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ภูมปิ ัญญาไทยและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสิ นทร์
ความหมายของคําว่ า ภูมิปัญญา และคําทีเ" กี"ยวข้ อง
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื+นความรู ้ความสามารถ
นอกจากนี+ ยังมีคาํ ที3เกี3ยวข้องกับภูมิปัญญาหลากหลาย อาทิเช่นภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ3น หรื อภูมิปัญญา
ชาวบ้าน หรื อภูมิปัญญาพื+นบ้าน ผูท้ รงคุณภูมิปัญาไทย และ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ วิธีการ ผลงานที3คนไทยได้ศึกษา เก็บรวบรวมความรู ้
และจัดเป็ นองค์ความรู ้ ปรับปรุ ง พัฒนา ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ3งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ3ง จนเกิดผลดีงาม มีคุณค่า มี
ประโยชน์ นําไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวติ ของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ภูมิปํญญาท้ องถิ"นหรือภูมิปัญญษชาวบ้ าน หรือภูมิปัญญาพืน+ บ้ าน หมายถึง สิ3 งที3แสดงความรู ้
ความคิด และการกระทําของบรรพบุรุษของเรา เพื3อที3จะดํารงชีวติ รอดอย่างมีความสุ ข
ดังนั+น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ3น จึงต้องศึกษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมพื+นบ้าน เพราะเป็ นสิ3 งที3เกี3ยวข้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กนั ในขณะเดียวกัน การศึกษาวัฒนธรรมพื+นบ้านก็จะต้องเกี3ยวโยงกับงานที3ทาํ ได้ง่าย ๆ
คือ งานทําด้วยมือหรื องานหัตถกรรม และศิลปกรรมพื+นบ้าน
ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลทีเป็ นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน แล้วนําภูมิปัญญานั+นไปใช้
ประโยชน์เพื3อดํารงชีวติ ได้สาํ เร็ จ มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเป็ นผูเ้ ชี3ยวชาญสามารถถ่ายทอดเชื3 อมโยง
ภูมิปัญญาแต่ละสาขาให้แพร่ หลาย
ปราชญ์ ชาวบ้ าน หมายถึง บุคคลที3เป็ นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนําภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ใน
การ ดํารงชี วติ จนประสบความสําเร็ จ สามารถถ่ายทอดเชื3อมโยงคุณค่าของอดีตกับปั จจุบนั ได้เหมาะสม
ประเภทของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ชาติ และระดับท้องถิ3น
1. ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็ นภูมิปัญญาที3พฒั นาสังคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในอดีต
เช่น การกอบกูเ้ อกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการเสี ยแผ่นดินบางส่ วนของประเทศไทย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพื3อรักษาเอกราชชาติไทย ทําให้ประเทศไทยไม่ตกเป็ น
เมืองขึ+นของชาติตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม หรื อจักรวรรดินิยม
2. ภูมิปัญญาท้ องถิ"น หรือภูมิปัญญาชาวบ้ าน คือสิ3 งที3แสดงความรู ้ ความคิดและการกระทําของบรรพบุรุษของเรา
เพื3อที3ดาํ รงชีวติ อย่างมีความสุ ข
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย มีดงั นี+
1. ภูมิปัญญาไทย เป็ นเรื3 องใช้ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื3อ (Belief)และพฤติกรรม (Behavior)
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2. ภูมิปัญญาไทย แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติส3ิ งแวดล้อมและคนกับสิ3 งเหนือ
ธรรมชาติ
3. ภูมิปัญญาไทย เป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวติ
4. ภูมิปัญญาไทย เป็ นเรื3 องของการแก้ไขปั ญหา การจัดการ การปรับตัว การเรี ยนรู ้ เพื3อคงวามอยูร่ อดของบุคคล
ชุมชน และสังคม
5. ภูมิปัญญา เป็ นแกนหลัก หรื อกระบวนทัศน์ในการมองชีวติ เป็ นพื+นความรู ้ในเรื3 องต่าง ๆ
6. ภูมิปัญญาไทยมีลกั ษณะเฉพาะหรื อมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี3ยนแปลง เพื3อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา
คุณสมบัติของผู้ทรงภูมิปัญญาไทย
คุณสมบัติของผูท้ รงภูมิปัญญาไทย สรุ ปได้ดงั นี+
1. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ได้การยอมรับจากบุคคลทัว3 ไป มีความรู ้ความสามารถทั+งด้านวิชาชี พ การพัฒนา
ท้องถิ3น และเป็ นผูใ้ ช้หลักธรรมคําสั3งสอนทางศาสนาเป็ นเครื3 องยึดเหนี3ยวในการดํารงชี วติ
2. ขยันหมัน3 เพียร ใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ ได้ลงมือทอลองทําตามสิ3 งที3ได้ศึกษา จนประสบความสําเร็ จ
เชี3ยวชาญเฉพาะด้าน แนะนํานวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ3 งเป็ นเอกลักษณ์ที3โดดเด่น ชัดเจน ไปปรับปรุ งใช้ในชุมชนสังคม
อยูเ่ สมอ
3. เป็ นผูน้ าํ ท้องถิ3น คนในสังคมให้การยอมรับยกย่องนับถือ ช่วยเหลือผูอ้ ื3นเป็ นอย่างดี สนใจแก้ไข
ปั ญหาท้องถิ3น หาทางช่วยเหลือผูอ้ ื3นได้อย่างดี
4. เป็ นนักปกครองและประสานประโยชน์ของท้องถิ3น ทําให้คนในท้องถิ3นเกิดความรัก ความเข้าใจ
ความเห็นอกเห็นใจ และมีความสามัคคี ซึ3 งจะทําให้ทอ้ งถิ3นหรื อสังคมมีความเจริ ญ มีคุณภาพชีวติ ที3ดี ส่ งผลให้
คนในท้องถิ3นผลิตผลงานที3มีคุณค่า และเป็ นที3ยอมรับ
5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นวิทยากรรับเชิญไปภายนอก หรื อมีประชาชนเข้ามาชม
ผลงาน และถ่ายทอดความรู ้ให้เข้าใจเป็ นอย่างดี
6. เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ เชี3ยวชาญ ได้รับการยกย่อง สามารถสร้างผลงานใหม่ ๆ ที3เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
จนได้รับการยอมรับจากสาธารณชน
สาขาภูมิปัญญาไทย
การกําหนดสาขาภูมิปัญญาไทย ขึ+นอยูก่ บั วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆโดยภาพรวมภูมิปัญญาไทยสามารถ
แบ่งได้เป็ น 10 สาขา ดังนี+
1. สาขาเกษตร
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
3. สาขาแพทย์แผนไทย
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4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ3 งแวดล้อม
5. สาขาภาษาและวรรณกรรม
6. สาขาศิลปกรรม
7. ศาสนาและประเพณี
8. สาขาการจัดการองค์กร
9. สาขาสวัสดิการ
10. สาขากองทุนและธุ รกิจชุมชน
ความสํ าคัญของภูมิปัญญาไทย
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยสื บทอดมาอย่างต่อเนื3 องจากบรรพบุรุษที3ได้สร้างความเป็ นปึ กแผ่นมัน3 คง
ให้ชาติบา้ นเมือง มีการดํารงชีวติ ที3อยูอ่ ย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ข ทําให้คนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจ
เพื3อสื บสานไปสู่ อนาคต สรุ ปความสําคัญได้ดงั นี+
1. สร้ างชาติให้ เป็ นปึ กแผ่ นมั"นคง พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็ น
ปึ กแผ่นของประเทศ ตั+งแต่สมัยสุ โขทัย จนถึงปั จจุบนั
2. สร้ างความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิศกั ดิ\ศรี ของความเป็ นไทย
มวยไทย มีชื3อเสี ยงไปทัว3 โลก ปั จจุบนั มีค่ายมวยอยูใ่ นหลายประเทศทัว3 โลก
ภาษาและวรรณกรรม ไทยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็ นของตนเอง วรรณกรรมเป็ นที3รู้จกั มีการแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศ สุ นทรภู่เป็ นนักปราชญ์ทางวรรณกรรมบุคคลหนึ3งที3ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็ นกวีเอกของโลก
อาหารไทย เป็ นอาหารที3ชาวต่างชาติชื3นชอบและรู ้จกั กันแพร่ หลาย อาทิเช่น ต้มยํากุง้ ต้มข่าไก่ เป็ นต้น
สมุนไพรไทย เป็ นที3รู้จกั และยอมรับจากนานาประเทศ จนบาง ประเทศนําสมุนไพรไทยไปจดเป็ นลิขสิ ทธิ\ ของ
ตนเอง
3. การนําหลักธรรมมาประยุกต์ ใช้ กบั วิถีชีวติ อย่ างเหมาะสม ทําให้รู้จกั พึ3งพาอาศัยกัน ให้อภัยกัน
4. การนําธรรมชาติมาใช้ ในการดํารงชี วติ เช่น อาหารไทย มักเป็ นอาหาร หวาน มันมีกะทิเป็ น
ส่ วนประกอบ หากรับประทานมากก็จะทําให้เกิดท้องอืดได้ ดังนั+น จึงมีการนําพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบมะกูด
มาใส่ เพื3อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
5. การพัฒนาชี วติ ให้ เหมาะสมกับยุคสมัย
ในยุคสมัย ได้มีการพัฒนาไปตามสภาพสังคมที3เปลี3ยนแปลงไปตัวอย่างเช่น คนในสมัยก่อนใช้เรื อพาย เป็ น
พาหนะในการเดินทางแต่ปัจจุบนั มีการพัฒนามาเป็ นเรื อที3ใช้เครื3 องยนต์แทนทําให้การเดินทางรวดเร็ วยิง3 ขึ+น
นอกจากนี+ยงั ได้มีการพัฒนาการเดินทางให้หลากหลายวิธีมาก เช่นรถยนต์ เครื3 องบิน รถไฟใต้ดิน เป็ นต้น
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ภูมิปัญญาไทยกับปัจจัยสี"
1. ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารเครื3 องดื3ม (อาหาร)
2. ภูมิปัญญาไทยด้านการแต่งกาย (เครื3 องนุ่งห่ม)
3. ภูมิปัญญาไทยด้านที3อยูอ่ าศัย (ที3อยูอ่ าศัย)
4. ภูมิปัญญาไทยด้านสุ ขภาพอนามัย (ยารักษาโรค)
ภูมิปัญญาไทยด้ านอาหาร เครื"องดื"ม
สังคมไทยมีความอุดมสมบรู ณ์ บรรพบุรุษได้จดั รู ปแบบอาหารได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
และสภาพของสังคมในแต่ละภาค ซึ3 งมีสรรพคุณช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทําให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ
1. ภาคกลาง อาหารของงภาคกลางเช่นนํ+าพริ กปลาทู แกงเลียง ต้มโคล้ง ต้มส้ม เป็ นต้น
นํ+าพริ กปลาทู
แกงเลียง
ต้มโคล้งกุง้ สด
ต้มส้ม
2. ภาคเหนื อ เช่น นํ+าพริ กอ่อง ขนมจจีนนํ+าเงี+ยว ข้าวซอย แคบหมู ไส้อว3ั แกงโฮะ เป้ นต้น
นํ+าพริ กอ่อง
ขนมจีนนํ+าเงี+ยว
ข้าวซอย
แคบหมู
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (อีสาน) เช่นส้มตํา ปลาร้า นํ+าตก ลาบ ก้อย ซุ บหน่อไม้ ข้าวเหนียว เป็ นต้น
ส้มตํา
ลาบ ก้อย
ไก่ยา่ ง นํ+าตก
4. ภาคใต้ เช่นข้าวยํา แกงไตปลา แกงเหลือง ผัดสะตอ เป็ นต้น
ข้าวยํา
แกงไตปลา
แกงเหลือง
ด้ านขนมไทย เป็ นภูมิปัญญาไทย โดยคําว่า “ขนม” มาจากคําว่า “ข้าวหนม”

ซุ บหน่อไม้
ผัดสะตอ

ข้ าวหนม เป็ นข้าวผสมกับนํ+าอ้อยหรื อนํ+าตาล คําว่า “หนม” แปลว่า หวาน เมื3อรวมคําแล้ว ข้าวหนม
จึงหมายถึงข้าวหวาน ต่อมาเสี ยงสั+นลงเป็ น “ขนม”
ขนมไทย ในสมัยโบราณ มีส่วนผสมมาจากแป้ งและนํ+าตาล ต่อมา ในสมัยพระสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จึงเริ3 มมีการทําขนมที3มีส่วนผสมของไข่ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็ นต้น และในปั จจุบนั ได้มี
การประยุกต์ ดัดแปลงจนทําให้มีขนมไทยหลายหลายชนิด
ผลไม้ มีตลอดทั+งปี ทานได้ทุกฤดูกาล
สมุนไพร สมุนไพรของไทยหลายหลากชนิดสามารถนํามาทําเป็ นเครื3 องดื3มได้ เช่น ใบเตย ตะไคร้ มะตูม
กระเจีaยบ ขิง ดอกคําฝอย เป็ นต้น ซึ3 งแต่ละชนิดจะให้สรรพคุณแตกต่างกันไป อาทิเช่น นํ+าขิง ช่วยขับลม
นํ+ากระเจีaยบช่วยขับปั สสาวะ นํ+ามะตูมทําให้เจริ ญอาหาร และบํารุ งธาตุ เป็ นต้น
ปั จจุบนั มีผนู ้ ิยมดื3มนํ+าสมุนไพรกันมาก เพราะทําให้สุขภาพดี และมีราคาถูก ถ้านักศึกษาสนใจสรรพคุณ

ครูผ้ สู อน ครูจิราพร พิมพ์วิชยั

5

ของสมุนไพรอื3น ๆ หาได้จากหนังสื อความรู ้ดา้ นสมุนไพรที3มีอยูม่ ากมายและหลากหลาย นอกจากนี+ อาจค้นคว้า
เพิ3มเติมได้จากอินเตอร์ เน็ต
ภูมิปัญญาไทยด้ านการแต่ งกาย
บรรพบุรุษไทยได้สั3งสมภูมิปัญญาจากกระบวนการเรี ยนรู ้ ทดลองพัฒนาจากธรรมชาติจนสามารถผลิต
เส้นใยผ้า อุปกรณ์การทอผ้า ตลอดจนการย้อมผ้าให้มีสีสันที3สวยงามจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ จนกลายเป็ น
เครื3 องแต่งกายที3มีคุณค่ามาจนถึงปั จจุบนั เช่น
ต้นคราม
ให้สีฟ้าอ่อน หรื อสี คราม
ขี+ครั3ง
ให้สีแดง
แก่นขนุน
ให้สีเหลือง ถึงเหลืองอมนํ+าตาล
ลูกมะเกลือ
ให้สีเทา นํ+าตาล จนถึงดํา
ยอป่ า
ให้สีแดง
เข
ให้สีเหลือง
ภูมิปัญญาไทยด้ านทีอ" ยู่อาศัย
บ้าน คือ ที3อยูอ่ าศัย ซึ3 งนับเป็ นความจําเป็ นต่อการดําเนินชี วติ การสร้างที3อยูอ่ าศัยของไทย มีรูปแบบที3
หลากหลายตามสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ3น การสร้างบ้านจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนในท้องถิ3น
สภาพสังคม เศรษฐกิจ คติความเชื3อของผูส้ ร้าง แม้วา่ ที3อยูอ่ าศัยของคนไทยทั+ง 4 ภาค จะไม่เหมือนกัน
ตัวอย่างเช่น ที3อยูอ่ าศัยของคนภาคกลาง ส่ วนใหญ่จะเป็ นบ้านยกพื+นสู งใต้ถุนโล่ง มีหน้าต่าง และช่องลม
จํานวนมากเพื3อรับลม คลายความร้อน ส่ วนหลังคาเป็ นรู ปจัว3 เพื3อปกป้ องความร้อนจากดวงอาทิตย์ และให้ฝน
ไหลลงสู่ พ+ืนได้รวดเร็ วขึ+น และเก็บนํ+าฝนไว้ใช้ดื3มกิน
ความแตกต่างของบ้านสี3 ภาค แตกต่างและมีลกั ษณธดังนี+
1. บ้ านเรือนภาคกลาง
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
– เรื อนเครื3 องผูกเป็ นเรื อนที3ใช้วสั ดุก่อสร้างจากธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ จาก หญ้าคา ยึดโครงด้วยตอก
หรื อเส้นหวาย ซึ3 งมีอายุใช้งานไม่มากนัก
– เรื อนเครื3 องสับ สร้างด้วยวัสดุไม้เนื+อแข็งยึดโครงด้วยการเข้าเดือย บางส่ วน บางส่ วนอาจยึดด้วยโลหะ
ลักษณะโครงสร้างและสิ3 งแวดล้อมของการปลูกเรื อนไทยภาคกลาง
1. มักเป็ นชุมชนที3อยูร่ ิ มนํ+าและที3ราบ บ้านมีลกั ษณะใต้ถุนสู งเพื3อป้ องกันนํ+าท่วม
2. หลังคาจัว3 สู ง ชายคายืน3 ยาว เพื3อบรรเทาอากาศร้อน ทําให้เย็นสบาย
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3. วัสดุที3ใช้มุงหลังคา ใช้หญ้าคา จาก ไม้ กระเบื+องดินเผา เพื3อกันความร้อน
4. ลักษณะบ้านอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน เป็ นครอบครัวใหญ่
2. บ้ านเรือนภาคเหนือ
เนื3องจากภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นการปลูกบ้านจึงต้องใช้ภูมิปัญญาเพื3อให้เกิดความอบอุ่นและความเชื3 อดังนี+
1. เพราะอากาศหนาวเย็น การปลูกเรื อน จะวางตัวเรื อนขวางตะวัน หันด้านกว้างที3เป็ นจัว3 ในแนวเหนื อ-ใต้
เพื3อให้บา้ นได้รับแสงแดดเพื3อความอบอุ่น
2. ความเชื3อผีบรรพบุรุษ จึงมีการแบ่งพื+นที3เรื อนส่ วนใน (ห้องนอน) ตั+งหิ+งบูชาผีปู่ย่าและห้ามไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้า
3. คนภายนอกเข้าออกได้เฉพาะส่ วนนอกได้เฉพาะส่ วนนอก เช่น ชานครัว เพราะถ้าละเมิดถือว่าเป็ นการ
ผิดผี
3. บ้ านเรือนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เนื3องจากภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น การปลูกบ้านจึงต้องใช้ภูมิปัญญาเพื3อให้เกิดความอบอุ่น
และความเชื3อดังนี+
1. ทําเลที3ต+ งั ของบ้านที3แตกต่างกัน เช่น ที3ราบลุ่ม ที3ดอน ใกล้ป่าละเมาะ หรื อบางแห่งใกล้แหล่งนํ+าบาง
พื+นที3แห้งแล้ง การปลูกเรื อนจึงมีหลายตามพื+นที3ที3สร้างบ้านและประโยชน์การใช้สอย
2. ความเชื3อ เช่น ห้ามถมหรื อปลูกเรื อนทับบ่อนํ+าที3ขดุ ไว้เช่นใช้ร่วมกันห้ามปลูก เรื อนทับตอไม้หรื อปลูก
เรื อนคร่ อมจอมปลวก ทับหนองนํ+าเพราะจะนําความล่มจมมาสู่ เจ้าของเรื อน
4. บ้ านเรือนภาคใต้
เนื3องจากภาคใต้มีฝนตกชุก ทําให้ดินทรุ ดตัวง่าย ลักษณะบ้านจึงเป็ นดังนี+
1. ภาคใต้ลกั ษณะอากาสมีฝนตกชุก มีลมและลมแรงตลอดปี บ้านเรื+ องจึงมักมีหลังคา เตี+ยลาดชันเป็ นการ
ลดการประทะของแรงลม เมื3อฝนตกจะทําให้น+ าํ ไหลได้เร็ วขึ+นจะทําให้หลังคาแห้งไวด้วย
2. ฝาเรื อนเป็ นไม้กระดานตีเกล็ดในแนวนอน เพื3อลดแรงต้านของลม
3. เป็ นเรื อนใต้ถุนสู งเสาบ้านไม่ฝังลงดินเพราะดินทรุ ดง่ายจึงใช้วธิ ี หล่อซี เมนต์ เป็ นรู ปสี3 เหลี3ยมขนาดโตก
ว่าเสาปกติความสู งประมาณ 3 ฟุตเพื3อวางเสาเรี ยกว่า”ตีนเสา”นอกจากนี+ยงั ป้ องกันปลวกและเชื+อราด้วย
4. ลักษณะพิเศษ เรื อนภาคใต้สามารถเคลื3อนย้ายไปปลูกในพื+นที3อื3นๆ ได้โดย ไม่ตอ้ งรื+ อ หรื อถอด
ส่ วนประกอบของเรื อนอก
ภูมิปัญญาไทยด้ านสุ ขอนามัย
ประวัติการแพทย์แผนไทย พอสรุ ปเป็ นลําดับได้ดงั นี+
– สมัยอยุธยา การแพทย์แผนไทยเริ3 มในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีการรวบรวมตํารับยาขึ+น
เป็ นครั+งแรก
– สมัยรัตนโกสิ นทร์ เริ3 มตั+งแต่รัชกาลที3 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงให้มี
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การรวบรวมและ จารึ กตํารายา ตําราการนวดตามศาลาราย มีรูปฤาษีดดั ตนในบริ เวณวัด
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย มีพระบรมราชโองการให้ผมู ้ ีความรู ้เรื3 องสรรพคุณยา และผูช้ าํ นาญการ
รักษาโรค และผูม้ ีตาํ รายาเข้ามาถวาย โดยให้หมอหลวงพิจารณาคัดเลือก
พระบาทสมเด็จพระนั"งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดให้มีการจัดตั+งโรงเรี ยนแพทย์แผนโบราณแห่งแรก คือ
โรงเรี ยนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ\
แนวทางการปฏิบตั ิ ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาด้านสุ ขอนามัย มีอยู่ 3 แนวทาง คือ
1. ภูมิปัญญาด้านเภสัช
2. ภูมิปัญญาด้านเวชกรรมไทย
3. ภูมิปัญญาด้านการนวดแผนโบราณ
ภูมิปัญญาไทยเกี"ยวกับความคิดและความเชื" อ
สังคมไทยมีความเชื3อในเรื3 องของกฎแห่งกรรม จากหลักคําสอนทางศาสนาเชื3อหลักการเวียนว่ายตายเกิด
อิทธิ ของดวงดาว จักรราศี แม้วา่ ในสังคมยุคใหม่จะเชื3อในเรื3 องวิทยาศาสตร์ มากขึ+น แต่ความเชื3อเก่า ๆ
ก็ยงั มีอิทธิ พลของอยู่ ซึ3 งสังคมไทยมีความเชื3ออยู่ 3 เรื3 อง คือ
1. ความคิด ความเชื" อเกีย" วกับวันเกิด
คนไทยมีความเชื3อ วัน เดือน ปี เกิด เวลาตกฝาก มีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นชีวติ ของคน ดังนี+
คนเกิดวันอาทิตย์ มีอริ ยามธาตุราชสี ห์ คือ มีความเป็ นใหญ่ เข้มแข็ง รักความเป็ นอิสระ รักเกียรติยศ ศักดิ\ศรี
คนเกิดวันจันทร์ ได้รับอธิ พลจากดวงจันทร์ มีลกั ษณะนิ3มนวล อ่อนหวาน ใจเย็น มีเสน่ห์ อารมณ์อ่อนไหว
คนเกิดวันอังคาร มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง เด็ดเดี3ยว ชอบต่อสู ้
คนเกิดวันพุธ เชื3 องช้า ความจําดี อยูใ่ นโอวาท สุ ภาพ ช่างคิด
คนเกิดวันพฤหัสบดี ชอบศึกษาหาความรู ้ เฉลียวฉลาด มีเมตตา โอบอ้อมอารี
คนเกิดวันศุกร์ เป็ นคนรักสงบ รักหมู่คณะ ชอบความรื3 นเริ ง ความสวยงาม รักศิลปะ
คนเกิดวันเสาร์ เป็ นคนอดทน รักสันโดษ ช่างสังเกต ระมัดระวัง เป็ นต้น
2. ความคิดเชื" อเรื"องการตั+งชื" อ
โดยทัว3 ไปมักนําวัน เดือน ปี เวลาตกฟากไปผูกดวงชะตาและตั+งชื3อ และนําไปให้พระภิกษุที3มีความรู ้
ตั+งชื3อให้ เพราะเชื3 อว่าชื3อมีอิทธิ พลต่อการดําเนินชีวิต ชื3อที3ดีไม่มีลกั ษณะกาลกิณี จะทําให้มีชีวติ ที3ดี
ตรงกันข้าม ถ้าชื3อไม่เป็ นมงคลกับวันเดือนปี เกิด จะทําให้ชีวติ มีอุปสรรค หรื อพบกับความอัปมงคล
3. ความเชื" อเรื"องต้ นไม้ มงคล
ประเทศไทยมีตน้ ไม้หลายชนิดที3มีชื3อและความหมายเป็ นมงคล คนไทยส่ วนใหญ่จึงมีความเชื3อว่า
ถ้านํามาปลูกไว้ในบริ เวณบ้านจะเกิดความเป็ นสิ ริมงคล ตัวอย่างเช่น
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ต้นขนุ น หมายถึง หนุนให้ดีข+ ึน สนับสนุนให้เจริ ญก้าวหน้า
ต้นทองหลาง หมายถึง การมีเงินทอง มีความรํ3ารวย
ต้นไผ่สีสุก หมายถึง ความสุ ขความเจริ ญ ปราศจากความทุกข์
ต้นสัก หมายถึง ความมีเกียรติ มียศถาบรรดาศักดิ\
ต้นราชพฤกษ์ หมายถึง ความยิง3 ใหญ่ การมีอาํ นาจวาสนา
กระบวนการถ่ ายทอดภูมิปัญญาไทย
เนื3องจากภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ3นต่างมีความสัมพันธ์และมีความเชื3อมโยงกันลักษณะ
การถ่ายทอดจึงมีลกั ษณะดังนี+
1. การถ่ายทอดด้วยวิธีการผ่านทางกิจกรรมอย่างง่าย ๆ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การทายปริ ศนา
ซึ3 งมักเป็ นวิธีที3ใช้เด็ก มักมุ่งเน้นในเรื3 องของจริ ยธรรม
2. วิธีการบอกเล่าหรื อเล่าผ่านทางพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นพิธีกรรมทางศาสนา พิธีการแต่งงาน พิธีกรรม
ขนบธรรมเนียมของท้องถิ3นต่าง ๆ หรื อการลงมือประกอบอาชีพตามแบบอย่างบรรพบุรุษ
3. การถ่ายทอดในรู ปแบบของการบันเทิง เป็ นการสอดแทรกในเนื+ อหา คําร้องของการแสดงต่าง ๆ
เช่น ลิเก โนรา หนังตะลุง หมอรํา ซึ3 งมักกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ3น ธรรมเนียม ประเพณี คติคาํ สอน อาชีพ
จารี ตประเพณี เป็ นต้น
4. การถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในอดีตมีการจารโลงบนใบลาน และเขียนลงในสมุดข่อย ส่ วน
ในยุคปั จจุบนั จะถ่ายทอดผ่านทางสื3 อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื3 อสิ3 งพิมพ์ต่าง ๆ
การส่ งเสริมภูมิปัญญาไทย
สรุ ปได้ดงั นี+
1. ให้ความยกย่องครู ภูมิปัญญาไทย
2. จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย เพื3อเป็ นศูนย์รวมแห่ งการเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน
เช่น พิพิธภัณฑ์ควายไทย จังหวัดสุ พรรณบุรี และพิพิธภัณฑ์พ+ืนบ้านจ่าทวีจงั หวัดพิษณุ โลก
3. จัดตั+งศูนย์แลกเปลี3ยนการเรี ยนรู ้ และเป็ นที3ถ่ายทอดความรู ้ของผูท้ รงภูมิปัญญา
4. จัดตั+งกองทุนส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทย ทั+งภาครัฐและเอกชน
5. ให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ\ ภูมิปัญญาไทย เพื3อเป็ นการพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของชาติ
6. จัดตั+งสถาบันเกี3ยวกับภูมิปัญญาไทย ให้ภูมิปัญญาไทยเป็ นสถาบันของชาติ เพื3อทําหน้าที3ประสานงาน
และเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ให้บุคคล ทัว3 ไปได้มีความรู ้
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติผทู ้ รงภูมิปัญญาทั+งระดับชาติและระดับโลก
ระดับชาติ ประกาศการย่องย่อยเชิดชูเกียรติ เช่น ศิลปิ นแห่ งชาติ คนดีศรี สังคม บุคคลตัวอย่าง ในสาขาอาชีพต่างๆ
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เป็ นต้นนายเปลื+อง ฉายรัศมี ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง(ดนตรี พ+นื บ้าน) ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิลยั
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (ของประเทศไทย)
ระดับโลก โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรตินกั ปราชญ์ไทย ให้เป็ นผูม้ ีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เริ3 มตั+งแต่ พ.ศ. 2505
จนถึงปั จจุบนั ดังนี+
– กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2505)
– เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ (2506)
– พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (2511)
– พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (2524)
– สุ นทรภู่ (2529)
– พระยาอนุมานราชธน (2531)
– กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส (2533)
– กรมหมื3นนราธิ ปพงศ์ประพันธ์ (2534)
– พระมหิ ดลลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก (2535)
– สมเด็จพระศรี นคริ นราบรมราชชนนี (2543)
– กุหลาบสายประดิษฐ์ (2548)
– พระธรรมโกศาจารย์พุทธทาสภิกขุ (2549)
วัฒนธรรมไทย
สังคมไทยเป็ นสังคมที3มีวฒั นธรรมเป็ นของตนเอง ซึ3 งสั3งสมมาเป็ นเวลานานนับพันปี สะท้อนให้เห็นวิถี
ความเป็ นไทย ซึ3 งเป็ นมรดกของบรรพบุรุษจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของไทย ที3มีคุณค่าควรยึดถือเป็ นแนว
ทางปฏิบตั ิสืบทอดกัน มาช้านาน และเป็ นสิ3 งที3แสดงถึงความเป็ นชาติไทย
ความเป็ นมาของวัฒนธรรมไทย
ชาติไทยเป็ นชาติที3มีวฒั นธรรมอันดีงามแต่โบราณ โดยมีที3มาดังนี+
1. วัฒนธรรมไทยที3เรามีการปฏิบตั ิกนั อยู่ ส่ วนหนึ3งเป็ นของคนรุ่ นก่อนๆ หรื อบรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอด
มายัง อนุชนรุ่ นหลัง
2. จากการที3เราได้ติดต่อกับชาติอื3นๆ ที3เกี3ยวข้องด้วย ชนชาติที3มีอธิ พลต่อวัฒนธรรมไทย คือมอญ ขอม อินเดีย จีน
และชาติตะวันตก สําหรับมอญ และขอม 2 ชาติน+ ีรับอธิ พลมาจากอินเดีย สิ3 งใดมีประโยชน์ก็นาํ มาดัดแปลง เป็ น
วัฒนธรรมไทย
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ลักษณะของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทยได้รับการพัฒนามาโดยลําดับ อันเนื3องมาจากอิทธิ พลของสิ3 งแวดล้อมทางสังคม และสิ3 ง
แวดล้อมทางธรรมชาติ และความสามารถของสังคมไทย จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์หล่อรวมกันเป็ นวัฒนธรรม
ซึ3 งลักษณะเฉพาะเป็ นวัฒนธรรมที3มีลกั ษณะเด่นๆ หลายอย่างดังนี+
1. การมีพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ สังคมไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเป็ นที3นบั ถือของชาวไทย
มาตั+งแต่ก่อนสุ โขทัย คนไทยส่ วนใหญ่ นับถือพระพุทธศาสนาถึง 95 % หลักคําสั3งสอนสําคัญของพุทธศาสนาที3
สําคัญคือ สอนให้ละเว้นความชัว3 ทําความดี ทําจิตใจให้บริ สุทธิ\ วถิ ีชีวติ ของคนไทยจะมีพุทธศาสนาเข้ามา
เกี3ยวข้อง เสมอ เช่น การบวช การแต่งงาน การทําบุญขึ+นบ้านใหม่
2. การมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข สังคมไทยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขสื บทอดกันมาแต่โบราณ
จนถึงปั จจุบนั จะเห็นได้จากการถวายความจงรักภักดีในวาระต่างๆ แสดงถึงความยึดมัน3 ในพระองค์ ซึ3 งช่วยเสริ ม
สร้างให้สถาบันพระมหากษัตริ ยม์ ีความสําคัญต่อสังคมเป็ นอย่างยิง3
3. อักษรไทยและภาษาไทย สังคมไทยมีอกั ษรใช้มา นานตั+งแต่สมัยสุ โขทัยโดยได้รับอิทธิ พลจากขอม และ
ได้รับการพัฒนาโดยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชัดเป็ นเอกลักษณ์ที3น่าภูมิใจเพราะ ภาษาถือว่าเป็ นอารยธรรม
ขั+นสู ง
4. ประเพณีไทย เป็ นสิ3 งแสดงถึงวิถีชีวติ ของคนไทยทั+งในอดีตและปั จจุบนั ซึ3 งส่ วนมากเกี3ยวข้องกับ
พระพุทธ ศาสนา อาจมีคติลทั ธิ ศาสนาอื3นผสมอยูด่ ว้ ย ซึ3 งสื บเนื3องมาแต่โบราณ ประเพณี ที3นาํ มาปฎิบตั ิกนั เช่น
ประเพณี การบวช ประเพณี การแต่งงาน
5. วัฒนธรรมทีเ" ป็ นปัจจัยพืน+ ฐานในการดํารงชี วติ อันได้แก่ปัจจัยสี3 คือเครื3 องนุ่งห่มที3อยูอ่ าศัย อาหาร
ยารักษาโรค
5.1 เครื3 องนุ่งห่มและการแต่งกายของคนไทยเปลี3ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการรับวัฒนธรรมการแต่งกาย
ชาวตะวันตกมาใช้มากขึ+น ตั+งแต่สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ส่ วนการแต่กายของผูช้ ายมักง่ายๆ ทั+งในอดีตและ
ปั จจุบนั ส่ วนผูห้ ญิงจะเป็ นไปตามสมัยนิยม
5.2 ที3อยูอ่ าศัยเรื อนไทยเหมาะกับสภาพธรรมชาติของสังคม มีลกั ษณะใต้ถุนสู งไม่มีหอ้ งมากนักรับลมเย็น
ได้ทุกเวลา ป้ องกันแดดฝนได้ดี ปั จจุบนั มีคนนิยมปลูกเรื อนไทยน้อยเพราะราคาสู ง จึงสนใจบ้านแบบตะวันตก
มากกว่า
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5.3 อาหารไทยสมัยก่อนมีลกั ษณะต่าง ๆ เช่นนํ+าพริ ก ปลาร้า ปลาส้ม แกงเลียง รัปทาน 3 มื+อ ปั จจุบนั
คนไทย มักแสวงหาอาหารแปลกๆ ชอบนําอาหารต่างชาติมาปรุ งรับประทาน
5.4 คน ไทยยังนิยมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามโบราณ ถ้าไม่ใช้ยาแผนโบราณก็จะไปซื+ อยาที3ร้านค้า
ตามคํา แนะนําของคนใช้ยา ทําให้สุขภาพพลานามัยไม่คอ่ ยดี ปั จจุบนั คนไทยนิยมรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ตามสถาน พยาบาลมากขึ+น
6. ศิลปกรรมไทย เป็ นวัฒนธรรมที3เกิดจากการเพียรพยายามของมนุษย์ ในการปรุ งแต่งชีวติ ความเป็ นอยู่
ให้ดีข+ ึน ทําสิ3 งแวดล้อมที3อยูอ่ าศัยสวยงาม รวมทั+งเป็ นอาหารใจด้วยวัฒนธรรมในด้านศิลปกรรมมีดงั นี+
วรรณกรรม เป็ นศิลปะการที3แสดงออกในรู ปของตัวหนังสื อ การแต่งความเป็ นเรื3 องราว ทําให้ผอู ้ ่านเกิด
ความรู ้สึกทางอารมณ์แต่ก็แฝงไว้ดว้ ยคติเตือนใจ
ดนตรี เป็ นศิลปเกี3ยวกับการบรรเลงให้เกิดเสี ยงไพเราะ สิ3 งที3ใช้บรรเลง ดีด สี ตี เป่ า อาจแยกเป็ น วงปี3 พาทย์
วงเครื3 องสาย มโหรี ส่ วนดนตรี สากลเริ3 มเข้ามามีอธิ พลสมัยรัชกาลที3 3 การบรรเลงแตรวงเริ3 มสมัยรัชกาลที3 4
ดนตรี สากลที3เห็นชัดในปั จจุบนั เช่น แตรวง และโยธวาทิตเป็ นต้น
จิตกรรม เป็ นศิลปะที3เกี3ยวกับการวาดเขียน ระบายสี ให้เกิดเป็ นภาพ หรื อลวดลายจิตกรรมไทยนิยม
ไม่มีแรเงา เป็ นภาพแบน ๆ ศิลปะคล้าย ๆ ของอินเดีย ลังกา ดังจะพบได้จากผนังโบสถ์ มักเป็ นเรื3 องราวเกี3ยว
กับพระพุทธศาสนา
ประติมากรรม เป็ นงานสร้างสรรค์เกี3ยวกับการปั+ น แกะสลัก หล่อ ทุบ ตี เคาะให้เกิด รู ปร่ าง ได้แก่
พระพุทธรู ป ปติมากรรมเพื3อการตกแต่ง ได้แก่ช่อฟ้ า บัวปลายเสา
สถาปัตยกรรม เป็ นศิลปะการออกแบบก่อสร้าง เช่น ปราสาทราชวัง วัด โบสถ์ วิหาร
7. จรรยามารยาทและจิตใจของคนไทย คนไทยมีลกั ษณะสุ ภาพอ่อนน้อม ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
มีการแสดงความเคารพแตกต่างไปจากสังคมอื3น ๆ เช่นการยิม+ การทักทาย การไหว้การถวายความเคารพ
ด้านจิตใจ คนไทยได้รับอธิ พลจากพระพุทธศาสนา ทําให้คนไทยมีความเอื+อเฟื+ อเพื3อแผ่ มีความ
โอมอ้อมอารี ต่อคนทัว3 ไป เคารพผูอ้ าวุโส
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เนือ+ หาของวัฒนธรรม
ในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลได้จดั ตั+งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติข+ ึนและได้แบ่งเนื+ อหาของ
วัฒนธรรมไทยออกเป็ น 5 สาขา คือ
1. สาขาศิลปกรรม (The Arts) ได้แก่ภาษา วรรณกรรม การละคร นาฎศิลป์ ดนตรี จิตรกรรม
สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และศิลปการแสดงอื3น ๆ
2. สาขามนุษย์ ศาสตร์ (Humanities) ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
กฎหมาย การปกครอง ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา เป็ นต้น
3. สาขาการช่ างฝี มือ (Practical Craft) ได้แก่ การเย็บปั กถักร้อย การแกะสลัก การทอ การจักสาน
การทําเครื3 องถม เครื3 องเงิน เครื3 องทอง
4. สาขากีฬานันทนาการ (Sports and Receration) ได้แก่ มวยไทย กระบี3 กระบอง ตระกร้อ
การละเล่นพื+นเมือง เป็ นต้น
ความสํ าคัญของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็ นสิ3 งที3มีอธิ พลต่อความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ เป็ นวิถีชีวติ และเครื3 องยึดเหนี3ยวให้คนไทย
มีความสมานฉันท์ วัฒนธรรมไทยจึงมีความสําคัญต่อสังคมไทยดังนี+
1. เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
2. สร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ประเทศ
3. ส่ งเสริ มความรักความสามัคคีความเป็ นหนึ3งเดียวกัน
4. เป็ นความภาคภูมิใจ
5. เป็ นวิถีการดําเนินชี วติ ของคนไทย
6. เป็ นการสนองตอบความต้องการในด้านต่าง ๆ
อิทธิ พลของวัฒนธรรมต่างชาติที3มีต่อสังคมไทย
วัฒนธรรมเป็ นสิ3 งที3ไม่มนั3 คงที3หรื อใช้เฉพาะในสังคมหนึ3งเท่านั+น ในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการขนส่ งคมนาคม ทําให้การเผยแพร่ วฒั นธรรมกระทําได้รวดเร็ วยิง3 ขึ+นกระบวนการนี+เรี ยกว่า การเผยแพร่
วัฒนธรรมกระทําได้รวดเร็ วยิง3 ขึ+นกระบวนการนี+เรี ยกว่า การเผยแพร่ หรื อการกระจายทางวัฒนธรรม
(Cultural Diffusion)
หลังการปฏิบตั ิอุตสาหกรรมในยุโรป ทําให้ชนชาติเหล่านั+นแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในทวีปเอเชีย
ด้วยแล้ว สังคมไทยก็ตกเป็ นเป้ าหมายของกลุ่มชาวยุโรป โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั3งเศส และอธิ พลของวัฒนธรรม
ตะวันตกก็ยงั คงต่อเนื3 องมาจนถึงปั จจุบนั ด้วยสาเหตุต่อไปนี+
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1. ความเจริ ญทางด้านการคมนาคมขนส่ ง ทําให้การเดิน ทางสะดวกการเผยแพร่ วฒั นธรรมจะเร็ วขึ+น
2. อิทธิ พลจากสื3 อมวลชนต่าง ๆ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสื อ และสิ3 งพิมพ์อื3น ๆ
3. การเผยแพร่ วฒั นธรรมโดยตรง คือ ประเทศต่าง ๆ ส่ งคนเข้ามาเผยแพร่ หรื อจากการออกไปศึกษา
เล่าเรี ยน เมื3อกลับมาแล้วก็นาํ วัฒนธรรมนั+นมาเผยแพร่
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่ างชาติในสั งคม แยกเป็ นด้ านต่ าง ๆ นี+
1. ทางการศึกษา วัฒนธรรมขอมอินเดีย เข้ามามีอธิ พลในสมัยสุ โขทัยและกรุ งศรี อยุธยา
– ภาษาตะวันตก เริ3 มเข้าสมัยรัชกาลที3 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมื3อร้อยเอกเจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษ
คิดตัวพิมพ์ภาษาไทยได้สาํ เร็ จ
– รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการปฎิรูปการศึกษาและสังคมมีการตั+ง
กระทรวงธรรมการ เริ3 มมีการจัดการศึกษาแบบตะวันตกตั+งแต่น+ นั มา
– ปั จจุบนั ระบบการศึกษาของไทยยึดหลักแนวทางจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั+งทางด้านปรัชญา
การศึกษา เนื+อหา และกระบวนการเรี ยนการสอน ส่ วนวิทยาการสมัยใหม่ ในวงการศึกษาของไทยรับมาจาก
ตะวันตกเป็ นส่ วนใหญ่
2. ทางการเมือง
– สมัยสุ โขทัยการปกครองเป็ นแบบพ่อปกครองลูก
– สมัยกรุ งศรี อยุธยา รับอธิ พลจากขอมและอินเดีย เป็ นแบบลัทธิ เทวราช กษัตริ ย ์ เป็ นสมมติเทพ
(ข้ากับเจ้า บ่าวกับนาย)
– สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในสมัยรัชกาลที3 5 เริ3 มมีสภาที3ปรึ กษา นับเป็ นการเริ3 มเข้าสู่ ระบอบประชาธิ ปไตย
จนกระทัง3 ปี พ.ศ. 2575 จึงเป็ นประชาธิ ปไตยโดยแท้จริ ง ซึ3 งได้รับอธิ พลจากประเทศในยุโรป
3. ทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเป็ นแบบเสรี นิยม หรื อทุนนิยม ได้รับอธิ พลจากตะวันตกมาที3สุด
4. ทางสังคมและวัฒนธรรม อิทธิ พลจากต่างชาติทาํ ให้วถิ ีชีวติ คนไทยเปลี3ยนแปลงไป ความเอื+อเฟื+ อ
เผือ3 แผ่ เห็นอกเห็นใจมีความอบอุ่นน้อยลง มีการชิงดีชิงเด่น ความสัมพันธ์เปลี3ยนเป็ นแบบทุติยภูมิ
วัฒนธรรมอินเดียทีม" ีอทิ ธิพลต่ อวัฒนธรรมไทย
โกนจุก

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ไหว้พระภูมิ

1. การเมืองการปกครอง กษัตริ ยเ์ ป็ นเทวราชตามศาสนาพราหมณ์เกิดระบบเจ้าขุนมูลนายส่ วนประมวล
กฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ ของอินเดียนั+นเป็ นที3มาของกฎหมายตราสามดวงในประเทศไทยและกฎมณเฑียร
บาล
2. ศาสนา ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาทําให้เกิดประเพณี ต่าง ๆ มากมาย เช่น
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โกนจุก หลักทศพิธราชธรรม
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3. ภาษาและวรรณกรรม รับภาษาบาลีและสันสกฤต เพื3อให้เกิดความเจริ ญงอกงามทางภาษา แต่ไม่ใช่
คําพูด ไม่มีอธิ พลเหมือนภาษาตะวันตก วรรณกรรมคือมหากาพย์รามายณะมหาภารตยุทธ และพระไตรปิ ฎก
4. ศิลปกรรม ส่ วนใหญ่เกี3ยวกับศาสนา ได้แก่ การสร้างสถูป เจดีย ์ วิหาร พระพุทธรู ป จิตรกรรมฝาผนัง
ท่าร่ ายรํ3าต่าง ๆ
วัฒนธรรมจีนทีม" ีอธิพลต่ อวัฒนธรรมไทย
จีนเข้ามาสมัยกรุ งสุ โขทัยและกรุ งศรี อยุธยาโดยเข้ามาค้าขาย ในสมัยกรุ งธนบุรีและกรุ งรัตนโกสิ นทร์
เข้ามาทํามาหากิน ทําให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับจีนจนกลายเป็ นวัฒนธรรมไทยอิทธิ พลวัฒนธรรม
จีนต่อวัฒนธรรมไทยได้แก่
1. ความเชื" อทางศาสนา เป็ นการผสมผสาน การบูชาบรรพบุรุษ การนับถือเจ้า ส่ วนการไหว้พระจันทร์ เทศกาลกิน
เจ ชาวไทยเชื+อสายจีนรุ่ นใหม่ยอมรับวัฒนธรรมเดิมของจีนน้อยลงทุกที
2. ด้ านศิลปกรรม เครื3 องชามสังคโลกเข้ามาในสมัยสุ โขทัย
3. ด้ านวรรณกรรม การแปลวรรณกรรมจีนเป็ นภาษาไทยเริ3 มขึ+นในสมัยรัชกาลที31 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ได้แก่ สามก๊ก อํานวยการแปลโดย เจ้าพระยาคลัง (หน) กลายเป็ นเพชรนํ+างามแห่งวรรณคดีไทย
4. วัฒนธรรมอื"น ๆ มีอาหารจีน และ “ขนมจันอับ” ที3กลายเป็ นขนมที3มีบทบาทในวัฒนธรรมไทยใช้ในพิธี
ก๋ วยเตีoยวก็กลายมาเป็ นอาหารหลักของไทย นอกจากนี+ยงั มีขา้ วต้มกุ๊ย ผัดซี อaิว และซาลาเปา เป็ นต้น
วัฒนธรรมชาตินิยมตะวันตกทีม" ีอทิ ธิพลต่ อวัฒนธรรมไทย
โปรตุเกส เป็ นชาติตะวันตกชาติแรกที3เข้ามาในสมัยสมเด็จพระรามาธิ บดีที3 2 นําวัฒนธรรมการทําปื นไฟ
การสร้างป้ อมต่อต้านปื นไฟ ยุทธวิธีทางการทหาร การทําขี+ผ+ งึ รักษาแผล การทําขนมฝอยทอง ขนมฝรั3ง
เป็ นอาหารอาสาสมัยพระชัยราชาธิ ราช รบกับพม่า 120 คน
ฮอลันดา เข้ามาในราชสํานักสมัยพระเอก เข้ามาสมัยในสมัยพระนเรศวรมหาราช อาคารที3ฮอลัดดาสร้าง ไทย
เรี ยกว่า “ตึกวิลนั ดา” นําอาวุธปื นมาขาย รวมทั+งเครื3 องแก้ว กล้องยาสู บ เครื3 องเพชรเครื3 องพลอย ในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงพอพระทัยแว่นตา และกล้องส่ องทางไกลจากฮอลันดา
อังกฤษ เข้ามาในราชสํานักสมัยพระเอกาทศรถ มุ่งทางด้านการค้า แต่สู้ฮอลันดาไม่ได้ เช่น ยอร์ ช ไวท์
มีตาํ แหน่งเป็ นออกหลวงวิชิตสาคร ส่ วน แซมมวล ไวท์ ได้เป็ นนายท่าเมืองมะริ ด
ฝรั"งเศส เข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราช เพื3อเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ คณะบาทหลวงได้นาํ ความรู ้ดา้ น
การแพทย์ การศึกษา การทหาร ดาราศาสตร์ การวางท่อประปา การสร้างหอดูดาวที3ลพบุรีและอื3น ๆ อีกหลายแห่ง
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ความสัมพันธ์กบั ชาติตะวันตกลดลง และหยุดชะงักไป
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับปรุ งประเทศตามแบบตะวันตกโดยมีการเปิ ด
สัมพันธ์ทางการทูต เพราะตระหนักถึงภยันตรายที3หลีกเลี3ยงไม่ได้ เป็ นการป้ องกันการแทรกแซงภายใน
วัฒนธรรมตะวันตกจึงเริ3 มผสมผสานจนเป็ นที3ยอมรับและเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี+
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1. การเมืองการปกครอง รับเอาประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม เข้ามาในประเทศ เพราะมีพระบรมวงศ์ศานุ วงศ์
ไปเรี ยนต่างประเทศ มีการปฎิรูปการปกครองแบบชาติตะวันตก ตั+งกระทรวง 12 กระทรวง
2. เศรษฐกิจ ยกเลิกระบบไพร่ เลิกทาส ใช้เงินตราเป็ นตัวกลางในการซื+ อขาย ตั+งธนาคารแห่งแรก คือ
บุคคลัภย์ (Book Club) ต่อมาคือธนาคารไทยพาณิ ชย์
3. ด้ านสั งคม เลิกระบบหมอบคลาน มาเป็ นแสดงความเคารพ ให้นง3ั เก้าอี+แทนเปลี3ยนแปลงการแต่งกาย
จัดการศึกษาเป็ นระบบโรงเรี ยน ต่อมาในสมัยรัชกาลที3 6 ได้ออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464
การศึกษาขยายถึงระดับมหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัตินามสกุล และคํานําหน้าชื3อ นาย นาง นางสาว เด็กหญิง
เด็กชาย
สรุ ปได้วา่ คนไทยมีวฒั นธรรมที3เป็ นของตนเองมาตั+งแต่สุโขทัย ซึ3 งแสดงออกถึงความเป็ นชาติที3มีความรัก ความ
สามัคคีและสงบสุ ข อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมไทยก็เหมือนวัฒนธรรมของชนชาติอื3นที3เป็ นวัฒนธรรม
แบบผสมผสาน คือ
1. มีวฒั นธรรมดังเดิมเป็ นของตนเอง
2. รับเอาวัฒนธรรมอื3นจากภายนอกที3ได้ติดต่อสัมพันธ์กนั มาผสมผสานให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
เอกลักษณ์ ของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์เป็ นลักษณะเด่นของสังคมที3เห็นได้ชดั ซึ3 งแตกต่างไปจากสังคมอื3น เพราะเกิดจากการสั3งสม
ของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี มาเป็ นเวลาช้านาน เอกลักษณ์ไทยจึงเป็ นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ
ของชนชาวไทยทุกคนในการมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ภาษา ศิลปกรรม อาหาร การแต่งกาย เป็ นของ
ตนเอง คนไทยทุกคนจึงต้องช่วยกันอนุ รักษ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาเอกลักษณ์ไทยให้อยูค่ ู่กบั สังคมไทยตลอดไป
ความหมายของเอกลักษณ์ ไทย
เอกลักษณ์คือ ลักษณะที3เด่นชัดของสังคมใดสังคมหนึ3ง ซึ3 งลักษณะเหมือนกัน หรื อร่ วมกันของสังคมนั+น ๆ
ที3เห็นได้ชดั เจนว่าแตกต่างจากลักษณะของสังคมอื3น
เอกลักษณ์ไทยจึงหมายถึง ลักษณะของความเป็ นไทยที3ดูแล้วแตกต่างจากลักษณะสังคมของชนชาติอื3น
มีความแตกต่าง ซึ3 งอาจมองได้จากรู ปลักษณะ การประพฤติปฎิบตั ิ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี ฯลฯ สังเกตได้วา่ ลักษณะเด่นของความเป็ นไทยนั+นไม่วา่ จะอยูท่ ี3ใด ก็สามารถแยกออกจาก
ชนชาติอื3นได้ นอกจากภาษาพูดแล้ว ความยิม+ แย้มแจ่มใสก็เป็ นลักษณะเด่นอย่างหนึ3งของสังคมไทย จนชาว
ตะวันตกขนานนามว่า “สยามเมืองยิม+ ”
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เอกลักษณ์ เด่ นของวัฒนธรรมไทยพอสรุ ปได้ ดังนี+
จุดเด่ นของวัฒนธรรมไทย
– เป็ นวัฒนธรรมที3มีพ+ืนฐานมาจากเกษตรกรรมเป็ น “วัฒนธรรมเกษตร” เช่น มีการช่วยเหลือกัน เรี ยกว่า
การลงแขกเกี3ยวข้าว การแห่ นางแมวเพื3อขอฝน การทําขวัญข้าว ไหว้แม่โพสพ
– เป็ นสังคมที3มีความสนุกสนาน การทํางานจะเป็ นไปพร้อมกับความรื3 นเริ ง เช่น เมื3อเกี3ยวข้าวจะร้องเพลง
ไปด้วย “เกี3ยวเถอะนะแม่เกี3ยวชะชะเกี3ยวเถอะนะแม่เกี3ยว อย่ามัวแลเหลียว เดีoยวเคียวจะเกี3ยวก้อยเอย”
– เป็ นสังคมที3เทิดทูลพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยความจงรักภักดี
– นับถือพระพุทธศาสนา เป็ นสังคมชาวพุทธ มีพุทธศาสนิกชนให้ความสําคัญ
– มีน+ าํ ใจของความเป็ นไทย พึ3งพาอาศัยกัน รักความสงบ
– ชอบเรื3 องการทําบุญ สร้างกุศล และช่วยงานบุญกุศล
เอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมไทย
ผีตาโขน

บุญบั+งไฟ

แห่ปราสาทผึ+ง

แห่นางแมว
ประเพณี ไทย

– ภาษาไทย ตัวอักษรไทย ซึ3 งนับว่าเป็ นอารยธรรมขั+นสู ง
– อาหารไทย เช่นนํ+าพริ กปลาทู หรื อต้มยํากุง้ ที3เป็ นที3รู้จกั และโด่งดังไปทัว3 โลก
– สมุนไพรไทย แม้แต่ต่างชาติก็ให้ความสนใจ เช่น ว่านหางจระเข้ กระชายดํา กราวเครื อ
– ฉายาสยามเมืองยิม+ ซึ3 งแสดงถึงความยิม+ แย้มแจ่มใส มีอธั ยาศัย ซึ3 งหายากในชนชาติอื3น
– มารยาทไทย เช่นการไหว้ เป็ นที3รู้จกั ของคนทัว3 โลก การมีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้ าวุโส รู ้จกั กาลเทศะ
– ประเพณี ไทย เช่น ผีตาโขน บุญบั+งไฟ การแห่ปราสาทผึ+ง แห่นางแมว
– การแสดงแบบไทย เช่นลิเก โขน รําวง
– ดนตรี ไทย เช่นระนาด ปี3 ขลุ่ย อังกะลุง
– การละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผ้า ลําตัด
– สิ3 งก่อสร้างเช่นเรื อไทย
– เพลงไทย เช่นเพลงไทย(เพลงไทยเดิม) เพลงลูกทุ่ง
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เอกลักษณ์ ทสี" ํ าคัญของสั งคมไทย
เอกลักษณ์ของสังคมไทย เป็ นสิ3 งที3แสดงถึงความเป็ นไทยที3บรรพบุรุษได้สั3งสม สื บทอดโดยมอบเป็ น
มรดกให้แก่อนุชนรุ่ นหลังไว้ได้เป็ นความภาคภูมิใจในความเป็ นชาติ ซึ3 งเอกลักษณ์น+ ี นับว่าเป็ นสิ3 งที3ดี คนไทย
ควรนํามาปฏิบตั ิและสื บสานต่อไป
เอกลักษณ์ ทดี" ีและควรสื บสานในสั งคมไทย
1. เป็ นสั งคมที"มีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข สถาบันพระมหากษัตริ ยน์ บั ว่าเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทยทั+งชาติ กษัตริ ยไ์ ทยโบราณ จนถึงปั จจุบนั ทรงเป็ น ผูน้ าํ ประเทศให้พน้ ภัย ทํานุบาํ รุ ง ประเทศชาติ
ให้รุ่งเรื อง
2. สั งคมไทยเป็ นสั งคมเกษตรกรรม ซึ3 งเป็ นอาชีพ หลักมาแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทําให้คนไทยมีความผูกพันกับ
ธรรมชาติ มีความอดทน การร่ วมมือร่ วมใจ รู ้จกั บุญคุณของธรรมชาติและบุญคุณของแผ่นดิน
3. ครอบครัว เป็ นเอกลักษณ์ของสังคมที3มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้ น มีความผูกพันเคารพในระบบอาวุโส
ทําให้คนไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู ้จกั กาลเทศะ
4. ศาสนา สังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็ นเครื3 องยึดเหนี3ยวจิตใจมาแต่อดีต และเป็ นศาสนาที3คนไทย
นับถือ กันมากที3สุด หลักธรรมคําสั3งสอนของพุทธศาสนา สอนให้คนไทยยึดถือทางสายกลาง เชื3อในเรื3 องบาป
บุญ คุณโทษ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนามีความเป็ นวิทยาศาสตร์ แม้แต่ชาวต่างชาติก็หนั มานับถือ
และบวชในพระพุทธศาสนากันมาก
5. ภาษา เริ3 มกันมาแต่สมัยสุ โขทัย โดยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ทําให้คนไทยมีภาษาไทยใช้
เป็ นเอกลักษณ์คนไทยจึงควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื3อสื บทอดให้ลูกหลานต่อไป
6. รักอิสระ หรื ออาจใช้คาํ ว่า ความเป็ นไท ไม่ข+ ึนกับใคร แสดงความเป็ นเอกราช ซึ3 งเป็ นสิ3 งสําคัญ
ทีควรดํารงไว้
7. ศิลปกรรม คือ ผลงานที3ช่างฝี มือไทยหรื อศิลปิ นไทยได้สร้างสมไว้จากความรู ้สึกนึ กคิดหรื อจินตนาการ
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทดังนี+
7.1 จิตรกรรม (Painting)
จิตกรรมไทย หมายถึง ภาพที3แสดงถึงเรื3 องราว ตลอดไปถึงการเขียนภาพลวดลายประดับตกแต่ง
ในงานช่างต่าง ๆ ซึ3 งเป็ นศิลปกรรมชั+นสู ง และเพื3อให้เกิดความสวยงามในศิลปะตามคติของชาติ
7.2 ประติมากรรมไทย (Sculpture)
งานประติมากรรมไทย หมายถึง งานปั+ น และงานแกะสลัก ที3ตอ้ งนํามาทําการหล่ออีกทีหนึ3ง
ซึ3 งเป็ นงานฝี มือ โดยมากมักจะเป็ นการปั+ นเกี3ยวกับพระพุทธรู ป มีต+ งั แต่ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ เครื3 องใช้
และเครื3 องประดับต่าง ๆ
7.3 สถาบัตยกรรม คือ อาคารสิ3 งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคาร ตึก บ้านเรื อน พระมหาราชวัง
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ตลอดจนอนุสาวรี ยใ์ หญ่ ๆ พีรามิด สถูป เจดีย ์ วิหาร ปราสาท พระปรางค์ มณฑป อุโบสถ ดังนั+นจะเห็นได้วา่
งานสถาปั ตยกรรมมักควบคู่ไปกับงานประติมากรรม ซึ3 งทําให้ส3ิ งก่อสร้างดูสวยงาม อ่อนช้อย
7.4 วรรณกรรม (Literature)
วรรณกรรม คือ หนังสื อทั+งประเภทร้อยกรอง(โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน) และร้อยแก้ว คือ
เรี ยงความธรรมดา รวมถึงการจดจําเรื3 องราวต่าง ๆ เช่น นิ ทาน ตํานานด้วยวรรณกรรมที3เป็ นอมตะ เช่น
พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน
7.5 นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ (Music and Dramatic)
นาฎศิลป์ และดนตรี หรือคีตกรรม คือ ดนตรี ทุกประเภท รวมทั+งการร่ ายรํา ระบําต่าง ๆ เช่น
โขน ลิเก ละครรํา รําไทย การแสดงต่าง ๆ เป็ นต้น
การอนุรักษ์ และการพัฒนาเอกลักษณ์ ของสั งคมไทย เอกลักษณ์ของไทยเป็ นสิ3 งที3บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และ
สั3งสมมานานจนเป็ นมรดกมาสู่ อนุชนรุ่ นหลัง และเป็ นส่ วนหนึ3งของวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมไทย คนไทยทุก
คนจึงมีหน้าที3ร่วมกันที3ตอ้ งช่วยกันอนุ รักษ์ สื บสานเพื3อดํารงไว้ให้เป็ นมรดกของชาติสืบไป
ดังนั+นองค์ประกอบของภาคเอกชน จึงควรร่ วมมือกันโดยแบ่งเป็ นระดับดังนี+
1. ระดับชาติ องค์การของรัฐมีหน้าที3รับผิดชอบต่องานเอกลักษณ์ของชาติโดยตรงต้องกําหนดนโยบาย
ให้การสนับสนุน ส่ งเสริ มเอาจริ งเอาจัง รวมทั+งสื3 อมวลชนต้องเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญในเอกลักษณ์ของชาติ เพราะเป็ นหน้าที3ของทุกคน
2. ระดับท้ องถิ"น องค์กรในท้องถิ3นต้องส่ งเสริ มประชาชนให้เห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย โดยช่วยกัน
คิดค้น เผยแพร่ นําภูมิปัญญาของท้องถิ3นออกมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ อีกทั+งยอย่องผูท้ รงภูมิปัญญา หรื อปราชญ์
ท้องถิ3น เพื3อเป็ นแบบอย่างที3ดี นอกจากนี+ยงั เป็ นการประชาสัมพันธ์ทอ้ งถิ3นตนด้วย
3. ระดับบุคคล บุคลากรทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นของหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน แม้แต่ผทู ้ ี3ทาํ งานส่ วนตัว
สมารถช่วยกันสอดส่ องดูแลถาวรวัตถุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม ฯลฯ ซึ3 งเป็ นสมบัติของชาติ
ไม่ให้ถูกทําลาย เป็ นหูเป็ นตาให้เจ้าหน้าที3 รวมทังพฤติกรรมเป็ นแบบอย่างที3ดี ใช้ของไทย ส่ งเสริ มของไทย และ
ส่ งเสริ มชาวต่างชาติให้ใช้ของไทย ก็นบั ว่าได้ช่วยอนุ รักษ์เอกลักษณ์ไทยแล้ว
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