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Concept of Society



Society
A society is a group of individuals 

involved in persistent social interaction, 
usually, sharing same value.







เช่น ซ่องโจร สมมติประเทศไทย

สังคมคนเลว สังคมคนดี



In the view of economists,

E(Xj) = Xi and E(Xi) = Xj, 

then E(Xj) = Xi =  E(Xi) = Xj

Society is always under Nash Equilibrium of Culture. 



Culture Politics

• Duty Allocation System

• Relationship

• Power Allocation System

• Command or Order

Composition of Society มี 2 ส่วน ได้แก่



Rule-based

• Education

• Knowledge, expectation

2 Sides of Cultural Mechanisms

Kinship-based

• Family

• Doctrine, fashion, taboo, religion

ระบบการจัดการความดีของสังคม ระบบการจัดการความจริงของสังคม



Relationship / Culture จะด ารงอยู่ได้ อยู่ที่การจัดการ 2 เรื่อง

ระบบการจัดการความดีของสังคม

• ระบบการให้คุณค่าของสังคม (Value)

• Merit (ความด)ี is value connected with 
the notions of purity and goodness.

ระบบการจัดการความจริงของสังคม

• ระบบการตกลงกันของสังคม (Agreement)

• Truth (ความจริง), it is said, consists in 
the agreement of cognition with its 
object. (Immnauel Kant, 1801)

Kinship-based Rule-based



ระบบการจัดการความดีของสังคม ระบบการจัดการความจริงของสังคม

ตัวอย่าง



Work well on cognitionWork well on habit

ระบบการจัดการความดีของสังคม ระบบการจัดการความจริงของสังคม



การจัดการความดีและการจัดการความจริง ท าหน้าที่ไม่เหมือนกัน

เช่น ท าบุญมาแค่นี้ เกิดมามีบุญ ท ากรรมมาแต่ชาติปางก่อน

ท าให้คนไทยมีความสุข ในสังคมที่ไม่ยุติธรรม และไม่มีความเท่าเทียมกัน

การจัดการความดีท าให้คนในสังคมมี
ความสุข (Happiness)

มีความสุข/ไม่มีความสุข

ท าด/ีท าชั่ว

บุญ/กรรม

Spiro, Melford E. (1982), Buddhism and society: a great tradition and its Burmese vicissitudes (2 ed.), Berkeley u.a.: University of California Press.



การจัดการความดีและการจัดการความจริง ท าหน้าที่ไม่เหมือนกัน

สังคมมีข้อตกลง เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

ลด transaction cost ในสังคม

การจัดการความดีท าให้สังคมพัฒนาได้ (Wellbeing)



การจะเข้าใจ culture ต้องเข้าใจ 
interaction between kinship-based and rule-based

(cooperation and conflict)



• การซื้อขายแลกเปลี่ยน 
• การต่อรองราคาสินค้า ดอกเบี้ย ไปถึง ค่าปรับ กฎหมาย

• การลงโทษคนผิด
• ต้องท าตามกฎ แต่ต้องรู้จักให้อภัย จึงไม่ควรลงโทษ เพราะสงสาร

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• เคารพกฎจราจร หรือมีน้ าใจให้กัน

conflict between kinship-based and rule-based ในสังคมไทย



Crony Capitalism

ต้องเรียนรู้กฎหมาย วิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ และวิธีการต่อรอง

Innovation between kinship-based and rule-based



• มาเฟีย / เจ้าพ่อ

• คนจริง คือคนที่ใจถึง คือคนที่ช่วยเหลือพวกพ้องอย่าง
เต็มที่โดยไม่สนใจถูกผิด

• ใช้ kinship-based เพื่อเอาชนะ rule-based แต่ก็มี 
rule-based ของตัวเอง

Innovation between kinship-based and rule-based



• ไม่ท าให้รู้ความจรงิทีอ่ยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่ชัดเจน 

• ใช้แค่ค าแถลง หรือข้ออ้างของการใช้ความดีเพื่อช่วยพวกพอ้งในการเอาชนะความจรงิทีพ่ิสจูน์ได้

Innovation between kinship-based and rule-based



Mix between kinship-based and rule-based

It’s Culture of (Daydreaming) Lawfulness



Cultural Changes



https://www.slideshare.net/bipin/paradigm-created

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึง่จับลิง 5 ตัวมาใส่กรงรวมกัน 
แล้ววางบันไดที่มีกล้วยอยู่ด้านบนไว้กลางกรง



เมื่อใดก็ตามที่ลิงตัวใดตัวหนึ่งปีนขึ้นบันได
นักวิทยาศาสตร์ก็จะพน่น้ าเย็นจัดใส่ลิงตัวที่เหลือ



หลังจากท าแบบนี้ซกัพัก เมื่อใดก็ตามที่มีลิงตัวหนึ่ง
พยายามจะปีนบันได ลิงตัวอื่น ๆ ก็จะรุมท าร้าย



หลังจากนั้นก็ไม่มีลิงตัวใด กล้าปีนขึ้นบันไดอีก
ทั้ง ๆ ที่มีของดีวางอยู่ด้านบน



นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจเปลี่ยนลิงหนึ่งตัว สิ่งแรกที่ลิงตัวใหม่
ท าก็คือ พยายามจะปีนบันได ทันใดนั้นลิงตัวอื่นก็เข้าไปรุมทุบตี

หลังจากถูกทุบตีหลายครั้ง ลิงตัวใหม่ก็เรยีนรู้ว่า อย่าปีนบันได
ทั้งที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร



ลิงตัวที่สองถูกเปลีย่นเขา้มา เหตุการณ์แบบที่ลิงตัวแรกโดนก็
เกิดขึ้น รวมทั้งลิงตัวแรกก็เป็นตัวที่เข้าไปทุบตีด้วย ลิงตัวที่สามถูก
เปลี่ยน และเหตุการณ์ก็เหมือนเดิม ลิงตัวที่สี่ถูกเปลี่ยน เหตุการณ์ก็
เหมือนเดิม และลิงตัวที่ห้าถูกเปลี่ยน เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมอีก



ตอนนี้ลิงทั้งห้าตัวในกลุม่ ไม่มีตัวไหนเลยที่เคยโดนน้ าเย็นจัดพ่นใส ่
แต่พวกมันก็ยังคงรุมท าร้ายลิงตัวที่พยายามจะปีนบนัได



ถ้าลิงสามารถพูดได้ และไปถามมันว่า
ท าไมมันต้องเข้าไปท าร้ายตัวที่พยายามปีนบันได....

พนันได้เลยว่า ลิงจะต้องตอบว่า
“ไม่รู้สิ – ใคร ๆ เขาก็ท ากันแบบนี้”



บทเรียนลิง บอกว่า ไม่ใช่ว่า culture เปลี่ยนไม่ได้ แต่ต้องการ 2 อย่าง

จ านวนมากพอ ความจริง



What to do next



• ที่ผ่านมา ในสังคมไทย ส่วนใหญ่ ความดีชนะความจริง kinship-based ชนะ rule-based

• ปัจจุบัน ความจริงถูก empower มากขึ้น แต่ยังไม่พอ



social media

• Social Media มีคนใช้เพิ่มขึ้นมาก
• จ านวนคนอาจจะมากพอ

• ไม่สามารถเป็นญาติกับทุกคนได้
• Rule based
• Base ความจริง

• Empower ความจริง



Social Media empowers Truth (rule-based)



Empowering Truth needs Education



• empower truth >> empower 
rule-based

• education to increase system 2 
system 2 needs
• knowledge
• cognitive abilities

• so education to improve Sati

ระบบการจัดการความดีของสังคม ระบบการจัดการความจริงของสังคม



Education is Sati



In the view of economists,

E(Xj) = Xi and E(Xi) = Xj, 

then E(Xj) = Xi =  E(Xi) = Xj

Society is always under Nash Equilibrium of Culture. 

• share same agreement

• share same truth

• rule-based can work more effective

”Culture of Lawfulness”

Truth + Sati





ขอบคุณครับ


