ
ดําเนินไปดวยดี และการกําหนดกฎเกณฑที่ตั้งขึ้นนี้ สมาชิกในสังคมตองยอมรับรวมกัน
ขอที่ 4 ไพรในสังคมจารีตมีกี่ประเภท อะไรบาง
ตอบ มี 2 ประเภท คือ1)ไพรสม เปนไพรที่เปนสมบัติสวนตัวของเจาขุนมูลนาย โดยไดรับพระราชทาน
จากกษัตริย ตามศักดินาของมูลนาย 2)ไพรหลวง เปนไพรที่ทํางานหลวงใชแรงงานใหแกกษัตริย
ไพรอาจจะสงสิ่งของหรือจายเปนเงินแทนการถูกเกณฑแทนใชแรงงานก็ได เรียกวา ไพรสวย
ขอ 5 การปฏิรูปบานเมืองใหทันสมัยในรัชกาลที่ 5 มีปจจัยสําคัญที่เปนพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลง
สังคมใหเปนสมัยใหม ไดแกอะไรบาง
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ตอบ การแผอํานาจของจักวรรดิ์นิยมตะวันตก การขาดประสิทธิภาพของระบบไพรและหนวยงานราช
การ และการที่กลุมคนรุนใหมไดเรียนรูวิทยาการตะวันตกมากขึ้น
ขอ 6 ภาพรวมของสังคมไทยรวมสมัยเปนอยางไร
ตอบ สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงเปนสังคมสมัยใหมโดยไดรับอิทธิพลจากตะวันตก มีการพัฒนาตอ
เนื่องจนถึงปจจุบัน โครงสรางชนชั้นในสังคมเปลี่ยนเปนชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นลาง ทั้งนี้มีเงื่อน
ไขที่เปนปจจัยสําคัญ คือ ระบบการศึกษา ที่ทําใหมีการเลื่อนฐานะทางชนชั้น

