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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

ความหมาย 

..........  พระยาอนุมานราชธน (๒๔๓๑ - ๒๕๑๒) นักปราชญสําคัญของชาติ บุคคลผูมีผลงาน 
ดีเดนทางดานวัฒนธรรมระดับโลก ประจําปพุทธศักราช ๒๕๓๑ ขององคการศึกษาวิทยาศาสตร 
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (๒๕๓๒: ๔๕ - ๔๘) ไดนิยาม คํา "วัฒนธรรม" ไววา 
..........  วัฒนธรรม คือ "สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสรางขึ้น เพื่อความเจริญงอก 
งามในวิถีแหงชีวิตของสวนรวม ถายทอดกันได เอาอยางกันได 

..........  วัฒนธรรม คือ ผลิตผลของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอนสืบตอเปน 
ประเพณีกันมา 

..........  วัฒนธรรม คือ ความรูสึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการกระทํา 
ใดๆ ของมนุษยใน สวนรวมลงรูปเปนพิมพเดียวกัน และสําแดงออกมาใหปรากฏเปนภาษา. 
ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เปนตน 

..........  วัฒนธรรม คือ มรดกแหงสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม เปนผลิตผล 
ของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอนสืบตอเปนประเพณีกันมา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดนิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว 
๔ ประการ ดังนี้คือ 

๑.  สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ 
๒.  วิถีชีวิตของหมูคณะ 
๓.  ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว 

กาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชน 
๔.  พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใช 

อยูในหมูพวกของตน
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พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ประทานคําอธิบายไววา 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญในทางวิชาความรู เชน วิทยาศาสตร ศิลปวิทยา 
วรรณคดี ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและจรรยามารยาท 

วัฒนธรรมเปนมรดกแหงสังคม มีทั้งสวนจับตองไดและจับตองไมได เชน กวีนิพนธ 
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญในการกอรางสรางความประพฤติ 
ปฎิบัติของประชาชาต ิ

พระเทพเวท ี ( ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมเม่ือคราวแสดง 
ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ป ของพระยาอนุมานราชธน เรื่อง "วัฒนธรรมกับการพัฒนา" ไวเปนหลาย 
นัย ดังน้ี 

วัฒนธรรม เปนผลรวมของการส่ังสมส่ิงสรางสรรคและภูมิธรรมปญญา ที่ถายทอดสืบตอ 
กันมาของสังคมน้ันๆ 

วัฒนธรรม เปนการส่ังสมประสบการณ ความรู ความสามารถ ภูมิธรรมภูมิปญญาทั้งหมด 
ที่ไดชวยใหมนุษยในสังคมน้ันๆ อยูรอด และเจริญสืบตอได และเปนอยูอยางที่เปนในบัดน้ี 

วัฒนธรรม คือผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเปนความเจริญงอกงามที่สังคมน้ันๆ ไดทําไว หรือได 
สั่งสมมาจนถึงบัดน้ี 

วัฒนธรรม เปนทั้งสิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามสืบมา และเปนเน้ือตัวของความเจริญงอดกงาม 
ที่มีอยู ซึ่งจะเปนพื้นฐานของความเจริญงอกงามตอไปตลอดจนเปนเครื่องวัดระดับความเจริญงอก 
งามของสังคมน้ันๆ 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ ไดแสดงความหมายของวัฒนธรรมไว 
ตางๆกัน เชน 

วัฒนธรรม เปนวิธีการดําเนินชีวิตของสังคม เปนแบบแผนการประพฤติและการแสดงออก 
ซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจและซาบซึ้ง
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รวมกันยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมน้ันๆ 
วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตของมนุษยที่เกิดจากระบบความสัมพันธระหวามนุษยกับมนุษย 

มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เปนระบบความคิด 
วิธีการ โครงสรางของสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้น 

ความสําคัญของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งในความเปนชาติ ชาติใดที่ไรเสียซึ่งวัฒนธรรมอันเปนของ 

ตนเองแลว ชาติน้ันจะคงความเปนชาติอยูไมได ชาติที่ไรวัฒนธรรม แมจะเปนผูพิชิตในการ 
สงคราม แตในที่สุดก็จะเปนผูถูกพิชิตในดานวัฒนธรรม ซึ่งนับวาเปนการถูกพิชิตอยางราบคาบ 
และสิ้นเชิง ทั้งน้ีเพราะผูที่ถูกพิชิตในทางวัฒนธรรมน้ันจะไมรูตัวเลยวาตนไดถูกพิชิต เชน พวก 
ตาดที่พิชิตจีนได และตั้งราชวงศหงวนขึ้นปกครองจีน แตในที่สุดถูกชาวจีนซึ่งมีวัฒนธรรมสูงกวา 
กลืนจนเปนชาวจีนไปหมดสิ้น ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา วัฒนธรรมมีความสําคัญดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ชี้แสดงใหเห็นความแตกตางของบุคคล กลุมคน หรือชุมชน 
๒. เปนสิ่งที่ทําใหเห็นวาตนมีความแตกตางจากสัตว 
๓. ชวยใหเราเขาใจสิ่งตางๆ ที่เรามองเห็น การแปลความหมายของสิ่งที่เรามองเห็นน้ัน 

ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของกลุมชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม เชน ชาวเกาะซามัว 
มองเห็นดวงจันทรวามีหญิงกําลังทอผา ชาวออสเตรเลียเห็นเปนตาแมวใหญกําลังมองหาเหยื่อ ชาว 
ไทยมองเห็นเหมือนรูปกระตาย 

๔. วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดปจจัย 4 เชน เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย การรักษาโรค 
๕. วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดการแสดงความรูสึกทางอารมณ และการควบคุมอารมณ 

เชน ผูชายไทยจะไมปลอยใหน้ําตาไหลตอหนาสาธารณะชนเม่ือเสียใจ 
๖. เปนตัวกําหนดการกระทําบางอยาง ในชุมชนวาเหมาะสมหรือไม ซึ่งการกระทําบางอยาง 

ในสังคมหน่ึงเปนที่ยอมรับวาเหมาะสมแตไมเปนที่ยอมรับในอีกสังคมหน่ึง 
จะเห็นไดวาผูสรางวัฒนธรรมคือมนุษย และสังคมเกิดขึ้นก็เพราะมนุษย วัฒนธรรมกับ 

สังคมจึงเปนสิ่งคูกัน โดยแตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมและหากสังคมมีขนาดใหญหรือมีความ 
ซับซอน มากเพียงใด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมักจะมีมากขึ้นเพียงใดน้ันวัฒนธรรมตาง ๆ 
ของแตละสังคมอาจเหมือนหรือตางกันสืบเน่ืองมาจากความแตกตางทางดานความเชื่อ เชื้อชาติ 
ศาสนาและถิ่นที่อยู เปนตน



4 

ลักษณะของวัฒนธรรม 
ลักษณะของวัฒนธรรม อาจแยกอธิบายไดดังตอไปน้ี 
๑. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู มนุษยแตกตางจากสัตว ตรงที่มีการ 

รูจักคิด มีการเรียนรู จัดระเบียบชีวิตใหเจริญ อยูดีกินดี มีความสุขสะดวกสบาย รูจักแกไขปญหา 
ซึ่งแตกตางไปจากสัตวที่เกิดการเรียนรูโดยอาศัยความจําเทาน้ัน 

๒. วัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม เน่ืองจากมีการถายทอดการเรียนรู จากคนรุนหน่ึง 
ไปสูคนรุนหน่ึง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม โดยไมขาดชวงระยะเวลา และ มนุษยใชภาษาใน 
การถายทอดวัฒนธรรม ภาษาจึงเปนสัญลักษณที่ใชถายทอดวัฒนธรรมน่ันเอง 

๓. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต หรือเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยเกิดใน 
สังคมใดก็จะเรียนรูและซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู ดังนั้น วัฒนธรรมในแตละ 
สังคมจึงแตกตางกัน 

๔. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมคงที่ มนุษยมีการคิดคนประดิษฐสิ่งใหมๆ และปรับปรุงของเดิม 
ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความเหมาะสม และความอยู รอดของสังคม 
เชน สังคมไทยสมัยกอนผูหญิงจะทํางานบาน ผูชายทํางานนอกบาน เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว แต 
ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบาน เพื่อหารายไดมาจุน 
เจือครอบครัว บทบาทของผูหญิงในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป 

หนาที่ของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน ซึ่งมีลักษณะแตกตาง กันไปในแตละสังคม 

เชน วัฒนธรรมอิสลามอนุญาตใหชาย (ที่มีความสามารถเลี้ยงดูและใหความยุติธรรมแกภรรยา) มี 
ภรรยาไดมากกวา ๑ คน โดยไมเกิด ๔ คน แตหามสมสูระหวางเพศเดียวกันอยางเด็ดขาด ในขณะ 
ที่ศาสนาอ่ืนอนุญาตใหชายมีภรรยาไดเพียง ๑ คน แตไมมีบัญญัติหามความสัมพันธระหวางเพศ 
เดียวกัน ฉะน้ัน รูปแบบของสถาบันครอบครัวจึงอาจแตกตางกันไป 

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมของคน จะเปนเชนไรก็ขึ้นอยู 
กับวัฒนธรรมของกลุมสังคมน้ันๆ เชน วัฒนธรรมในการพบปะทักทายของไทย ใชในการสวัสดี 
ชาวตะวันตกทั่วไปใชในการสัมผัสมือ ชาวทิเบตใชการแลบล้ิน เปนตน
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วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ควบคุมสังคม สรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสังคม เพราะใน 
วัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธา ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน เปนตน ตลอดจนผลตอบแทนใน 
การปฏิบัติและบทลงโทษเม่ือฝาฝน 

ฉะน้ัน จึงกลาวไดวา ถาหากเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมดีแลว จะทําใหสามารถเขาใจ 
พฤติกรรมตางๆ ของคนในแตละสังคมไดอยางถูกตอง 

ประเภทของวัฒนธรรม 

..........พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๒ : น.๕๐  )ไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 

..........๑. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material  culture) เปนเรื่องเกี่ยวกับสุขกายเพื่อใหไดอยูดีกินดีมี 
ความสะดวกสบายในการครองชีพ ไดแกสิ่งความจําเปนเบื้องตนในชีวิต ๔ อยางและสิ่งอ่ืนๆ เชน 
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องอาวุธยุทโธปกรณเครื่องปองกันตัว 
..........๒. วัฒนธรรมทางจิตใจ (Mind  culture/ Non- Material  culture) เปนสิ่งที่ทําใหปญญา 
และจิตใจมีความเจริญงอกงาม ไดแก การศึกษา วิชาความรูอันบํารุงความคิดทางปญญา ศาสนา 
จรรยา ศิลปะ และวรรณคดี กฎหมายและระเบียบประเพณี ซึ่งสงเสริมความรูสึกทางจิตใจใหงอก 
งามหรือสบายใจ เปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถแตะตองได เปนสิ่งที่ทําใหปญญาและจิตใจ มีความ 
เจริญงอกงาม สามารถแยกได ๓ ประเภท ไดแก 

๑) คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่ทําใหมนุษยผูประพฤติปฏิบัติตามสามารถมีชีวิต 
อยูไดอยางสบาย หรือเกี่ยวกับหลักในการดํารงชีวิตของมนุษยในดานศีลธรรม จิตใจ ชวยสราง 
เสริมปรับปรุง ทัศนคติ คานิยม ความคิดริ เริ่ม ตลอดจนการแกปญหาตางๆ ใหดีขึ้น 
เชน ความมีวินัย กลาหาญ รักชาติ ซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร สุภาพออนโยน ตรงตอเวลาและ 
ความสามัคคี เปนตน 

๒) สหธรรม คือ วัฒนธรรมที่ทําใหมนุษยเขากับสังคมไดหรืออยูรวมกับผู อ่ืนได 
หมายถึง มารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ เชน มารยาทในการแสดงความเคารพ การน่ัง การ 
เดิน การยืน การใชถนนการรอตามลําดับกอนหลัง การรวมกิจกรรมตางๆ กับบุคคลอ่ืน และการ 
รับประทานอาหาร เปนตน
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๓) เนติธรรม หรือวัฒนธรรมทางกฎหมาย เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือขอบังคับกฎหมายที่ 
จําเปนตอคนสวนใหญ นอกจากน้ียังรวมถึงประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมา เปน 
ระเบียบแบบแผนที่เห็นวาถูกตอง หรือเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ เชน ประเพณีเกี่ยวกับการ 
เกิด การหม้ัน การแตงงาน การปลูกบานและการตาย เปนตน 

ลักษณะความเจริญแหงวัฒนธรรม 

..........พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๒ : น.๕๓ ) ไดอธิบายลักษณะความเจริญงอกงามของ 
วัฒนธรรมดังน้ีคือ 
..........๑. ตองมีการส่ังสม และการสืบตอ ตกทอดกันไปไมขาดตอนมีมรดกแหงสังคมอันเกิดจาก 
ผลิตผลของสังคมที่สรางสมไว 
..........๒. ตองมีแปลกมีใหมมาเพิ่มเติมของเดิมใหเขากันได 
..........๓. ตองสงเสริมเพื่อใหแพรหลายไปในหมูของตนและตลอดไปถึงชนหมูอ่ืนดวย 
..........๔. ตองปรับปรุงและแกไขใหเหมาะกับสภาพแวดลอม และสภาพของเหตุการณ 

ลักษณะความเปนไปแหงวัฒนธรรม 
..........พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๒ : น.๕๗ ) กลาวถึงลักษณะความเปนไปของวัฒนธรรม เม่ือ 
เกิดการขยายอํานาจ หรือการรุกราน ไว ๓ ประการ ดังนี้คือ 
..........๑. วัฒนธรรมของฝายแพจะตองสูญไป ถาฝายแพไมมีวัฒนธรรมอันเปนบุคลิกลักษณะของ 
ตนอยูในระดับสูง หรือเทากับฝายชนะ เชนใหเลิกศึกษาภาษาของตน แตใหมาศึกษาของฝายชนะ 
หรือไม ฝายชนะพยายามทําลายวัฒนธรรมของฝายแพใหหมดไปทันท ี
..........๒. ถาทั้งสองฝาย คือทั้งแพและชนะมีวัฒนธรรมอยูในระดับทัดเทียมกัน วัฒนธรรมของ 
ฝายแพก็จะตานทานฝายชนะไวได วัฒนธรรมของทั้งสองฝายจะเขาระคนปนกันทีละนอยๆ เม่ือ 
เปนเวลานานจะเกิดเปนวัฒนธรรมใหมมีอํานาจดีกวาเดิม เพราะไดกําลังทั้งสองฝายมารวมกัน 
..........๓. ถาฝายแพมีวัฒนธรรมอยูในระดับสูงกวาฝายชนะ ก็จะสามารถดึงดูดเอาวัฒนธรรมของ 
ฝายชนะเขาประสานและอยูในครอบงําของฝายแพ ถาฝายชนะมีจํานวนคนนอยกวาฝายแพ การ 
พายแพในทางวัฒนธรรมของฝายชนะจะเร็วขึ้น 

ชาติใดไมกระตือรือรนในการบํารุงและสงเสริมวัฒนธรรมของตนใหมีความเจริญงอกงาม 
และแพรหลายไดทันทวงที ชาติน้ันอาจเปนผูถูกชาติอ่ืนรุกรานในทางวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อไมให
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ถูกรุกรานหรือรุกรานก็ตานอยู ก็จะตองรูจักปรับปรุงวัฒนธรรมของตนใหเจริญ สิ่งแปลกใหมไมใช 
วาจะเปนของดีมีประโยชนแกตนเสมอไป ถาสิ่งแปลกใหมน้ันไมเขากันไดดีกับรากฐานแหง 
วัฒนธรรมของตน 

ระยะแหงวัฒนธรรม 
..........๑. สมัยนรปศุธรรม (  Stone Age Culture ) ไดแก สมัยแรกเริ่มปาเถื่อนตั้งแตยุคหิน จึง 
ใชคําวา นร - ปศุธรรม หมายถึง ครึ่งคนครึ่งสัตว 
..........๒. สมัยอนารยธรรม (Barbarian Culture) คอยเจริญขึ้นแลวแตยังปาเถื่อนอยู 
..........๓. สมัยอารยธรรม (Civilization) มนุษยมีความเจริญแลว อารยธรรมคือ วัฒนธรรมที่ 
พนจากความปาเถื่อนแลวหรือพยายามใหพน และใชคําวา Culture ปนกันไปก็มี 

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม 
การที่วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปไดน้ันมี ๔ ระยะ คือ 

..........  ๑. เปลี่ยนไปเล็กนอย 

..........  ๒. เกิดจากคนพบสิ่งใหมๆ ( discovery) หรือประดิษฐสิ่งใหมๆ ขึ้น (invention) สภาพ 
ภาวะเปล่ียนแปลงไป วัฒนธรรมจึงเปลี่ยนไป 
..........  ๓. มีคูแขงขึ้น เชน เกวียนไปไมได รถไปได 
..........  ๔. การยืมวัฒนธรรมอ่ืนเขามา (Cultural borrowing) 

เหตุแหงความเจริญทางวัฒนธรรม 
๑. การสะสม ตองรับมรดกที่บรรพบุรุษมอบไวให 

..........  ๒. การปรับปรุง ถาหมดสมัยแลวก็ตองเก็บไวในพิพิธภัณฑ สิ่งที่เปนมาในอดีต (ทั้งฝาย 
นามธรรมดวย) ที่ใชไดก็ปรับปรุงใหเขากับสมัยปจจุบัน 
..........  ๓. การถายทอด ตองสืบตอใหคนรุนหลัง ตองเผยแพรสั่งสอนกัน การจะทําใหวัฒนธรรม 
เจริญยั่งยืนน้ันเราตองรักษาวัฒนธรรมมรดกตกทอดและปรับปรุงอดีตใหเหมาะสมกับปจจุบัน 
(ข อ มูลจาก สํ า นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห งชาต ิ ก ระทรวง วัฒนธรรม 
http://www.culture.go.th/knowledge/mean/02.htm)
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ที่มาของวัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมไทยมีที่มาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
๑. สิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตร เน่ืองจากสังคมไทยมีลักษณะทางดานภูมิศาสตรเปนที่ราบ 

ลุมและอุดมสมบูรณดวยแมนํ้าลําคลอง คนไทยไดใชนํ้าในแมนํ้า ลําคลอง ในการเกษตรกรรมและ 
การอาบ กิน เพราะฉะน้ันเม่ือถึงเวลาหนานํ้า คือ เพ็ญเดือน  11 และเพ็ญ เดือน  12 ซึ่งอยูในหวง 
เวลาปลายเดือนตุลาคมและปลายเดือนพฤศจิกายน อันเปนระยะเวลา ที่ นํ้าไหลหลากมาจากทาง 
ภาคเหนือของประเทศ คนไทยจึงจัดทํากระทงพรอม ดวยธูปเทียนไปลอย ในแมนํ้าลําคลอง เพื่อ 
เปนการขอขมาลาโทษแมคงคา และขอพรจากแมคงคา เพราะไดอาศัยนํ้ากิน นํ้าใช ทําใหเกิด 
"ประเพณีลอยกระทง" นอกจากน้ันยังมีประเพณี อ่ืนๆ อีกในสวนที่ เกี่ยวกับแม นํ้าลํา 
คลอง เชน  "ประเพณีแขงเรือ" 

๒. ระบบการเกษตรกรรม สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม (agrarian society) กลาวคือ 
ประชากรรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา คนไทยสวนใหญมีวิถี 
ชีวิตผูกพันกับระบบการเกษตรกรรม และระบบการเกษตรกรรมน้ีเอง ไดเปน ที่มาของวัฒนธรรม 
ไทยหลายประการ เชน ประเพณีขอฝน ประเพณีลงแขก และการละเลน เตนกํารําเคียว เปนตน 

๓. คานิยม (Values) กลาวไดวา "คานิยม" มีความเกี่ยวพันกับ วัฒนธรรมอยางใกลชิด 
และ "คานิยม" บางอยางไดกลายมาเปน "แกน" ของวัฒนธรรมไทยกลาวคือ วิถีชีวิตของคนไทย 
โดยสวนรวมมีเอกลักษณซ่ึงแสดงออกถึงอิสรภาพและเสรีภาพ 

๔. การเผยแพรทางวัฒนธรรม (Cultural diffusion) วัฒนธรรมทาง หน่ึง ยอม แตกตาง 
ไปจากวัฒนธรรมทางสังคมอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมมิไดเกิดขึ้นมาใน ภาชนะ ที่ถูกผนึกตราบ 
เทาที่มนุษย เชน นักทองเที่ยว พอคา ทหาร หมอสอนศาสนา และผูอพยพยังคง ยายถิ่นที่อยูจาก 
แหงหนึ่งไปยังแหงอื่น ๆ เขาเหลานั้นมักนําวัฒนธรรมของพวกเขาติดตัว ไปดวย เสมอ ซึ่งถือไดวา 
เปนการเผยแพรทางวัฒนธรรม เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็วและกวางขวาง ประจักษ พยานใน 
เรื่องน้ีจะเห็นไดวานํ้าอัดลมชื่อตางๆ มีอยูทั่วทุกมุมโลก วัฒนธรรมของสังคมอ่ืน ซึ่งไดเผยแพรเขา 
มาในสังคมไทยก็คือ 

๕. ศาสนาพราหมณ ไดเผยแพรเขามาในสังคมไทย โดยผาน ทางเขมร อินโดนีเซีย และ 
มลายู อันเปนที่มาของประเพณีตาง ๆ ซึ่งไดรับการปฏิบัติกันอยูในสังคมไทย เชน ประเพณี
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สงกรานต ประเพณีอาบนํ้าในพิธีการตาง ๆ ไดแก อาบนํ้าในพิธีปลงผมไฟ อาบนํ้า ในพิธีโกนจุก 
การอาบนํ้าในพิธีการแตงงาน และการอาบนํ้าศพ เปนตน 

๖. พุทธศาสนา ไดเผยแพรเขามาในสังคมไทย โดยผานทาง ประเทศ จีน พมา และลังกา 
พุทธศาสนาไดเปนศาสนาประจําชาติไทย ซึ่งกอใหเกิดประเพณีมากมาย หรือ อาจกลาวไดวาพุทธ 
ศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตเกิดจนตาย ประเพณีที่สําคัญ ๆ ไดแก การกอพระ 
เจดียทราย การทอดกฐิน และการบวชนาค เปนตน 

๗. วัฒนธรรมตะวันตก ที่มาของวัฒนธรรมไทยอีกแหลงหน่ึงก็คือ วัฒนธรรมตะวันตก 
ซึ่งไดหลั่งไหลเขามาในสังคมไทย อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากความสะดวก รวดเร็วของการ 
ติดตอสื่อสารคมนาคมและสื่อมวลชน วัฒนธรรมตะวันตกที่ไดเผยแพรเขามา ก็ไดแก มรรยาทใน 
การสังคม เชน การสัมผัสมือ (shake hand) การกีฬา เชน รักบี้ ฟุตบอล และการแตงกายแบบ 
สากล อันไดแก ผูกเน็คไท สวมเสื้อนอก เปนตน 
(ที่มาของขอมูล  http://www.baanjomyut.com/library/thai_culture3/06.html)


