วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม
สังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน โดยเฉพาะในยุคขาวสาร
ไรพรมแดนที่ถูกกลาวขานวาเปนยุคของคลื่นลูกที่สาม บทบาทของสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมตลอดเวลาทุกวัน ทุกเวลา จึงทําให
สังคมของแตละประเทศจําเปนตองปรับตัวตามกันไปเปนกระแสโลกาภิวัฒ
ผลกระทบอยางหนึ่งของการพัฒนาสังคมตามกระแสโลกคือ วัฒนธรรมของแตละประเทศ
ที่รับการเปลี่ยนแปลงในทุกทิศทางนี้จะออนโอนกาวตามกระแสโลกหรือยังเขมแข็งคงเอกลักษณประจํา
ชาติของตนไวได โดยสามารถปรับตัวไดอยางไมถูกกระทบมากนั้นไดหรือไมอยางไร? คงเปนประเด็นที่
ผูเขียนขอเปดคางเอาไวใหผูอานไดหาคําตอบเองหลังจากไดอานเพื่อเขาใจถึงความหมายของวัฒนธรรม
และประเภทของวัฒนธรรม ปญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาและสงเสริม
วัฒนธรรม โดยผูเขียนใครขอนําเสนอบทความของผูทรงคุณวุฒิเรื่อง
ปญหาสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอทองถิ่น โดยคุณสมพร เทพสิทธา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยฯ ในการอบรมเยาวชนโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย วันที่ 18 กันยายน
2535 ในสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม ดังนี้
1. ความหมายของคําวา วัฒนธรรม
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงามและมีคุณคา ซึ่งคนในสังคมประพฤติปฏิบัติหรือแสดง
ออกมาชานาน ในลักษณะที่เปนขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปกรรม ที่ไดเปนรูปธรรม และ
นามธรรมที่ควรคาแกการอนุรักษและถายทอด
มีผใู หความเห็นวา วัฒนธรรมคือสิง่ ทีด่ ีงามเทานั้น สวนสิ่งที่ไมดีงามหรือสิ่งที่เปนไปเพื่อ
ความฉิบหาย เรียก หายนธรรม
2. ประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอาจแบงออกไดอยางกวางๆ เปน 2 ประเภท คือ
2.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ เปนเรือ่ งเกี่ยวกับความสุขกาย เพื่อใหอยูดีกินดี มีความ
สะดวกสบายในการครองชีพ ซึ่งวัฒนธรรมประเภทนี้ไดแก สิ่งจําเปนเบื้องตนในชีวิต 4 อยาง คือ
อาหาร ทีอ่ ยู เครื่องนุงหม และยารักษาโรค และสิ่งอื่นๆ เชน เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ ตลอด
จนเครือ่ งมือปองกันตัว เชน อาวุธยุทโธปกรณ เปนตน
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ไดแก การศึกษา วิชาความรูซึ้งทําใหเกิดปญญา เชน ศาสนา จริยธรรม ศิลป วรรณคดี กฎหมาย
และระเบียบประเพณี ซึ่งสิ่งเหลานี้สงเสริมความรูสึกทางจิตใจ ใหงอกงามและใหความสบายใจ สุขใจ
พระยาอนุมานราชธน ผูไดรับการยกยองจาก องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒน
ธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เปนบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานวัฒธรรมระดับโลก ไดกลาว
วาวัฒนธรรมทัง้ สองประเภทนี้จะตองไดดุลกัน คือจะตองทําใหคนมีความสุขทางกายและสบายใจ
หากวัฒนธรรมอยางใดอยางหนึ่งระหวางวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ
ไมไดดลุ กัน สังคมนั้น ชาตินั้นก็จะไมสงบสุข เชน ถาความเจริญทางวัตถุมากเกินไป แตทางจิตใจไม
เจริญตาม ในที่สุดก็จะอยูในภาวะที่เรียกวา หายนธรรม
หากจิตใจเจริญแตวัตถุไมเจริญเทาที่ควร บานเมืองนั้น สังคมนั้นก็จะลาหลังชาติอื่น
เขา ไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร
ดังนั้น วัฒนธรรมทัง้ 2 ประเภท จะตองไดดุลกัน การพัฒนาประเทศจึงจะสมบูรณ
พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึงจารีตประเพณี วา เปนการแสดงเอกลักษณของ
ชาติทจี่ ะตองรักษาไว โดยปรับปรุงใหเหมาะสมตามกาลเวลา เปรียบเสมือนนํ้า ถาไหลแรง และเร็วเกิน
ไป ก็จะทําใหเสียหายเกิดอุทกภัย แตถาไมไหลเลยก็เปนนํ้าเนา
วัฒนธรรมยังอาจแบงเปน วัฒนธรรมสากล คือ วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปในนานาอารยประเทศ เชน เครื่องแตงกายสากล ดนตรีสากล วัฒนธรรมของชาติ คือ
วัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะ เชนการไหว ดนตรีไทย ซึ่งเปนวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น
คือ วัฒนธรรมของทองถิ่นโดยเฉพาะ หรือของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน การแตงกายของชาวเขา การ
รดนําดํ
้ าหัวของชาวเหนือ ดนตรีโปงลางของชาวอีสาน วัฒนธรรมของตางชาติ คือ วัฒนธรรม
ของชาติอนื่ เชน การกอดจูบกันอยางเปดเผยในที่สาธารณะ ซึ่งเปนวัฒนธรรมของตะวันตก
การดื่มอวยพรดวยสุราไมใชเปนวัฒนธรรมของไทย แตเปนวัฒนธรรมของตะวันตก
ซึง่ นํามาจากพวกไวกิง้ มีผใู หความเห็นวาการดื่มสุราเพื่ออวยพรใหมีความสุขและความเจริญ นี่จะไม
ถูกตองและผิดหลักของพระพุทธศาสนา เพราะการดื่มสุราผิดศีล ขอ 5 และสุราเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท หากดืม่ มากก็ทําใหมึนเมาขาดสติ การดื่มสุราจึงไมทําใหเกิดความสุขความเจริญได ผูที่
เจริญ คือ โรงงานสุรา จึงมีผูเสนอใหดื่มนํ้าหวาน หรือโซดา หรือนํ้าบริสุทธิ์แทน วิธีที่ดีที่สุด คือการ

-3รวมกันตัง้ อธิฐานจิตรวมกันเพื่อใหเกิดความสุขความเจริญ เพราะพลังจิตที่เกิดจากจิตที่สงบเปนพลังที่
มีอํานาจ
3. ปญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ปญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีหลายประการ อาทิ
3.1 ปญหาชองวางระหวางวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําใหความเจริญทางวัตถุลํ้าหนากวา
ความเจริญทางจิตใจมากทําใหเกิดชองวางที่หางไกลระหวางวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ
แมวา ความเจริญทางวัตถุจะทําใหชีวิตความเปนอยูของมนุษยเราสะดวกสบายขึ้น สามารถเดินทางได
สะดวกรวดเร็วขึน้ สามารถติดตอขาวสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว แตความเจริญทางจิตใจที่ลาหลังกวา
ความเจริญทางวัตถุ ก็ไดเกิดปญหาสังคมมากยิ่งขึ้นและรุนแรงขึ้น เชน ปญหาความเสื่อมโทรมทางศีล
ธรรมและจิตใจ ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม
ในปจจุบนั มนุษยเรามีความเห็นแกตัวและเห็นแกไดยิ่งขึ้น เห็นแกผูอื่นและสวนรวมนอย
ลง ทําใหขาดความเอื้ออาทรและชวยเหลือกัน ปญหาอาชญากรรมไดเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น
รวมทั้งปญหายุวอาชญากรรม ทําใหชีวิตและทรัพยสินมีความปลอดภัยนอยลง
3.2 ปญหาคานิยมที่เปลี่ยนแปลง
ในปจจุบนั คานิยมบางอยางไดเปลี่ยนแปลงไป
กอนนี้สังคมเคยยกยองคนที่มี
คุณธรรม คนที่ประพฤติผิดศีลธรรม ทุจริตคดโกง จะถูกประณามและไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวย
แตในปจจุบนั นี้ สังคมกลับยกยองคนที่มีเงิน คนที่มีตําแหนงสูง มีอํานาจวาสนา มีชื่อเสียง แมวาคน
เหลานัน้ จะประพฤติผิดศีลธรรมไดเงินมาโดยทางทุจริต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับคานิยมมี

ขอความ ดังนี้
“ในบานเมืองของเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวาความคิดจิตใจของคนเปลี่ยน
แปลงไปในทางทีเ่ สื่อม ความประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทีทาที่จะกลายเปนสิ่งที่
คนทัว่ ไปพากันยอมรับและสมยอมใหกระทําไดเปนธรรมดา สถานการณเชนนี้ยอมทําใหวิถี
ชีวติ ของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลฝาเขามาทวมทั่วไป
หมด จําเปนตองแกไขดวยการชวยกันฝนคลื่นที่กลาวนั้น”
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ทุกคนทําไดไมยาก และใหผลตอบแทนอยางคุมคา เพราะความดีนั้นทรงคาและทรงผลดีอยู
ตลอดกาล มิไดเปลี่ยนแปลง มีแตคานิยมในความดีเทานั้นที่เปลี่ยนแปลง”
3.3 ปญหาการเหินหางจากศาสนา
ในปจจุบันเยาวชนและประชาชนจํานวนไมนอยไดเหินหางจากศาสนา ซึ่งเปนหลัก
ทีพ่ งึ่ และทีย่ ดึ เหนีย่ วทางจิตใจ เปนศาสนิกชนแตเพียงในนามหรือตามสํามะโนครัวไมไดมีศรัทธาเลื่อมใส
ในศาสนาทีต่ นนับถืออยางแทจริง ไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องศาสนา ไมไดประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
เยาวชนและประชาชนจํานวนไมนอยมีทัศนคติที่ผิดและไมดีตอศาสนา เห็นศาสนา
เปนเรือ่ งครําครึ
่ หลงงมงาย เหลวไหล ไรสาระ เห็นศาสนาและธรรมะเปนสิ่งที่ไมจําเปน ไมชวยทําให
ทองอิม่ บางคนเห็นพระบางรูปปฏิบัติตนไมดีและอานหนังสือพิมพมีแตขาวที่ไมดีเกี่ยวกับพระ ทําใหมี
ทัศนคติทไี่ มดตี อศาสนา เลยเลิกนับถือศาสนา โดยไมเขาใจแกนแทของศาสนาคือศาสนธรรม ซึ่งจะ
ชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากคนเปนมนุษย จากมนุษยเปนกัลยาณชน จากกัลยาณชน
เปนอริยชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องศาสนา
มีขอ ความตอนหนึ่งวา
“คนเราตองมีศาสนา คือความคิดหรือสิ่งที่คิดประจําใจ อันเปนแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นใจประจําตัว และตองมีการศึกษาคือความรูตางๆ ทั้งในดานจิตใจ ทั้งในดานวัตถุ
เพีอ่ ประกอบกับตัว เพื่อที่จะมีชีวิตอยูได ทั้งสองอยางเปนสิ่งสําคัญและจะแยกจากกันไมได”
3.4 ปญหาการขาดระเบียบวินัย
ระเบียบวินัยเปนคุณธรรมที่สํ าคัญที่ชวยในการพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพชวย
รักษาหมูค ณะและสังคมใหมีความสงบเรียบรอย และชวยพัฒนาประเทศใหมีความเจริญมั่นคงกาวหนา
การที่ประเทศญี่ปุนมีความเจริญกาวหนาที่สุดในเอเชีย
ประเทศในตะวันตก เหตุหนึ่งเปนเพราะคนญี่ปุนเปนผูมีระเบียบวินัย

และมีความเจริญไมแพ

การขาดระเบียบวินัยทําใหคนไทยเปนจํานวนไมนอย ชอบฝาฝนกฎจราจรและขอ
บังคับ เชน ชอบฝาฝนกฎจราจร
ชอบทําอะไรตามใจตัวเพื่อความสะดวกสบาย เปนคนแกตัว
เห็นแกได โดยไมคํานึงถึงผลเสียหายตอผูอื่นและสังคม
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วานิกส ประเทศที่จะเปนนิกสได ประชาชนโดยเฉพาะคนงานจะตองเปนผูที่มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
ถาคนไทยของเรายังขาดระเบียบวินัย ทําอะไรตามสบายโดยถือคติวา ทําไดตามใจคือไทยแท ก็ยาก
จะพัฒนาประเทศของเราใหเปนนิกสได
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องวินัย มี
ขอความตอนหนึ่งวา
“วินยั แทมอี ยู 2 อยาง อยางหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันไดแก
ขอปฏิบตั ทิ บี่ ัญญัติไวเปนกฎหมาย คือระเบียบขอบังคับตางๆ ใหถือปฏิบัติอีกอยางหนึ่งคือ
วินัยในตนเองที่แตละคนจะตองบัญญัติสําหรับควบคุมบังคับใหมีความจริงใจนั้นอยางมั่นคง
มีลกั ษณะเปนสัจจาธิษฐานหรือการตั้งสัตยสัญญาใหแกตนเอง วินัยอยางนี้จัดเปนตัววินัยแท
เพราะใหผลจริงและแนนอนยิ่งหวาวินัยที่เปนบทบัญญัติ”
3.5 ปญหาการรับวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมจากตางประเทศ
ความสะดวกในการคมนาคมและความรวดเร็วในการสื่อสาร ไดทําใหวัฒนธรรมตาง
ประเทศและชาวตางประเทศหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทยมากมาย
วัฒนธรรมตางประเทศบางอยาง
และชาวตางประเทศหลายคน ไดกอใหเกิดผลเสียหายตอวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ประชาชนและเยาวชนจํานวนไมนอย
ไดรับเอาวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมจากตาง
ประเทศ กอใหเกิดผลเสียหายตอวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อาทิ ในเรื่องดนตรี เพลง การแตงกาย
กิรยิ ามารยาท ภาษา ความสัมพันธระหวางเพศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ตางประเทศ มีขอความบางตอนวา
“ไทยเรามีวฒ
ั นธรรมที่เปนหลักอยูมากมาย ไมนาจะไปรับวัฒนธรรมตะวัน
ตกบางอยางทีไ่ มดีกวาของไทยเรามาใช ใหเปนที่เสื่อมเสียของชนชาติไทย”
3.6 ปญหาการเผยแพรลัทธิและคําสอนที่ไมเหมาะสม
ในปจจุบนั ไดมีการเผยแพรลัทธิและคําสอนบางอยางที่ไมเหมาะสม ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนตอวัฒนธรรมไทยและความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เชน คําสอน
ทีไ่ มใหเคารพนับถือพอแม ครู อาจารย ผูอาวุโส คําสอนที่วาไมควรทําบุญอุทิศสวนกุศลแกผูลวงลับไป
แลว เพราะไมมีประโยชนอะไร คําสอนที่วา บุญคุณตองทดแทน แคนตองชําระ คําสอนที่ใหแกแคน
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รองสิทธิและประโยชนตางๆ ดวยความรุนแรง แทนการประนีประนอมและออมชอมกันดวยสันติวิธี
จึงทําใหเกิดความวุนวายและความไมสงบในสังคมและบานเมืองในทุกวันนี้
สถาบันหลักแหงความมั่นคงของชาติมี 4 สถาบัน ไดแก สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และสถาบันประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนองคพระประมุข
ตามคํากลอนที่วา
เสาทีห่ นึง่ นัน้ หรือ คือชาติไทย

เสาที่สองผองอําไพ คือศาสนา

เสาทีส่ ามยืนหยัด กษัตรา

เสาที่สี่มีคา ประชาธิปไตย

ลัทธิและคํ าสอนใดที่มีการกระทํ าหรือผลของการกระทํากระทบกระเทือนตอความ
มัน่ คงของสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และสถาบันประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุข ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลัทธิคําสอนนั้นมี
ผลกระทบกระเทือนตอวัฒนธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับประเทศชาติ
และศาสนา มีขอความบางประการดังนี้
“ประเทศชาติประกอบดวยผืนแผนดินกับประชาชน และผืนแผนดินนั้นเปน
ทีเ่ กิดทีอาศัย ทีอ่ านวยประโยชน
ํ
สุข ความมั่นคงรมเย็นแกประชาชน ใหสามารถรวมกันอยู
เปนปกแผนเปนชาติได
…..ดวยเหตุนี้ประชาชนผูอยูในแผนดิน
จึงตองมีหนาที่ที่จะตองรวมกัน
ประกอบกรณียกิจ เพื่อปองกันรักษาผืนแผนดินไวใหดํารงมั่นคงอยูตลอดไป”
“ประเทศชาติกาลั
ํ งพัฒนาในทุกดาน และตองการความสามัคคี ความสงบ
เรียบรอย ผลดีทั้งปวงดังกลาว จะเกิดขึ้นไดดวยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธา
และปญญาอันถูกตอง และปฏิบัติตนอยูในทางที่เปนประโยชนแกสวนรวม กรณียกิจอันสําคัญ
คือ การสงเสริมใหประชาชนมีพระรัตนตรัยและธรรมในพระพุทธศาสนาเปนหลักของใจ และ
ความประพฤติดวยศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง”
4. แนวแกไขปญหาและการสงเสริมวัฒนธรรม
องคการศึกษาวิทยศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือองคการยูเนสโก (United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO) ไดมีการประชุม
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ครบรอบ 60 ป ของการกอตั้งองคการ ที่ประชุมไดประกาศหลักแหงความรวมมือทางวัฒนธรรม
ระหวางประเทศ (Declaration of the Principles of International Cultural Co-operation) มีขอ
ความบางประการดังนี้
1. ทุกคนมีสทิ ธิและหนาที่ในการที่จะพัฒนาปรังปรุงวัฒนธรรมของตน
2. ความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ อาจจะมีรูปตางๆ โดยมีวัตถุประสงคที่
สําคัญประการหนึ่งคือ เพื่อยกระดับชีวิตของมนุษย ทั้งในดานวัตถุและจิตใจ (spiritual and material
life of man) ใหสงู ขึ้นในทุกภาคของโลก
3. ความรวมมือระหวางวัฒนธรรมควรจะใหความสําคัญแกการศึกษาของเยาวชน ทั้งใน
เรื่องจริยศึกษาและพุทธศึกษา (moral and intellectual education) เพือ่ ใหเกิดมิตรภาพความเขาใจ
ระหวางประเทศและสันติภาพ
ตอมา องคการยูเนสโกไดจัดใหมีการประชุมระหวางประเทศ วาดวยนโยบายวัฒน
ธรรมเปนครั้งแรก ในวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2513 ณ กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี ที่
ประชุมไดพิจารณานโยบายวัฒนธรรมในบางเรื่อง และไดตกลงในหลักการที่จะใหมีการประชุมสัมมนา
ระหวางรัฐบาลในภูมิภาคตางๆ ของโลกทุกๆ 2 ป เพื่อพิจารณาบทบาท ฐานะและความสําคัญ ตลอด
จนปญหาดานวัฒนธรรมและไดจัดใหมีการประชุมระหวางประเทศวาดวยนโบายวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ที่
นครเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2525 ในการ
ประชุมครั้งนี้ที่ประชุมไดมติรับรองปฏิญญานครเม็กซิโกซิตี้ วาดวยนโยบายดานวัฒนธรรม (Mexico
City Declaration on Cultural Policies ) โดยไดเนนใหเห็นความสําคัญของมิติใหมทางวัฒนธรรมกับ
การพัฒนา และไดเสนอใหสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ไดมีมติประกาศให พ.ศ.2531 – 2540 เปน
ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม (World Decade for Cultural Development 1988 –
1997 )
ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม ไดกําหนดวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ
ดังนี้
1. การยอมรั บมิติวัฒนธรรมในการพัฒนา (Acknowledging
Dimension Development )

the

Cultural

-82. การเสริมสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรม (Affirming and Enriching Cultural
Indentities )
3. การขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวัฒนธรรม (Broadening

Participation in

Culture)
4. การส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ทางวั ฒ นธรรมระหว า งประเทศ (Promotion of
International Cultural Co-operation)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเรื่อง ประเทศไทย
กับทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของวัฒนธรรมกับการพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมไทย ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และเพื่อ
รวมกันพิจารณาแนวทางดําเนินงานดานวัฒนธรรมในระยะ 10 ปขางหนา
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ไดมีการประชุมกลุม 4 กลุม กลุมที่ 1 พิจารณาเรื่องการยอมรับ
มิตวิ ฒ
ั นธรรมในการพัฒนา กลุมที่ 2 พิจารณาเรื่อง การเสริมสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรม กลุมที่ 3
พิจารณาเรื่อง การขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวัฒนธรรม กลุมที่ 4 พิจารณาเรื่อง การสงเสริมความ
รวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ
ในการประชุมกลุมที่ 1 เรื่อง การยอมรับมิตวิ ฒ
ั นธรรมในการพัฒนา ที่ประชุมไดพิจารณา
ปญหาประชาชนในประเทศขาดดุลยภาพชีวิตที่เหมาะสม และไดเสนอแนวทางแกไขปญหาบางประการ
ดังนี้
- การรับวัฒนธรรมใหมเขามาจะตองผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิมที่เปนพื้นฐาน
ใหเกิดความพอดี ใหสอดคลองกับสภาพของสังคมนั้น ๆ จะตองไมลืมของเกา ไมเมาของใหม
- รณรงคสง เสริมใหทุกหนวยงานยอมรับเอาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
- ปรับการพัฒนาโดยผสมผสานมิติวัฒนธรรมทั้ง 3 ดาน ใหกลมกลืนอยางเหมาะสม
มิตวิ ฒ
ั นธรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
- ควรสงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมและศูนยบริการและกิจกรรมของชุมชน
และศูนยรวมจิตใจ
- สนับสนุนใหสอื่ มวลชนชวยโฆษณาใหลดคานิยมในการฟุมเฟอยของประชาชนลง
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พิจารณา ปญหาวัฒนธรรมสวนกลางครอบงําวัฒนธรรมทองถิ่น และไดเสนอแนวทางแกไขปญหาบาง
ประการ ดังนี้
- สงเสริมใหเขาใจ เห็นคุณคาในวัฒนธรรมของตนเองจนเกิดความภาคภูมิใจ รักศักดิ์ศรี
ในวัฒนธรรมของตนเอง
- สรางวัฒนธรรมของครอบครัวใหเขมแข็ง โดยใหพอแมลูกมีความผูกพันกันอยางแนน
แฟน
- ปรับปรุงแผนการพัฒนาอริยธรรม ใหพระสงฆมีบทบาทเปนที่พึ่งทางจิตใจของกุลบุตร
กุลธิดา และชุมชนอยางจริงจัง และเนนคุณภาพของพระภิกษุสงฆ
ในการประชุมกลุมที่ 3 เรื่อง การขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวัฒนธรรม ที่ประชุมได
พิจารณาปญหาวัฒนธรรมพืน้ บานดั้งเดิมถูกทอดทิ้ง ไมเห็นคุณคา ขาดการสืบทอดอยางตอเนื่อง และได
เสนอแนวทางแกไขปญหาบางประการ ดังนี้
- ใหความรูในการเลือกสรรวัฒนธรรมของตางทองถิ่น และวัฒนธรรมตางชาติ
- สงเสริมใหวดั ศาสนสถานและสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งจนสามารถเปนศูนยกลาง
ในการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และพัฒนาวัฒนธรรม
- ยกยองบุคลากรทางวัฒนธรรมของทองถิ่น และเผยแพรผลงานใหแพรหลาย
- ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในการประชุมกลุมที่ 4 เรื่อง การสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ ที่
ประชุมไดพิจารณาปญหาการดําเนินงานดานความรวมมือของวัฒนธรรมระหวางประเทศไมมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร และไดเสนอแนวทางแกไขปญหาบางประการ ดังนี้
- ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะตองรวมกิจกรรมและโครงการความรวม
มือทางวัฒนธรรมของไทยกับตางประเทศ ใหประสานกันทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
- จัดใหมีกองทุนวัฒนธรรมเพื่อนํามาใชในการสงเสริมความรวมมือทางดานวัฒนธรรม
ไทยกับตางประเทศ
- ดําเนินการเผยแพรปลูกฝงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ใหกับเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชากรทั่วไป โดยรณรงคอยางจริงจังและตอเนื่องใหไดผลชัดเจนยิ่งขึ้น

- 10 - ใหหนวยงานภาคเอกชน เชน มูลนิธิและสมาคม รวมทั้งสถาบันการศึกษาใหทองถิ่นมี
สวนรวมในการเผยแพรวฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามแกชาวตางชาติ และสรางความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติแก
ประชาชนในทองถิ่น
เอกสารอางอิง
• มะลิ.“วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม”.นิตยสารการประชาสงเคราะห. ปที่ 40 ฉบับที่ 6
(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2540) : 11 – 16.

