“International education exchange is the most significant current project
designed to continue the process of humanizing mankind to the point, we would
hope, that men can learn to live in peace – eventually even to cooperate in
constructive activities rather than compete in a mindless contest of mutual
destruction... We must try to expand the boundaries of human wisdom, empathy
and perception, and there is no way of doing that except through education”
Senator J. William Fulbright 1905-1995
(Speech on the 30th anniversary of the Fulbright Program, 1976)
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Enhancing the Fulbright Philosophy
Through the Eyes of Thai Alumni

Background
Since the establishment of the Thailand-United States Educational
Foundation (TUSEF), in 1950, the Fulbright Program has welcomed more than 1,400
Thai and more than 400 American scholars and researchers in its family. The Thai
Alumni Association has officially been set up and thus served as a central body to
cooperate with TUSEF, facilitate communication among the members, and organize
activities to maximize knowledge and experiences to the development of different
sectors where they belong.
Despite efforts made to promote the philosophy of Senator Fulbright, the
activities are rather limited and have not caught that much attention of the general
public who otherwise, could not only become key partners of both TUSEF and the
Thai Alumni Association, but also gain better understanding of the relations of
Thailand and the United States. The increased awareness and understanding of
cross-cultural dimensions will enable the two countries to sustain its longstanding
friendship with more interactions in all sectors of the society from education to
industry and trade.
The Thai Alumni Association and TUSEF have therefore agreed that the
alumni take stock of their knowledge and experiences on their direct cultural
exposure under the Fulbright Program to benefit Thai generations, both young and
old.
A Project entitled, ‘Enhancing the Fulbright Philosophy Through the Eyes of
Thai Alumni’ is proposed, focusing on knowledge and experience (K&E) sharing on
their exposure to the U.S.
Objectives
-

To promote the Fulbright Program: its main philosophy and
accomplishments through its Thai alumni and American Fulbrighters in
Thailand

-

To share K&E on issues comprising philosophy; ways of life, both on
campus and at home; food; and education of the U.S. and Thailand
from alumni's direct experiences, and to identify changes through all
the decades

-

To compile the K&E and distribute it in a VCD form to schools and
interested communities, especially SMEs which do or plan to do
business with Americans

-

To enhance stronger relations and networking among alumni, alumni
and TUSEF, and the Fulbright family with the general public
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Target Participants
-

Thai alumni

-

In-country American Fulbrighters and researchers

-

TUSEF

-

Experts in cross-cultural issues

-

Representatives of Public/ Private University President Councils

-

Partner companies

Venues
- Partner universities or private companies
Outputs
•

Three sessions of K&E will be organized.

•

30,000 VCDs on Thai- American cross-cultural issues (10,000 per session)
will be produced with a brief history of the Fulbright Program, key issues of
interest, and storytelling from actual experiences of alumni

Expected Outcomes
•

The wider public of Thai and American cultures will have increased
understanding of the two cultures for the benefits of joint activities of the two
peoples.

•

Higher visibility and profile of the Fulbright Program in Thailand will be made.

•

Networking and cooperation among Thai alumni, alumni and TUSEF, and
their relations with the general public will be heightened.

Evaluation
•

Responses to the questionnaire at the end of the three sessions will be
analyzed.

•

There will be several follow-up activities, through field visits and/or other forms
of communication with sample schools/ communities to assess the use of
VCDs.

Sustainability of the Project
The Ministry of Education will be requested to be partner of the project in
order for it to take the next steps to maximize the use of VCDs in other primary and
secondary schools. It may consider improving the versions to cater more to the
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developmental stage of the age range of the target groups or using this project as an
example for other similar projects for the Thai students to become more global in
their perspectives and get better prepared for their future undertakings.
To ensure the sustainability of the efforts, the next phases will be for the
alumni to work with SMEs and Bangkok Metropolitan Administration, training
selected
target
groups
about
American
culture
and
cross-cultural
issues/communication with the hope that the better understanding will enable both
sides to increase business productivity and friendly relations.

◄ CONTENTS
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Enhancing the Fulbright Philosophy through the Eyes of
Thai Alumni on
“Cultural Diversity and Globalization”

Background of the Project
Cultural diversity, the topic for the round-table talk under “Enhancing the
Fulbright Philosophy through the Eyes of Thai Alumni”, is a significant issue in the
age of globalization, in which the world has become borderless and cultures flow in
and out freely. It is crucial that people be aware of the situation. Young generations,
for instance, should be able to go abroad, either to further their studies or to work,
and keep an open mind for cultural differences and value cultural diversity. In a
broader perspective, it is necessary that people learn to live in harmony amidst the
diversity while simultaneously retaining also their identity. To reach that point, the
Thai Fulbright Alumni in collaboration with the Thai - U.S. Educational Foundation
sees that cultural awareness in all levels—local, national, regional, and global—
should be promoted.
Procedure
To explore such local issues in depth, three seminars were held in three
different regions: the North on February 25th, the Northeast on March 6th, the South
and the Central on May 24th. The content of the seminars covers background and
identity of Thai culture and regional Thai culture, cultural differences between Thai and
western culture, Fulbrighters’ viewpoints, and proposals for maintaining Thai identity
while promoting harmonious coexistence among cultures.
Findings
The North
Cultural diversity in Northern Thailand today is said to have its foundation on
King Rama V’s policy to modernize the country. Once an independent state to the
Kingdom of Siam, the Northern region of Thailand, formerly known as the Lanna
Kingdom, had, through its long history, developed its own distinct cultural
characteristics. After the mentioned era of national modernization, however, those
unique local features such as architecture, clothing, dialect, and ways of life were
brought face to face with Central Thai culture and, later on, with western culture in
the so-called age of globalization. The consequences are both positive and
negative. That is, amidst such cultural diversity, local art and culture have gained
more significance. The northern dialect and traditions, for instance, become
advocated. Nonetheless, problems associated with globalization and cultural
diversity exist. For example, local art and culture are being distorted through
misunderstanding and misuse especially for commercial purposes; local wisdom is
overlooked under modern education system based on that of the West; some local
4

people deny their northern identity, preferring Thainess to Northernness as the
former connotes standard and modernity; local products cannot compete with the
influx of the cheaper ones from China. Above all, most result from the social impact
of materialism that inevitably comes with globalization.
The Northeast
Cultural diversity in the Northeast, however, is basically based on cultural
exchanges between Northeastern Thailand and the neighboring countries of the
region. The diversity in the region, thus, was not strong during the time when the
neighboring countries still remained closed and there was still little communication
among the countries. Today, on the other hand, projects and policies have been
established to link and tie these countries together. Globalization has also brought in
western cultures. The Northeastern identity is, thus, being challenged amid such
diversity. Not only that, the region had to confront with the national policies
promoting Thainess and suppressing local identity. To some, it is crucial that we
maintain the existence of the region’s local dialects and folk literature as language
and literature carry with them local wisdom and other cultural values. However,
modern schools which teach and use standard Thai are neglecting the varieties of
northeastern dialects. The schools are, ironically, seen as a significant factor which
subdues cultural diversity. Other factors which are detrimental to the Northeastern
identity include development of the infrastructures, international trade, and
consumerism. Nevertheless, it is observed that cultural diversity has opened up
space for the revival of customs and traditions in the old days. In other words,
cultural diversity creates among the people a sense of nostalgia, which can be seen
from the current popularity of OTOP products (local products from different districts
which generally represent local wisdom and culture) and of traditional Thai houses.
Yet, it seems that to promote cultural diversity effectively in the Northeast, the region
needs to clearly establish its own identity first.
The Central
As for the central region of Thailand, its cultural diversity, came into existence
long before the coming of foreign merchants and missionaries officially recorded in
Thai history. There was such evidence discovered in the region as primitive painting
which reflects the coexistence of different religious faiths and ethnicity. Also, in the
Ayudhaya Era, Westerners, Muslims, Chinese, and Mons lived together peacefully in
the kingdom. However, the region, as the center of government, played an important
role in subduing the diversity; it assimilated different local cultures by means of
defining “Thainess.” Marshall P. Pibulsongkram, Thailand’s Prime Minister during
1938-1953, legislated The Cultural Act, making “Thainess” become concretely
established.
The South
The southern region, like the central, has its root of cultural diversity in the
past. The South, being surrounded by the seas, was an important stop for many
foreign ships at the time when major transportation was by water. The region, then,
accumulated layer upon layer of five different cultures. Through religions and
immigration, Hindu culture from South India, Theravada Buddhism from Sri Lanka,
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Islamic culture from the lower part of Indo-Chinese peninsula, Chinese culture from
China, and Western influence from Europe and America, gradually and respectively
flowed into the region and blended, creating what has become the south of Thailand
today. Despite many sources of culture, the ongoing conflicts in the south, are
based upon the clash between two major ethnicities: Thai and Malay. Although
generally seen as a Muslim society, the South is, in fact, dominated by Malay
culture, which is asserted as always experiencing subordination, if not suppression,
by the central government of Siam in every era. The Malay language and practices
are subdued through national policies of reinforcing “Thainess” and creating a
national state. Despite the approval of Muslim practices in the South, the Thai
government has never actually accepted Malay culture, which is the true identity of
the region. A discussion was made on the conflict in the South stating that religious
motivations are merely borrowed to gain supporting forces so as to fight back for a
place for true Southern identity to stand amid Thai culture.
Other Pertinent Issues
In addition to regional topics, the seminars also discussed some national
occurrences concerning cultural diversity and globalization. The conflicting situation
between globalization and localization in Thailand at present is caused by the
incomplete knowledge of Thai culture. The issue was raised that the true Thai
culture is distorted mainly through national policies and tourism promotion.
Definitions of “Thai culture” are established only within the frame of arts and crafts.
This results in overlooking other areas of Thai culture, which may better reflect and
parallel the current ways of living in Thailand. Consequently, Thai people do not
know their own culture well enough to adjust themselves to the domination of
globalization. To perfect the acknowledgement of Thai culture, Thai people should
focus on promoting among themselves such religion-based cultural traits as
kindness and generosity. Once they recognize the various existence of Thai culture,
they can apply the knowledge and find appropriate methods to blend the distinctive
Thai culture with globalization.
Closely related to the above topic is the commercialization of local culture. In
many parts of Thailand, local culture has been transformed into business items for
tourism and commercial purposes. For instance, flower alms ceremony in Saraburi,
which usually last only one day and is held once a year for a particular religious
purpose, has now been extended to longer duration and arranged to “perform in
rounds.” This may be advantageous in terms of tourism and financial benefits, but it is
also worth noting that the original purpose and true value are distorted, if not lost,
under such process of commercialization.
It is also significant to observe how the media plays a big part in globalization
in Thailand and the world today. The media is part of globalization and creates both
negative and positive effects. The information technology is said to create diversity
of information with convenience and speed. It took only five minutes for the news
about the opening of Chiang Mai’s Night Safari Zoo to go worldwide, for instance.
However, there is a problem of the mainstream media defining directions for the local
media to follow. Hollywood entertainment and world soccer, for example, have been
influential to the Thai media. Western movies also have great influences on Thai
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entertainment. Nightclubs, bars, music genres and so forth are examples of the
imported cultures. Even Korean culture, coming through the broadcast of the
popular series “Dae Jung Kum”, is presently dominant in Thailand now that almost
everyone is addicted to this television series. It is asserted that whereas foreign
cultures are flooding in through the media, local culture has relatively little space and
power to express itself in the same way. It does not even have enough resources to
begin with. Should the government be able to collaborate with the private sector and
promote local culture through the use of media, as in the case of Korea’s Dae Jung
Kum Series, the benefits will fall not only on the culture itself but also on the
economy due to the growth of tourism and exportation. Demands for Korean
products and tourists visiting Korea as a result of the Dae Jung Kum phenomenon
have already so proven.
There were also attempts to define true Thainess in the seminars. Gratitude,
consideration, social hierarchy, and lack of punctuality are four of the most discussed
characteristic traits of Thai culture. The seminar looks at the four traits again and
tries to make comparisons between the so-called Thainess and globalization for a
better understanding of Thai culture. First, gratitude is said to be a significant trait in
Thai culture. It is, in other words, a concept of moral debt among the Thais.
However, globalization, capitalism, and new trends today are likely to alter this Thai
trait. Second, consideration is another distinctive trait that does not really exist in the
same way in other cultures. Thai people are seen as highly considerate people.
However, it is noticed that the so-called consideration only occurs in primary
relationship rather than secondary relationship. Thus, it can be argued that the
Thais are not really considerate when it comes to people in their outer circle. Third,
it can be said that social hierarchy in Thai society is more complex than those in
other cultures. This can be seen through the use of different pronouns to reflect the
class of persons involved in a conversation. As a consequence, social interaction in
Thai society is affected, that is, the young dare not opine against the senior or that
students feel uncomfortable expressing different viewpoints in class discussions.
Finally, lack of punctuality is said to be another commonly-known Thainess.
However, several Thai customs indicate the significance of punctuality in Thailand.
For instance, an engagement ceremony has to be conducted at 9.09 a.m. Thus,
they are, in fact, punctual but only in a different aspect compared to the western time
system. In addition, the Thais may not be likely to queue up as their culture gives
priority to the younger and less fortunate people rather than those who come first.
Another interesting aspect regarding cultural diversity is that cultural diversity
does not only promote plurality, but it can also create monotony in people’s beliefs
and practices. It has been observed that despite the so-called cultural diversity,
people tend to be easily influenced by common fashion trends, have similar attitudes
and mindset and so forth. A recent situation in the Northeast illustrates this aspect.
A large proportion of local women in the region are now sharing the same value
regarding relationship and marriage; they all desire to marry westerners, viewing that
it will lead to a prosperous married life. This ‘western-husband’ trend is not limited
only to local women within the region. It is reported that such a value of a “desirable”
husband is currently dominant in Laos and Vietnam as well.
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Recommendations
Apart from many observations concerning cultural diversity and globalization
and local culture, a number of interesting and useful suggestions for relieving the
conflicts in those areas are put forward. Firstly, more education on culture should be
promoted throughout Thailand. Schools in different regions of the country ought to
support the teaching of their local culture, dialect and literature, while integrating
cultures of the neighboring countries. However, the teaching methods should remain
unbiased in order to boost a constructive understanding of the distinctive Thai
culture, cultures of our neighbors as well as cultural diversity. Secondly, the Thai
government should make efforts to protect the local culture amidst the domination of
globalization. By means of redirecting national policies, which mostly stress
economic growth, the government should draw attention to and put an emphasis on
the spiritual dimension instead of merely focusing on increasing the material wealth
of Thai people. Furthermore, Thai people should be more selective in adopting
foreign, especially, western cultures. The destructiveness of misuse and
misunderstanding of foreign cultures can be lessened by learning to adjust and
adapt the culture to suit the daily lives instead of mere imitation. It is true that
nobody can remain detached from the modern, globalized world, but one can always
evaluate each culture and decide to adopt only those appropriate and practically
applicable to life. In addition, scholars and students with specialization in culture can
maximize the efficiency of culture education by working with real people in real
situations. In other words, they have to reach out to all classes and circles of Thai
citizens to give such education. They will, in turn, have an opportunity to experience
and learn the local culture firsthand. This, finally, will become a mutual education
which can create the true study of culture in the country. Moreover, in a culturally
diverse society, it is suggested that its people uphold certain particular virtues to
bring about peace within itself: respect for others’ opinions, consideration for those
who are inferior, individuality, patience and true equality.
Summary
The seminars across the country on “Cultural Diversity and Globalization”,
one of the most crucial issues today, have obviously been introduced and touched
upon by The Thai Alumni. Such seminars help promote the awareness of cultural
diversity in the age of globalization by analyzing and synthesizing the knowledge and
experiences exchanged among and gathered from scholars and interested audience
from different regions of Thailand. Immediate gains are a series of practical
suggestions and recommendations, some of which can be for immediate action while
others are valuable proposals which can be further developed and submitted to
relevant organizations and authorities for future implementation for optimal benefits.
All in all, such seminars of this kind should be further encouraged and carried out in
order to deepen and expand the existing knowledge base as well as to create new
ones for the benefit of the public at large.
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Appendix 1
Cultural Diversity Capsule
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Appendix 2
Invitation Card
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Fulbright Project

โครงการ
Enhancing the Fulbright Philosophy Through the Eyes
of Thai Alumni

1. หลักการและเหตุผล
โครงการ Enhancing the Fulbright Philosophy Through the Eyes of Thai Alumni เปน
โครงการรวมมือระหวางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย มูลนิธิการศึกไทย-อเมริกัน และสมาคม
ฟุลไบรทไทย เพื่อสดุดีและเผยแพรเกียรติคุณของทานวุฒิสมาชิก Fulbright และสงเสริมบทบาทของ
ศิษยเกาฟุลไบรทตอสังคม ดวยการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกับศิษยเกาฟุลไบรทใน 4 ภูมภิ าค ไดแก
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ ระหวางเดือน ตุลาคม 2548 –
กันยายน 2549 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
2. ชื่อโครงการ
Enhancing the Fulbright Philosophy Through the Eyes of Thai Alumni
3. ผูรบั ผิดชอบ
มูลนิธิการศึกไทย-อเมริกัน รวมกับสมาคมศิษยเกาฟุลไบรท
4. ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมหลักของโครงการฯ จะเปนการประชุมสัมมนาใน 4 ภูมิภาค
ไดแก ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ โดยจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่มี
ศิษยเกาฟุลไบรทเปนเจาภาพจัดการประชุม เพื่อสรางกระแสใหสังคมไทยตระหนักในการดําเนินชีวิตได
อยางประสบความสําเร็จทามกลางความแตกตางของวัฒนธรรมนานาชาติที่หลากหลายในเวทีโลก ภายใต
พื้นฐานของความเปนคนไทยที่ยังยึดมั่นรักษาคุณคาเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย ซึ่งตรงกับปรัชญาการ
ชวยเหลือสังคมโลกของทานวุฒิสมาชิก Fulbright
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รุปแบบการประชุมสัมมนา จะเปนแบบการเสวนาโตะกลมในกลุมผูทรงคุณวุฒริ บั เชิญของแตละ
ภูมิภาค ประมาณ 5-7 คน ผูแทนสื่อมวลชนทองถิ่น 2-3 คน โดยมีศิษยเกาฟุลไบรทในภูมิภาคนั้น ๆ หรือผู
ประสานงานโครงการฯ เปนผูดําเนินรายการเสวนา และเปดโอกาสใหศิษยเกาฟุลไบรทรวมทั้งผูท ี่สนใจเขา
รวมอภิปราย ซักถามไดอยางกวางขวาง โดยเนนประเด็นของการดําเนินชีวิต การศึกษา และการทําธุรกิจ
ทามกลางความแตกตางทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในเวทีโลกไดอยางประสบความสําเร็จ
ประเด็นของรายการเสวนา แบงไดเปน 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1. พื้นฐานและเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นของภูมิภาคนั้น ๆ
2. ความแตกตางของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาและสังคมโลกตะวันตก
3. มุมมองจากประสบการณของศิษยเกาฟุลไบรท
4. การอภิปรายและขอเสนอแนะตอการดําเนินชีวิตอยางประสบความสําเร็จทามกลางความ
แตกตางของวัฒนธรรมนานาชาติที่หลากหลายในเวทีโลก ภายใตพื้นฐานของความเปนคนไทย
ที่ยังยึดมั่นรักษาคุณคาเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย
5.

ผลรับจากโครงการ
การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแบบเสวนาโตะกลมแตละภูมิภาคนั้น คาดวาจะไดผลรับดังนี้
5.1 สื่อมวลชนทองถิ่นชวยเผยแพรสรุปผลการประชุมสัมมนา ภายใตโครงการ Enhancing the
Fulbright Philosophy Through the Eyes of Thai Alumni
5.2 การสรุปกิจกรรมใน Web Site ของมุลนิธิและสมาคมฟุลไบรท
5.3 การจัดทํารายงานสรุปและรายงานสมบูรณจากผลการประชุมสัมมนาของแตละภูมภิ าค ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การจัดทํารายงานสมบูรณฉบับรวมทุกภูมภิ าค
5.5 การจัดทําแผน VCD บันทึกงานสัมมนาเพื่อเผยแพรตอไป
◄ CONTENTS
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โครงการสัมมนา Enhancing the Fulbright Philosophy through the Eyes of Thai Alumni
“ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน”

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเปนหัวขอในการเสวนาโตะกลม
ตามโครงการสัมมนา
Enhancing the Fulbright Philosophy through the Eyes of Thai Alumni ครั้งนี้ ถือเปนประเด็นสําคัญใน
ยุคโลกาภิวัตน อันเปนยุคที่โลกไรพรมแดนและวัฒนธรรมถายทอดถึงกันได การตระหนักถึงสถานการณที่
เปนอยูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง คนหนุมสาวควรมีโอกาสไดเดินทางไปศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ
เปดใจใหกวางยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง รวมทั้งเห็นคุณคาของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหาก
มองในภาพรวมผูคนก็จําเปนตองเรียนรูที่จะใชชีวิตรวมกันอยางกลมกลืนทามกลางความหลากหลาย แตใน
ขณะเดียวกันก็ตองรักษาเอกลักษณของตนเองเอาไว
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สมาคมศิษยเกา
ฟุลไบรทไทย (Thai Fulbright Alumni) และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand - U.S. Educational
Foundation) จึงเห็นสมควรที่จะสงเสริมการรับรูดานวัฒนธรรมในทุก ๆ ระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก
ดวยวัตถุประสงคขางตน จึงไดมีการจัดสัมมนาขึ้นในสามภาคเพื่อเจาะลึกในประเด็นของแตละ
ทองถิ่น ไดแก การสัมมนาที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 การสัมมนาที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2549 และการสัมมนาที่ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 เนื้อหาการสัมมนาครอบคลุมความเปนมาและเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ไทยทองถิ่น
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก
ตลอดจนมุมมองและ
ขอเสนอแนะจากผูไดรับทุนฟุลไบรท เพือ่ การรักษาเอกลักษณความเปนไทยพรอมกับสงเสริมใหวัฒนธรรม
ตาง ๆ ดํารงอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในภาคเหนือของไทยในปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวามี
จุดเริ่มตนมาจากนโยบายการปรับปรุงประเทศใหมีความทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ภาคเหนือของไทยซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนรัฐอิสระแยกจากราชอาณาจักรสยามและเปนที่รูจักกันในชื่อ
อาณาจักรลานนา ไดพัฒนาเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดนมาตลอดประวัตศิ าสตรอันยาวนาน อยางไรก็
ตามนับตั้งแตยุคการปรับปรุงประเทศใหทนั สมัยดังกลาวมาแลว เอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน
สถาปตยกรรม การแตงกาย ภาษาถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิมกลับตองเผชิญหนากับวัฒนธรรมไทยภาคกลาง
และตอมาก็ตองปะทะกับวัฒนธรรมตะวันตกในยุคที่เรียกกันวายุคโลกาภิวัตน ผลที่ตามมามีทั้งในแงบวก
และแงลบ กลาวคือ เมื่อวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นก็จะมีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่ภาษาถิ่นและประเพณีของทางภาคเหนือไดรับการฟนฟูสงเสริม อยางไรก็ตาม
ปญหาที่เกี่ยวของกับโลกาภิวัตนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ยังคงมีอยู ตัวอยางเชน ศิลป13

วัฒนธรรมทองถิ่นถูกบิดเบือนไปเพราะความเขาใจผิด หรือการนําไปใชอยางไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใชในเชิงพาณิชย
ภูมิปญญาทองถิ่นถูกมองขามในระบบการศึกษาสมัยใหมซึ่งมีรากฐานมาจาก
ตะวันตก คนทองถิ่นบางกลุมปฏิเสธเอกลักษณประจําภาคของตนเอง และหันไปนิยมความเปนไทยมากกวา
ความเปนภาคเหนือ เนื่องจากความเปนไทยนั้นแสดงถึงความเปนมาตรฐานและความทันสมัย นอกจากนี้
ผลิตภัณฑในทองถิ่นก็ไมสามารถแขงขันกับสินคาราคาถูกที่ไหลทะลักเขามาจากจีนได
สวนใหญแลว
ปญหาเหลานี้เปนผลกระทบทางสังคมจากแนวคิดวัตถุนิยม ซึ่งเปนผลพวงอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดในกระแส
โลกาภิวัตน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
เดิมมีพื้นฐานมาจากการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับประเทศพื้นบานในภูมิภาค ดังนั้น
ความหลากหลายในพื้นที่นี้จึงยังไมมีมากนักในชวงที่ประเทศเพื่อนบานปดประเทศ และไมคอยไดมีการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน แตปจจุบันไดมีการดําเนินโครงการและนโยบายตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงและสาน
สัมพันธระหวางประเทศ อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตนก็ยังไดนําวัฒนธรรมตะวันตกเขามาดวย เอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงตองเผชิญกับความทาทาย ทามกลางสภาวะความหลากหลาย
ดังกลาว ไมเพียงเทานั้น พื้นที่ภาคนี้ยังตองเผชิญหนากับนโยบายของประเทศที่สงเสริมความเปนไทยและ
ปดกั้นเอกลักษณประจําทองถิ่น การอนุรักษภาษาถิ่นและวรรณกรรมพื้นบานมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจาก
ภาษาและวรรณกรรมเปนสื่อที่ใชถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นและคานิยมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ แตโรงเรียน
สมัยใหมซึ่งใชภาษาไทยมาตรฐานในการเรียนการสอนนั้นกลับละเลยภาษาถิ่นอีสาน จึงกลับถูกมองวาเปน
ตัวการสําคัญที่ลดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอเอกลักษณของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคากับตางประเทศ และกระแสบริโภคนิยม
อยางไรก็ตามจะสังเกตไดวา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดเปดพื้นที่ใหขนบประเพณีเมื่อครั้งอดีตได
หวนกลับมาใหม หรืออาจกลาวไดวาความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดทําใหผูคนเกิดความรูสึกโหยหาอดีต
ดังจะเห็นไดวาในปจจุบันมีกระแสความนิยมสินคา OTOP (สินคาทองถิ่นประจําตําบล ซึ่งแสดงถึง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมประจําทองถิ่น) รวมถึงความนิยมบานเรือนไทยแบบดั้งเดิม ถึงกระนั้นดูเหมือนวา
หากตองการสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีประสิทธิภาพ ก็
จําเปนจะตองกําหนดเอกลักษณประจําภาคใหชัดเจนเสียกอน
สําหรับในภาคกลางนั้น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีอยูมานานแลว
กอนที่พอคาและ
หมอสอนศาสนาจากตางประเทศจะเดินทางมายังดินแดนแถบนี้ ตามที่ไดบันทึกไวในประวัติศาสตรไทย
อยางเปนทางการ ในพื้นที่ภาคกลางไดมีการคนพบหลักฐาน เชน ภาพวาดยุคโบราณซึ่งสะทอนใหเห็นการ
อยูรวมกันของผูคนตางเชื้อชาติตางศาสนา และในสมัยอยุธยา ชาวตะวันตก ชาวมุสลิม ชาวจีน และ
ชาวมอญ ก็อาศัยอยูรวมกันไดอยางสงบสุข อยางไรก็ตามในฐานะที่เปนศูนยกลางการปกครอง ภาคกลางก็มี
สวนทําใหความหลากหลายทางวัฒนธรรมลดลงดวยการกําหนด “ความเปนไทย” ทําใหวัฒนธรรมประจํา
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ทองถิ่นตางๆ ถูกกลืนหายไป โดยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีชวงป พ.ศ.
2481 – 2496 ไดมีการออกกฎหมายวัฒนธรรมและสถาปนา “ความเปนไทย” ขึ้นอยางเปนรูปธรรม
สวนภาคใต ก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมานับแตอดีตเชนเดียวกันกับภาคกลาง ภาคใตซึ่ง
โอบลอมดวยทะเล ถือเปนจุดแวะพักที่สําคัญของเรือตางชาติในยุคที่การคมนาคมขนสงหลักยังคงเปนการ
คมนาคมทางน้ํา ดังนั้นภาคนี้จึงเปนแหลงรวมวัฒนธรรมที่แตกตางกันถึงหาวัฒนธรรมซอนทับกันอยู ดวย
ผลจากการเผยแผศาสนาและการอพยพเขามายังประเทศทําใหวัฒนธรรมฮินดูจากอินเดียใต ศาสนาพุทธเถร
วาทจากศรีลังกา วัฒนธรรมอิสลามจากแถบใตของแหลมอินโดจีน วัฒนธรรมจีนจากประเทศจีน และ
อิทธิพลตะวันตกจากยุโรปและอเมริกา คอย ๆ ซึมซับและผสมผสานเขาสูพื้นที่แถบนี้ตามลําดับ จนเกิดเปน
วัฒนธรรมภาคใตอยูในปจจุบัน แมวาจะรับเอาวัฒนธรรมมาจากหลายแหลง แตความขัดแยงในภาคใตซึ่ง
เกิดขึ้นในขณะนี้มีพื้นฐานมาจากการปะทะกันระหวางเชื้อชาติหลักสองเชื้อชาติก็คือไทยและมาเลย
แม
โดยทั่วไปจะมองกันวาสังคมในภาคใตเปนสังคมของชาวมุสลิม
แตแทจริงแลวภาคใตมีวัฒนธรรมแบบ
มาเลย ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนวัฒนธรรมที่ตอ งตกอยูในฐานะรอง หรือถูกกดทับไวโดยรัฐบาลกลางของสยาม
ในทุกยุคทุกสมัย ภาษาและธรรมเนียมปฏิบัติแบบมาเลยถูกปดกั้นเมื่อมีการใชนโยบายเพื่อสงเสริม “ความ
เปนไทย” และการสรางรัฐชาติ ถึงแมวาในภาคใตการปฏิบัติกิจพิธีตามศาสนาอิสลามจะเปนที่ยอมรับ แต
รัฐบาลไทยไมไดยอมรับวัฒนธรรมมาเลยอันเปนเอกลักษณที่แทจริงของพื้นที่นี้ ไดมีการแสดงความเห็น
เกี่ยวกับปญหาความขัดแยงในภาคใตไวดวยวา
แรงจูงใจทางศาสนานั้นเปนเพียงเครื่องมือที่ใชขอแรง
สนับสนุน เพื่อตอสูเรียกรองใหวัฒนธรรมภาคใตดํารงสถานะอยูไดในวัฒนธรรมไทยเทานั้น
นอกจากหัวขอระดับภาคแลว ในการสัมมนายังไดมีการอภิปรายกันถึงเหตุการณระดับ ประเทศที่
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตนดวย สถานการณความขัดแยงระหวางโลกาภิ
วัตนกับทองถิ่นภิวัตน (localization) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปจจุบันมีสาเหตุมาจากการขาดความรูที่
สมบูรณเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยที่แทจริงไดถูกบิดเบือนไปโดยนโยบายระดับประเทศและ
การสงเสริมการทองเที่ยวเสียเปนสวนใหญ ความหมายของ “วัฒนธรรมไทย” ไดรับการกําหนดใหอยูภายใต
กรอบของศิลปหัตถกรรม สงผลใหวัฒนธรรมไทยดานอื่น ๆ ถูกมองขาม ทั้งที่วัฒนธรรมเหลานี้อาจสะทอน
ภาพการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบันไดดีกวา ดวยเหตุนี้คนไทยจึงไมรูจักวัฒนธรรมของตนเองมาก
พอที่จะปรับตัวรับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน ผูร วมเสวนาเสนอวาเพื่อใหการศึกษาวัฒนธรรมไทยมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น คนไทยควรมุงสงเสริมคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากศาสนา อยางเชน
ความเมตตากรุณา ใหเกิดขึน้ ในหมูคนไทยดวยกันเอง เมื่อคนไทยไดรับรูถึงการดํารงอยูของวัฒนธรรมไทย
ในรูปแบบตาง ๆ แลว ก็จะสามารถนําความรูไปประยุกตใช และพบวิธีการที่เหมาะสมในการผสมผสาน
วัฒนธรรมอันโดดเดนของไทยเขากับกระแสโลกาภิวัตนไดตอไป
อีกหัวขอหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับหัวขอขางตนก็คือ
การนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในเชิง
พาณิชย วัฒนธรรมทองถิ่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยไดถูกแปรสภาพไปเปนสินคาเพื่อการทองเที่ยว
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และเพื่อจุดประสงคในเชิงพาณิชย ตัวอยางเชน ประเพณีตักบาตรดอกไมที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งโดยปกติจะ
จัดเปนเวลาหนึ่งวันและจัดเพียงปละครั้งเพื่อจุดประสงคทางศาสนาโดยเฉพาะ
แตปจจุบันไดมีการยืด
ระยะเวลาออกไปใหนานขึ้น และจัดใหมีการทําพิธี “เปนรอบ ๆ” วิธีนี้อาจชวยสงเสริมการทองเทีย่ วและเพิ่ม
ผลประโยชนทางการเงินก็จริง แตควรระลึกไวดวยวา กระบวนการนําวัฒนธรรมไปใชในเชิงพาณิชยเชนนี้
อาจทําใหจุดประสงคดั้งเดิมและคุณคาที่แทจริงถูกบิดเบือนหรือสูญหายไปได
ขอควรสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ปจจุบันสื่อไดเขามามีบทบาทสําคัญในกระแสโลกาภิวัตนทั้ง
ในประเทศไทยและทั่วโลก ผูร วมเสวนากลาววา สื่อเปนสวนหนึ่งในกระแสโลกาภิวัตนและไดสรางผลทั้งใน
แงบวกและแงลบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วชวยใหขอมูลมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน ขาวการเปดสวนสัตวเชียงใหมไนทซาฟารีก็สามารถเผยแพรไปทั่วโลกไดโดยใชเวลาเพียงหา
นาทีเทานั้น อยางไรก็ตามยังมีปญหาจากการที่สื่อกระแสหลักกลายเปนผูกําหนดทิศทางของสื่อทองถิ่นดวย
เชน สื่อบันเทิงจากฮอลลีวูดและการแขงขันฟุตบอลระดับโลกมีอิทธิพลตอสื่อของไทย ภาพยนตรตะวันตกก็
มีอิทธิพลตอสื่อบันเทิงไทยเปนอยางมาก ในขณะที่ไนตคลับ บาร รวมถึงดนตรีแนวตาง ๆ ก็เปนตัวอยาง
ของวัฒนธรรมที่สังคมไทยรับเขามา หรือแมแตวัฒนธรรมเกาหลีจากละครยอดนิยมเรื่อง “แดจังกึม” ก็มี
อิทธิพลมากในประเทศไทย ในเมื่อคนสวนใหญติดละครโทรทัศนเรื่องนี้กันแทบทั้งนั้น ในขณะที่วัฒนธรรม
ตางประเทศกําลังไหลบาเขามาผานทางสื่อตาง ๆ
แตวัฒนธรรมทองถิ่นกลับมีพื้นที่และอํานาจในการ
แสดงออกนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกัน และที่สําคัญยังไมมีทรัพยากรเพียงพอ หากรัฐบาลสามารถรวมมือกับ
ภาคเอกชนเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นโดยอาศัยสื่อ ดังเชนในกรณีของละครแดจังกึมของประเทศเกาหลี
ประโยชนที่ไดรับจะไมเปนเพียงผลทางวัฒนธรรมเทานั้น แตยังมีผลในเชิงเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการ
เติบโตของธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจสงออกอีกดวย ความตองการสินคาเกาหลีและตัวเลขนักทองเที่ยวที่
เดินทางไปยังประเทศเกาหลี อันเปนผลมาจากปรากฏการณแดจังกึม ก็พิสูจนความจริงขอนี้ไดเปนอยางดี
ที่ประชุมยังไดชวยกันใหคําจํากัดความของความเปนไทยที่แทจริงเอาไวดวย ความกตัญู ความ
เกรงใจ ลําดับชั้นทางสังคม และการขาดความตรงตอเวลาเปนลักษณะประจําวัฒนธรรมไทยสีป่ ระการที่มี
การพูดถึงกันมากที่สุด
ไดมีการทบทวนลักษณะทั้งสี่ประการนี้
และพยายามหาความเชื่อมโยงและ
เปรียบเทียบความเปนไทยกับกระแสโลกาภิวัตน เพื่อใหเขาใจวัฒนธรรมไทยไดดียิ่งขึ้น ความกตัญูนั้น
กลาวไดวาเปนคุณลักษณะสําคัญในวัฒนธรรมไทย อาจกลาวไดวาสําหรับคนไทยความกตัญูกเ็ หมือนกับ
แนวคิดเรื่องการเปนหนี้ทางศีลธรรมนั่นเอง แตกระแสโลกาภิวัตน กระแสทุนนิยม และกระแสใหม ๆ ใน
ปจจุบัน อาจสงผลเปลี่ยนแปลงลักษณะความเปนไทยนี้ สวนความเกรงใจนั้นก็เปนคุณลักษณะเดนอีก
ประการหนึ่งซึ่งไมอาจพบไดในวัฒนธรรมอื่น ๆ คนไทยมักถูกมองวาเปนคนชางเกรงใจ แตจะสังเกตไดวา
สิ่งที่เรียกวาความเกรงใจนั้นมักเกิดขึ้นในความสัมพันธแบบปฐมภูมิมากกวาแบบทุติยภูมิ
ดังนั้นจึงอาจ
อางไดวา ที่จริงแลวคนไทยไมไดมีความเกรงใจเทาใดนักหากอีกฝายหนึ่งเปนคนที่อยูนอกวงสังคมของตน
สําหรับประเด็นเรื่องลําดับชั้นทางสังคมนั้น อาจกลาวไดวาลําดับชั้นในสังคมไทยมีความซับซอนกวาใน
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วัฒนธรรมอื่น ๆ จะเห็นไดจากการใชสรรพนามที่แตกตางกันเพื่อแสดงลําดับชั้นของผูร วมสนทนา ดวยเหตุ
นี้ปฏิสัมพันธทางสังคมจึงไดรับผลกระทบไปดวย กลาวคือ ผูนอยมักไมกลาแสดงความเห็นขัดแยงกับ
ผูใหญ หรือนักศึกษาอาจรูสึกอึดอัดหากจะแสดงมุมมองที่แตกตางออกไปในการอภิปรายในชั้นเรียน สุดทาย
การขาดความตรงตอเวลาก็เปนลักษณะความเปนไทยอีกอยางหนึ่งซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป แตประเพณี
ไทยหลายประเพณีก็ไดแสดงใหเห็นความสําคัญของการตรงตอเวลาอยูเหมือนกัน อยางเชน การที่งานหมั้น
จะตองเริ่มพิธเี มื่อเวลา 9.09 น. เปนตน ดังนั้น คนไทยก็ตรงตอเวลา แตเปนการตรงตอเวลาในแงมุมที่
แตกตางไปจากระบบเวลาของชาวตะวันตก นอกจากนี้คนไทยมักไมคอยเขาแถวตอคิวกัน เนื่องจากใน
วัฒนธรรมมักจะเนนใหผูที่อายุนอยกวาและมีโอกาสนอยกวาไดรับสิทธิ์กอน มากกวาที่จะใหสิทธิ์แกผูที่มา
เปนคนแรก
แงมุมสําคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอาจไมไดสงเสริมความเปนพหุลักษณ (plurality) แตกลับทําใหความเชื่อและแนวทางปฏิบัติของ
คนในสังคมเปนไปในทางเดียวกันก็ได จะสังเกตไดวาถึงแมจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตคนก็ยัง
มีแนวโนมที่จะรับอิทธิพลจากกระแสตามสมัยนิยมที่พบเห็นไดทั่วไป รวมทั้งมีทัศนคติและกระบวนทัศนที่
คลายคลึงกันดวย สถานการณปจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงใหเห็นแนวโนมดังกลาว ผูหญิงใน
ทองถิ่นจํานวนมากมีคานิยมตรงกันเกี่ยวกับเรื่องความรักและการแตงงาน ผูหญิงสวนใหญตองการแตงงาน
กับชาวตะวันตก โดยมองวาการทําเชนนั้นจะชวยใหตนไดมีชีวิตแตงงานที่สมบูรณพูนสุข คานิยมการมี
'สามีฝรั่ง’ นี้ไมไดจํากัดอยูเฉพาะผูหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น มีรายงานมาวาคานิยมการมีสามี
“ที่พึงปรารถนา” นี้พบไดทั่วไปในลาวและเวียดนามดวย
นอกจากขอสังเกตหลายประการเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตน และ
วัฒนธรรมทองถิ่นแลว ผูรวมเสวนาหลายทานยังไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจและเปนประโยชนเพื่อชวยลด
ความขัดแยงในดานตาง ๆ ประการแรก ควรสงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมทั่วประเทศใหมากยิ่งขึ้น โรงเรียน
ตามภาคตาง ๆ ควรพัฒนาการเรียนการสอนดานวัฒนธรรม ภาษา และวรรณกรรมของทองถิ่น โดยนํา
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานมาประมวลเขาไวดวย อยางไรก็ตามแนวทางการสอนควรดําเนินไปโดย
ปราศจากอคติ เพื่อจะไดกระตุนใหเกิดความเขาใจในเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบาน รวมถึงแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประการที่สอง รัฐบาลไทยควร
ดําเนินการปกปองวัฒนธรรมทองถิ่นจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ดวยการปรับทิศทางของนโยบาย
ระดับประเทศซึ่งปจจุบันมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยหันมาใสใจใหความสําคัญกับมิติเชิงจิตวิญญาณ
มากกวาการแสวงหาความร่ํารวยทางวัตถุ ยิ่งไปกวานั้นคนไทยควรรูจักเลือกรับวัฒนธรรมจากตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมตะวันตก
ผลเสียหายอันเกิดจากการใชวัฒนธรรมตางประเทศในทางที่ผิด
และการเขาใจผิดอาจลดลงได หากเรียนรูท ี่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้น ๆ ใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตประจําวัน
แทนที่จะลอกเลียนแบบแตเพียงอยางเดียว ไมมีใครที่จะหลีกหนีจากกระแสโลกาภิวัตนในโลกยุคใหมได แต
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เราสามารถประเมินคุณคาของวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม และเลือกรับเฉพาะวัฒนธรรมที่เหมาะสมและ
นําไปปรับใชในวิถีชีวิตได สวนนักวิชาการและนักศึกษาดานวัฒนธรรมก็อาจชวยใหการศึกษาวัฒนธรรมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได ดวยการทํางานกับผูคนจริงในสถานการณจริง โดยจะตองออกไปสัมผัสกับคนไทยใน
ทุกวงสังคมและทุกระดับชั้น เพื่อใหความรูในเรื่องดังกลาว ในทางกลับกันคนกลุมนี้ก็จะมีโอกาสไดรับ
ประสบการณและเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นโดยตรงดวย ในที่สุดก็จะเกิดการเรียนรูร ะหวางกัน ซึ่งจะทําให
การศึกษาวัฒนธรรมอยางแทจริงเกิดขึ้นไดในประเทศนี้ นอกจากนี้ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ผูคน
ก็ควรยึดถือคุณธรรมบางประการเพื่อสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในสังคมดวย คุณธรรมเหลานี้ไดแก การเคารพ
ความคิดเห็นของผูอื่น การคํานึงถึงผูที่ดอยกวา ความเปนปจเจกภาพ ความมีขันติ และความเทาเทียมกัน
อยางแทจริง
จะเห็นไดชัดวาการสัมมนาทั่วประเทศครั้งนี้ ไดหยิบยกประเด็นที่มีความสําคัญสูงสุดในปจจุบัน
ขึ้นมาอภิปราย
นั่นก็คือประเด็นเรือ่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระแสโลกาภิวัตน กิจกรรม
นี้ไดชวยสงเสริมใหเกิดการตระหนักรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน ดวยการวิเคราะห
และสังเคราะหองคความรู ตลอดจนประสบการณที่ไดมีการแลกเปลี่ยนและรวบรวมมาจากเหลานักวิชาการ
และผูฟ งที่สนใจ ผลลัพธที่ไดในเบื้องตนก็คือขอเสนออันเปนประโยชน ซึ่งควรไดรับการสงเสริมและนําไป
ปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสรุปแลวการสัมมนาในลักษณะนี้ควรไดรับการสนับสนุนและจัดให
มีขึ้นในโอกาสตอไป เพื่อจะไดขยายฐานความรูใหครอบคลุมกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งสรางองค
ความรูใหมเพื่อเปนประโยชนแกสาธารณชนโดยรวม
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