
วัฒนธรรม 
 

๑. ความหมายของวัฒนธรรม 

 

คําวา “วัฒนธรรม” มีใชเปนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยปรากฏเปน

หลักฐานในการประกาศใชพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งการบัญญัติคําวา 

“วัฒนธรรม” ข้ึนใชนี้ มีความมุงหมายเพื่อจะใหเปนคําเทียบกับคําวา “Culture” ในภาษาอังกฤษ อีกนัย

หน่ึงคือ คําวา “วัฒนธรรม” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Culture” ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา 

“Colere”  

 

สําหรับคําวา “วัฒนธรรม” ที่เปนคําภาษาไทยน้ัน มีรากศัพทมาจากภาษาบาลีผสมภาษา

สันสกฤต กลาวคือ คําวา “วัฒนธรรม” แยกออกไดเปน ๒ คํา คือ (๑) วฑฺฒน ซึ่งเปนภาษาบาลี แปลวา 

ความเจริญ ความงอกงาม และ (๒) ธฺรม ซึ่งเปนภาษาสันสกฤต แปลวา คุณความดี (นอกจากนี้ ในภาษา

บาลียังเขียนไดวา ธมฺม) ซึ่งเมื่อนําท้ัง ๒ คํามารวมกันจึงมีความหมายวา “คุณความดีที่ทําใหเจริญ ที่ทํา

ใหงอกงาม” (ประยงค สุวรรณบุบผา, ๒๕๓๗: ๑๗๓) 

 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ (๒๕๓๙: ๗๕๗) นิยามวา “วัฒนธรรม 

คือ ส่ิงท่ีทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ และวิถีชีวิตของหมูคณะ” 

 

พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ไดบัญญัติให “วัฒนธรรม หมายความวา 

ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ 

และศีลธรรม อันดีของประชาชน” (มาตรา ๔) นอกจากนี้ ไดมีการบัญญัติถึงวัฒนธรรมซึ่งบุคคลจะตอง

ปฏิบัติตาม ความวา “บุคคลทุกคนมีหนาท่ีปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาติ และตองผดุงสงเสริมความ

เจริญกาวหนาของชาติ โดยรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมตามประเพณีอันดีงาม และชวยกันปรับปรุงทํานุบํารุงให

ดียิ่งข้ึนตามกาลสมยั” (มาตรา ๕)  

 

นอกจากน้ี ในมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติวา “วัฒนธรรมซึ่งบุคคลจักตอง

ปฏิบัติตาม นอกจากจะไดกําหนด ไวโดยพระราชบัญญัติแลว ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาไดในกรณี

ดังตอไปนี้ 

๑. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกาย จรรยาและมารยาท ในท่ีสาธารณสถานหรือที่

ปรากฏแกสาธารณชน 

๒. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติตอ บานเรือน 

๓. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการประพฤติตนอันเปนทางนํามา ซึ่งเกียรติของชาติไทย และ

พระพุทธศาสนา 
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๔. ความมีสมรรถภาพและมารยาทเกี่ยวกับวิธีดําเนินงานอาชีพ 

๕. ความเจริญงอกงามแหงจิตใจและศีลธรรมของประชาชน 

๖. ความเจริญกาวหนาในทางวรรณกรรมและศิลปกรรม 

๗. ความนิยมไทย” 

 

พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๒: ๔๕ - ๔๘) บุคคลผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมระดับ

โลก ประจําปพุทธศักราช ๒๕๓๑ ขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) ไดใหนิยามวา “วัฒนธรรม” คือ  

 

คือ ส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสรางข้ึน เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแหงชีวิต

ของสวนรวม ถายทอดกันได เอาอยางกันได  

 

คือ ผลิตผลของสวนรวมท่ีมนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอนสืบตอเปนประเพณีกันมา 

 

คือความรูสึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการกระทําใดๆ ของมนุษยใน 

สวนรวมลงรูปเปนพิมพเดียวกัน และสําแดงออกมาใหปรากฏเปนภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ

ประเพณี เปนตน  

 

คือ มรดกแหงสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม เปนผลิตผลของสวนรวมท่ีมนุษย

ไดเรียนรูมาจากคนแตกอนสืบตอเปนประเพณีกันมา 

นอกจากนี้ พระยาอนุมานราชธน ไดอธิบายถึงเนื้อหา ประเภทของวัฒนธรรม ลักษณะความเจริญ

แหงวัฒนธรรม ระยะแหงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และเหตุแหงความเจริญทางวัฒนธรรม สรุปได

ดังนี้ 

 

• ประเภทของวัฒนธรรม  

 

พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๒: ๕๐)ไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 

 

๑. วัฒนธรรมทางวัตถุ เปนเรื่องเกี่ยวกับสุขกายเพื่อใหไดอยูดีกินดีมีความสะดวกสบายในการครองชีพ 

ไดแกส่ิงความจําเปนเบ้ืองตนในชีวิต ๔ อยางและส่ิงอื่นๆ เชน เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ 

ตลอดจนเครื่องอาวุธยุทโธปกรณเครื่องปองกันตัว 

 

๒. วัฒนธรรมทางจิตใจ เปนส่ิงท่ีทําใหปญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ไดแก การศึกษา วิชา

ความรูอันบํารุงความคิดทางปญญา ศาสนา จรรยา ศิลปะ และวรรณคดี กฎหมายและระเบียบประเพณี 

ซึ่งสงเสริมความรูสึกทางจิตใจใหงอกงามหรือสบายใจ   
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• ลักษณะความเจริญแหงวัฒนธรรม 

 

พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๒: ๕๓) ไดอธิบายลักษณะความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมไวดังนี้ 

๑. ตองมีการสั่งสม และการสืบตอ ตกทอดกันไปไมขาดตอนมีมรดกแหงสังคมอันเกิดจากผลิตผลของ

สังคมท่ีสรางสมไว  

๒. ตองมีแปลกมีใหมมาเพิ่มเติมของเดิมใหเขากันได 

๓. ตองสงเสริมเพื่อใหแพรหลายไปในหมูของตนและตลอดไปถึงชนหมูอื่นดวย 

๔. ตองปรับปรุงและแกไขใหเหมาะกับสภาพแวดลอม และสภาพของเหตุการณ 

 

• การท่ีวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปไดน้ันมี ๔ ระยะ คือ 

๑. เปลี่ยนไปเล็กนอย 

๒ . เกิดจากคนพบส่ิงใหมๆ ( Discovery) หรือประดิษฐ ส่ิงใหมๆ  ข้ึน (Invention) สภาพภาวะ

เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมจึงเปลี่ยนไป  

๓. มีคูแขงข้ึน เชน เกวียนไปไมได รถไปได 

๔. การยืมวัฒนธรรมอื่นเขามา (Cultural Borrowing) 

 

• เหตุแหงความเจริญทางวัฒนธรรม 

๑. การสะสม ตองรับมรดกที่บรรพบุรุษมอบไวให 

๒. การปรับปรุง ถาหมดสมัยแลวก็ตองเก็บไวในพิพิธภัณฑ ส่ิงท่ีเปนมาในอดีต (ทั้งฝายนามธรรมดวย) ที่

ใชไดก็ปรับปรุงใหเขากับสมัยปจจุบัน 

๓. การถายทอด ตองสืบตอใหคนรุนหลัง ตองเผยแพรส่ังสอนกัน การจะทําใหวัฒนธรรมเจริญยั่งยืนน้ัน

เราตองรักษาวัฒนธรรมมรดกตกทอดและปรับปรุงอดีตใหเหมาะสมกับปจจุบัน 

 

๒.  ความหมายของประเพณี 

 

คําวาประเพณีสามารถนิยามไดดังนี้  

 

๑. ประเพณี มีความหมายรวมถึง แบบความเชื่อ ความคิด การกระทํา คานิยม ทัศนคติ ศีลธรรม 

จารีต ระเบียบ แบบแผน และวิธีการกระทําส่ิงตาง ๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสตาง ๆ ที่

กระทํากันมาแตใน อดีต ลักษณะสําคัญของประเพณี คือ เปนส่ิงที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเปน

แบบอยางความคิด หรือการ กระทําท่ีสืบตอกันมา และยังมีอิทธิพลอยูในปจจุบัน 

 

๒. ประเพณีเกิดจากความเชื่อในส่ิงท่ีมีอํานาจเหนือมนุษย เชน อํานาจของดินฟาอากาศ และ

เหตุการณที่เกิดข้ึน โดยไมทราบสาเหตุตาง ๆ ฉะน้ัน ประเพณี คือ ความประพฤติของคนสวนรวมท่ีถือกัน

เปนธรรมเนียม หรือ เปนระเบียบแบบแผน และสืบตอกันมาจนเปนพิมพเดียวกัน และยังคงอยูไดก็เพราะมี

ส่ิงใหมเขามาชวยเสริม สรางส่ิงเกาอยูเสมอ และกลมกลืนเขากันไดดี 
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๓. ประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นวาดีกวา ถูกตองกวา หรือเปนท่ียอมรับของ

คนสวนใหญใน สังคมและมีการปฏิบัติสืบตอกันมา  

 

๔. ประเพณี คือ ความประพฤติที่สืบตอกันมาจนเปนท่ียอมรับของคนสวนใหญในหมูคณะ เปน

นิสัยสังคม ซึ่ง เกิดข้ึนจากการท่ีตองเอาอยางบุคคลอื่น ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตน หากจะกลาวถึงประเพณีไทยก็

หมายถึง นิสัยสังคม ของคนไทยซึ่งไดรับมรดกตกทอดมาแตดั้งเดิมและมองเห็นไดในทุกภาคของไทย  

 

๕. ประเพณี เปนเรื่องของความประพฤติของกลุมชน ยึดถือเปนแบบแผนสืบตอกันมานาน ถาใคร

ประพฤตินอก แบบ ถือเปนการผิดประเพณี เปนการแสดงถึงเอกลักษณของชาติอีกอยางหน่ึง โดยเนื้อหา

สาระแลว ประเพณี กับวัฒนธรรมเปนส่ิงที่กลุมชนในสังคมรวมกันสรางข้ึน แตประเพณีเปนวัฒนธรรมท่ีมี

เง่ือนไขท่ีคอนขาง ชัดเจน กลาวคือเปนส่ิงท่ีสังคมสรางข้ึนเปนมรดก คนรุนหลังจะตองรับไว และปรับปรุง

แกไขใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งมีการเผยแพรแกคนในสังคมอื่น ๆ ดวย  

 

 โดยทั่วไปประเพณีสามารถแบงตามลักษณะของความเขมงวดในการที่จะตองปฏิบัติตาม เปน ๓ 

แบบดวยกัน คือ    

 

๑. จารีตประเพณี หรือ กฎศีลธรรม (Mores) คือ ประเพณีที่สังคมถือวาถาใครฝาฝนงดเวนไม 

กระทําตามถือ วาเปนความผิด จารีตประเพณีเกี่ยวของกับศีลธรรมของคนสวนรวมในสังคมไทย เชน การ

แสดงความ กตัญูตอผูมีพระคุณ เปนตน  

 

จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรมของแตละแหงยอมไมเหมือนกัน เพราะมีคานิยม (Value) ที่ยึดถือ

ตาง กัน ดังนั้น ถาบุคคลใดนําจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นวาดีหรือเลวกวาตนก็เปน

การ เปรียบเทียบท่ีไมถูกตอง เพราะสภาพหรือส่ิงแวดลอม ตลอดจนความเช่ือตาง ๆ ยอมตางกันไป เชน 

เรา เคารพผูที่อาวุโสกวา แตชาวอเมริกันรักความเทาเทียมกัน  

 

๒. ขนบประเพณี (Institution) บางครั้งเรียกวาระเบียบประเพณี หมายถึงประเพณีที่สังคม

กําหนด ระเบียบ แบบแผนไวอยางชัดวา ควรจะประพฤติปฏิบัติเปนข้ันตอนอยางไร เชน ประเพณีแตงงาน

ตองเริ่มตั้งแตการ หมั้น การแตง ซึ่งแตละข้ันตอนจะมีพิธีมากมายสําหรับคูบาวสาวตองปฏิบัติตาม หรือ

พิธีศพ ซึ่งจะตองเริ่ม ตั้งแตมีการรดน้ําศพ แตงตัวศพ สวดศพ เผาศพ เปนลําดับ  

 

๓. ธรรมเนียมประเพณี (Convention) หมายถึง ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยูในชีวิตประจําวัน หาก

มี การฝาฝนก็ ไมถือเปนเรื่องผิด นอกจากจะเห็นวาเปนผูเสียมารยาทเทานั้น ไมมีระเบียบแบบแผน

เหมือนขนบประเพณี (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2545) 
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 - ๕ -

  จากนิยามของคําวา “วัฒนธรรม” และ “ประเพณี” ในขางตนจะเห็นไดวา “วัฒนธรรม” มี

ความหมายที่ครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้ง “วัฒนธรรม” ยังมีความเกี่ยวของสัมพันธกับทุก

สวนของชีวิตมนุษยนับแตเกิดจนตาย ทุกสังคมจะขาดวัฒนธรรมไมได และวัฒนธรรมก็จะดํารงอยูไมได

ถาปราศจากสังคม กลาวคือ ถาสังคมใดขาดวัฒนธรรม สังคมนั้นก็จะมีลักษณะเปนสังคมของสัตวมิใช

สังคมมนุษย เพราะสิ่งท่ีบงชี้วาสังคมมนุษยตางกับสังคมสัตวก็คือวัฒนธรรม ในทางตรงกันขามวัฒนธรรม

จะ ดํารงอยูไมไดถาปราศจากสังคม เพราะมนุษยที่อยูในสังคมน้ันเปนผูสรางวัฒนธรรมขึ้นมา ดวยเหตุนี้

มนุษยกับวัฒนธรรมและสังคมจึงเปนส่ิงท่ีอยูคูกันมาโดยตลอด  

 

 วัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาโดยไดรับการถายทอดออกมาในรูปแบบของ

ความเชื่อ พิธีกรรม ศิลปกรรม ศีลธรรม กฎหมาย วรรณกรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความสามารถและอุปนิสัยของคนในสังคมไทย เปนตน เพราะวัฒนธรรมไทยนับเปนเครื่องหลอหลอม

สมาชิกของสังคมใหเกิดความผูกพันสามัคคี และอบรมขัดเกลาใหแตละคนในสังคมมีทัศนคติ ความเชื่อ 

และคานิยมท่ีสอดคลองกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมไทย 

 

 ในฐานะท่ีเราเปนคนไทยจึงตองชวยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูตอไป ซึ่งหนาท่ี

พลเมืองตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีดังตอไปนี้ 

 

๑. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เพราะการศึกษาจะทําใหเรามีความเขาใจในความหมาย 

ลักษณะ และความสําคัญของวัฒนธรรม อันจะสงผลใหตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยที่ควรคา

แกการรักษา 

 

๒. เผยแพรความรู และถายทอดความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใหคนในสังคมไทย และถายทอดให

ชาวตางชาติทราบ  

 

๓. จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมเพื่อใ หคนในสังคมไยเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เชน สรางกระแส

นิยมการสวมใสผาไทย เชิญชวนใหประชาชนประดับธงชาติไทยในสถานท่ีอันเหมาะสม เปนตน 

 

๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศ และระหวางประเทศ เพื่อใชวัฒนธรรมเปนตวเชื่อม

ความสัมพันธอันดีระหวางกลุมคน และเพื่อเปนการสรางความรวมมือทางดานวัฒนธรรม 

 

๕. สรางทัศนคติ คานิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใหแกคนรอบขาง โดยใหคนเหลานั้นรวมกันรักษาและ

สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยใหสืบทอดตอไปยังคนรุนหลัง 
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