
1 

 

       ครูผู้สอน ครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

ภูมปัิญญาไทยและวฒันธรรมสมยัรัตนโกสินทร์ 

ความหมายของคําว่า ภูมิปัญญา และคําที"เกี"ยวข้อง  
ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื+นความรู้ความสามารถ
นอกจากนี+  ยงัมีคาํที3เกี3ยวขอ้งกบัภูมิปัญญาหลากหลาย อาทิเช่นภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ3น หรือภูมิปัญญา
ชาวบา้น หรือภูมิปัญญาพื+นบา้น ผูท้รงคุณภูมิปัญาไทย และ ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ วธีิการ ผลงานที3คนไทยไดศึ้กษา เก็บรวบรวมความรู้ 
และจดัเป็นองคค์วามรู้ ปรับปรุง พฒันา ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ3งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ3ง จนเกิดผลดีงาม มีคุณค่า มี
ประโยชน์ นาํไปแกปั้ญหาและพฒันาชีวติของคนไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั            
ภูมิปํญญาท้องถิ"นหรือภูมิปัญญษชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื+นบ้าน หมายถึง สิ3งที3แสดงความรู้ 
ความคิด และการกระทาํของบรรพบุรุษของเรา เพื3อที3จะดาํรงชีวติรอดอยา่งมีความสุข 
ดงันั+น การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถิ3น จึงตอ้งศึกษาควบคู่ไปกบัวฒันธรรมพื+นบา้น เพราะเป็นสิ3งที3เกี3ยวขอ้ง 
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ในขณะเดียวกนั การศึกษาวฒันธรรมพื+นบา้นก็จะตอ้งเกี3ยวโยงกบังานที3ทาํไดง่้าย ๆ 
คือ งานทาํดว้ยมือหรืองานหตัถกรรม และศิลปกรรมพื+นบา้น 
 ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลทีเป็นเจา้ของภูมิปัญญาชาวบา้น แลว้นาํภูมิปัญญานั+นไปใช ้
ประโยชน์เพื3อดาํรงชีวติไดส้าํเร็จ มีผลงานดีเด่น ไดรั้บการยกยอ่งเป็นผูเ้ชี3ยวชาญสามารถถ่ายทอดเชื3อมโยง 
ภูมิปัญญาแต่ละสาขาใหแ้พร่หลาย 
  ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที3เป็นเจา้ของภูมิปัญญาชาวบา้น และนาํภูมิปัญญาไปใชป้ระโยชน์ใน 
การ ดาํรงชีวติจนประสบความสาํเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื3อมโยงคุณค่าของอดีตกบัปัจจุบนัไดเ้หมาะสม 

ประเภทของภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ชาติ และระดบัทอ้งถิ3น 
1. ภูมิปัญญาระดับชาต ิเป็นภูมิปัญญาที3พฒันาสังคมไทยใหร้อดพน้จากวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ในอดีต 
เช่น การกอบกูเ้อกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการเสียแผน่ดินบางส่วนของประเทศไทย 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพื3อรักษาเอกราชชาติไทย ทาํใหป้ระเทศไทยไม่ตกเป็น 
เมืองขึ+นของชาติตะวนัตกในยคุล่าอาณานิคม หรือจกัรวรรดินิยม 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ"น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือสิ3งที3แสดงความรู้ ความคิดและการกระทาํของบรรพบุรุษของเรา 
เพื3อที3ดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

ลกัษณะของภูมิปัญญาไทย 
ลกัษณะของภูมิปัญญาไทย มีดงันี+  
1. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื3องใชค้วามรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความเชื3อ (Belief)และพฤติกรรม (Behavior) 
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2. ภูมิปัญญาไทย แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติสิ3งแวดลอ้มและคนกบัสิ3งเหนือ
ธรรมชาติ 
3. ภูมิปัญญาไทย เป็นองคร์วมหรือกิจกรรมทุกอยา่งในวถีิชีวติ 
4. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื3องของการแกไ้ขปัญหา การจดัการ การปรับตวั การเรียนรู้ เพื3อคงวามอยูร่อดของบุคคล 
ชุมชน และสังคม 
5. ภูมิปัญญา เป็นแกนหลกั หรือกระบวนทศัน์ในการมองชีวติ เป็นพื+นความรู้ในเรื3องต่าง ๆ 
6. ภูมิปัญญาไทยมีลกัษณะเฉพาะหรือมีเอกลกัษณ์ในตวัเอง 
7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี3ยนแปลง เพื3อการปรับสมดุลในพฒันาการทางสังคมตลอดเวลา 

คุณสมบัติของผู้ทรงภูมิปัญญาไทย  
คุณสมบติัของผูท้รงภูมิปัญญาไทย สรุปไดด้งันี+  
1. เป็นผูมี้คุณธรรม ไดก้ารยอมรับจากบุคคลทั3วไป มีความรู้ความสามารถทั+งดา้นวชิาชีพ การพฒันา 
ทอ้งถิ3น และเป็นผูใ้ชห้ลกัธรรมคาํสั3งสอนทางศาสนาเป็นเครื3องยดึเหนี3ยวในการดาํรงชีวติ 
2. ขยนัหมั3นเพียร ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ ไดล้งมือทอลองทาํตามสิ3งที3ไดศึ้กษา จนประสบความสาํเร็จ 
เชี3ยวชาญเฉพาะดา้น แนะนาํนวตักรรมใหม่ ๆ ซึ3 งเป็นเอกลกัษณ์ที3โดดเด่น ชดัเจน ไปปรับปรุงใชใ้นชุมชนสังคม
อยูเ่สมอ  
3. เป็นผูน้าํทอ้งถิ3น คนในสังคมใหก้ารยอมรับยกยอ่งนบัถือ ช่วยเหลือผูอื้3นเป็นอยา่งดี สนใจแกไ้ข 
ปัญหาทอ้งถิ3น หาทางช่วยเหลือผูอื้3นไดอ้ยา่งดี 
4. เป็นนกัปกครองและประสานประโยชน์ของทอ้งถิ3น ทาํใหค้นในทอ้งถิ3นเกิดความรัก ความเขา้ใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ และมีความสามคัคี ซึ3 งจะทาํใหท้อ้งถิ3นหรือสังคมมีความเจริญ มีคุณภาพชีวติที3ดี ส่งผลให้ 
คนในทอ้งถิ3นผลิตผลงานที3มีคุณค่า และเป็นที3ยอมรับ 
5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นวทิยากรรับเชิญไปภายนอก หรือมีประชาชนเขา้มาชม 
ผลงาน และถ่ายทอดความรู้ใหเ้ขา้ใจเป็นอยา่งดี 
6. เป็นผูมี้ความรอบรู้ เชี3ยวชาญ ไดรั้บการยกยอ่ง สามารถสร้างผลงานใหม่ ๆ ที3เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
จนไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชน 

สาขาภูมิปัญญาไทย  
การกาํหนดสาขาภูมิปัญญาไทย ขึ+นอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑต่์าง ๆโดยภาพรวมภูมิปัญญาไทยสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 10 สาขา ดงันี+   
   1. สาขาเกษตร 
   2. สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม  
   3. สาขาแพทยแ์ผนไทย 
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  4. สาขาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ3งแวดลอ้ม 
  5. สาขาภาษาและวรรณกรรม 
  6. สาขาศิลปกรรม 
  7. ศาสนาและประเพณี 
  8. สาขาการจดัการองคก์ร 
  9. สาขาสวสัดิการ 
10. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 

ความสําคัญของภูมิปัญญาไทย 
        คุณค่าของภูมิปัญญาไทยสืบทอดมาอยา่งต่อเนื3องจากบรรพบุรุษที3ไดส้ร้างความเป็นปึกแผน่มั3นคง 
ใหช้าติบา้นเมือง มีการดาํรงชีวติที3อยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข ทาํใหค้นในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจ 
เพื3อสืบสานไปสู่อนาคต สรุปความสาํคญัไดด้งันี+  
1. สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั"นคง พระมหากษตัริยไ์ทยทรงใชภู้มิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็น 
ปึกแผน่ของประเทศ ตั+งแต่สมยัสุโขทยั จนถึงปัจจุบนั 
2. สร้างความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิศกัดิ\ ศรีของความเป็นไทย 
        มวยไทย มีชื3อเสียงไปทั3วโลก ปัจจุบนัมีค่ายมวยอยูใ่นหลายประเทศทั3วโลก 
        ภาษาและวรรณกรรม  ไทยมีภาษาพดูและภาษาเขียนเป็นของตนเอง วรรณกรรมเป็นที3รู้จกัมีการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศ สุนทรภู่เป็นนกัปราชญท์างวรรณกรรมบุคคลหนึ3งที3ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารศึกษา
วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งประชาชาติ (ยเูนสโก) เป็นกวเีอกของโลก 
       อาหารไทย เป็นอาหารที3ชาวต่างชาติชื3นชอบและรู้จกักนัแพร่หลาย อาทิเช่น ตม้ยาํกุง้ ตม้ข่าไก่ เป็นตน้ 
      สมุนไพรไทย เป็นที3รู้จกัและยอมรับจากนานาประเทศ จนบาง ประเทศนาํสมุนไพรไทยไปจดเป็นลิขสิทธิ\ ของ
ตนเอง 
3. การนําหลกัธรรมมาประยุกต์ใช้กบัวถิีชีวติอย่างเหมาะสม ทาํใหรู้้จกัพึ3งพาอาศยักนั ใหอ้ภยักนั 
4. การนําธรรมชาติมาใช้ในการดํารงชีวติ เช่น อาหารไทย มกัเป็นอาหาร หวาน มนัมีกะทิเป็น 
ส่วนประกอบ หากรับประทานมากก็จะทาํใหเ้กิดทอ้งอืดได ้ดงันั+น จึงมีการนาํพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบมะกดู
มาใส่เพื3อช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว 
5. การพฒันาชีวติให้เหมาะสมกบัยุคสมัย 
         ในยคุสมยั ไดมี้การพฒันาไปตามสภาพสังคมที3เปลี3ยนแปลงไปตวัอยา่งเช่น คนในสมยัก่อนใชเ้รือพาย เป็น
พาหนะในการเดินทางแต่ปัจจุบนัมีการพฒันามาเป็นเรือที3ใชเ้ครื3องยนตแ์ทนทาํใหก้ารเดินทางรวดเร็วยิ3งขึ+น 
นอกจากนี+ยงัไดมี้การพฒันาการเดินทางใหห้ลากหลายวธีิมาก เช่นรถยนต ์เครื3องบิน รถไฟใตดิ้น เป็นตน้ 
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ภูมิปัญญาไทยกบัปัจจัยสี"  
1. ภูมิปัญญาไทยดา้นอาหารเครื3องดื3ม (อาหาร) 
2. ภูมิปัญญาไทยดา้นการแต่งกาย (เครื3องนุ่งห่ม) 
3. ภูมิปัญญาไทยดา้นที3อยูอ่าศยั (ที3อยูอ่าศยั) 
4. ภูมิปัญญาไทยดา้นสุขภาพอนามยั (ยารักษาโรค) 

ภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร เครื"องดื"ม  
สังคมไทยมีความอุดมสมบรูณ์ บรรพบุรุษไดจ้ดัรูปแบบอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ 
และสภาพของสังคมในแต่ละภาค ซึ3 งมีสรรพคุณช่วยใหร้ะบบต่าง ๆ ของร่างกายทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทาํใหร่้างกายแขง็แรง ห่างไกลโรคภยัไขเ้จบ็ 

1. ภาคกลาง อาหารของงภาคกลางเช่นนํ+าพริกปลาทู แกงเลียง ตม้โคลง้ ตม้ส้ม เป็นตน้ 

นํ+าพริกปลาทู แกงเลียง ตม้โคลง้กุง้สด ตม้ส้ม 

 2. ภาคเหนือ เช่น นํ+าพริกอ่อง ขนมจจีนนํ+าเงี+ยว ขา้วซอย แคบหมู ไส้อั3ว แกงโฮะ เป้นตน้ 

นํ+าพริกอ่อง ขนมจีนนํ+าเงี+ยว ขา้วซอย แคบหมู 

 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เช่นส้มตาํ ปลาร้า นํ+าตก ลาบ กอ้ย ซุบหน่อไม ้ขา้วเหนียว เป็นตน้ 

ส้มตาํ ลาบ กอ้ย ไก่ยา่ง นํ+าตก ซุบหน่อไม ้

  4. ภาคใต ้เช่นขา้วยาํ แกงไตปลา แกงเหลือง ผดัสะตอ เป็นตน้ 

ขา้วยาํ แกงไตปลา แกงเหลือง ผดัสะตอ 

ด้านขนมไทย เป็นภูมิปัญญาไทย โดยคาํวา่ “ขนม” มาจากคาํวา่ “ขา้วหนม” 

ข้าวหนม เป็นขา้วผสมกบันํ+าออ้ยหรือนํ+าตาล คาํวา่ “หนม” แปลวา่ หวาน เมื3อรวมคาํแลว้ ขา้วหนม 
จึงหมายถึงขา้วหวาน ต่อมาเสียงสั+นลงเป็น “ขนม” 
ขนมไทย ในสมยัโบราณ มีส่วนผสมมาจากแป้งและนํ+าตาล ต่อมา ในสมยัพระสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จึงเริ3มมีการทาํขนมที3มีส่วนผสมของไข่ เช่น ทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นตน้ และในปัจจุบนัไดมี้ 
การประยกุต ์ดดัแปลงจนทาํใหมี้ขนมไทยหลายหลายชนิด 
ผลไม้ มีตลอดทั+งปี ทานไดทุ้กฤดูกาล 
สมุนไพร สมุนไพรของไทยหลายหลากชนิดสามารถนาํมาทาํเป็นเครื3องดื3มได ้เช่น ใบเตย ตะไคร้ มะตูม 
กระเจีaยบ ขิง ดอกคาํฝอย เป็นตน้ ซึ3 งแต่ละชนิดจะใหส้รรพคุณแตกต่างกนัไป อาทิเช่น นํ+าขิง ช่วยขบัลม 
นํ+ากระเจีaยบช่วยขบัปัสสาวะ นํ+ามะตูมทาํใหเ้จริญอาหาร และบาํรุงธาตุ เป็นตน้ 
ปัจจุบนัมีผูนิ้ยมดื3มนํ+าสมุนไพรกนัมาก เพราะทาํใหสุ้ขภาพดี และมีราคาถูก ถา้นกัศึกษาสนใจสรรพคุณ 
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ของสมุนไพรอื3น ๆ หาไดจ้ากหนงัสือความรู้ดา้นสมุนไพรที3มีอยูม่ากมายและหลากหลาย นอกจากนี+  อาจคน้ควา้ 
เพิ3มเติมไดจ้ากอินเตอร์เน็ต 

ภูมิปัญญาไทยด้านการแต่งกาย 
บรรพบุรุษไทยไดส้ั3งสมภูมิปัญญาจากกระบวนการเรียนรู้ ทดลองพฒันาจากธรรมชาติจนสามารถผลิต 
เส้นใยผา้ อุปกรณ์การทอผา้ ตลอดจนการยอ้มผา้ใหมี้สีสันที3สวยงามจากผลิตภณัฑ ์ธรรมชาติ จนกลายเป็น 
เครื3องแต่งกายที3มีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบนั เช่น 
ตน้คราม              ใหสี้ฟ้าอ่อน หรือสีคราม 
ขี+ครั3ง                    ใหสี้แดง 
แก่นขนุน             ใหสี้เหลือง ถึงเหลืองอมนํ+าตาล 
ลูกมะเกลือ           ใหสี้เทา นํ+าตาล จนถึงดาํ 
ยอป่า                   ใหสี้แดง 
เข                        ใหสี้เหลือง 

ภูมิปัญญาไทยด้านที"อยู่อาศัย 
บา้น คือ ที3อยูอ่าศยั ซึ3 งนบัเป็นความจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวติ การสร้างที3อยูอ่าศยัของไทย มีรูปแบบที3 
หลากหลายตามสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งถิ3น การสร้างบา้นจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงชีวิตของคนในทอ้งถิ3น 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ คติความเชื3อของผูส้ร้าง แมว้า่ที3อยูอ่าศยัของคนไทยทั+ง 4 ภาค จะไม่เหมือนกนั 
ตวัอยา่งเช่น ที3อยูอ่าศยัของคนภาคกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นบา้นยกพื+นสูงใตถุ้นโล่ง มีหนา้ต่าง และช่องลม 
จาํนวนมากเพื3อรับลม คลายความร้อน ส่วนหลงัคาเป็นรูปจั3ว เพื3อปกป้องความร้อนจากดวงอาทิตย ์และใหฝ้น 
ไหลลงสู่พื+นไดร้วดเร็วขึ+น และเก็บนํ+าฝนไวใ้ชดื้3มกิน 
ความแตกต่างของบา้นสี3ภาค แตกต่างและมีลกัษณธดงันี+  
 

1. บ้านเรือนภาคกลาง 

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 
– เรือนเครื3องผกูเป็นเรือนที3ใชว้สัดุก่อสร้างจากธรรมชาติ เช่นไมไ้ผ ่จาก หญา้คา ยดึโครงดว้ยตอก 
หรือเส้นหวาย ซึ3 งมีอายใุชง้านไม่มากนกั 
– เรือนเครื3องสับ สร้างดว้ยวสัดุไมเ้นื+อแขง็ยึดโครงดว้ยการเขา้เดือย บางส่วน บางส่วนอาจยดึดว้ยโลหะ 
ลกัษณะโครงสร้างและสิ3งแวดลอ้มของการปลูกเรือนไทยภาคกลาง 
1. มกัเป็นชุมชนที3อยูริ่มนํ+าและที3ราบ บา้นมีลกัษณะใตถุ้นสูงเพื3อป้องกนันํ+าท่วม 
2. หลงัคาจั3วสูง ชายคายื3นยาว เพื3อบรรเทาอากาศร้อน ทาํใหเ้ยน็สบาย 
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3. วสัดุที3ใชมุ้งหลงัคา ใชห้ญา้คา จาก ไม ้กระเบื+องดินเผา เพื3อกนัความร้อน 
4. ลกัษณะบา้นอยูใ่นบริเวณเดียวกนั เป็นครอบครัวใหญ่ 
2. บ้านเรือนภาคเหนือ 
เนื3องจากภาคเหนือมีอากาศหนาวเยน็การปลูกบา้นจึงตอ้งใชภู้มิปัญญาเพื3อให้เกิดความอบอุ่นและความเชื3อดงันี+  

1. เพราะอากาศหนาวเยน็ การปลูกเรือน จะวางตวัเรือนขวางตะวนั หนัดา้นกวา้งที3เป็นจั3วในแนวเหนือ-ใต้
เพื3อใหบ้า้นไดรั้บแสงแดดเพื3อความอบอุ่น 
             2. ความเชื3อผบีรรพบุรุษ จึงมีการแบ่งพื+นที3เรือนส่วนใน (ห้องนอน) ตั+งหิ+งบูชาผปีู่ ยา่และหา้มไม่ให้
บุคคลภายนอกเขา้ 
            3. คนภายนอกเขา้ออกไดเ้ฉพาะส่วนนอกไดเ้ฉพาะส่วนนอก เช่น   ชานครัว เพราะถา้ละเมิดถือวา่เป็นการ
ผดิผี 
3. บ้านเรือนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
เนื3องจากภาคเหนือมีอากาศหนาวเยน็ การปลูกบา้นจึงตอ้งใชภู้มิปัญญาเพื3อใหเ้กิดความอบอุ่น 
และความเชื3อดงันี+  

1. ทาํเลที3ตั+งของบา้นที3แตกต่างกนั เช่น ที3ราบลุ่ม ที3ดอน ใกลป่้าละเมาะ หรือบางแห่งใกลแ้หล่งนํ+าบาง
พื+นที3แหง้แลง้ การปลูกเรือนจึงมีหลายตามพื+นที3ที3สร้างบา้นและประโยชน์การใชส้อย 
             2. ความเชื3อ เช่น หา้มถมหรือปลูกเรือนทบับ่อนํ+าที3ขดุไวเ้ช่นใชร่้วมกนัหา้มปลูก เรือนทบัตอไมห้รือปลูก
เรือนคร่อมจอมปลวก ทบัหนองนํ+าเพราะจะนาํความล่มจมมาสู่เจา้ของเรือน 
4. บ้านเรือนภาคใต้  
เนื3องจากภาคใตมี้ฝนตกชุก ทาํใหดิ้นทรุดตวัง่าย ลกัษณะบา้นจึงเป็นดงันี+  

1. ภาคใตล้กัษณะอากาสมีฝนตกชุก มีลมและลมแรงตลอดปี บา้นเรื+ องจึงมกัมีหลงัคา เตี+ยลาดชนัเป็นการ
ลดการประทะของแรงลม เมื3อฝนตกจะทาํใหน้ํ+าไหลไดเ้ร็วขึ+นจะทาํใหห้ลงัคาแหง้ไวดว้ย 
             2. ฝาเรือนเป็นไมก้ระดานตีเกล็ดในแนวนอน เพื3อลดแรงตา้นของลม 
             3. เป็นเรือนใตถุ้นสูงเสาบา้นไม่ฝังลงดินเพราะดินทรุดง่ายจึงใชว้ธีิหล่อซีเมนต ์เป็นรูปสี3เหลี3ยมขนาดโตก
วา่เสาปกติความสูงประมาณ 3 ฟุตเพื3อวางเสาเรียกวา่”ตีนเสา”นอกจากนี+ยงัป้องกนัปลวกและเชื+อราดว้ย 
             4. ลกัษณะพิเศษ เรือนภาคใตส้ามารถเคลื3อนยา้ยไปปลูกในพื+นที3อื3นๆ ไดโ้ดย ไม่ตอ้งรื+อ หรือถอด
ส่วนประกอบของเรือนอก 

ภูมิปัญญาไทยด้านสุขอนามัย  
ประวติัการแพทยแ์ผนไทย พอสรุปเป็นลาํดบัไดด้งันี+  
– สมยัอยธุยา การแพทยแ์ผนไทยเริ3มในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีการรวบรวมตาํรับยาขึ+น 
เป็นครั+ งแรก 
– สมยัรัตนโกสินทร์ เริ3มตั+งแต่รัชกาลที3 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงใหมี้ 
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การรวบรวมและ จารึกตาํรายา ตาํราการนวดตามศาลาราย มีรูปฤาษีดดัตนในบริเวณวดั 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระบรมราชโองการใหผู้มี้ความรู้เรื3องสรรพคุณยา และผูช้าํนาญการ
รักษาโรค และผูมี้ตาํรายาเขา้มาถวาย โดยใหห้มอหลวงพิจารณาคดัเลือก 
พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดใหมี้การจดัตั+งโรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณแห่งแรก คือ 
โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณวดัโพธิ\  
แนวทางการปฏิบติั ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาดา้นสุขอนามยั มีอยู ่3 แนวทาง คือ 
1. ภูมิปัญญาดา้นเภสัช 
2. ภูมิปัญญาดา้นเวชกรรมไทย 
3. ภูมิปัญญาดา้นการนวดแผนโบราณ 

ภูมิปัญญาไทยเกี"ยวกบัความคิดและความเชื"อ 
            สังคมไทยมีความเชื3อในเรื3องของกฎแห่งกรรม จากหลกัคาํสอนทางศาสนาเชื3อหลกัการเวยีนวา่ยตายเกิด 
อิทธิของดวงดาว จกัรราศี แมว้า่ในสังคมยคุใหม่จะเชื3อในเรื3องวทิยาศาสตร์มากขึ+น แต่ความเชื3อเก่า ๆ 
ก็ยงัมีอิทธิพลของอยู ่ซึ3 งสังคมไทยมีความเชื3ออยู ่3 เรื3อง คือ 

  1. ความคิด ความเชื"อเกี"ยวกบัวนัเกดิ 
             คนไทยมีความเชื3อ วนั เดือน ปีเกิด เวลาตกฝาก มีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติของคน ดงันี+  
คนเกดิวนัอาทติย์ มีอริยามธาตุราชสีห์ คือ มีความเป็นใหญ่ เขม้แขง็ รักความเป็นอิสระ รักเกียรติยศ ศกัดิ\ ศรี 
คนเกดิวนัจันทร์ ไดรั้บอธิพลจากดวงจนัทร์ มีลกัษณะนิ3มนวล อ่อนหวาน ใจเยน็ มีเสน่ห์ อารมณ์อ่อนไหว 
คนเกดิวนัองัคาร มีความกลา้หาญ เขม้แขง็ เด็ดเดี3ยว ชอบต่อสู้ 
คนเกดิวนัพุธ เชื3องชา้ ความจาํดี อยูใ่นโอวาท สุภาพ ช่างคิด 
คนเกดิวนัพฤหัสบดี ชอบศึกษาหาความรู้ เฉลียวฉลาด มีเมตตา โอบออ้มอารี 
คนเกดิวนัศุกร์ เป็นคนรักสงบ รักหมู่คณะ ชอบความรื3นเริง ความสวยงาม รักศิลปะ 
คนเกดิวนัเสาร์ เป็นคนอดทน รักสันโดษ ช่างสังเกต ระมดัระวงั เป็นตน้ 

 2. ความคิดเชื"อเรื"องการตั+งชื"อ  
โดยทั3วไปมกันาํวนั เดือน ปี เวลาตกฟากไปผกูดวงชะตาและตั+งชื3อ และนาํไปใหพ้ระภิกษุที3มีความรู้ 
ตั+งชื3อให ้เพราะเชื3อวา่ชื3อมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิต ชื3อที3ดีไม่มีลกัษณะกาลกิณี จะทาํใหมี้ชีวติที3ดี 
ตรงกนัขา้ม ถา้ชื3อไม่เป็นมงคลกบัวนัเดือนปีเกิด จะทาํให้ชีวติมีอุปสรรค หรือพบกบัความอปัมงคล 

3.  ความเชื"อเรื"องต้นไม้มงคล 
      ประเทศไทยมีตน้ไมห้ลายชนิดที3มีชื3อและความหมายเป็นมงคล คนไทยส่วนใหญ่จึงมีความเชื3อวา่ 
ถา้นาํมาปลูกไวใ้นบริเวณบา้นจะเกิดความเป็นสิริมงคล ตวัอยา่งเช่น 
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ตน้ขนุน หมายถึง หนุนให้ดีขึ+น สนบัสนุนใหเ้จริญกา้วหนา้ 
ตน้ทองหลาง หมายถึง การมีเงินทอง มีความรํ3ารวย 
ตน้ไผสี่สุก หมายถึง ความสุขความเจริญ ปราศจากความทุกข ์
ตน้สัก หมายถึง ความมีเกียรติ มียศถาบรรดาศกัดิ\  
ตน้ราชพฤกษ ์หมายถึง ความยิ3งใหญ่ การมีอาํนาจวาสนา 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย 
เนื3องจากภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาทอ้งถิ3นต่างมีความสัมพนัธ์และมีความเชื3อมโยงกนัลกัษณะ 
การถ่ายทอดจึงมีลกัษณะดงันี+  
1. การถ่ายทอดดว้ยวธีิการผา่นทางกิจกรรมอยา่งง่าย ๆ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การทายปริศนา 
ซึ3 งมกัเป็นวธีิที3ใชเ้ด็ก มกัมุ่งเนน้ในเรื3องของจริยธรรม 
2. วธีิการบอกเล่าหรือเล่าผา่นทางพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นพิธีกรรมทางศาสนา พิธีการแต่งงาน พิธีกรรม 
ขนบธรรมเนียมของทอ้งถิ3นต่าง ๆ หรือการลงมือประกอบอาชีพตามแบบอยา่งบรรพบุรุษ 
3. การถ่ายทอดในรูปแบบของการบนัเทิง เป็นการสอดแทรกในเนื+อหา คาํร้องของการแสดงต่าง ๆ 
เช่น ลิเก โนรา หนงัตะลุง หมอรํา ซึ3 งมกักล่าวถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถิ3น ธรรมเนียม ประเพณี คติคาํสอน อาชีพ 
จารีตประเพณี เป็นตน้ 
4. การถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในอดีตมีการจารโลงบนใบลาน และเขียนลงในสมุดข่อย ส่วน 
ในยคุปัจจุบนัจะถ่ายทอดผา่นทางสื3อมวลชน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ สื3อสิ3งพิมพต่์าง ๆ 

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
สรุปไดด้งันี+  
1. ใหค้วามยกยอ่งครูภูมิปัญญาไทย 
2. จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เพื3อเป็นศูนยร์วมแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน 
เช่น พิพิธภณัฑค์วายไทย จงัหวดัสุพรรณบุรี และพิพิธภณัฑพ์ื+นบา้นจ่าทวจีงัหวดัพิษณุโลก 
3. จดัตั+งศูนยแ์ลกเปลี3ยนการเรียนรู้ และเป็นที3ถ่ายทอดความรู้ของผูท้รงภูมิปัญญา 
4. จดัตั+งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ทั+งภาครัฐและเอกชน 
5. ใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธิ\ ภูมิปัญญาไทย เพื3อเป็นการพิทกัษผ์ลประโยชน์ของชาติ 
6. จดัตั+งสถาบนัเกี3ยวกบัภูมิปัญญาไทย ใหภู้มิปัญญาไทยเป็นสถาบนัของชาติ เพื3อทาํหนา้ที3ประสานงาน 
และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ใหบุ้คคล ทั3วไปไดมี้ความรู้ 
7. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท้รงภูมิปัญญาทั+งระดบัชาติและระดบัโลก 
ระดับชาติ ประกาศการยอ่งยอ่ยเชิดชูเกียรติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ คนดีศรีสังคม บุคคลตวัอยา่ง ในสาขาอาชีพต่างๆ
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เป็นตน้นายเปลื+อง ฉายรัศมี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง(ดนตรีพื+นบา้น) ศาสตราจารย ์ดร.ระว ีภาวลิยั
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (ของประเทศไทย) 

ระดับโลก โดยองคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก) ไดป้ระกาศ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรตินกัปราชญไ์ทย ใหเ้ป็นผูมี้ผลงานดีเด่นทางวฒันธรรม เริ3มตั+งแต่ พ.ศ. 2505 
จนถึงปัจจุบนั ดงันี+  
– กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ (2505) 
– เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ (2506) 
– พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (2511) 
– พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (2524) 
– สุนทรภู่ (2529) 
– พระยาอนุมานราชธน (2531) 
– กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2533) 
– กรมหมื3นนราธิปพงศป์ระพนัธ์ (2534) 
– พระมหิดลลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรมพระบรมราชนก (2535) 
– สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี (2543) 
– กุหลาบสายประดิษฐ ์(2548) 
– พระธรรมโกศาจารยพ์ุทธทาสภิกข ุ(2549) 

วฒันธรรมไทย 
         สังคมไทยเป็นสังคมที3มีวฒันธรรมเป็นของตนเอง ซึ3 งสั3งสมมาเป็นเวลานานนบัพนัปี สะทอ้นใหเ้ห็นวถีิ 
ความเป็นไทย ซึ3 งเป็นมรดกของบรรพบุรุษจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของไทย ที3มีคุณค่าควรยดึถือเป็นแนว 
ทางปฏิบติัสืบทอดกนั มาชา้นาน และเป็นสิ3งที3แสดงถึงความเป็นชาติไทย 
 
ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย 
ชาติไทยเป็นชาติที3มีวฒันธรรมอนัดีงามแต่โบราณ โดยมีที3มาดงันี+  
1. วฒันธรรมไทยที3เรามีการปฏิบติักนัอยู ่ส่วนหนึ3งเป็นของคนรุ่นก่อนๆ หรือบรรพบุรุษของเราไดถ่้ายทอด 
มายงั อนุชนรุ่นหลงั 
2. จากการที3เราไดติ้ดต่อกบัชาติอื3นๆ ที3เกี3ยวขอ้งดว้ย ชนชาติที3มีอธิพลต่อวฒันธรรมไทย คือมอญ ขอม อินเดีย จีน 
และชาติตะวนัตก สาํหรับมอญ และขอม 2 ชาตินี+ รับอธิพลมาจากอินเดีย สิ3งใดมีประโยชน์ก็นาํมาดดัแปลง เป็น
วฒันธรรมไทย 
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ลกัษณะของวฒันธรรม 
         วฒันธรรมไทยไดรั้บการพฒันามาโดยลาํดบั อนัเนื3องมาจากอิทธิพลของสิ3งแวดลอ้มทางสังคม และสิ3ง 
แวดลอ้มทางธรรมชาติ และความสามารถของสังคมไทย จึงก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคห์ล่อรวมกนัเป็นวฒันธรรม 
ซึ3 งลกัษณะเฉพาะเป็นวฒันธรรมที3มีลกัษณะเด่นๆ หลายอยา่งดงันี+  
          1. การมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ  สังคมไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นที3นบัถือของชาวไทย 
มาตั+งแต่ก่อนสุโขทยั คนไทยส่วนใหญ่ นบัถือพระพุทธศาสนาถึง 95 % หลกัคาํสั3งสอนสาํคญัของพุทธศาสนาที3 
สาํคญัคือ สอนใหล้ะเวน้ความชั3ว ทาํความดี ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิ\ วถีิชีวติของคนไทยจะมีพุทธศาสนาเขา้มา
เกี3ยวขอ้ง เสมอ เช่น การบวช การแต่งงาน การทาํบุญขึ+นบา้นใหม่ 

         2. การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สังคมไทยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขสืบทอดกนัมาแต่โบราณ 
จนถึงปัจจุบนั จะเห็นไดจ้ากการถวายความจงรักภกัดีในวาระต่างๆ แสดงถึงความยดึมั3นในพระองค ์ซึ3 งช่วยเสริม 
สร้างใหส้ถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความสาํคญัต่อสังคมเป็นอยา่งยิ3ง 
        3. อกัษรไทยและภาษาไทย  สังคมไทยมีอกัษรใชม้า นานตั+งแต่สมยัสุโขทยัโดยไดรั้บอิทธิพลจากขอม และ
ไดรั้บการพฒันาโดยพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชดัเป็นเอกลกัษณ์ที3น่าภูมิใจเพราะ ภาษาถือวา่เป็นอารยธรรม 
ขั+นสูง 

        4. ประเพณไีทย เป็นสิ3งแสดงถึงวถีิชีวติของคนไทยทั+งในอดีตและปัจจุบนั ซึ3 งส่วนมากเกี3ยวขอ้งกบั 
พระพุทธ ศาสนา อาจมีคติลทัธิศาสนาอื3นผสมอยูด่ว้ย ซึ3 งสืบเนื3องมาแต่โบราณ ประเพณีที3นาํมาปฎิบติักนัเช่น 
ประเพณีการบวช ประเพณีการแต่งงาน 

        5.  วฒันธรรมที"เป็นปัจจัยพื+นฐานในการดํารงชีวติ อนัไดแ้ก่ปัจจยัสี3  คือเครื3องนุ่งห่มที3อยูอ่าศยั อาหาร 
ยารักษาโรค 
5.1 เครื3องนุ่งห่มและการแต่งกายของคนไทยเปลี3ยนแปลงไปตามยคุสมยั มีการรับวฒันธรรมการแต่งกาย 
ชาวตะวนัตกมาใชม้ากขึ+น ตั+งแต่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ส่วนการแต่กายของผูช้ายมกัง่ายๆ ทั+งในอดีตและ 
ปัจจุบนั ส่วนผูห้ญิงจะเป็นไปตามสมยันิยม 

5.2 ที3อยูอ่าศยัเรือนไทยเหมาะกบัสภาพธรรมชาติของสังคม มีลกัษณะใตถุ้นสูงไม่มีหอ้งมากนกัรับลมเยน็ 
ไดทุ้กเวลา ป้องกนัแดดฝนไดดี้ ปัจจุบนัมีคนนิยมปลูกเรือนไทยนอ้ยเพราะราคาสูง จึงสนใจบา้นแบบตะวนัตก 
มากกวา่ 
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5.3  อาหารไทยสมยัก่อนมีลกัษณะต่าง ๆ เช่นนํ+าพริก ปลาร้า ปลาส้ม แกงเลียง รัปทาน 3 มื+อ ปัจจุบนั 
คนไทย มกัแสวงหาอาหารแปลกๆ  ชอบนาํอาหารต่างชาติมาปรุงรับประทาน 

5.4 คน ไทยยงันิยมการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ตามโบราณ ถา้ไม่ใชย้าแผนโบราณก็จะไปซื+อยาที3ร้านคา้ 
ตามคาํ แนะนาํของคนใชย้า ทาํใหสุ้ขภาพพลานามยัไม่คอ่ยดี ปัจจุบนัคนไทยนิยมรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ 
ตามสถาน พยาบาลมากขึ+น 
        6. ศิลปกรรมไทย เป็นวฒันธรรมที3เกิดจากการเพียรพยายามของมนุษย ์ในการปรุงแต่งชีวติความเป็นอยู ่
ใหดี้ขึ+น ทาํสิ3งแวดลอ้มที3อยูอ่าศยัสวยงาม รวมทั+งเป็นอาหารใจดว้ยวฒันธรรมในดา้นศิลปกรรมมีดงันี+  
 วรรณกรรม เป็นศิลปะการที3แสดงออกในรูปของตวัหนงัสือ การแต่งความเป็นเรื3องราว ทาํใหผู้อ่้านเกิด 
ความรู้สึกทางอารมณ์แต่ก็แฝงไวด้ว้ยคติเตือนใจ 

  ดนตรี เป็นศิลปเกี3ยวกบัการบรรเลงใหเ้กิดเสียงไพเราะ สิ3งที3ใชบ้รรเลง ดีด สี ตี เป่า อาจแยกเป็น วงปี3 พาทย ์
วงเครื3องสาย มโหรี ส่วนดนตรีสากลเริ3มเขา้มามีอธิพลสมยัรัชกาลที3 3 การบรรเลงแตรวงเริ3มสมยัรัชกาลที3 4 
ดนตรีสากลที3เห็นชดัในปัจจุบนั เช่น แตรวง และโยธวาทิตเป็นตน้ 
จิตกรรม เป็นศิลปะที3เกี3ยวกบัการวาดเขียน ระบายสี ใหเ้กิดเป็นภาพ หรือลวดลายจิตกรรมไทยนิยม 
ไม่มีแรเงา เป็นภาพแบน ๆ ศิลปะคลา้ย ๆ ของอินเดีย ลงักา ดงัจะพบไดจ้ากผนงัโบสถ ์มกัเป็นเรื3องราวเกี3ยว 
กบัพระพุทธศาสนา 

 ประติมากรรม เป็นงานสร้างสรรคเ์กี3ยวกบัการปั+ น แกะสลกั หล่อ ทุบ ตี เคาะใหเ้กิด รูปร่าง ไดแ้ก่ 
พระพุทธรูป ปติมากรรมเพื3อการตกแต่ง ไดแ้ก่ช่อฟ้า บวัปลายเสา 

สถาปัตยกรรม เป็นศิลปะการออกแบบก่อสร้าง เช่น ปราสาทราชวงั วดั โบสถ ์วหิาร 

7. จรรยามารยาทและจิตใจของคนไทย คนไทยมีลกัษณะสุภาพอ่อนนอ้ม ปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ 
มีการแสดงความเคารพแตกต่างไปจากสังคมอื3น ๆ เช่นการยิ+ม การทกัทาย การไหวก้ารถวายความเคารพ 
ดา้นจิตใจ คนไทยไดรั้บอธิพลจากพระพุทธศาสนา ทาํใหค้นไทยมีความเอื+อเฟื+ อเพื3อแผ ่มีความ 
โอมออ้มอารีต่อคนทั3วไป เคารพผูอ้าวุโส 
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        เนื+อหาของวฒันธรรม 
ในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลไดจ้ดัตั+งสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติขึ+นและไดแ้บ่งเนื+อหาของ 
วฒันธรรมไทยออกเป็น 5 สาขา คือ 
1. สาขาศิลปกรรม (The Arts) ไดแ้ก่ภาษา วรรณกรรม การละคร นาฎศิลป์ ดนตรี จิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และศิลปการแสดงอื3น ๆ 
  2. สาขามนุษย์ศาสตร์ (Humanities) ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
กฎหมาย การปกครอง ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา เป็นตน้ 
3. สาขาการช่างฝีมือ (Practical Craft) ไดแ้ก่ การเยบ็ปักถกัร้อย การแกะสลกั การทอ การจกัสาน  
การทาํเครื3องถม เครื3องเงิน เครื3องทอง  
4. สาขากฬีานันทนาการ (Sports and Receration) ไดแ้ก่ มวยไทย กระบี3 กระบอง ตระกร้อ 
การละเล่นพื+นเมือง เป็นตน้ 

       ความสําคัญของวฒันธรรม 
    วฒันธรรมเป็นสิ3งที3มีอธิพลต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ เป็นวถีิชีวติและเครื3องยดึเหนี3ยวใหค้นไทย 
มีความสมานฉนัท ์วฒันธรรมไทยจึงมีความสาํคญัต่อสังคมไทยดงันี+  
1. เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
2. สร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัประเทศ 
3. ส่งเสริมความรักความสามคัคีความเป็นหนึ3งเดียวกนั 
4. เป็นความภาคภูมิใจ 
5. เป็นวถีิการดาํเนินชีวติของคนไทย 
6. เป็นการสนองตอบความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ 

อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติที3มีต่อสังคมไทย 
      วฒันธรรมเป็นสิ3งที3ไม่มั3นคงที3หรือใชเ้ฉพาะในสังคมหนึ3งเท่านั+น ในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
และการขนส่งคมนาคม ทาํใหก้ารเผยแพร่วฒันธรรมกระทาํไดร้วดเร็วยิ3งขึ+นกระบวนการนี+ เรียกวา่ การเผยแพร่ 
วฒันธรรมกระทาํไดร้วดเร็วยิ3งขึ+นกระบวนการนี+ เรียกวา่ การเผยแพร่หรือการกระจายทางวฒันธรรม 
(Cultural Diffusion) 
     หลงัการปฏิบติัอุตสาหกรรมในยโุรป ทาํใหช้นชาติเหล่านั+นแข่งขนักนัแสวงหาอาณานิคมในทวปีเอเชีย 
ดว้ยแลว้ สังคมไทยก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มชาวยโุรป โดยเฉพาะองักฤษ ฝรั3งเศส และอธิพลของวฒันธรรม 
ตะวนัตกก็ยงัคงต่อเนื3องมาจนถึงปัจจุบนั ดว้ยสาเหตุต่อไปนี+  

 



13 

 

       ครูผู้สอน ครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

1. ความเจริญทางดา้นการคมนาคมขนส่ง ทาํใหก้ารเดิน ทางสะดวกการเผยแพร่วฒันธรรมจะเร็วขึ+น 
2. อิทธิพลจากสื3อมวลชนต่าง ๆ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ หนงัสือ และสิ3งพิมพอื์3น ๆ 
3. การเผยแพร่วฒันธรรมโดยตรง คือ ประเทศต่าง ๆ ส่งคนเขา้มาเผยแพร่ หรือจากการออกไปศึกษา 
เล่าเรียน เมื3อกลบัมาแลว้ก็นาํวฒันธรรมนั+นมาเผยแพร่ 

อทิธิพลของวฒันธรรมต่างชาติในสังคม แยกเป็นด้านต่าง ๆ นี+ 
1. ทางการศึกษา วฒันธรรมขอมอินเดีย เขา้มามีอธิพลในสมยัสุโขทยัและกรุงศรีอยธุยา 
– ภาษาตะวนัตก เริ3มเขา้สมยัรัชกาลที3 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื3อร้อยเอกเจมส์ โลว ์ชาวองักฤษ 
คิดตวัพิมพภ์าษาไทยไดส้าํเร็จ 
– รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีการปฎิรูปการศึกษาและสังคมมีการตั+ง 
กระทรวงธรรมการ เริ3มมีการจดัการศึกษาแบบตะวนัตกตั+งแต่นั+นมา 
– ปัจจุบนัระบบการศึกษาของไทยยดึหลกัแนวทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั+งทางดา้นปรัชญา 
การศึกษา เนื+อหา และกระบวนการเรียนการสอน ส่วนวทิยาการสมยัใหม่ ในวงการศึกษาของไทยรับมาจาก 
ตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ 
2. ทางการเมือง 

– สมยัสุโขทยัการปกครองเป็นแบบพอ่ปกครองลูก 
– สมยักรุงศรีอยธุยา รับอธิพลจากขอมและอินเดีย เป็นแบบลทัธิเทวราช กษตัริย ์เป็นสมมติเทพ 
(ขา้กบัเจา้ บ่าวกบันาย) 
– สมยักรุงรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลที3 5 เริ3มมีสภาที3ปรึกษา นบัเป็นการเริ3มเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตย 
จนกระทั3งปี พ.ศ. 2575 จึงเป็นประชาธิปไตยโดยแทจ้ริง ซึ3 งไดรั้บอธิพลจากประเทศในยโุรป 
3. ทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม หรือทุนนิยม ไดรั้บอธิพลจากตะวนัตกมาที3สุด 
4. ทางสังคมและวฒันธรรม อิทธิพลจากต่างชาติทาํใหว้ถีิชีวติคนไทยเปลี3ยนแปลงไป ความเอื+อเฟื+ อ 
เผื3อแผ ่เห็นอกเห็นใจมีความอบอุ่นนอ้ยลง มีการชิงดีชิงเด่น ความสัมพนัธ์เปลี3ยนเป็นแบบทุติยภูมิ 

วฒันธรรมอินเดียที"มีอทิธิพลต่อวฒันธรรมไทย 

โกนจุก พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ไหวพ้ระภูมิ 

1. การเมืองการปกครอง กษตัริยเ์ป็นเทวราชตามศาสนาพราหมณ์เกิดระบบเจา้ขนุมูลนายส่วนประมวล 
กฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ของอินเดียนั+นเป็นที3มาของกฎหมายตราสามดวงในประเทศไทยและกฎมณเฑียร
บาล 
2. ศาสนา ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาทาํใหเ้กิดประเพณีต่าง ๆ มากมาย เช่น 
พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั โกนจุก หลกัทศพิธราชธรรม 



14 

 

       ครูผู้สอน ครูจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

3. ภาษาและวรรณกรรม รับภาษาบาลีและสันสกฤต เพื3อใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางภาษา แต่ไม่ใช่ 
คาํพดู ไม่มีอธิพลเหมือนภาษาตะวนัตก วรรณกรรมคือมหากาพยร์ามายณะมหาภารตยุทธ และพระไตรปิฎก 
   4. ศิลปกรรม ส่วนใหญ่เกี3ยวกบัศาสนา ไดแ้ก่ การสร้างสถูป เจดีย ์วหิาร พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนงั 
ท่าร่ายรํ3 าต่าง ๆ 

 วฒันธรรมจีนที"มีอธิพลต่อวัฒนธรรมไทย 

          จีนเขา้มาสมยักรุงสุโขทยัและกรุงศรีอยธุยาโดยเขา้มาคา้ขาย ในสมยักรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ 
เขา้มาทาํมาหากิน ทาํใหเ้กิดการผสมผสานวฒันธรรมไทยกบัจีนจนกลายเป็นวฒันธรรมไทยอิทธิพลวฒันธรรม
จีนต่อวฒันธรรมไทยไดแ้ก่ 
1. ความเชื"อทางศาสนา เป็นการผสมผสาน การบูชาบรรพบุรุษ การนบัถือเจา้ ส่วนการไหวพ้ระจนัทร์ เทศกาลกิน
เจ ชาวไทยเชื+อสายจีนรุ่นใหม่ยอมรับวฒันธรรมเดิมของจีนนอ้ยลงทุกที 
2. ด้านศิลปกรรม เครื3องชามสังคโลกเขา้มาในสมยัสุโขทยั 
3. ด้านวรรณกรรม การแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยเริ3มขึ+นในสมยัรัชกาลที31 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ไดแ้ก่ สามก๊ก อาํนวยการแปลโดย เจา้พระยาคลงั (หน) กลายเป็นเพชรนํ+างามแห่งวรรณคดีไทย 
 4. วฒันธรรมอื"น ๆ มีอาหารจีน และ “ขนมจนัอบั” ที3กลายเป็นขนมที3มีบทบาทในวฒันธรรมไทยใชใ้นพิธี 
ก๋วยเตีoยวก็กลายมาเป็นอาหารหลกัของไทย นอกจากนี+ยงัมีขา้วตม้กุ๊ย ผดัซีอิaว และซาลาเปา เป็นตน้ 

 วฒันธรรมชาตินิยมตะวนัตกที"มีอทิธิพลต่อวฒันธรรมไทย 
โปรตุเกส เป็นชาติตะวนัตกชาติแรกที3เขา้มาในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที3 2 นาํวฒันธรรมการทาํปืนไฟ 
การสร้างป้อมต่อตา้นปืนไฟ ยทุธวธีิทางการทหาร การทาํขี+ผึ+งรักษาแผล การทาํขนมฝอยทอง ขนมฝรั3ง 
เป็นอาหารอาสาสมยัพระชยัราชาธิราช รบกบัพม่า 120 คน 
ฮอลนัดา เขา้มาในราชสาํนกัสมยัพระเอก เขา้มาสมยัในสมยัพระนเรศวรมหาราช อาคารที3ฮอลดัดาสร้าง ไทย
เรียกวา่ “ตึกวลินัดา” นาํอาวธุปืนมาขาย รวมทั+งเครื3องแกว้ กลอ้งยาสูบ เครื3องเพชรเครื3องพลอย ในสมยั 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงพอพระทยัแวน่ตา และกลอ้งส่องทางไกลจากฮอลนัดา 
 องักฤษ เขา้มาในราชสาํนกัสมยัพระเอกาทศรถ มุ่งทางดา้นการคา้ แต่สู้ฮอลนัดาไม่ได ้เช่น ยอร์ช ไวท ์
มีตาํแหน่งเป็นออกหลวงวชิิตสาคร ส่วน แซมมวล ไวท ์ไดเ้ป็นนายท่าเมืองมะริด 
ฝรั"งเศส เขา้มาสมยัพระนารายณ์มหาราช เพื3อเผยแผศ่าสนาคริสต ์คณะบาทหลวงไดน้าํความรู้ดา้น 
การแพทย ์การศึกษา การทหาร ดาราศาสตร์ การวางท่อประปา การสร้างหอดูดาวที3ลพบุรีและอื3น ๆ อีกหลายแห่ง 
ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ความสัมพนัธ์กบัชาติตะวนัตกลดลง และหยดุชะงกัไป 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงปรับปรุงประเทศตามแบบตะวนัตกโดยมีการเปิด 
สัมพนัธ์ทางการทูต เพราะตระหนกัถึงภยนัตรายที3หลีกเลี3ยงไม่ได ้เป็นการป้องกนัการแทรกแซงภายใน 
วฒันธรรมตะวนัตกจึงเริ3มผสมผสานจนเป็นที3ยอมรับและเขา้มามีบทบาทในดา้นต่าง ๆ ดงันี+  
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1. การเมืองการปกครอง รับเอาประเพณี ค่านิยม วฒันธรรม เขา้มาในประเทศ เพราะมีพระบรมวงศศ์านุวงศ ์
ไปเรียนต่างประเทศ มีการปฎิรูปการปกครองแบบชาติตะวนัตก ตั+งกระทรวง 12 กระทรวง 
2. เศรษฐกจิ ยกเลิกระบบไพร่ เลิกทาส ใชเ้งินตราเป็นตวักลางในการซื+อขาย ตั+งธนาคารแห่งแรก คือ 
บุคคลภัย ์(Book Club) ต่อมาคือธนาคารไทยพาณิชย ์
3. ด้านสังคม เลิกระบบหมอบคลาน มาเป็นแสดงความเคารพ ใหน้ั3งเกา้อี+แทนเปลี3ยนแปลงการแต่งกาย 
จดัการศึกษาเป็นระบบโรงเรียน ต่อมาในสมยัรัชกาลที3 6 ไดอ้อกพระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2464 
การศึกษาขยายถึงระดบัมหาวทิยาลยั มีพระราชบญัญติันามสกุล และคาํนาํหนา้ชื3อ นาย นาง นางสาว เด็กหญิง 
เด็กชาย 
สรุปไดว้า่ คนไทยมีวฒันธรรมที3เป็นของตนเองมาตั+งแต่สุโขทยั ซึ3 งแสดงออกถึงความเป็นชาติที3มีความรัก ความ
สามคัคีและสงบสุข อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมไทยก็เหมือนวฒันธรรมของชนชาติอื3นที3เป็นวฒันธรรม 
แบบผสมผสาน คือ 
1. มีวฒันธรรมดงัเดิมเป็นของตนเอง 
2. รับเอาวฒันธรรมอื3นจากภายนอกที3ไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กนั มาผสมผสานใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

เอกลกัษณ์ของวฒันธรรม 
เอกลกัษณ์เป็นลกัษณะเด่นของสังคมที3เห็นไดช้ดั ซึ3 งแตกต่างไปจากสังคมอื3น เพราะเกิดจากการสั3งสม 
ของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมาเป็นเวลาชา้นาน เอกลกัษณ์ไทยจึงเป็นเอกลกัษณ์แห่งความภาคภูมิใจ 
ของชนชาวไทยทุกคนในการมีชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ภาษา ศิลปกรรม อาหาร การแต่งกาย เป็นของ 
ตนเอง คนไทยทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์ส่งเสริมและพฒันาเอกลกัษณ์ไทยใหอ้ยูคู่่กบัสังคมไทยตลอดไป 

       ความหมายของเอกลกัษณ์ไทย 
 เอกลกัษณ์คือ ลกัษณะที3เด่นชดัของสังคมใดสังคมหนึ3ง ซึ3 งลกัษณะเหมือนกนั หรือร่วมกนัของสังคมนั+น ๆ 
ที3เห็นไดช้ดัเจนวา่แตกต่างจากลกัษณะของสังคมอื3น 
เอกลกัษณ์ไทยจึงหมายถึง ลกัษณะของความเป็นไทยที3ดูแลว้แตกต่างจากลกัษณะสังคมของชนชาติอื3น 
มีความแตกต่าง ซึ3 งอาจมองไดจ้ากรูปลกัษณะ การประพฤติปฎิบติั กิริยาท่าทาง การแต่งกาย วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ฯลฯ สังเกตไดว้า่ลกัษณะเด่นของความเป็นไทยนั+นไม่วา่จะอยูที่3ใด ก็สามารถแยกออกจาก 
ชนชาติอื3นได ้นอกจากภาษาพดูแลว้ ความยิ+มแยม้แจ่มใสก็เป็นลกัษณะเด่นอยา่งหนึ3งของสังคมไทย จนชาว 
ตะวนัตกขนานนามวา่ “สยามเมืองยิ+ม” 
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      เอกลกัษณ์เด่นของวฒันธรรมไทยพอสรุปได้ดังนี+ 

จุดเด่นของวฒันธรรมไทย 

– เป็นวฒันธรรมที3มีพื+นฐานมาจากเกษตรกรรมเป็น “วฒันธรรมเกษตร” เช่น มีการช่วยเหลือกนั เรียกวา่ 
การลงแขกเกี3ยวขา้ว การแห่นางแมวเพื3อขอฝน การทาํขวญัขา้ว ไหวแ้ม่โพสพ 
– เป็นสังคมที3มีความสนุกสนาน การทาํงานจะเป็นไปพร้อมกบัความรื3นเริง เช่น เมื3อเกี3ยวขา้วจะร้องเพลง 
ไปดว้ย “เกี3ยวเถอะนะแม่เกี3ยวชะชะเกี3ยวเถอะนะแม่เกี3ยว อยา่มวัแลเหลียว เดีoยวเคียวจะเกี3ยวกอ้ยเอย” 
– เป็นสังคมที3เทิดทูลพระมหากษตัริยด์ว้ยความจงรักภกัดี 
– นบัถือพระพุทธศาสนา เป็นสังคมชาวพุทธ มีพุทธศาสนิกชนใหค้วามสาํคญั 
– มีนํ+าใจของความเป็นไทย พึ3งพาอาศยักนั รักความสงบ 
– ชอบเรื3องการทาํบุญ สร้างกุศล และช่วยงานบุญกุศล 

       เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย 

ผตีาโขน บุญบั+งไฟ 

แห่ปราสาทผึ+ง แห่นางแมว 

ประเพณีไทย 

– ภาษาไทย ตวัอกัษรไทย ซึ3 งนบัวา่เป็นอารยธรรมขั+นสูง 
– อาหารไทย เช่นนํ+าพริกปลาทู หรือตม้ยาํกุง้ ที3เป็นที3รู้จกัและโด่งดงัไปทั3วโลก 
– สมุนไพรไทย แมแ้ต่ต่างชาติก็ใหค้วามสนใจ เช่น วา่นหางจระเข ้กระชายดาํ กราวเครือ 
– ฉายาสยามเมืองยิ+ม ซึ3 งแสดงถึงความยิ+มแยม้แจ่มใส มีอธัยาศยั ซึ3 งหายากในชนชาติอื3น 
– มารยาทไทย เช่นการไหว ้เป็นที3รู้จกัของคนทั3วโลก การมีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้าวุโส รู้จกักาลเทศะ 
– ประเพณีไทย เช่น ผีตาโขน บุญบั+งไฟ การแห่ปราสาทผึ+ง แห่นางแมว 
– การแสดงแบบไทย เช่นลิเก โขน รําวง 
– ดนตรีไทย เช่นระนาด ปี3  ขลุ่ย องักะลุง 
– การละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผา้ ลาํตดั 
– สิ3งก่อสร้างเช่นเรือไทย 
– เพลงไทย เช่นเพลงไทย(เพลงไทยเดิม) เพลงลูกทุ่ง 
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เอกลกัษณ์ที"สําคัญของสังคมไทย 
เอกลกัษณ์ของสังคมไทย เป็นสิ3งที3แสดงถึงความเป็นไทยที3บรรพบุรุษไดส้ั3งสม สืบทอดโดยมอบเป็น 
มรดกใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงัไวไ้ดเ้ป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ซึ3 งเอกลกัษณ์นี+  นบัวา่เป็นสิ3งที3ดี คนไทย 
ควรนาํมาปฏิบติัและสืบสานต่อไป 

เอกลกัษณ์ที"ดีและควรสืบสานในสังคมไทย 
  1. เป็นสังคมที"มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สถาบนัพระมหากษตัริยน์บัวา่เป็นศูนยร์วมจิตใจ 
ของคนไทยทั+งชาติ กษตัริยไ์ทยโบราณ จนถึงปัจจุบนัทรงเป็น ผูน้าํประเทศใหพ้น้ภยั ทาํนุบาํรุง ประเทศชาติ 
ใหรุ่้งเรือง 
 2. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ3 งเป็นอาชีพ หลกัมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทาํให้คนไทยมีความผกูพนักบั
ธรรมชาติ มีความอดทน การร่วมมือร่วมใจ รู้จกับุญคุณของธรรมชาติและบุญคุณของแผน่ดิน 
3. ครอบครัว เป็นเอกลกัษณ์ของสังคมที3มีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้น มีความผกูพนัเคารพในระบบอาวุโส 
ทาํใหค้นไทยมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน รู้จกักาลเทศะ 
4. ศาสนา สังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นเครื3องยดึเหนี3ยวจิตใจมาแต่อดีต และเป็นศาสนาที3คนไทย 
นบัถือ กนัมากที3สุด หลกัธรรมคาํสั3งสอนของพุทธศาสนา สอนใหค้นไทยยดึถือทางสายกลาง เชื3อในเรื3องบาป 
บุญ คุณโทษ หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนามีความเป็นวทิยาศาสตร์ แมแ้ต่ชาวต่างชาติก็หนัมานบัถือ 
และบวชในพระพุทธศาสนากนัมาก 
5. ภาษา เริ3มกนัมาแต่สมยัสุโขทยั โดยพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ทาํใหค้นไทยมีภาษาไทยใช ้
เป็นเอกลกัษณ์คนไทยจึงควรพดูและเขียนภาษาไทยใหถู้กตอ้ง เพื3อสืบทอดใหลู้กหลานต่อไป 
 6. รักอสิระ หรืออาจใชค้าํวา่ ความเป็นไท ไม่ขึ+นกบัใคร แสดงความเป็นเอกราช ซึ3 งเป็นสิ3งสาํคญั 
ทีควรดาํรงไว ้
 7. ศิลปกรรม คือ ผลงานที3ช่างฝีมือไทยหรือศิลปินไทยไดส้ร้างสมไวจ้ากความรู้สึกนึกคิดหรือจินตนาการ 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงันี+  
        7.1 จิตรกรรม (Painting) 
จิตกรรมไทย หมายถึง ภาพที3แสดงถึงเรื3องราว ตลอดไปถึงการเขียนภาพลวดลายประดบัตกแต่ง 
ในงานช่างต่าง ๆ ซึ3 งเป็นศิลปกรรมชั+นสูง และเพื3อใหเ้กิดความสวยงามในศิลปะตามคติของชาติ 
      7.2 ประติมากรรมไทย (Sculpture) 

งานประติมากรรมไทย หมายถึง งานปั+ น และงานแกะสลกั ที3ตอ้งนาํมาทาํการหล่ออีกทีหนึ3ง 
ซึ3 งเป็นงานฝีมือ โดยมากมกัจะเป็นการปั+ นเกี3ยวกบัพระพุทธรูป มีตั+งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ เครื3องใช ้
และเครื3องประดบัต่าง ๆ 
        7.3 สถาบัตยกรรม คือ อาคารสิ3งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคาร ตึก บา้นเรือน พระมหาราชวงั 
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ตลอดจนอนุสาวรียใ์หญ่ ๆ พีรามิด สถูป เจดีย ์วิหาร ปราสาท พระปรางค ์มณฑป อุโบสถ ดงันั+นจะเห็นไดว้า่ 
งานสถาปัตยกรรมมกัควบคู่ไปกบังานประติมากรรม ซึ3 งทาํใหสิ้3งก่อสร้างดูสวยงาม อ่อนชอ้ย 
      7.4 วรรณกรรม (Literature) 

วรรณกรรม คือ  หนงัสือทั+งประเภทร้อยกรอง(โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน) และร้อยแกว้ คือ 
เรียงความธรรมดา รวมถึงการจดจาํเรื3องราวต่าง ๆ เช่น นิทาน ตาํนานดว้ยวรรณกรรมที3เป็นอมตะ เช่น 
พระอภยัมณี ขนุชา้งขุนแผน 
      7.5 นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ (Music and Dramatic) 

นาฎศิลป์และดนตรี หรือคีตกรรม คือ ดนตรีทุกประเภท รวมทั+งการร่ายรํา ระบาํต่าง ๆ   เช่น 
โขน ลิเก ละครรํา รําไทย การแสดงต่าง ๆ เป็นตน้ 

การอนุรักษ์และการพฒันาเอกลกัษณ์ของสังคมไทย        เอกลกัษณ์ของไทยเป็นสิ3งที3บรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละ
สั3งสมมานานจนเป็นมรดกมาสู่อนุชนรุ่นหลงั และเป็นส่วนหนึ3งของวถีิการดาํเนินชีวิตของสังคมไทย คนไทยทุก
คนจึงมีหนา้ที3ร่วมกนัที3ตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์สืบสานเพื3อดาํรงไวใ้หเ้ป็นมรดกของชาติสืบไป 
ดงันั+นองคป์ระกอบของภาคเอกชน จึงควรร่วมมือกนัโดยแบ่งเป็นระดบัดงันี+  
 1. ระดับชาต ิองคก์ารของรัฐมีหนา้ที3รับผิดชอบต่องานเอกลกัษณ์ของชาติโดยตรงตอ้งกาํหนดนโยบาย 
ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมเอาจริงเอาจงั รวมทั+งสื3อมวลชนตอ้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ห็นคุณค่าและ
ความสาํคญัในเอกลกัษณ์ของชาติ เพราะเป็นหนา้ที3ของทุกคน 
2. ระดับท้องถิ"น  องคก์รในทอ้งถิ3นตอ้งส่งเสริมประชาชนใหเ้ห็นคุณค่าของเอกลกัษณ์ไทย โดยช่วยกนั 
คิดคน้ เผยแพร่ นาํภูมิปัญญาของทอ้งถิ3นออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ อีกทั+งยอยอ่งผูท้รงภูมิปัญญา หรือปราชญ ์
ทอ้งถิ3น เพื3อเป็นแบบอยา่งที3ดี นอกจากนี+ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ทอ้งถิ3นตนดว้ย 
 3. ระดับบุคคล บุคลากรทุกคน ไม่วา่จะเป็นของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แมแ้ต่ผูที้3ทาํงานส่วนตวั 
สมารถช่วยกนัสอดส่องดูแลถาวรวตัถุ โบราณสถาน โบราณวตัถุ วดัวาอาราม ฯลฯ ซึ3 งเป็นสมบติัของชาติ 
ไม่ใหถู้กทาํลาย เป็นหูเป็นตาใหเ้จา้หนา้ที3 รวมทงัพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งที3ดี ใชข้องไทย ส่งเสริมของไทย และ
ส่งเสริมชาวต่างชาติใหใ้ชข้องไทย ก็นบัวา่ไดช่้วยอนุรักษเ์อกลกัษณ์ไทยแลว้ 

 


