
 
บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

 การศึกษาเรื่องปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน ชีวิต
ของชาวเขาเผากะเหรี่ยง : กรณีศึกษากะเหรี่ยงหมูบานสบอมแฮด หมูที่ 18  ตําบลอมกอย อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้  ผูวิจัยจะทําการศึกษา ตามแนวทางทฤษฎีวิชาการ และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
โดยมีเนื้อหาดังนี้  
 1. ความหมายของวัฒนธรรม และประเภทของวัฒนธรรม   
 2. แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมชุมชน 
 3. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ความหมายของวัฒนธรรม และประเภทของวัฒนธรรม 
 
 ความหมายของวัฒนธรรม 
 การศึกษาความหมายของ “วัฒนธรรม” สามารถศึกษาไดหลายแงมุม ทั้งในดานสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยา แตทั้งสองวิชาลวนเปนวิธีคิดและวิธีอธิบายทางดานสังคมศาสตรเหมือนกัน             
มีความหมายไมแตกตางกัน  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ขอกลาวถึงความหมาย“วัฒนธรรม”ในวงจํากัด

ดังนี้      
 สุพัตรา   สุภาพ (2536 : 1-5) ใหความหมายของคําวาวัฒนธรรมดังนี้ “วัฒนธรรม”                 
ซ่ึงมาจากคําวา  “Culture” ในภาษาอังกฤษซึ่งมีรากศัพทมาจาก Cultura ในภาษาละติน มีความหมายวา  
การเพาะปลูกและบํารุงใหเจริญงอกงาม และ คําวา “วัฒนธรรม” เปนคําที่เกิดจากการรวมคํา 2  คํา 
ในลักษณะสมาสเขาดวยกันไดแก วัฒนะ หรือวัฒนา พัฒนา ก็ได แปลวา ความเจริญงอกงาม                 
รุงเรือง กาวหนา  ธรรม แปลวาการกระทําหรือขอที่ควรปฏิบัติ เชน เบญจศีล แปลวา ขอหาม         
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เบญจธรรม แปลวา ขอปฏิบัติ ดังนั้น คําวา วัฒนธรรม จึงหมายถึงขอที่กําหนดใหมนุษยปฏิบัติ                   
เพื่อเกิดความเจริญงอกงาม  ทั้งดานกาย วาจา ใจ  ไปพรอมกันทั้งหมดจะมีอยางเดียวไมได  
 พระยาอนุมานราชธน (2538 : 16) กลาวถึงความหมายของวัฒนธรรมวา “วัฒนธรรม           
คือส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสรางขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของมนุษย
ในสวนรวมที่ถายถอดกันได เลียนแบบกันได เอาอยางกันไดวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งอันเปนผลผลิต
ของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนสมัยกอนสืบตอกันมาเปนประเพณี วัฒนธรรมจึงเปนทั้ง
ความคิดเห็น หรือการกระทําของมนุษยในสวนรวมที่เปนลักษณะเดียวกัน และสําแดงใหปรากฏ
เปนภาษา ความเชื่อ ระเบียบ ประเพณี” 
 วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลของกิจกรรม ซ่ึงมนุษยไดคิดคนขึ้นมาเพื่อนําไป           
สูแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง ดีงาม เหมาะสม กอใหเกิดความสงบสุข ความสามัคคีกันในกลุมคณะ
ของสังคม และจะทําใหสังคมนั้นมีกฎ ระเบียบ กติกาในการอยูรวมกันไดอยางสงบสุขปลอดภัย   
ประชาชนในกลุมสังคมตางก็ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมจึงจะถือวากลุมสังคมนั้นมีวัฒนธรรม
ที่ดีแตถาขาดคุณธรรมและศีลธรรมแลว วัฒนธรรมในกลุมของสังคมก็จะไมเกิดขึ้นดวย ทั้งนี้               
เพราะคานิยมนั้นเปนพื้นฐานของการเกิดวัฒนธรรม เพราะคานิยมจะเกิดจากแนวความคิดของผูนํา
ทางสังคมคิดขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการปกครองของกลุมของสังคม และแนวคิดนั้นจะตองให
สมาชิกในสังคมยอมรับเปนสวนใหญจึงจะถือวาใชไดแลวใหยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันไปเรื่อย
และการปฏิบัติสืบทอดกันไปเรื่อย ๆ  นั้นก็จะเปนการนําสูการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณี             
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีจะตองไดมาจากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในคุณธรรม และศีลธรรม
ดวยจึงจะกอใหเกิดวัฒนธรรมตามมา 

 ความหมายของ “วัฒนธรรม” ตามพจนานกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ์ 2530  ใหความหมาย 
ของคําวา “วัฒนธรรม” แปลวา ส่ิงทีทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ ,วิถีชีวิตหมูคณะ  
 จากความหมายของวัฒนธรรมที่กลาวมา จึงหมายสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ใหมีความสอดคลองเหมาะสมระหวางสภาพความอยูและสภาพแวดลอม                    
ในแตละทองถ่ิน โดยการเรียนจากบรรพบุรุษตลอดจนการคนพบดวยตนเอง ไดยดึถือปฏิบัติสืบตอ
กันมาในรูปประเพณ ี ความเชื่อ และสังคมสวนใหญมีการยอมรับ 
 
 ประเภทของวัฒนธรรม 
 ประเภทของวัฒนธรรม แบงออกเปนประเภทตาง ๆ  ดังนี้ (ยศ  สันตสมบัติ, 2537:           
42 - 44)  
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 1. คติธรรม (Moral Culture) เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักของการดําเนินชีวิต               
ในสังคมสวนใหญเปนเรื่องของจิตใจ โดยเนนทางดานคุณธรรม ศีลธรรม เพราะถือวาเปนสิ่งจําเปน
ของชีวิตมนุษย  ถาหากขาดวัฒนธรรมทางดานคติธรรม  จะทําให เปนมนุษยที่ไมสมบูรณ                      
อยูในสังคมไดดวยความลําบากเขากับคนอื่นไดยาก เพราะตองมีความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด 
ความเสียสละ  ความรักใครสามัคคีกันในกลุม  มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองครอบครัว                 
และสวนรวม ตรงตอเวลา รูจักใชสติปญญาในทางที่ถูกที่ควรเหมาะสมกับกาลเทศะ  
 2. เนติธรรม (Legal Culture)  เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎหมาย  กฎเกณฑของสังคม
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่สังคมสวนใหญยอมรับวามีความสําคัญเทาเทียมกันกับกฎหมาย              
ถาหากประชาชนในสังคมทุกคนตางยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีคุณธรรมและมีศีลธรรม 
กฎหมายนั้นก็คงไมจําเปนตอการนํามาใชปกครองสังคม แตเพราะมนุษยเรามีความรู ความฉลาด
มากขึ้นจึงมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของตนเอง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีทั้งกฎหมาย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพื่อควบคุม และปดชองวางของกฎเกณฑแตละอยางใหประชาชนในสังคมไมทําความผิด
หรือทําความผิดนอยลง  
 3. วัตถุธรรม (Material Culture) เปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับ วัตถุเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ 
ในการดํารงชีวิต เชน เกี่ยวกับการกินดีอยูดี เครื่องนุงหม บานเรือน ยารักษาโรค โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน ศิลปะวัตถุ ส่ิงของที่เปนสาธารณสมบัติ เพื่อการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มพูนรายได         
ยกฐานะความเปนอยูของตนเองใหสูงขึ้น  
 4. สหธรรม (Social Culture) เปนวัฒนธรรมทางสังคม ซ่ึงรวมถึงคุณธรรมตาง ๆ              
ที่ทําใหมนุษยเราอยูรวมกันอยางผาสุกถอยทีถอยอาศัยกันรวมทั้งระเบียบมารยาทที่พึงปฏิบัติตอกัน
ในสังคมทุกชนิด ทุกรูปแบบอยางเหมาะสมถูกตอง  

 องคประกอบของวัฒนธรรมมีดังนี้  (ยศ  สันตสมบัติ, 2537 : 42 - 44) 
 1. องควัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือวัฒนธรรมวัตถุที่สามารถสัมผัส  
จับตองไดและมีรูปราง เชน เครื่องมือเครื่องใช โรงเรียน โรงงาน ภาพเขียน เครื่องจักรสาน             
มหรสพ โบสถ วิหาร และสวนที่ไมรูปราง เชน ภาษา สัญลักษณในการติดตอส่ือความหมาย             
หลักวิชาคํานวณ (ตัวเลข) มาตรา ช่ัง ตวง วัด 

 2. องคการ (Association or Organization)  หมายถึง กลุมที่มีการจัดอยางเปนระเบียบ
หรือมีโครงสรางอยางเปนทางการ มีการวางกฎเกณฑระเบียบขอบังคับและวัตถุประสงคไวอยางแนนอน 
เปนกลุมที่มีความสําคัญที่ สุดในสังคมที่ ซับซอน เชน  ครอบครัว  สหพันธกรรมกร ลูกเสือ                 
สภากาชาด วัด ฯลฯ โดยทั่วไปบุคคลที่มารวมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคบางอยาง                    
และวัตถุประสงคก็อาจจะเปนเรื่องไมใหญโตก็ได    
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 3. องคพิธีการ (Usage) เปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป                      
เชนพิธีกรรมตาง ๆ ตั้งแตเร่ืองการเกิด หมั้น แตงงาน บวชนาค ตาย ปลูกบาน ขึ้นบานใหม ฯลฯ    
ซ่ึงศาสนาก็มีอิทธิพลอยูบางไมมากก็นอย รวมตลอดถึงพิธีการแตงกายและรับประทานอาหาร                
เชน เวลาไปงานที่เปนทางการของทางราชการ หญิงมักจะตองแตงชุดไทย ชายก็แตงชุดเต็มยศ           
หรือการเลี้ยงดูอาหารปจจุบันในงานตาง ๆ ก็มักจะออกมาในรูปบุฟเฟต ดินเนอร ขันโตก เปนตน 
โดยพิธีการ เหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบางตามสภาพของสังคม 

 4. องคมติ (Concepts) หมายถึง ความเขาใจ ความเชื่อ ความคิดเห็น ตลอดจน               
อุดมการณตาง ๆ  เชน ความเชื่อกรรมเปนเครื่องชี้เจตนา ความเชื่อในเรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียว 
(Monogamy) ความเชื่อในเรื่องตายแลวเกิดใหม ความเชื่อในเรื่องพระเจาองคเดียว (Monotheism) 
หรือหลายองค (Polytheism) ตลอดจนอุดมการณ ทัศนคติ การยอมรับวาสิ่งใดถูกหรือผิด                 
สมควรหรือไม ซ่ึงแลวแตกลุมชนใดจะใชเปนมาตรฐานในการตัดสิน  หรือเปนเครื่องวัด                       
ในสภาพแวดลอมของตน  

 
แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมชุมชน 
 
 วิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ไมวาชุมชนเมือง ชุมชนชนทบ และชุมชนแออัด
(สลัม) ยอมมีความผูกพันกันระหวางคนในชุมชน ความสัมพันธจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ              
ปจจัยทางสังคมของแตละชุมชน   ดังนั้นความสัมพันธในชุมชนที่ปรากฏเปนวัฒนธรรม                  
ในการดําเนินวิถีชีวิตในแตละชุมชนยอมแตกตางกัน 
 ระบบความสัมพันธภายในวัฒนธรรมชุมชนมี 3 มิติดังนี้ (กาญจนา   แกวเทพ, 2530 :                 
19 – 20) 

 1. มิติความสัมพันธระหวางคนกับคน 
 2. มิติความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงที่อยูเหนือธรรมชาติ 
 3. มิติความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ และสรรพสิ่ง ส่ิงสรางอื่น ๆ 
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 คน  คน 

สรรพสิ่ง, ส่ิงสรางอื่น ๆ 

ส่ิงสูงสุดเหนือธรรมชาติ 

 

    ภาพที่  2.1 : ระบบความสมัพันธสามมิติ 
 ท่ีมา  : กาญจนา  แกวเทพ, 2530       
 

 ระบบความสัมพันธสามมิตินี้ส่ือใหเห็นถึง คนในฐานะศูนยกลางแหงสําคัญ และ              
แสดงถึงความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ  ทั้งส่ิงที่สูงสุดเหนือธรรมชาติ ปรากฏความสัมพันธในแง           
ของความเชื่อ และการอยูรวมกันระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสรรพสิ่งที่และส่ิงสรางอื่น ๆ  
ปรากฏในรูปของวัฒนธรรมชุมชน โดยความสัมพันธจะเกี่ยวของโยงใย ซ่ึงกันและกัน   
 แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมชุมชน ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องทรัพยากรน้ํานั้น สมบัติ                    
บุญคําเยือง (2546 : 303 – 304) ไดกลาวไวดังนี้  
 ความหมายของคําวา “ชุมชน” หากพิจารณาจากแงมุมของระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา    

ที่ภาษาคําเมืองเรียกวา “กลุมเหมืองฝาย” แลวจะพบวา ระบบความสัมพันธ และการจัดองคกร     

เหมืองฝาย ที่วางอยูบนพื้นฐานการจัดการน้ําและใชน้ําเพื่อทํานา กลับสะทอนใหเห็นถึง ระบบความคิด 
และการใหความหมายเกี่ยวกับ “ชุมชน” และความเปนชุมชนทองถ่ินลานนาอีกแบบหนึ่ง               

กลุมเหมืองฝายบางกลุม ทั้งกลุมที่เปนสมาชิก และการจัดองคการของกลุม อาจไมเกี่ยวของ             
กับการจัดตั้งบานเรือนอาศัยรวมกันเปน “บาน “ หรือ “ปอกบาน”  แตสมาชิกตองรับรูดวยตนเอง

และไดรับการยอมรับจากกลุมสมาชิกวา  ตนเองเปนสมาชิกของกลุม  หรือเปน  “ลูกฝาย”                     

ของกลุมเหมืองฝายนั้น สวนการจัดองคกรของกลุมเหมืองฝายจะพบวาสมาชิกกลุมหรือลูกฝาย              
เปนผูเลือกผูนําของกลุม ที่เกรียกวา “แกฝาย” ประเด็นสําคัญ สมาชิกกลุม หรือ “ลูกฝาย” ตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับ หรือสัญญาของกลุมเหมืองฝายอยางเครงครัด  จากลักษณะการจัดองคกรและ           
การจัดระเบียบความสัมพันธดังกลาว กลุมเหมืองฝายนาจะอยูในฐานะ “ชุมชน” อีกรูปแบบหนึ่ง       

ซ่ึงไมเพียงแตอํานาจหนาที่บริหารจัดการน้ําครอบคลุมพื้นที่หลายตําบลหลายหมูบานแลว             
หากมีอาณาเขตอํานาจการบริหารจัดการชุมชนที่เปนอิสระ และมีความยุติธรรมดวย  
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ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม  
 

 ในดานการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  มีนักวิชาการแสดงทัศนะในแตละดาน                   
ที่แตกตางกันออกไป เชน ณรงค   เส็งประชา (2541 : 9 - 17) ไดใหแนวคิดในเรื่องนี้โดยสรุป               
ความวา  วัฒนธรรม  ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ  สาเหตุหลักเนื่องจากปญหาที่มนุษย                    
ประสบอยูเปนประจําประกอบกับมีความตองการที่อยากจะทําใหวิถีชีวิตของตนเองของครอบครัว 
มีสภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม จะเห็นไดวาวัฒนธรรมกับสังคมตองไปดวยกัน มีผลเกี่ยวเนื่องกัน วัฒนธรรม
มักจะเนนหนักในทางดานวิถีชีวิต  ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัตถุ คานิยม                  
ซ่ึงความจริงแลวส่ิงเหลานี้ก็มีความสัมพันธกับโครงสรางของสังคมดวยเชนกัน การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมตองอาศัยตัวการหรือ  ผูกระทํา ซ่ึงตองเปนบุคคลในสังคม เนื่องจากการทํานุบํารุง                      
สงเสริมวัฒนธรรม เพื่อปรุงแตงวัฒนธรรมสังคมของตนใหเจริญงอกงามขึ้น มีการคิดคนวัฒนธรรมใหม 
มีการปรับปรุงดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สาเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสามารถแบงออกเปนขอยอย ๆ  ไดดังนี้  
 1. การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ อันไดแก สภาพของดินฟาอากาศ ซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
เชน ความเสื่อมคุณภาพของเนื้อดินที่เกิดขึ้น น้ําทวม ลมพายุ ความแหงแลง และความหนาวเย็น  
การเปลี่ ยนแปลงของธรรมชาติดังกลาวกระตุนใหมนุษยประดิษฐ ส่ิงใหม  ๆ  เพื่ อควบคุม                              
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน ผลิตปุยเพื่อทําใหเนื้อดินอุดมสมบูรณ ประดิษฐเครื่องปรับอากาศ   
เพื่อขจัดความรอนอบอาวของอากาศทําใหวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป 
 2. การเปลี่ยนแปลงในความตองการของมนุษย  โดยเหตุที่มนุษยมีเชาวนปญญาสูง 
ความนึกคิดของมนุษยจึงเปนไปอยางกวางขวาง กลาวกันวามนษุยเปนทาสของความนึกคดิ              
ของตนเองอยูตลอดเวลา และความนึกคิดนี้ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในความตองการของมนุษย 
มนุษยจําเปนตองแสวงหาสิ่งตอบสนองความตองการของงานที่เพิ่มขึ้นโดยลําดับ เชน คิดคน               
ส่ิงใหม ๆ  และวิธีการใหม ๆ  ขึ้นมาอันเปนผลใหวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 
 3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางสังคม สังคมมนุษยยอมไมอยูคงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยูตลอดเวลา เชน จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทําใหมีการแขงขันกันสูงขึ้น ตลอดจน   
การขัดแยงระหวางชนชั้นเพิ่มมากขึ้น อันเปนปญหามนุษยจึงตองหาวิธีการและสรางระเบียบปฏิบัติ
เพื่อแกไขปญหายุงยากดังกลาว  ดังนั้นวัฒนธรรมของมนุษยยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 4. การแลกเปลี่ยนหยิบยืมวัฒนธรรม  มนุษยในสังคมตาง  ๆ มีการติดตอส่ือสาร               
อยูตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ การคมนาคมติดตอถึงกันนั้นเปนไปอยางสะดวก           
รวดเร็ว การแลกเปลี่ยนหยิบยืมวัฒนธรรมจึงเปนไปอยางกวางขวาง 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 12 

 5. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดจากพัฒนาการของความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ               
ที่สังคมสรางขึ้นหรือหยิบยืมมาจากสังคมอื่น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติความเชื่อ             
แบบเดิมหันไปหยิบแบบใหม เพื่อตองการใหเปนผูที่เรียกวาทันสมัยไมลาหลัง ผูนําทางสังคม                 
จะปรับปรุงแนวความคิดใหม ๆ อยูเสมอเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของคนในสังคม 
 6. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากความประสงคของผูมีอํานาจในสังคม                 
ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงดานการแตงกาย และดานอื่น ๆ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม      
อดีตนายกรัฐ-มนตรีของไทยชวงป พ.ศ. 2481-2487 
 7. เนื่องจากการมองเห็นประโยชนและความจําเปนของสิ่งนั้น ๆ ทําใหผูคนรับเอา         
วัฒนธรรมนั้น  ๆ  มาใชในการดําเนินชีวิต  เชน  เมื่อมีประชากรมากขึ้นก็จํา เปนตองอาศัย                     
การผลิตแบบอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือเครื่องจักรชวยในการผลิตระบบโรงงาน  

 ในสังคมหรือวัฒนธรรมใดก็ตามหากมีจํานวนสมาชิกอยูนอยหรือไมไดติดตอสัมพันธ
กบัสังคมภายนอก ความสลับซับซอนทางสังคมก็จะไมคอยมีหรือถาหากมีก็จะมีนอยมาก ปจจุบันนี้
โลกไดพัฒนาทั้งทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร การขนสง การศึกษา สังคม การเมืองการปกครอง
ไปมากจนอาจจะกลาวไดวาคงไมมีที่ไหนอีกแลวในโลกนี้ที่มนุษยเราไมไดมีการติดตอสัมพันธ            
กับบุคคลภายนอก  การติดตอกับสังคมภายนอกของกลุมชนหนึ่ งหรือวัฒนธรรมหนึ่ ง                             
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น อาจจากภายในกลุมสูนอกกลุม หรือจากนอกกลุมสูในกลุมและ                 
อาจเกิดความขัดแยงหรือการผสมกลมกลืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกันขึ้น 
ในงานวิจัย ช้ินนี้จะขอยกทฤษฎี เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังนี้                   
(ชัชเวทย   เจริญวงศ, 2541 : 9 - 17) 

 1. ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict  Theory)  มีที่มาจากความคิดของมารกซ  ซ่ึงเห็นวา  
ความขัดแยงเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความขัดแยงหลักในสังคม               
คือ ความขัดแยงระหวางชนชั้น ความขัดแยงทางชนชั้นนี้ดํารงอยูตลอดมา และเปนพลังผลักดัน          
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมตาง ๆ มาเปนลําดับ ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะ 
ธรรมชาติที่มีอยูในระบบสังคมทั้งหลายแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 นักทฤษฎีความขัดแยงรุนหลังไมไดมองวา  การเปลี่ยนแปลงของสังคมเปนผล                   
ของการขัดแยงทางชนชั้นเทานั้น ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นระหวางกลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา               
กลุมการเมือง ความขัดแยงระหวางกลุมเหลานี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเชนกัน 

 ทฤษฎีความขัดแยงมีขอจํากัดบางประการ คือ ไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง            
ทุกแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงในบางสวนของสังคมที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอย เชน 
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของครอบครัว จากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยว 
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 2.  ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) คําวา ความทันสมัยมักใชกันในความหมาย
ที่เปนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคม ประเพณีแบบดั้งเดิม ไปสูสังคมสมัยใหมที่มีลักษณะ               
ตามอยางสังคมที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมตะวันตก ทฤษฎีความทันสมัยมีพื้นฐาน              
มาจากความคิดที่วา  สังคมทั้งหลายยอมพัฒนาจากสภาพลาหลังไปสูสภาพที่กาวหนาขึ้น                    
โดยมีสังคมยุโรป และสังคมอเมริกาเปนแบบอยางของสังคมที่กาวหนา ลักษณะสําคัญของสังคม             
ที่กําลังเปลี่ยนไปสูความทันสมัย หรือที่เรียกวาสังคมกําลังพัฒนาไดแก  
 2.1 มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคนิควิธีการตาง ๆ จากแบบงาย ๆ ที่ เคยมีมา                
ตามประเพณีนิยม ไปสูความรูและเทคโนโลยีที่เปนวิทยาศาสตร 
 2.2 การผลิตขนาดเล็ก ไปสูการผลิตขนาดใหญ 
 2.3 มีการใชแรงงานเครื่องจักรกลมากขึ้น 
 2.4 คนหันมาใชชีวิตอยูในเมืองมากขึ้น 
 นอกจากนี้ สังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนสังคมที่ทันสมัย มักมีการเปลี่ยนแปลง
ดานอื่น ๆ ดวย เชน มีการขยายตัวทางการศึกษา การส่ือสารมวลชน การคมนาคม มีการเปลี่ยนแปลง   
ในระบบการเมืองและการบริหารราชการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อคานิยมของคน 
ซ่ึงประเพณีบางอยางในสังคมอาจเปนปจจัยที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยก็ได                 
เชน การนิยมสะสมทรัพยไมชอบการลงทุน เปนตน 

 3.  ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) ช้ีใหเห็นวาประเทศกาวหนาหรือประเทศ           
ที่พัฒนาแลว มีบทบาทเปนประเทศศูนยกลางหรือประเทศเมืองแม และประเทศดอยพัฒนา               
ตกอยูในฐานะเปนประเทศบริวารที่ตองพึ่งพิงหรือข้ึนกับประเทศศูนยกลาง  
 นอกจากทฤษฎีดังกลาวแลว ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกบางทฤษฎ ี
เชน ทฤษฎีความลาหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Lag Theory) ซ่ึงมุงอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้น                
จากการเปลี่ยนแปลงที่ไมทันกันระหวางวัฒนธรรมวัตถุ กับวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ ทฤษฎีตาง ๆ              
มีจุดเนนในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่ตางกัน บางทฤษฎีเนนถึงปจจัยและกระบวนการ
ทางสังคมที่ เกิดขึ้นในสังคม  และกอให เกิดการเปลี่ยนแปลง  บางทฤษฎี เนนถึงอิทธิพล                       
ของปจจัยภายนอกสังคมที่สงเสริมหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจึงควรพิจารณาจากหลายดานหลายแนวคิดประกอบกัน (จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ,  
2540 : 172 - 175) 
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 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีดังตอไปนี้ 
 ก. เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมขึ้น ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
โดยตรง เชน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองเปนตน 

 ข. การเบื่อหนายในความซ้ําซาก  จําเจ  ซ่ึงเปนเรื่องของจิตวิทยาและเปนเรื่องปกติและ
เปนธรรมชาติของมนุษยที่เกิดขึ้นไดเสมอกับทุกคนในสังคม 

 ค. การอพยพโยกยายถ่ิน  เปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยอยางถาวรดวยสาเหตุ                  
จากการแตงงานกับคนตางสังคม  การอาชีพ  ภัยธรรมชาติ  และสาเหตุทางการเมือง เชน                      
เกิดศึกสงครามทําใหคนตองอพยพหนีภัย เปนตน 

 ง. การติดตอกับคนตางสังคม แลวรับเอาแนวความคิดใหม ๆ  และพฤติกรรมใหม ๆ                    
มาใช เชนการไปศึกษาตอ ไปทองเที่ยว และทําการคาขายกับคนตางสังคม เปนตน 

 กลไกของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 1.  การประดิษฐคิดคน (Invention and Discovery) แบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ                  

การประดิษฐขั้นปฐมภูมิ และการประดิษฐขั้นทุติยภูมิ 
 2.  การแพรกระจาย และการยืม (Diffusion and Borrowing) เกิดจากการที่คน                      

ตางวัฒนธรรม และผูคิดคนสิ่งใหม ๆ  ไดมีโอกาสมาพบปะและติดตอกัน แลวแลกเปลี่ยนและ           
หยิบยืมสวนวัฒนธรรมของกันและกัน 

 3.  การละทิ้งวัฒนธรรมเดิม (Cultural Loss) อาจจะเปนการละทิ้งวัฒนธรรมเดิม                         
โดยมีวัฒนธรรมใหมมาแทน  เพราะวัฒนธรรมใหมดีกวา หรือไมมีวัฒนธรรมใหมมาแทนก็ได 
เพราะวัฒนธรรมเกาไมมีประโยชนอีกตอไป 
 สนิท   สมัครการ (2525 : 13) ไดใหความหมายของคําวาการผสมผสานทางวัฒนธรรมวา 
เปนการเชื่อมตอและการสอดแทรกระหวางวัฒนธรรมตางกัน โดยผานการติดตอระหวางบุคคล           
และกลุมชนซ่ึงไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของแตละฝายขึ้นกลายมาเปนวัฒนธรรม
ใหมที่ยอมรับใชรวมกัน 

 บรรพต   วีระสัย (2514 : 36) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมวาเปนการให
และการรับวัฒนธรรมนั้น ๆ  โดยที่ไมรูตัวมากอน ไมมีการจงใจ ไมมีการบังคับหรือมีขอกําหนด          
ใด ๆ  อยางแนชัด โดยจะมีลักษณะเปนการเรียนรูโดยจิตใตสํานึกทั้งผูใหและผูรับทางวัฒนธรรม
ตางก็พยายามที่จะปรับตัวหรือทําตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมในขณะนั้น ในระยะเวลาตอมา                
ยอมจะมีการผสมกลมกลืนกันขึ้น เพราะตางฝายตางก็พยายามที่จะปรับตัวเขาหากัน จึงทําใหเกิดมี
การผสมกลมกลืนกันขึ้น  
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 15 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 นิยพรรณ  ผลวัฒนะ (2540 : 282 - 288) ไดกลาวถึงสาเหตุของการรับวัฒนธรรมใหม 
( A c c u l t u r a t i o n )  โดยมีสาเหตุดงัตอไปนี ้ 

 1 .  การรวมวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเขาดวยกัน ซ่ึงจะเกดิขึ้นเมื่อวัฒนธรรมทั้งสอง           
สูญเสียแบบแผนของตัวเองไป 

 2. การรวมตัวของสองวัฒนธรรมโดยจํายอมเนื่องจากการสูญเสียเอกราช 
 3. การมีฐานะภาพเปนวัฒนธรรมยอยที่ขาดศักดิ์ศรี ไมมีหลักยึดเหนี่ยวมากนัก                 

เชน วัฒนธรรมของชนกลุมนอย เปนตน เจาของจึงหันไปประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมของผูอ่ืน          
ที่ไดรับการยอมรับมากกวา 

 4. เมื่อใดก็ตามที่วัฒนธรรมเริ่มสูญเสียสวนประกอบตาง ๆ  จนไมสามารถทําหนาที่   
ของมันได  การรวมตัวกับวัฒนธรรมอื่นจะเกิดขึ้นตามมาเสมอ 

 5. เกิดศรัทธาและนิยมชมชอบในวัฒนธรรมใหม อันเนื่องจากมาจากความแปลกใหม 
นอกจากนี้ยังมีผลงานของนักวิชาการที่เกี่ยวกับการผสมกลมกลืน คือ รัชนีวัลย  ศรีสมบัติ (ม.ป.ป. : 55) 
กลาวใน “ประสบการณของทีมงานวิจัยทรัพยากรน้ําและปา” วา ปจจุบันชาวเขาไดมีความตระหนัก
ในความสําคัญของวัฒนธรรมของตนเองนอย และมักจะถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลจากแนวความคิด
ของคนพื้นที่ราบ สวนใหญทําใหระบบสังคมหรือแนวคิดของชาวเขาเปลี่ยนไป  
 จะเห็นไดว าวัฒนธรรมจะมีการ เปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลา  สภาพสังคม                    
สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง การศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ การเพิ่มของประชากร ฯลฯ ทําให
สมาชิกในสังคมตองปรับปรุงและแกไขปญหา ส่ิงแวดลอมรอบตัว มีสวนทําใหจิตใจความเชื่อ            
และทัศนคติ  เปล่ียนแปลงไป  วัฒนธรรมจึงถูกเปลี่ยนปรับปรุงใหสอดคลองตามไปดวย
 สุพรรณ  อินผูก (ม.ป.ป. : 57) ไดวิจัยเร่ือง “โครงการพัฒนาชุมชนชาวเขาลําปาง” โดยมี
จุดมุงหมายใหชาวเขามีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม สามารถปรับตัวใชชีวิตอยูใน
สังคมไทยอยางสงบสุข โดยมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายลักษณะ เชน การพัฒนาดาน
การเกษตร และหัตถกรรมพื้นบาน เปนตน  

 สนั่น วงศพัวพันธ (2516 : 40) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาชาวเขาซึ่งจะมีผลตอความมั่นคง
ของชาติโดยการผสมกลมกลืน การศึกษาพบวาการสนับสนุนใหมีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
นั้น อาจจะกระทําได แตผลอาจจะไมตรงตามเปาหมายเสมอไป ทั้งนี้เพราะสภาพสังคมของชาวเขา
ที่แตกตางกันยอมจะไดผลลัพธที่ตางกัน นอกจากนี้กฎเกณฑบางอยางเชนคํากลาวที่วาการยอมรับ
ในวัฒนธรรมนั้นชนกลุมนอยจะเปนฝายรับจากชนสวนใหญ บางครั้งชนกลุมนอยอาจจะเปนฝายให
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ก็ไดเพราะการยอมรับทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการแบบยุคลวิถี แตละสังคมสามารถที่จะเปนผูให
และผูรับไดโดยไมจําเปนวาการใหและการรับนั้นจะตองสมดุลหรือเทาเทียมกัน การพัฒนาชาวเขา
โดยวิธีการผสมกลมกลืนนั้นจึงมีทั้งการที่ชาวเขายอมรับวัฒนธรรมจากคนพื้นราบ และคนพื้นราบ
รับเอาวัฒนธรรมจากชาวเขาปะปนกัน  

 ทวิช   จตุวรพฤกษ (2540 : 56) ไดวิจัยถึงการปรับตัวและการผสมผสานกลมกลืนของ
ชาวเขาเผาตาง ๆ ที่ยายมาตั้งบานเรือนและประกอบอาชีพ ทั้งชั่วคราวหรือถาวรในตัวเมืองเชียงใหม               
ซ่ึงหมายถึงพวกเขาจะตองละทิ้งถ่ินฐานบานเรือน และวิถีชีวิตที่มีแบบแผนมาใชชีวิตแบบใหมนี้          
ไมไดเปนเพียงการยายที่อยูอาศัยของกลุมเครือญาติหรือเปนการเปลี่ยนอาชีพ หรือสถานที่ทํามาหากิน
เทานั้น แตเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยสิ้นเชิง ตองเริ่มตนเรียนรูใหมตองปรับเปลี่ยนตนเอง                  
ทั้งดานระบบความคิดที่ใหความหมายกับชีวิตสังคม การจัดระบบความสัมพันธทางสังคม                 
ใหสามารถอยูรวมกันเปนชุมชน และกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่เปนที่มาของปจจัยการดํารงชีวิต                      
และการบริโภค 

 การปรับตัวหรือผสมกลมกลืนใหเขากับวิถีชีวิตใหมแบบเมืองโดยผานกระบวนการ  
ปรับเปลี่ ยนอาชีพ  ไมได เปนเพียงการปรับเปลี่ ยนวิ ถี ชีวิตการหาเงินมาเลี้ ยงครอบครัว                           
แตเปนกระบวนการที่ เชื่อหรือสรางความสัมพันธกับคนอื่นหรือเขาไปเชื่อมประสานกัน                      
รูปแบบความสัมพันธที่ดํารงอยูกอนแลว เพื่อที่จะสามารถเขาถึงหรือไดมาซึ่งขอมูลขาวสารที่จําเปน
สําหรับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพใหมในเมือง   
 โรนอลด  เรนาด (Ronald, 1980 อางใน ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2542 : 20) ไดกลาวถึง                       
ประวัติศาสตรของชาวกะเหรี่ยงวา อพยพจากธิเบตเขามาอยในพมาและดินแดนทางภาคเหนือ           
ของประเทศไทยตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 8 หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 การอพยพครั้งใหญ          
เกิดขึ้นในระหวางสงครามพมา มอญ และไทยใหญระหวาง พ.ศ. 2296-2367 กะเหรี่ยงมีเผาใหญ            
2 กลุม คือ โปวและสะกอร นอกจากนั้นยังมีกลุมเล็ก ๆ เฉพาะที่กลาวถึง คือ บเงหรือกะเหรี่ยงแดง 
หรือคะยา (Ka-ya) ในปจจุบันมีกะเหรี่ยงอาศัยอยูในพมาและไทย ประมาณ 5 ลานคน กะเหรี่ยง            
ที่อพยพเขามาครั้งแรกไดรับการยอมรับจากรัฐบาลไทย กะเหรี่ยงจํานวนมากเปนไพรเชนเดียวกับ
คนไทยแตหลังจากสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) สถานภาพของกะเหรี่ยงไดรับการยอมรับ             
จากรัฐบาลนอยลงตามลําดับจนกระทั่งปจจุบันกะเหรี่ยงมีสภาพที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย 

 โยโกะ  ฮายามิ (Hayami, 1992 อางใน ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2542 : 20) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
กะเหรี่ยงสะกอรในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมความเชื่อและการดําเนินชีวิต เนื่องจาก                  
การปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก จากการศึกษาพบวา ทั้งกะเหรี่ยงที่นับถือพุทธศาสนาและ                    
ศาสนาคริสต มีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงใหเขากับวัฒนธรรมสมัยใหมมากกวา กลุมนับถือผี  
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ตามแนวความเชื่อเดิมเยาวชนไดรับการศึกษาและบวชเรียนในพุทธศาสนา มีแนวโนมในการปรับตัว            
ใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น กะเหรี่ยงที่เคยบวชเรียนบางคนกลาววา “เราอยูแผนดินไทย เราตองทําตัว           
ใหเหมือนคนไทย” อยางไรก็ตาม “เราก็รูวาเราอาศัยในหมูบานกะเหรี่ยง พอ แม เราเปนกะเหรี่ยง 
เราพูด แตงตัว กินอาหารแบบกะเหรี่ยง”  
 สําหรับกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต มีการดํารงชีวิตดานระบบการผลิตและสังคม             
หางเหินจากจารีตประเพณีเดิมมากกวากะเหรี่ยงที่นับถือพุทธศาสนา เมื่อเปรียบเทียบระดับวัยสูงอายุ       
หรือผูใหญที่ไมผานการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา โครงการธรรมจาริกซ่ึงเปนโครงการ                  
บวชเรียนเยาวชนชาวเขา และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศแลว กะเหรี่ยงเพศหญิงสามารถรักษา      
จารีตประเพณีไดดีกวาเพศชาย ซ่ึงพยายามปรับตัวใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  
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