
จัดทาํโดย 

ครรูจุน์ หาเรือนทรง

ส 2.1  ม.4-6/5 วเิคราะห์ความจําเป็นทีต้่องมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงและอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและ

เลอืกรับวฒันธรรมสากล 1ครรุูจน์ หาเรือนทรง



วฒันธรรม ตรงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ “culture” มาจาก
ภาษาลาติน คือ cultura ซ่ึงแตกมา จากคาํวา่ colere หมายถึง 
การเพาะปลกูและบาํรุงใหเ้จริญงอกงาม (cultivate) 

ในสงัคมไทยคาํวา่ วฒันธรรม ไดถ้กูนิยามโดยรากศพัทภ์าษา
บาลีและสนัสกฤต คาํวา่ วฒฒน (วฒัน) หมายถึง ความเจริญ
งอกงาม ส่วน ธรม (ธรรม) หมายถึง ความดี ความงาม 
กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติั เม่ือรวมกนัเป็น วฒันธรรม หมายถึง 
ความดี 

ความหมายของวฒันธรรม
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• 1. วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตของมนุษย ์(Style of life/ the 

way of life) ท่ีเกิดจากการเรียนรู-้สัง่สอน

• 2. วฒันธรรม คือ ทุกส่ิงทุกอยา่ง (Everything in the 

World) ท่ีมนุษยส์รา้งข้ึน

วฒันธรรม ในความหมายทางสงัคมวิทยา Tyler (1871) 
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วฒันธรรมในความหมายตามกระทรวงวฒันธรรม

• ปัจจุบนักระทรวงวฒันธรรมอธิบายวา่ วฒันธรรมคือวถีิชีวติซ่ึง

มีทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรปูธรรมเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งมองเห็นได ้

วฒันธรรมท่ีเป็นรปูธรรมจะปรากฏในรปูของวตัถุส่วน

วฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรมคือพฤติกรรมและท่ีจบัตอ้งหรือ

ยากท่ีจะมองเห็นไดใ้นทนัที ไดแ้กค่วามรูสึ้ก คุณค่า ปรชัญา 

ความเช่ือ และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนจะประกอบอยูใ่นวถีิ

ชีวติของคนในสงัคม
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• สรุป ไดว่้า วฒันธรรมคือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษย์

สรา้งข้ึน จากกระบวนการเรียนรูข้องมนุษย ์ไดแ้ก่ 

การรูจ้กัคิด รูจ้กัใช ้รูจ้กัถ่ายทอด ซ่ึงเป็นลกัษณะ

สาํคญัท่ีทาํใหม้นุษยมี์ความแตกตา่งจากสตัว ์

เพราะว่าส่ิงท่ีสตัวก์ระทาํถือว่าเป็นสญัชาตญาณ มิใช่

การเรียนรู ้
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• 1. มีเสรีท่ีไมต่อ้งตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มโดยสญัชาติญาณ

• 2. ความสามารถในการเรียนรู ้

• 3. การคิดออกมาเป็นสญัลกัษณ์

• 4. มีภาษา

• 5. สามารถประดิษฐส่ิ์งใหม ่(Invention)

(ปฬาณี ฐิติวฒันา อา้งถงึ Ashley Montagu)

ครรุูจน์ หาเรือนทรง 6

เง่ือนไขสาํหรบัพฒันาการวฒันธรรม



ความสาํคญัของวฒันธรรม

• 1. เพ่ือสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน ไดแ้ก ่ปัจจยั 4 ใน

การครองชีพ

• 2. เพ่ือความเรียบรอ้ยของสงัคม ไดแ้ก ่การปกครอง

• 3. เพ่ือผลทางจิตใจ ไดแ้ก ่ศาสนา

• 4. เพ่ือความสดช่ืนในชีวติ ไดแ้ก ่สุนทรียภาพ

• 5. เพ่ือการส่ือสารความรู ้ไดแ้ก ่การศึกษา
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ประเภทของวฒันธรรม

• วฒันธรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

• 1.Material Culture : รูปธรรม หรอื วตัถุธรรม เป็น

วฒันธรรมท่ีสมัผสัได ้(tangible culture)
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• 2.Non-material Culture : นามธรรม เป็นวฒันธรรมท่ีสมัผสั

ไม่ได ้(intangible culture) หรือวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น 

สถาบนัทางสงัคม ค่านิยม ภาษา ฯลฯ แบง่เป็น

2.1 คตธิรรม เก่ียวขอ้งกบัคณุงามความดี จติใจหรอืคณุธรรม

ในชีวิต

2.2 เนตธิรรม เก่ียวกบัประเพณีและกฎหมาย

2.3 สหธรรม เก่ียวขอ้งกบัมารยาทในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม
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การจาํแนกประเภทของวฒันธรรมแบบอ่ืนๆ

• สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิจดัโดยองคก์ารยูเนสโก 

ณ กรุงเวนิส ปี พ.ศ. 2413 แบง่วฒันธรรมออกเป็น 5 สาขา ดงัน้ี

• 1.1 สาขามนุษยศาสตร ์ไดแ้ก ่ขนมธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม 

ศีลธรรม จริยธรรม  ศาสนา ปรชัญา ประวติัศาสตร ์โบราณคดี มารยาท

ในสงัคม การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ

• 1.2 สาขาศิลปะ ไดแ้ก ่ภาษา วรรณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ
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• 1.3 สาขาการช่างฝีมือ ไดแ้ก ่การเย็บปักถกัรอ้ย การแกะสลกั การ

ทอผา้ การจกัสาน เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง การจดัดอกไม ้การประดิษฐ ์

เคร่ืองป้ันดินเผา ฯลฯ

• 1.4 สาขาคหกรรมศิลป์ ไดแ้ก ่อาหาร เส้ือผา้ การแต่งงาน บา้น ยา 

การดแูลเด็ก ครอบครวั การรูจ้กัประกอบอาชีพชว่ยเศรษฐกิจใน

ครอบครวั ฯลฯ

• 1.5 สาขากีฬาและนนัทนาการ ไดแ้ก ่การละเล่น มวยไทย ฟันดาบ

สองมือ กระบ่ี กระบอง กีฬาพ้ืนบา้น ฯลฯ
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การจาํแนกประเภทของวฒันธรรมแบบอ่ืนๆ

• นอกจากน้ียงัมีการจาํแนกวฒันธรรมในรูปแบบอ่ืน 

(กระทรวงวฒันธรรม, 2552) ไดแ้ก่

1. รปูแบบของวฒันธรรมท่ีเป็นมรดก (heritage culture) 

2. วฒันธรรมท่ีเป็นวถีิชีวติ (living culture)

3. วฒันธรรมท่ีสรา้งสรรค ์(creative culture)
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สาเหตขุองการเกิดวฒันธรรม

การเกิดวฒันธรรมมีสาเหตมุาจากความตอ้งการของมนุษย ์๓ 

ประการ คือ

1. ความตอ้งการท่ีจะไดร้บัการตอบสนองทางชีววิทยา (biological 
needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน คือ ปัจจยั 4

2. ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เน่ืองจากการอยูร่่วมกนัของ
คน การแบ่งหนา้ท่ี การร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐาน กอ่ใหเ้กิด
วฒันธรรม คือ การจดัระเบียบทางสงัคม (social organization)

3. ความตอ้งการทางจติใจ (psychological needs) ซ่ึงวฒันธรรมท่ีมา
ตอบสนองความตอ้งการ คือ ระบบความเช่ือ (ลทัธิ/ศาสนา)
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ปัญหาพ้ืนฐานของมนุษย ์
(งามพิศ สตัยส์งวน,2543)

ปัญหาพ้ืนฐาน สว่นของวฒันธรรม

ปัญหาความสมัพนัธท์างเพศและการควบคมุเพศสมัพนัธ์ ระบบเครือญาติ

ปัญหาเรือ่งปากทอ้ง ระบบเศรษฐกิจ

ปัญหาความขดัแยง้และการควบคมุทางสงัคม ระบบการเมืองการปกครอง

ปัญหาเรือ่งการอบรมสัง่สอนสมาชิกใหม่ของสงัคม ระบบการศึกษา

ปัญหาเรือ่งล้ีลบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ ระบบศาสนาและความเช่ือ

ปัญหาเรือ่งโรคภยัไขเ้จบ็ ระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ปัญหาเรือ่งการส่ือสาร ระบบการส่ือสาร

ปัญหาเรือ่งความคิดสรา้งสรรค ์และการแสดงออก ศิลปะ

ปัญหาเรือ่งการพกัผ่อนหยอ่นใจ กีฬา และนนัทนาการ
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ลกัษณะของวฒันธรรม

• 1. เกิดจากการเรียนรู ้คิดคน้ของสมาชิกในสงัคม : ไม่ไดเ้กิดตาม

สญัชาตญาณแตเ่กิดจากการอยูร่ว่มกนัของมนุษย์

• 2.มีการถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ : socialization

• 3.เกิดข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการของคนในสงัคม

• 4. วฒันธรรมมีความหลากหลายแตกตา่งกนั เพราะแตล่ะสงัคมมี

สภาพแวดลอ้มแตกตา่งกนั เช่น วฒันธรรมชาวเขา ชาวเล 

ชาวนา
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• 5.เป็นแบบแผนในการดาํรงชีวิตอยูร่ว่มกนั : สรา้งความเป็น

เอกลกัษณข์องสงัคมนั้นๆ

• 6.มีการเปล่ียนแปลงและปรบัปรุงอยูเ่สมอ : เกิดจากการประดิษฐ์

คิดคน้ การยมื ผสมผสาน และการแพรก่ระจายวฒันธรรม

• 7, วฒันธรรมมีทั้งระดบัใหญแ่ละระดบัรอง หมายถึง วฒันธรรม

โลก กาํหนดใหเ้ป็นอารยธรรม วฒันธรรมประจาํชาต ิวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน
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การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม

การประดิษฐ์

คิดคน้

การยมื

วฒันธรรมอ่ืน

การ

แพรก่ระจาย

การผสมผสาน

ทางวฒันธรรม
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ปัจจยัการผสมผสานวฒันธรรม

• 1. การท่ีอยูอ่าศยัใกลชิ้ดกนั

• 2. การยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

• 3.การทูตและการคา้

• 4. การสมรสระหว่างผูต้า่งวฒันธรรม

• 5.ความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ี                           

และการคมนาคม

• 6. อิทธิพลของส่ือมวลชน

• 7. สงคราม
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• 1. ดา้นบวก : ทาํใหเ้กิดการพฒันา ความเป็นอยู่

สะดวกสบายข้ึน

• 2. ดา้นลบ : เกิดปัญหาการปรบัตวั ปัญหาสงัคม

ผลจากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม มี 2 ดา้น

19ครรุูจน์ หาเรือนทรง



ลกัษณะสาํคญัของวฒันธรรมไทย

• 1. นบัถือระบบเครือญาต ิมีค่านิยมเคารพผูอ้าวุธโส

• 2. ยดึถือในบุญกุศล เช่ือในกฎแห่งกรรมตามหลกั

พระพทุธศาสนา มีไมตรีจติตอ่ผูอ่ื้น ชอบทาํบุญตามโอกาสสาํคญั

ของชีวิต

• 3. มีแบบแผนพิธีกรรมในการประกอบกิจการหรือประเพณีตา่งๆ 

ตัง้แตเ่กิด จนตาย
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• 4. มีวิถีชีวิตเกษตรกรรม ยอมรบัความสาํคญัของธรรมชาติ

• 5. นิยมความสนุกสนาน ดาํเนินชีวิตแบสบายๆ

• 6. เป็นวฒันธรรมแบบผสมผสาน (ไทย จนี ฝรัง่ แขก ฯลฯ)

• 7. ยดึมัน่ จงรกัภกัดี เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
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Thai Culture and Behavior (Ruth Benedict,1943)

• Benedict ไดบ้รรยายลกัษณะพิเศษบางประการของคนไทยว่า

• 1. คนไทยรกัสนุก 

• “...คนไทยรกัชีวติสนุกสนานและการสงัสรรคบุ์คลิกของคนไทยแทบ

ไมมี่ความกงัวลต่อปัญหายุง่ยากใดๆ คนไทยมีความสุขโดยไมเ่อาใจ

ใส่ต่อส่ิงใดๆ ความสนุกสนานและการจดังานร่ืนเริงในรปูแบบของ

งานบุญและงานนักขตัฤกษ์เป็นส่ิงสาํคญัในชีวติของคนไทยและ

วฒันธรรมไทย คนไทยชอบด่ืมเหลา้เพราะเหลา้ทาํใหส้บายใจ ไมมี่

ความรูสึ้กหดหู.่..”
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• 2. คนไทยชอบทาํบุญ

• “...คนไทยเน้นความสุขในโลกน้ีมากกวา่สนในในชีวติหนา้ การทาํบุญ

ของคนไทยเป็นการกระทาํมิใชเ่พ่ือบรรลุถึงโลกุตระ หากแต่เป็นหลกั

จริยธรรมเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติท่ีซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในพุทธศาสนาของ

ไทย การทาํบุญเป็นกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนบา้น เป็นกิจกรรมท่ี

สนุกสนานเพลิดเพลิน กอ่ใหเ้กิดมิตรภาพอนัดีในชุมชน...”
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• 3. คนไทยรกัสงบ ใจเยน็ อ่อนนอ้ม

• “...คนไทยไมช่อบแสดงออกซ่ึงความโกรธและความรุนแรง หลีกเล่ียง

การใชอ้ารมณแ์ละการทะเลาะวิวาทในท่ีชุมชน คนไทยมีบุคลิกภาพใจ

เย็น นับถือผูห้ลกัผูใ้หญ่และอ่อนนอ้ม พยายามหลีกเล่ียงการขดัแยง้

และการเผชิญหนา้กบัผูอ่ื้น...”
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• 4. ผูช้ายเป็นใหญใ่นสงัคม

• “...การสัง่สอนของพุทธศาสนาและการท่ีชายมีสิทธ์ิในการบวชเป็น

ภิกษุสงฆ ์ส่งเสริมฐานะของผูช้ายใหส้งูกวา่ผูห้ญิง ผูช้ายเป็นผูนํ้าและ

มีอาํนาจทางสงัคม ในขณะท่ีผูห้ญิงตอ้งเช่ือฟังพอ่แมแ่ละสามี มีหนา้ท่ี

ในการดแูลบา้นเรือน เล้ียงลกูและปรนนิบติัสามี...”
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ลกัษณะสงัคมไทยจากสุภาษิต

• สุภาษิตนับเป็นส่ิงท่ีแสดงภมิูปัญญา (Folk wisdom) ของสงัคมได้

อยา่งหน่ึง เพราะไดผ่้านการกลัน่กรองและพฒันามาหลายชัว่อายุคน

ครรุูจน์ หาเรือนทรง 27



สุภาษิตเก่ียวกบัคนแต่ละคน

• ชายขา้วเปลือกหญิงขา้วสาร 

• ผูห้ญิงยงิเรือผูช้ายพายเรือ

• ชาติเสือตอ้งไวล้ายชาติชายตอ้งไวช่ื้อ

• ชายเป็นชา้งเทา้หน้าหญิงเป็นชา้งเทา้หลงั
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สุภาษิตเก่ียวกบัครอบครวัและเครือญาติ

• อยา่ชิงสุขกอ่นหา่ม

• เขา้ตามตรอกออกตามประตู

• ดชูา้งใหด้หูางดนูางใหด้แูม่

• ไฟในอยา่นําออก ไฟนอกอยา่นําเขา้

• ฆา่ไมต่าย ขายไมข่าด

• ลกูไมห้ล่นไมไ่กลตน้
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• มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท

• หนักเอา เบาสู ้

• ปากกดั ตีนถีบ

• นุ่งเจียม หอ่เจียม

• ผา้ข้ีร้ิวหอ่ทอง

• ฝนทัง่ใหเ้ป็นเข็ม
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สุภาษิตเก่ียวกบัเศรษฐกิจ



• ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี

• รกัดีหามจัว่รกัชัว่หามเสา

• ความรูท่้วมหวัเอาตวัไมร่อด

• บวัใตน้ํ้า
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สุภาษิตเก่ียวกบัการศึกษาหาความรู ้



• ฟ้าสงูแผ่นดินตํา่

• ขา้พ่ึงเจา้ บ่าวพ่ึงนาย

• สิบพอ่คา้ไมเ่ท่าพระยาเล้ียง

• ฝนตกก็แชง่ ฝนแลง้ก็ด่า

• น้ํารอ้นปลาเป็น น้ําเย็นปลาตาย

• เจา้วา่งามตอ้งวา่งามไปตามเจา้

ครรุูจน์ หาเรือนทรง 32

สุภาษิตเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง



ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยและสากล

• วฒันธรรมสากล คือวฒันธรรมท่ีเกิดขึ้นจากสงัคมอ่ืน แต่

มีความนิยมทั่วไปในนานาประเทศ เชน่ การแต่งกายสากล 

การเล่นกีฬาและดนตรีสากล เป็นตน้ ซ่ึงปกติแลว้มีบ่อเกิด

จากวฒันธรรมตะวนัตก แต่คนไทยรบัเอามาเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมไทย เพราะสงัคมไทยเป็นสงัคมยอ่ยสงัคมหน่ึงของ

โลก การท่ีจะติดต่อกบัคนต่างชาติจาํเป็นตอ้งมีการประพฤติ

ปฏิบติัต่อกนัอยา่งผสมกลมกลืน
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การแตง่กายสากล
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เจา้หญิงซิคฮานยโีซ



ชุดประจาํชาตติา่งๆ
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ชุดประจาํชาตติา่งๆ

เจา้หญิงซิคฮานยโีซ



กีฬา
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ดนตรีสากล
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• สาเหตท่ีุตอ้งมีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงวฒันธรรม มีดงัน้ี

1. การคิดคน้วิทยาการและการแสวงหาผลประโยชนจ์ากตา่งชาติ

2. กระแสโลกาภิวตัน ์(globalization)

1) ขอ้มลูขา่วสารจากต่างประเทศ

2) ลทัธิบริโภคนิยม

การปรบัปรุงเปล่ียนแปลงวฒันธรรมไทย
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การคิดคน้วิทยาการและการแสวงหาผลประโยชน์

จากตา่งชาติ

• ประเทศท่ีตอ้งพ่ึงพาวทิยาการจากต่างประเทศ จาํเป็นตอ้ง

รูเ้ท่าทนัวฒันธรรมต่างประเทศดว้ย เพ่ือนําไปปรบัปรุงให้

เหมาะกบัวฒันธรรมของตน และป้องกนัการครอบงาํของ

ต่างชาติ
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กระแสโลกาภิวตัน ์: ขอ้มูลข่าวสารจากตา่งประเทศ

• ขอ้มลูขา่วสารอาจจะมีสาระท่ีเป็นอนัตรายต่อความเช่ือและ

พฤติกรรมของเยาวชน กอ่ใหเ้กิดค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การมี

เพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร
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กระแสโลกาภิวตัน ์: ลทัธิบริโภคนิยม

• ไดแ้ก ่อาหาร การแต่งกาย การใชอิ้นเทอรเ์น็ต การบริโภคขอ้มลู

ขา่วสารจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและ การคา้ขายทาง

อิเล็กทรอนิกส ์ทาํใหเ้กิดการหมกมุน่ต่อส่ืออิเล็กทรอนิกส ์แต่งกาย

ล่อแหลม ความรุนแรงละเมิดซ่ึงกนัและกนั บริโภคอาหารขาดคุณค่า

ทางโภชนาการ
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Joke รวมคาํสอนพระเดชพระคุณหลวงปู่ เณรคาํ...

• - เจตะโร เฮลิคะโต ลาภา....(การมีเคร่ืองบินเจ็ต 

และเฮลิคอปเตอร ์เป็นลาภอนัประเสริฐ)

- ปีจะจะคาตา มธัธะยม สุขงั...(การไดเ้ด็กมธัยม

เป็นสุขอยา่งยิง่)

- ปิตุ มาตา อะโกโรโกโสอาศรม เต คะรึหสั โต โต

...(บิดามารดาไมค่วรอยูบ่า้นโกโรโกโส ตอ้ง

คฤหาสน์โตโต)

- พาหะนา หะรหูะรา อาวุโสสงัโฆ อุบาลาทา ศรีสะ

เกยา บุญญานัง...(การใหร้ถหรแูกพ่ระอาวุโสในอุบล

และศรีสะเกษ เป็นบุญอยา่งยิง่)

- กาลา อะเมริกานัง ปะรินิพพานัง...(สงสยัอาตมา

ตอ้งอยูอ่เมริกาไปจนตาย?)
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การแตง่กายหญิงชาวสยาม

 ภาพจากหนังสือ Siamese Sketches
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การแตง่กายหญิงชาวสยาม สมยั ร.5-6
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การแตง่กายหญิงชาวสยาม

สตรีผูน้ี้ ไดร้บัรางวลัท่ี๑ ใน

การประกวดเคร่ืองแต่งกาย

ประเภทบ่ายและ ในโอกาส

พิเศษ ของสภาวฒันธรรม

แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖

เพ่ือจดัระเบียบการดาํเนิน

ชีวติของคนไทยใหเ้ป็นแบบ

อารยประเทศ
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แฟชัน่ชุดนักศึกษา
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การเลือกรบัวฒันธรรม

• หลกัในการเลือกรบัวฒันธรรม

1. ศึกษาวฒันธรรมไทยใหเ้ขา้ใจตนเอง : เพ่ือสรา้งภมิูคุม้กนัใหค้นไทยให้
เขา้ถึงและเขา้ใจวฒันธรรม ภมิูปัญญา อนัเป็นมรดกของชาติ

2. เรียนรูว้ฒันธรรมสากล : เพ่ือรูเ้ท่าทนัโลก เชน่ ภาษา เทคโนโลย ีฯลฯ

3. เลือกรบัวฒันธรรมสากลในกระแสโลกาภิวตันท่ี์เป็นประโยชน ์: รบั
วทิยาการ ความเจริญต่างๆ ควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดใหร้อบดา้นเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ ความสมานฉนัท ์ของสงัคมโดยรวม

4. ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางสงัคม : รกัษาความเป็นตวัของตวัเอง 
ปรบัใหเ้ขา้กบัตน ไมใ่ชก่ารลอกเลียนแบบ

จบซะที
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ผลของลทัธิบริโภคนิยม
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เว็ปไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง

• มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม http://ich.culture.go.th/

• กรมส่งเสริมวฒันธรรม http://www.culture.go.th/thai/

62ครรุูจน์ หาเรือนทรง

http://ich.culture.go.th/
http://www.culture.go.th/thai/

	วัฒนธรรมไทย �(Thai Culture)
	ความหมายของวัฒนธรรม
	วัฒนธรรม ในความหมายทางสังคมวิทยา Tyler (1871) 
	วัฒนธรรมในความหมายตามกระทรวงวัฒนธรรม
	Slide Number 5
	เงื่อนไขสำหรับพัฒนาการวัฒนธรรม
	ความสำคัญของวัฒนธรรม
	ประเภทของวัฒนธรรม
	Slide Number 9
	การจำแนกประเภทของวัฒนธรรมแบบอื่นๆ
	Slide Number 11
	การจำแนกประเภทของวัฒนธรรมแบบอื่นๆ
	สาเหตุของการเกิดวัฒนธรรม
	ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ �(งามพิศ สัตย์สงวน,2543)
	ลักษณะของวัฒนธรรม
	Slide Number 16
	การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
	ปัจจัยการผสมผสานวัฒนธรรม
	ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มี 2 ด้าน
	ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมไทย
	Slide Number 21
	Thai Culture and Behavior (Ruth Benedict,1943)
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	ลักษณะสังคมไทยจากสุภาษิต
	สุภาษิตเกี่ยวกับคนแต่ละคน
	สุภาษิตเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ
	สุภาษิตเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
	สุภาษิตเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้
	สุภาษิตเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
	ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและสากล
	การแต่งกายสากล
	ชุดประจำชาติต่างๆ
	ชุดประจำชาติต่างๆ
	กีฬา
	ดนตรีสากล
	การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย
	การคิดค้นวิทยาการและการแสวงหาผลประโยชน์�จากต่างชาติ
	กระแสโลกาภิวัตน์ : ข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ
	กระแสโลกาภิวัตน์ : ลัทธิบริโภคนิยม
	fast food
	Joke รวมคำสอนพระเดชพระคุณหลวงปู่เณรคำ...
	การแต่งกายหญิงชาวสยาม
	การแต่งกายหญิงชาวสยาม สมัย ร.5-6
	การแต่งกายหญิงชาวสยาม
	Slide Number 48
	แฟชั่นชุดนักศึกษา
	แฟชั่นชุดนักศึกษา
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	ภาพยนต์ ดนตรี การโทรทัศน์
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	การเลือกรับวัฒนธรรม
	ผลของลัทธิบริโภคนิยม
	บรรณานุกรม
	เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง

