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คานิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในสังคมยุคปจจุบนั
พระครูปริยตั กิ ติ ติธำรง, ผศ.ดร. (ทองขาว กิตตฺ ธิ โร)
คณบดีคณะสังคมศาสตร มจร

บทนำ
กอนอืน่ ตองขอแสดงความดีใจ(Congratulation) ชืน่ ชมยินดีกบั บัณฑิตใหม รนุ ที่ ๖๐/
๒๕๕๘ ทุกรูป ทุกทาน และทุกระดับของการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทีป่ ระสบความสำเร็จการศึกษา และมีโอกาสไดเขารับปริญญาบัตร ดวยความภาคภูมใิ จในวันนี้
เมือ่ พูดถึงการเปลีย่ นแปลงในสังคมแลวจะเห็นไดวา มีการเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก โดย
เฉพาะในสังคมยุคปจจุบนั ทัง้ สังคมภายในและสังคมภายนอก และรวมกระทัง่ สังคมระดับชาติ
และสังคมระดับโลกอีกดวย มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการดานตางๆ ไปอยางมาก และรวด
เร็วอีกดวย เชน การคมนาคม การติดตอสือ่ สารกัน(Communication) สามารถติดตอสือ่ สาร
กันไดอยางรวดเร็วและไรพรหมแดน ทัง้ ๆ ทีอ่ ยหู า งไกลกันคนละทวีปคนละซีกโลก แตดเู หมือน
อยใู กลกนั แคเอือ้ ม เหลานีเ้ ปนตน เปนเพราะการเปลีย่ นแปลงในสังคมและคานิยมในสังคมยุค
ปจจุบันนั่นเอง
คานิยม(Value)ในสังคมไทยในปจจุบนั ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก และมากเกิน
กวาทีจ่ ะคิด สาเหตุทสี่ ำคัญนัน้ เนือ่ งมาจากการรับเอาตัวอยางของวัฒนธรรมตะวันตก และ
วัฒนธรรมจีนดานตาง ๆ เขามาดวย จึงทำใหวฒ
ั นธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมจีนแพรหลาย
เขามาอยางรวดเร็ว ซึง่ มีอทิ ธิพลตอสิง่ แวดลอมคานิยมของสังคมไทยเปนอยางมากในปจจุบนั ๑
คานิยมตางๆ (Values) จึงเปนสิง่ ทีบ่ คุ คลทัว่ ไปยอมรับ ยึดถือและนำมาปฎิบตั ิ เพือ่ เปนเครือ่ ง
๑

ทัศนีย ทองสวาง, สังคมไทย, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๗), หนา ๘๓.
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ชวยตัดสินใจและกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวติ ของตนเองในสังคมตลอดมา โดยเฉพาะใน
สังคมยุคปจจุบนั รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวติ
ของคนในสังคมไวถงึ ๑๒ ประการ เพือ่ ใหวถิ ชี วี ติ ของคนในสังคมมีคา นิยมเปนไปในรูปแบบหรือ
ทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสคู วามปรองดอง ความสามัคคี และความสงบสุขของคนในสังคม
สืบไป

ความหมาย
คานิยม(Value) คือสิง่ ทีใ่ จชอบ หรือวิธกี ารจัดรูปแบบความประพฤติทมี่ คี วามหมายตอ
บุคคล และเปนแบบฉบับของความคิดทีฝ่ ง แนนอยใู นใจ สำหรับยึดถือในการปฏิบตั ติ นของคนใน
สังคม คือการมีหลักธรรมและศาสนาเปนทีพ่ งึ่ การชวยเหลือผอู นื่ การไดรบั ยกยองในสังคม การ
มีความสุขในชีวติ ครอบครัว ความภาคภูมใิ จในตัวเอง การมีเพือ่ นทีด่ ี และความสำเร็จในชีวติ เปน
ตน คานิยมนัน้ ยอมเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ตามยุคตามสมัย ตามกระแสของสังคม หรือ
อาจจะมีคา นิยมใหมเกิดขึน้ มาแทน คานิยมเกาก็ถกู ลืมไปตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป จึงทำใหสงั คม
เปลีย่ นไป
ดร.ไพฑูรย เครือแกว๒ ไดอธิบายใหความหมายของคำวา “คานิยม” ไววา คานิยมของ
สังคม คือสิง่ ทีค่ นสนใจ สิง่ ทีค่ นปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรือกลับกลายมาเปน สิง่ ที่
คนถือวาเปนสิง่ ทีบ่ งั คับตองพูดตองทำ ตองปฏิบตั ิ เปนสิง่ ทีค่ นบูชายกยองและมีความสุขจะได
เห็น ไดฟง และไดเปนเจาของ เปนตน
พืน้ ฐานสำคัญในการดำเนินชีวติ ของสมาชิกในสังคม คือ การปฏิสมั พันธระหวางกัน หรือ
ทีเ่ รียกวา การกระทำระหวางกันทางสังคม (Social Interaction) ซึง่ หมายถึง กระบวนการ
ตอบสนอง ซึง่ กันและกันในการแสดงออกระหวางบุคคลหรือกลมุ โดยพฤติกรรมหรือการแสดง
ออกของบุคคลหนึง่ จะเปนผลตอการแสดงพฤติกรรมสนองตอบของอีกบุคคลหนึง่ ทัง้ นีแ้ ละทัง้
นัน้ โดยผานกระบวนการสือ่ ความหมายทีใ่ ชสญ
ั ลักษณรว มกัน เชน โดยการใชภาษา กิรยิ าทา
๒
หนา ๘๘.

ดร. ไพฑูรย เครือแกว, วัฒนธรรมเบื้องตน, พิมพครั้งที่ ๕, พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๓),
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ทาง และสัญลักษณอนื่ ๆ เพือ่ ใหสามารถตีความพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลไดตรงกัน
ทั้งนี้ไมจำเปนวาบุคคลหรือกลุมจะมีการปฏิสัมพันธกันโดยตรง บุคคลหรือกลุมอาจมีการ
ปฏิสมั พันธกนั โดยทางออม โดยผานกระบวนการสือ่ สารอืน่ ๆ เชน ทางโทรศัพท จดหมาย และ
สือ่ มวลชนตางๆ เปนตน การปฏิสมั พันธระหวางกันยังกอใหเกิดผลอืน่ ๆ ทางสังคม เชน การ
เกิดระบบสังคม หรือการเกิดโครงสรางทางสังคมที่เปนแบบแผนอันมั่นคง รวมถึงการเกิด
วัฒนธรรมของสังคม (Social Process) ซึง่ หมายถึงรูปแบบในการปฏิสมั พันธทปี่ รากฏอยเู สมอ
ในการดำเนินชีวติ ของสังคมมนุษย
พืน้ ฐานแรกเริม่ ในการศึกษากระบวนการสังคมนัน้ ไดนำแนวความเขาใจเกีย่ วกับระบบ
นิเวศวิทยาของวิชาชีววิทยามาประกอบการวิเคราะหสังคมมนุษย โดยเฉพาะคือ ทฤษฎีของ
ชารลส ดารวนิ (Darwin Charless)๓ ซึง่ ไดนำมาประยุกตใชในการวิเคราะหสงั คม แนวความ
คิดซึ่งอธิบายสังคมมนุษยโดยใชทฤษฎีของ ชารลส ดาวิน มาเปนพื้นฐาน เรียกวา Social
Darwinists โดยอธิบายวา มนุษยกเ็ ชนเดียวกับสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หลายทีจ่ ะตองมีการตอสเู พือ่ ความ
อยรู อดของชีวติ โดยประกอบไปดวย การขัดแยงการแขงขัน และความรวมมือระหวางกัน แต
มนุษยไดพฒ
ั นารูปแบบของความขัดแยง การแขงขัน และความรวมมืออยางเปนระเบียบแบบ
แผนโดยการสรางวัฒนธรรม ซึ่งแตกตางจากสิ่งที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่การปรับตัวเกิดขึ้นโดยทาง
กายภาพเพือ่ ความอยรู อดของชีวติ ตนไมจะพยายามแผกงิ่ กานสาขาใหสงู ใหญกวาตนอืน่ ๆ เพือ่
ใหไดแสงสวางจากดวงอาทิตย สัตวใหญตอ งพึง่ พิงสัตวเล็กเปนอาหารโดยการใชพลังกายเขาตอสู
แตมนุษยใชแบบแผนการปฏิสมั พันธโดยมีพนื้ ฐานจากวัฒนธรรมในการอยรู อดของชีวติ
สรุปไดวา คานิยมหมายถึง สิง่ ทีค่ นยึดถือประจำใจทีช่ ว ยตัดสินใจในการเลือกทีจ่ ะกระทำ
ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ หมาะสมหรือไมเหมาะสม แตเปนสิง่ ปรารถนาของคนสวนใหญในสังคมนัน้ ๆ

๓

Darwin, Charles, The Problems of World Population, (London : Cambridge University Press,
1958), p. 102.
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ความสำคัญของคานิยม๔
คานิยม(Value) มีความเกีย่ วพันกันกับวัฒนธรรมอยางใกลชดิ คานิยมบางอยางไดสราง
แกนของวัฒนธรรม ลักษณะขัน้ มูลฐานของวัฒนธรรม เกิดจากคานิยม เชน คนไทยปรารถนา
หรือตองการทีจ่ ะมีอสิ รเสรี ซึง่ จัดเปนคานิยมของสังคมไทยทีม่ มี าแตโบราณกาล คนไทยจึงมีชวี ติ
อยอู ยางอิสรเสรีตามแบบของคนไทย อิสรเสรีจงึ เปนแกนของวัฒนธรรมไทย
คานิยมมีความสำคัญมาก และมีผลกระทบกระเทือนถึงความเจริญและความเสือ่ มเสียของ
สังคมและความมัน่ คงของชาติกลาวคือ สังคมทีม่ คี า นิยมทีเ่ หมาะสมและถูกตอง เชน ความซือ่
สัตย ความขยันหมัน่ เพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความสามัคคี เปนตน สังคมนัน้
ยอมจะมีความเจริญกาวหนาอยางแนนอน สังคมใดทีม่ คี า นิยมไมเหมาะสม เชน การพนัน ขาด
ระเบียบวินยั ไรความสามัคคี อยอู ยางตัวใครตัวมัน ฯลฯ สังคมนัน้ จะเสือ่ มลงและขาดความมัน่
คงภายในชาติ
คานิยมบางอยางขึ้นอยูกับลักษณะและสภาพแวดลอมทางสังคมเมื่อสภาพของสังคม
เปลีย่ นแปลงไป คานิยมเกาก็เปลีย่ นแปลงไปดวย และจะมีคา นิยมใหมเกิดขึน้ มาแทนที่ เชน สมัย
กอนคนไทยนิยมสรางวัดวาอารามกันมาก เพราะวัดเปนศูนยรวมพลังทางดานจิตใจ ใหการศึกษา
รักษาพยาบาล สถานสงเคราะหชว ยเหลือคนยากจน เปนสถานทีพ่ กั ของคนเดินทาง ศูนยกลาง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนยกลางการปกครอง สโมสรชาวบาน และคลังพัสดุเปนตน เมือ่ วัฒนธรรม
ตะวันตกเผยแพรเขามาโดยเฉพาะอยางยิง่ วัฒนธรรมทางดานวัตถุ สภาพสังคมเปลีย่ นแปลงไป
มีการสรางโรงเรียน โรงพยาบาล ศาลาประชาคม พิพธิ ภัณฑ ฯลฯ คานิยมในการสรางวัดก็เสือ่ ม
ลง คนไทยกลับมีคา นิยมในการสรางโรงเรียน โรงพยาบาล และสาธารณประโยชนดา นอืน่ ๆ
แทน
คานิยม(Value) เปนตัวกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม สังคมจะเจริญกาวหนา หรือ
เสือ่ มก็ขนึ้ อยกู บั คานิยมของคนในสังคมนัน้ ๆ ฉะนัน้ การสรางคานิยมทีถ่ กู ตองและเหมาะสม จึง
เปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ การปลูกฝงใหบคุ คลรจู กั คุณคาของความเปนมนุษยคอื ใหมคี วามรัก ความ
เห็นอกเห็นใจชวยเหลือเกือ้ กูล และไมเอารัดเอาเปรียบกันและกัน และรจู กั รับผิดชอบตอหนาที่
๔

ผศ. ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ, สังคมไทย, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพแพรพทิ ยา,๒๕๒๒), หนา ๓๙-๔๐.
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ของตน เปนตน ควรจะสรางคานิยมทีถ่ กู ตองใหเกิดขึน้ ในสังคมไทย ผนู ำในการสรางคานิยม
เกีย่ วกับมนุษยธรรมในสังคมไทยไดแก ผบู ริหารประเทศ ขาราชการ ปญญาชน นายทุน กำนัน
ผใู หญบา น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และผนู ำทางศาสนาตาง ๆ เปนตน

คานิยมของสังคมไทยในปจจุบัน
คานิยม ๑๒ ประการของสังคมไทยในปจจุบนั นี(้ พ.ศ.๒๕๕๗) ซึง่ เปนคานิยมหลักของ
คนไทย เพราะการสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ(คสช.) เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ตองสรางคานิยมใหมใหคนไทย ดัง
คำประกาศของรัฐบาลไดประกาศไวอยางเปนทางการ ดังนี้
๑. มีความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย
๒. ซือ่ สัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญูตอ พอแม ผปู กครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมัน่ ศึกษาเลาเรียนทัง้ ทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศลี ธรรม รักษาความซีอ่ สัตย
๗. เขาใจการเรียนรูประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบวินยั เคารพกฏหมาย ผนู อ ยรจู กั การเคารพผใู หญ
๙. มีสติรตู วั รคู ดิ รทู ำ
๑๐. รจู กั ดำรงตนอยโู ดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทัง้ รางกายและจิตใจ ไมยอมแพตอ อำนาจฝายต่ำ
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ทัง้ หมดนีค้ อื คานิยมหลักของคนในชาติ ยึดมัน่ ตามหลักคานิยมของชาติทเี่ นนทัง้ เรือ่ งการ
พัฒนาตัวเองทัง้ ในดานความสามารถทัง้ คุณธรรม ศีลธรรมเพือ่ รวมมือกันทำใหชาติบา นเมือง และ
สวนรวมเขมแข็งดีขนึ้ เหลานีล้ ว นดีทงั้ นัน้ ตองเผยแพรใหขนึ้ ใจใหฝง ใจ วันใดคนไทยเขมแข็ง ชาติ
เราก็เขมแข็งดวย
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ที่มาของคานิยมในสังคมไทย

ทีม่ าของคานิยมของสังคมไทยนัน้ มีทมี่ าหลายดานดวยกัน ดังจะกลาวได ดังนีค้ อื ๕
๑. ศาสนาพุทธ คนไทยสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ (๙๕.๔%) และปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาเขามาเกีย่ วของกับชีวติ ของคนไทยตัง้ แตเกิดจนตาย มีการอบรม
สัง่ สอนศีลธรรมหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาใหแกบตุ รหลานตัง้ แตเล็ก ๆ พุทธศาสนาจึงสราง
คานิยมในสังคมไทย เชน การทำบุญ ความซือ่ สัตย ความสามัคคี การเคารพผใู หญ เคารพผู
อาวุโส เปนตน
๒. ศาสนาพราหมณ พิธกี ารและพระราชพิธตี า ง ๆ ซึง่ เปนประเพณีตามลัทธิพราหมณ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การอาบน้ำในพิธกี ารตาง ๆ หรือพิธสี นาน ไดเขามาเกีย่ วของกับวิถชี วี ติ ของ
คนไทยอยางมาก ศาสนาพราหมณจงึ สรางคานิยมในสังคมไทย เชน คนไทยชอบจัดงานพิธตี า ง
ๆ เปนตนวา พิธรี ดน้ำในการสมรส พิธวี างศิลาฤกษ พิธอี าบน้ำศพ และพิธที ำขวัญนาค เปนตน
๓. ระบบศักดินา สังคมไทยผูกพันกับระบบศักดินามาเปนเวลานาน ตามหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร ระบบศักดินาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการสรางคานิยมของสังคมไทย เชน คา
นิยมของความอยากเปนเจานาย การมียศถาบรรดาศักดิ์ และชอบรับราชการ เปนตน
๔. ระบบเกษตรกรรม สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม (Agrarians Society) คนไทย
จึงมีความผูกพันกันอยางใกลชดิ ตามสภาพของทองถิน่ คนไทยสวนใหญอยใู นชนบท ชาวชนบทที่
อาศัยอยใู นละแวกบานเดียวกันจะมีความรสู กึ เปนพวกเดียวกัน ใครไดรบั ความเดือดรอนก็จะชวย
เหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เทาทีจ่ ะชวยได
๕. ความเชือ่ ในอำนาจของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เปนผลมาจากความกลัว เชน กลัวความเจ็บ
ไขไดปว ย กลัวภัยพิบตั ติ า ง ๆ เปนตน จึงมีการกราบไหวออ นวอนขอใหสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ ครองปองกัน
ภัยตาง ๆ ทำใหคนไทยมีคา นิยมในเรือ่ งการกราบไหวบชู าภูเขา ตนไม สัตวทมี่ ลี กั ษณะผิดจาก
สภาพปกติธรรมดา จึงเปนทีม่ าของความเชือ่ ในอำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์

๕

ผศ. ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ, สังคมไทย, หนา ๔๑.
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คานิยมทัว่ ๆ ไปของสังคมไทย
คานิยมทัว่ ๆ ไปของสังคมไทยในปจจุบนั นี้ มีมากมายหลายประการดวยกัน ซึง่ พอจะ
นำมากลาวไวในทีน่ ไี้ ด ดังตอไปนี้ ๖ คือ
๑. ความจงรักภักดีตอ องคพระมหากษัตริย (The King) พระมหากษัตริยท รงเปนจุด
ศูนยรวมจิตใจของคนทัง้ ชาติ พระองคทรงรวมสุขรวมทุกข เปนน้ำหนึง่ ใจเดียวของคนไทย ใน
การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนัน้ แมวา พระองคจะทรงมีอำนาจลดนอยลง แตพระบรม
เดชานุภาพมิไดลดนอยลงดวยเลย พระองคทรงมีบทบาทมากขึ้นในดานพิธีการ สังคม การ
ปกครอง ทรงเปนผนู ำทางดานชีวติ ความเปนอยขู องราษฎร พระองคจะรับพระราชทานสิง่ ของ
เงินทองตาง ๆ รวมการกุศลตามพระราชอัธยาศัย แลวพระราชทานสิง่ ของเหลานัน้ ชวยเหลือ
คนยากจน ผปู ระสบภัยพิบตั ติ า ง ๆ ทัง้ ทีเ่ ปนทหาร ตำรวจ และพลเรือน พระองคเสด็จเยีย่ ม
เยือนราษฎรในทองที่ตาง ๆ ตลอดถึงทองถิ่นทุรกันดาร พระองคไดพระราชทานทรัพยสวน
พระองค เพือ่ ชวยเหลือราษฎรอีกดวย พระองคทรงเปนกำลังสำคัญในการสรางความสามัคคีใน
ชาติ และการรักษาเอกราชของชาติไทย เพราะคนไทยมีความแตกตางกันในเรือ่ งเชือ้ ชาติ ศาสนา
ภาษา ฯลฯ ตางก็มคี วามจงรักภักดีตอ พระองค ภาวะสังคมไทยในปจจุบนั นีป้ ระสบภัยทัง้ ภาย
ในและภายนอกประเทศนานัปประการ แตสามารถอยรู อดได เพราะคนไทยมีความจงรักภักดีตอ
องคพระมหากษัตริย จึงยอมเสียสละทุกอยาง เพือ่ รักษาไวซงึ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๒. เรือ่ งเงินตรา (Money) ดวยเหตุทเี่ งินสามารถนำไปใชแลกเปลีย่ นกับสิง่ ของทุกชนิด
ทีม่ อี ยใู นโลกนี้ เงินจึงเปนคานิยมทีส่ ำคัญยิง่ ของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในขณะทีส่ งั คม
ปจจุบนั กำลังเชือ่ ในวัตถุนยิ ม (Materialism) การทีค่ นไทยมีคา นิยมในการนับถือเงิน เพราะบุคคล
มีเงินไดรบั การยกยองและเคารพนับถืออยางกวางขวาง บางครัง้ ก็ไมไดคำนึงวา ผนู นั้ จะไดเงิน
มาทำใหร่ำรวยขึน้ โดยวิธใี ดก็ตาม เงินนำมาซึง่ เกียรติยศ อำนาจ และชือ่ เสียง บางคนบริจาค
เงินเปนจำนวนมากเพือ่ สาธารณกุศล เชน สรางอาคารคนไข ใหโรงพยาบาล หรืออาคารเรียน
ใหแกโรงเรียนใดโรงเรียนหนึง่ ก็ตาม จะไดรบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ จนไดรบั การยกยอง
ในสังคม ใหคณ
ุ คาหรือความดีของบุคคลขึน้ อยกู บั เงิน ถือเงินตราเปนพระเจา
๖
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คนทีม่ ฐี านะร่ำรวยมักจะไดรบั การเลือกตัง้ ใหเปนผนู ำของชุมชน หมบู า น ตำบล อำเภอ
หรือจังหวัด เชน ผใู หญบา น กำนัน สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล และสมาชิกสภาผแู ทน
ราษฎรฯลฯ พอคาคหบดีบางคนทีม่ ฐี านะร่ำรวย จะมีอำนาจและอิทธิพลมากในชุมชนทีต่ นอยอู าศัย
สามารถจะยาย ขาราชการบางคนทีข่ ดั ผลประโยชนของเขาได เพราะรจู กั กับผบู งั คับบัญชา และ
เงินเขาถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาจังหวัดฯลฯ
ในสังคมไทยก็มกี ารทมุ เทเงินซือ้ เสียง ยังมีคำพังเพยทีว่ า ใครมีเงินมีทองก็นบั เปนนองเปนพี่ แสดง
ใหเห็นวา เงินมีอทิ ธิพลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคนได เปนตน
อยางไรก็ตาม เราควรจะชวยแกคา นิยมทางดานวัตถุเขาไปสคู า นิยมทางดานจิตใจบาง
ดวยการฝกอบรมเด็ก เยาวชนใหรจู กั เสียสละ ไมยดึ ถือเงินเปนของตอบแทน คาของน้ำใจคนเปน
สิง่ ทีห่ าไดยากมากขึน้ ทุกวัน คนเราจะตองรจู กั เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ โอบออมอารีผอู นื่ บางครัง้ เงิน
ไมสามารถซือ้ ความรักซือ้ ความซือ่ สัตยได บางคนมีเงินมากมายแตหาความสุขทางใจไมไดเลย ดัง
นัน้ เราอยาไปลมุ หลง๗
๓. อำนาจ (Power) คนทุกคนในสังคมยกยองอำนาจ การตอสแู ขงขันทางการเมือง
เปนการตอสเู พือ่ ใหไดมาซึง่ อำนาจ (Power) สังคมไทยมีอดีตผูกพันกับระบบศักดินาทีม่ กี ารยกยอง
อำนาจเปนเวลานาน และอำนาจเปนเครือ่ งมือสำคัญในการควบคุมสังคม จะเห็นไดมากจากระบบ
ราชการ โดยอำนาจจะแฝงอยใู นตำแหนง และตำแหนงทีม่ อี ำนาจมากในสังคมไทยก็ คือ ตำแหนง
นายกรัฐมนตรี(Prime Minister) รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา การกระทรวง
มหาดไทย ผวู า ราชการจังหวัด ผบู ญ
ั ชาการตำรวจแหงชาติ เปนตน นอกจากนีอ้ ำนาจยังบันดาล
ใหไดมาซึง่ เงิน เกียรติยศ ชือ่ เสียง และอืน่ ๆ ดังนัน้ อำนาจจึงเปนคานิยมทีค่ นสวนใหญใน
สังคมไทยปรารถนา
๔. การทำบุญกุศล (Make Merit) คานิยมในเรือ่ งการทำบุญกุศล ไดรบั อิทธิพลโดย
ตรงจากคำสอนของศาสนาตางๆ ชาวไทยสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ ฉะนัน้ ศาสนาพุทธจึงมี
อิทธิพลในการสรางคานิยมเกีย่ วกับการทำบุญกุศล ชาวพุทธมีความเชือ่ ในเรือ่ งของกฎแหงกรรม
๗

อานนท อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบำรุงนุกูลกิจ,
๒๕๑๕), หนา ๘๙.
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การเวียนวายตายเกิด ชาวพุทธเชือ่ วาการทำบุญกุศลนัน้ เปนกรรมดีทจี่ ะสะสมสรางไวแลวจะ
สงผลถึงอนาคตทัง้ ในชาตินแี้ ละชาติหนา ดังนัน้ ชาวไทยทัง้ ทีร่ ่ำรวยและยากจนจึงนิยมทำบุญ
กุศล โดยเฉพาะชาวไทยในชนบท ไมวา จะยากจนเทาไรก็ตาม จะทมุ เทเงินทองเพือ่ ทำบุญกุศล
โดยไมกลัวความยากจน เพราะนัน่ คือ ความสุขของเขา
พระธรรมโกศาจารย หรือหลวงพอพุทธทาสภิกขุ แหงสวนโมกขพลาราม ทานไดอธิบาย
เรือ่ งการทำบุญและการประกอบการกุศล๘ วา ตามคำสอนของพระพุทธเจาถือวา การทำบุญ
ทีส่ งู สุดคือ การทำคนใหเปนมนุษย ใหเขาไดรบั ความสุขดวย การมีจติ ใจสะอาดปราศจากกิเลส
การทำบุญบางอยาง เชน การสรางวัด สรางโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนัน้ เปนการ
กุศลจริง แตยงั ไมสงู นัก อาจจะกลายเปนผลรายแกสงั คมได ถานักเรียนหรือนักศึกษามีแตความ
รอู ยางลนเหลือ เหนือความมีศลี ธรรม ไมใชความรไู ปในทางทีถ่ กู ตอง ธรรมะทีท่ ำใหจติ ใจสูงไดแก
การทีจ่ ติ ใจสะอาดปราศจากกิเลส เราจะมีโบสถสำหรับสวดมนตทำพิธหี รือไม ก็ไมสำคัญเทากับ
การทำจิตใจใหสะอาดปราศจากกิเลสทัง้ ปวง ฉะนัน้ การเผยแพรหลักธรรมคำสอนของศาสนา
ตาง ๆ เพือ่ ใหประชาชนไดปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจำวันเปนสิง่ จำเปนอยางยิง่ เพือ่ ใหเขาถึงคา
นิยมการทำบุญทีถ่ กู ตอง
๕. ความสนุกสนาน(Enjoyment) คนไทยรักความสนุก กิจกรรมตาง ๆ จึงตัง้ อยบู นพืน้
ฐานแหงความสนุกสนาน การทำบุญการจัดงานพิธกี รรมตาง ๆ ตลอดถึงการทำงานจะมีความ
สุขสนุกสนานสอดแทรกอยดู ว ยเสมอ คนไทยมีความสนุกสนานมาตัง้ แตเกิดไปจนตาย เชน งาน
ฉลองวันคลายวันเกิด วันโกนจุก งานบวชนาค งานมงคลสมรส งานวันสงกรานต งานทำบุญ
ทอดกฐิน ทอดผาปา เปนตน คานิยมเกีย่ วกับความสนุกสนาน จะเปนผลกระทบกระเทือนตอ
สังคมหลายประการ เชน ทำใหเกิดความประมาท ขาดความจริงจังในการทำงาน เปนตน
คานิยมแหงความสนุกสนานนี้ จำเปนจะตองแกไขเพราะคนจำนวนมากมักนึกถึงความ
สนุกสนานโดยไมคดิ วา เปนการฟมุ เฟอยเกินไป ทำใหกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของครอบ
ครัว รายไดสว นบุคคลนำไปสปู ญ
 หาครอบครัว และสังคมอยางตอเนือ่ งกัน คนไทยชอบสนุกสนาน
๘

พุทธทาสภิกขุ, การทำบุญทำกุศลที่สูงสุด, ความงมงาย, (กรุงเทพหานคร : โรงพิมพการพิมพพาณิชย,
๒๕๐๑, หนา ๑๕๖.
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แตควรพอประมาณ และมีความขยันหมัน่ เพียรในการประกอบสัมมาชีพ เพือ่ การกินดีอยดู ขี อง
ครอบครัว
๖. การบริโภคนิยม (Consumerism) คนไทยสวนใหญสนใจเรือ่ งการบริโภคมาก ชอบ
เสาะแสวงหาอาหารรับประทานเปนพิเศษ บริโภคนิยมแบงออกเปน ๓ ประเภทคือ
- การบริโภคอาหารแปลกๆ เชน ผัดเผ็ด กบทอด ยำเล็บมือนาง ยำมันสมองลิง
เปนตน
- การบริโภคอาหารรสจัด เชน เปรีย้ วจัด เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด เปนตน
- การบริโภคอาหารสด เชน ผักสด ผลไมสด เนือ้ สด ปลาสด กงุ สด และหอยสด
เปนตน
เนือ่ งจากการบริโภคนิยม เปนคานิยมทัว่ ไปของสังคมไทย ดังนัน้ กิจกรรมตาง ๆ จะผูกพัน
อยกู บั เรือ่ งการบริโภคตลอดเวลา เชน การเลีย้ งฉลองงานสมรส การเลีย้ งฉลองยศ การเลีย้ ง
ฉลองวันคลายวันเกิด การเลีย้ งฉลองเพือ่ นรวมรนุ การเลีย้ งฉลองขึน้ บานใหม การเลีย้ งฉลอง
ุ ภาพ
วันปใหม เปนตน การบริโภคนิยม ควรทีจ่ ะไดรบั การเปลีย่ นแปลงใหบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
และประหยัด คนเราจะตองมีอดุ มการณวา “กินเพือ่ อยู มิใชอยเู พือ่ กิน” ถาทุกคนชวยกันประหยัด
หรือรัดเข็มขัด ก็ชว ยทำใหรายจายของครอบครัวลดลง รายไดจะเพิม่ มากขึน้ อันนำไปสกู ารพัฒนา
บุคคลและสังคมดวย
๗. โหราศาสตร (Astrology) เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยในปจจุบนั
มีการแขงขันกันมาก ทำใหเกิดความตึงเครียด และมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับโชคชะตาชีวติ ของ
คนทุก ๆ ดาน จึงตองแสวงหาความรลู ว งหนาวา ชะตาชีวติ ของตนในอนาคตจะเปนอยางไร
โหราศาสตรจงึ ไดรบั ความสนใจอยางกวางขวางในสังคมไทย นับตัง้ แตชนชัน้ ผบู ริหารประเทศ
ไปจนถึงคนธรรมดาสามัญทัว่ ไป จึงทำใหโหราศาสตร มีอทิ ธิพลตอการดำเนินชีวติ ของคนไทย
เรือ่ งนีค้ วรแกไขโดยดวน เพราะจะทำใหคนหลงงมงาย เชือ่ งาย ไรเหตุผล ไมสมกับเปนชาวพุทธ
ฯลฯ
๘. การจัดงานพิธีตาง ๆ (Ceremony) คนไทยสวนใหญนิยมจัดงานพิธีในโอกาส
ตาง ๆ มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนวงจรชีวิต เชน งานฉลอง
วันคลายวันเกิด งานบวช งานสมรส งานขึน้ บานใหม งานศพฯลฯ การจัดงานตาง ๆ ดังกลาว
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มักจะจัดใหใหญโตเพือ่ ความมีหนามีตาของตน ทัง้ ๆ ทีไ่ มมเี งินก็ยอมไปกยู มื ผอู นื่ เขามา นับวา
เปนการไมสมควรอยางยิง่ เปรียบเสมือน “การตำพริกละลายแมน้ำ” หลังจากการจัดงานแลว
ก็กลายเปนคนมีหนีม้ สี นิ มากมาย บางคนมีลกู ๓ คนแลว ยังใชหนีส้ นิ ไมหมด เพราะการจัดงาน
ใหญเกินฐานะนัน่ เอง คานิยมในเรือ่ งนีค้ วรจะไดรบั การแกไขใหมโดยเร็ว เพือ่ ใหเหมาะสมภาวะ
เศรษฐกิจของสังคมปจจุบนั เพราะการจัดงานพิธกี ารตาง ๆ นัน้ ควรจัดใหถกู ตองตามประเพณี
นิยมของทองถิน่ นัน้ ๆ แตจะตองจัดอยางประหยัด โดยเชิญเฉพาะญาติผใู หญ พีน่ อ ง และแขก
ทีใ่ กลชดิ จำนวนหนึง่ เทานัน้ ก็เพียงพอแลว
๙. ความหรูหรา (Luxurious) คนไทยนิยมแสดงออกซึง่ ความหรูหราเพือ่ แสดงใหเห็น
วา สถานภาพทางสังคมของตนสูง เปนคนชัน้ สูง หัวสมัยใหม มีเงินมีทอง มีรสนิยมสูง เชน
แสดงออกดวยการแตงตัวดวยของมีคา ราคาแพง จัดงานพิธใี หญโต มีเครือ่ งใชตา ง ๆ ราคาแพง
ทำงานทีแ่ สดงออกถึงความโกเก เดนดัง เชน อาชีพนักรอง พนักงานตอนรับ เดินแฟชัน่ ดารา
ภาพยนตร เปนตน ความหรูหรานีเ้ ปนคานิยมทีค่ วรแกไขอยางรีบดวน เพราะเปนการฟมุ เฟอย
บัน่ ทอนรายไดของตัวเองและครอบครัว ตลอดถึงสังคมดวย คนร่ำรวยจริง ๆ จะแสดงตนเปน
ผาขีร้ วิ้ หอทอง มีความตระหนีถ่ ถี่ ว น และมีรายไดสงู สามารถออมทรัพยไวได การแตงตัวก็แตง
พอควร ไมฟงุ เฟอเกินไป
๑๐. ความเปนปจเจกภาพ หมายถึงความเปนตัวของตัวเอง หรือความเปนไทในตัวเอง
คนไทยสวนใหญนยิ มความเปนตัวของตัวเอง แสดงถึงความมีอสิ รเสรีภาพในการประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ ตามความคิดของตัวเอง ถามีความเปนไทมากเกินไป จะทำใหขาดความรสู กึ ผูกพัน กับ
กลมุ คนในสังคม ทำใหขาดการรวมกลมุ หรือองคกร ตลอดถึงการทำงานเปนหมเู ปนคณะ หรือ
เปนทีม ยังสงผลเสียหายใหเกิดแกสงั คมอยางยิง่
คนไทยรักอิสรภาพเปนคานิยมทีด่ ี แตขณะเดียวกันจะตองคำนึงถึงผลประโยชนสว นรวม
ดวย เพราะการทำงานเปนกลุมนั้นจะทำใหเกิดพลังในการทำงานอยางใดอยางหนึ่งใหเกิด
ประสิทธิภาพสูง จะทำใหเกิดผลผลิตสูง และรายไดกส็ งู ไปดวย ประเทศทีก่ ำลังพัฒนาทัง้ หลาย
ใหใชวธิ กี ารรวมกลมุ จัดตัง้ องคกรตาง ๆ ขึน้ ประกอบผลผลิตสูง ธุรกิจตาง ๆ ทำใหครอบครัว
มีรายไดสงู และนำความเจริญทางเศรษฐกิจมาสปู ระเทศไทย
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๑๑. ตัวใครตัวมัน เกิดจากภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง สิ่งแวดลอมสับสน คนตกอยูใน
สภาพลำบาก ทำใหคนไทยสวนใหญรสู กึ นึกถึงตัวเองมากกวาคนอืน่ มงุ ทีจ่ ะเอาตัวรอดดังคำพังเพย
ทีว่ า “รรู กั ษาตัวรอดเปนยอดดี” คานิยมตัวใครตัวมันนีเ้ ปนอันตรายตอเอกภาพของสังคมเปนอยาง
ยิง่ เชน ผชู ายนัง่ รถเมลเห็นคนชรา เด็ก คนพิการ ผหู ญิงอมุ ลูกยืนอยขู า ง ๆ ก็ไมลกุ ขึน้ สละที่
นัง่ ใหแกคนเหลานัน้ เพราะมงุ แตความสบายสวนตัว เปนคนเห็นแกตวั ชาวบานบางคนเห็นโจร
ผรู า ยเดินผานไปจากละแวกบานของตนก็ไมแจงความ หรือบอกความจริงแกเจาหนาทีต่ ำรวจ
เพราะเกรงวาผรู า ยจะกลับมากอกวนทำอันตรายบานของตนได
คานิยมเกีย่ วกับตัวใครตัวมันนี้ เกิดขึน้ ในสังคมเมืองมากกวาชนบท เพราะชาวชนบทสวน
ใหญมนี ้ำใจเอือ้ เฟอ เผือ่ แผโอบออมอารี คานิยมนีท้ ำใหคนเห็นแกตวั พอแม ครูอาจารยจะตอง
ฝกอบรมเด็กใหมคี วามเสียสละ รจู กั บำเพ็ญประโยชนแกผอู นื่ ฝกใหเปนคนรจู กั ใหและรจู กั รับ
ตลอดถึงมารยาทตาง ๆ ในสังคม รจู กั ปองกันความปลอดภัยใหครอบครัว หมบู า นและประเทศ
ชาติ
๑๒. การพนัน (Gambling) คนไทยนิยมเลนการพนันตัง้ แตเล็กจนโต การพนันทีจ่ ดั ทำเปน
ล่ำเปนสันและมีผเู ลนจำนวนมากคือ การเลนสลากกินแบงรัฐบาล การเลนหวยใตดนิ และบนดิน
การเลนไพ เลนถัว่ โป ไฮโล รัมมี่ การเลนสลากกินรวบ เปนตน ทัง้ นีเ้ พราะคนไทยโดยเฉพาะ
ชาวไรชาวนาชาวชนบทนัน้ มีเวลาวางมาก จึงใชเวลาวางไปเลนการพนัน หวังร่ำรวย ไมอยาก
ทำงาน การพนันเปนสิง่ ชัว่ ราย เปนพฤติกรรมทีไ่ มดี ผิดศีลธรรม และทำใหเกิดการทุจริต คดโกง
ตาง ๆ เปนตัวอยางไมดี และเปนตัวการอันหนึง่ ทีท่ ำใหเกิดการลักเล็กขโมยนอยขึน้ ในสังคม
รัฐบาลควรวางมาตรการสำคัญใหประชาชนเลิกเลนการพนัน ใหตำรวจทำการปราบ
ปรามอยางจริงจัง และควรจะยกเลิกสลากกินแบงรัฐบาล เพราะคนยิง่ จนมากเทาไร ยิง่ มีความ
อยากเสีย่ งโชคมากเทานัน้ สลากกินแบงรัฐบาลยังมีผลสืบตอใหคนเลนสลากกินรวบกันทัว่ ไป
โดยเฉพาะในตางจังหวัด ฉะนัน้ เราควรรีบแกไขคานิยมการเลนพนัน โดยบิดามารดา ผปู กครอง
ครูอาจารย คอยอบรมสัง่ สอนเด็กใหรถู งึ ผลรายของการเลนพันและฝกใหรจู กั ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดว ย
๑๓. การขาดระเบียบวินยั (Disorganization) คนไทยชอบทำอะไรเพือ่ ความพอใจของ
ตนเองมากกวาสวนรวม โดยไมคำนึงถึงผลทีผ่ อู นื่ จะไดรบั การขาดระเบียบวินยั จะเห็นไดจาก
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กิจกรรมหลายอยาง เชน การขับรถบนทองถนนแลวแซงซายแซงขวา จอดรถในทีห่ า มจอด ไม
ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร จนทำใหเกิดปญหาขึน้ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเขตกรุงเทพฯ คนไทย
ขาดวินยั ในตัวเองมาก และไมนยิ มปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั ของสวนรวมดวย จึงกอใหเกิดความ
เสือ่ มเสียขึน้ ในสังคม ทัง้ นีเ้ พราะขาดการฝกอบรมจากครอบครัว โรงเรียน และสิง่ แวดลอมตาง
ๆ ภาวะสังคมพิการก็จะเกิดจากคนขาดระเบียบวินยั นีเ้ อง ดังนัน้ จึงจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองฝก
อบรมใหเด็กรจู กั ปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั กฎกติกาของสังคม และผใู หญกจ็ ะตองทำเปนตัวอยาง
ทีด่ งี ามในเรือ่ งระเบียบวินยั ใหเยาวชนรนุ หลังไดดู และปฏิบตั ติ ามอีกดวย
๑๔. ไทยมุง (Curious Spectators) คนไทยสวนใหญชอบสนใจตอเหตุการณตา ง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เชน รถชนกัน ไฟไหม การทะเลาะวิวาทชกตอยกัน เปนตน คนจะมามุงดูกนั ดวยความ
สนใจ จนเรียกติดปากวา ไทยมุง และ นอกจากนีย้ งั ชอบสอดรสู อดเห็น สนใจเรือ่ งของชาว
บานของผอู นื่ เขาอีกดวย คานิยมนีไ้ มสจู ะดีนกั เปนพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ๆ ไป แตมผี ลเสียที่
จะทำใหเกิดปญหาสังคมเชนกัน กรณีไฟไหม คนมุงดูมากจนกระทัง่ รถดับเพลิง หรือตำรวจทำงาน
ไมสะดวก จึงทำใหไฟไหมลกุ ลามมากขึน้ ฉะนัน้ เราควรจะเลิกคานิยมไทยมุงเสีย
๑๕. ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ (Generosity) คนไทยนิยมเลีย้ งหรือตอนรับแขกไปใครมา
หาสดู ว ยการเลีย้ งเครือ่ งดืม่ เชน น้ำอัดลม น้ำมะพราว น้ำหวาน น้ำเย็น หรือบางครัง้ ก็เลีย้ ง
อาหารหนัก โดยถือเปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ ชาว
ชนบทจะมีน้ำใจเอือ้ เฟอ มาก แมคนแปลกหนาไมรจู กั กันมากอน ก็ตอ นรับดวยการเลีย้ งน้ำหรือ
ผลไมตา ง ๆ ทีต่ นมีอยู ถาเปนทีร่ จู กั ยิง่ เอือ้ เฟอ มากขึน้ หากเปนฤดูผลไมจะจัดผลไมใหเปนของ
ฝากติดไมตดิ มือกลับบานอีกดวย คานิยมนีค้ วรจะสงเสริมใหคงมีอยตู ลอดไป เพือ่ ใหเปนเอกลักษณ
ของสังคมไทย แตควรจะปรับปรุงแกไข คือ ใหมคี วามเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตามอัตภาพของตน อยา
ใหมากจนเกินไป จนทำใหเปนผลกระทบกระเทือนตอรายไดและครอบครัวของตน
๑๖. การศึกษา (Education) คนไทยนิยมสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาตอในโรงเรียน
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เทาทีส่ ภาวะเศรษฐกิจของตนจะอำนวยให แตเดิมมาคนไทยนิยม
ยกยองคนทีไ่ ดรบั การศึกษาสูง เพราะอยากเปนเจาคนนายคน หรือรับราชการ ทวา ณ ปจจุบนั
นี้ ความอยากเปนเจานายไดลดนอยลงไปพอสมควร โดยเฉพาะอยางคนอยใู นเมืองหลวง แต
คนในชนบทยังนิยมชื่นชมอยู คนไทยจำนวนไมนอย นิยมในเรื่องวุฒิทางการศึกษา มากกวา
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ประสบการณ (Experience) การรับสมัครงานทัว่ ไปจึงมักพิจารณาวุฒกิ ารศึกษา หรือปริญญา
บัตรเปนเกณฑอนั ดับแรก เพราะการศึกษาเปนหัวใจในการพัฒนาคนและประเทศชาติ ฉะนัน้ คา
นิยมดานการศึกษาจะไมเสือ่ มสลายไปจากสังคมไทย
๑๗. ระบบอาวุโส (Senior system) คนไทยเคารพนับถือผมู อี าวุโสมาตัง้ แตโบราณ
กาล บุคคลทีม่ อี ายุมากกวาก็จะเรียกลุง ปา นา อา พี่ ทัง้ ๆ ทีไ่ มไดมรี ะบบเครือญาติกนั แต
อยางไร ทำใหเกิดความรสู กึ เปนญาติพนี่ อ งกัน มีความเปนกันเอง ซึง่ จะนำไปสคู วามสามัคคีกนั
ภายในชาติ ระบบอาวุโสอีกอยางหนึง่ ก็คอื การทีอ่ ยนู านกวา ทำงานนานกวา หรือแกกวา พรรษา
มากกวา ก็จะไดรบั การยกยองดวย แตบคุ คลบางคนใชคา นิยมเกีย่ วกับระบบอาวุโสไมถกู ตองไป
ปฏิบตั ใิ นหนวยราชการ บริษทั หางราน เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการตาง ๆ กลาวคือ ไม
ยอมเปนผตู ามหรือเชือ่ ในเหตุผลของผอู อ นวัยกวา แตมวี ฒ
ุ ทิ างการศึกษาสูงกวา หวงตำแหนง
ของตน ไมคดั เลือกบุคคลทีม่ คี วามรู ความสามารถและออนวัยมาทำงานในหนาทีท่ สี่ งู กวาตน แต
จะคัดตามระบบอาวุโส อันเปนผลเสียตองานนัน้ ๆ ได ฉะนัน้ ระบบอาวุโสจะตองไดรบั การแกไข
ใหเหมาะสม เมือ่ นำมาใชในการปฏิบตั งิ าน ก็จะกอใหเกิดประโยชนสขุ แกสงั คมและสวนรวมมาก
ยิง่ ขึน้ ดวย
๑๘. ชาตินยิ ม(Nationalism) คนไทยนัน้ สวนมากมีชาตินยิ มยังไมถงึ ขัน้ สุดสายหรือ
สุดโตง (Extreme) เหมือนกับชาวญีป่ นุ ชาวเยอรมัน ชาวยิว ชาวจีน ชาวอินเดีย คนไทยบาง
คนทำอะไรเพือ่ ประโยชนสว นตัว ไมคำนึงถึงชาติบา นเมือง เชนการปลอมแปลงบัตรประจำตัว
ประชาชนใหคนตางชาติ ลักลอบนำคนตางชาติเขามาในเมืองไทยเปนตน หรือการสงขาวลับให
แกคนตางชาติ ยอมเปนเครือ่ งมือใหแกฝา ยตรงขามในการโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ ยุแหยใหแตกแยก
กัน ตัวอยางเชนนี้ ชีใ้ หเห็นชัดเจนวา เปนคนไมรกั ชาติ ขาดความจงรักภักดีตอ มาตุภมู ขิ องตน
นับเปนคนทีอ่ นั ตรายอยางยิง่ ตอสังคมไทย จำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองปลูกฝงอบรมสัง่ สอนเด็ก และ
เยาวชนทัง้ หลาย ใหเกิดความรสู กึ ภาคภูมใิ จในเอกราชความเปนชาติไทย และมาตุภมู ขิ องคนไทย
มีความซาบซึง้ ในวีรกรรมของพระมหากษัตริย วีรบุรษุ วีรสตรีไทย ทัง้ ในอดีตและปจจุบนั ชวย
กันปองกันรักษาความมัน่ คงภายในชาติไทย รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่
ชาติ ยอมอุทิศทรัพยสิน รางกายและจิตใจใหกับชาติของคนไทยทุกคนตองยึดถือปฏิบัติตาม
คำขวัญทีว่ า ”ไทยทำ ไทยใช ไทยเจริญ”
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บทสรุป
ดังนั้น คานิยม(Value) จึงมีความจำเปนและสำคัญมากในสังคมยุคปจจุบัน เพราะมี
ผลกระทบกระเทือนถึงความเจริญกาวหนา และความเสือ่ มเสียของสังคมและความมัน่ คงของชาติ
มาก กลาวคือ สังคมทีม่ คี า นิยมทีเ่ หมาะสมและถูกตอง เชน ความซือ่ สัตย ความขยันหมัน่ เพียร
ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความสามัคคี ความปรองดอง และความอดทน เปนตน สังคม
นัน้ ยอมจะมีความเจริญกาวหนาอยางแนนอน สังคมใดทีม่ คี า นิยมไมเหมาะสม เชน มีการเลน
พนัน ขาดระเบียบวินยั ไรความสามัคคี อยอู ยางตัวใครตัวมัน ฯลฯ สังคมนัน้ จะเสือ่ มถอยลง
และขาดความมัน่ คงขึน้ ภายในชาติ ดังนัน้ ถาคานิยมของสังคมเปลีย่ นแปลงไป ก็จะทำใหสงั คม
และวัฒนธรรมของสังคมเปลีย่ นแปลงไปดวย
กระบวนการสังคม ซึ่งหมายถึง รูปแบบของการปฏิสัมพันธที่ปรากฏอยูเสมอในการ
ดำเนินชีวติ ของสมาชิกในสังคม ซึง่ จำแนกออกเปน ๓ รูปแบบ คือ ความรวมมือ การแขงขัน
และความขัดแยง ความรวมมือ หมายถึงการรวมงานหรือการทำกิจกรรมตางๆ ระหวางสมาชิก
เพือ่ ใหบรรลุจดุ หมายรวมกัน รูปแบบของความรวมมือในแตละกลมุ สังคมจะมีความแตกตางกัน
ไปตามวัฒนธรรม ความรวมมือเกิดขึน้ ทัง้ ในกลมุ สมาชิกทีม่ ลี กั ษณะรวมกัน หรือในสมาชิกทีม่ ี
ความแตกตางกัน แตจำเปนจะตองพึง่ พิงผลประโยชนรว มกันซึง่ มีปรากฏอยมู ากในสังคมปจจุบนั
การเสียระบบทางสังคม กับการปรับตนของสมาชิกในสังคมนัน้ ไดมงุ วิเคราะหถงึ อัตรา
ความไมสมดุลระหวางการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม กับการปรับตัวของสมาชิกในสังคม ซึง่
ถือวา ภาวะทีส่ มาชิกไมอาจปรับตนตอบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมใหม เปนภาวการณเสียระบบ
ทางสังคมเรียกวาวัฒนธรรมลา (Cultural Lag) อันเปนปญหามาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เชน การประดิษฐ และการแพรกระจายวัฒนธรรมของสังคมหนึง่ ไปสอู กี สังคมหนึง่
อันทำใหเกิดปญหาวัฒนธรรมลาแกสมาชิกในสังคม
การเสียระบบทางสังคมกับปญหาสังคม เปนการอธิบายถึงภาวะของสังคมทีม่ กี ารเสีย
ระบบทางสังคมวา อาจเกิดขึน้ จากการทีส่ มาชิกมีความเสือ่ มโทรมทางศีลธรรมจรรยา หรือ
เกิดจากการทีส่ งั คมมีการเปลีย่ นแปลงไปสโู ครงสรางอันสลับซับซอนขึน้ ซึง่ นำไปสภู าวะของการ
เสียระบบทางสังคม ๓ ประการ คือ ภาวะของการไรบรรทัดฐานทางสังคม ภาวะของความ
ขัดแยงทางวัฒนธรรม และภาวะความลมเหลวในการควบคุมทางสังคม
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ในปจจุบนั สังคมไดพยายามสรางบรรทัดฐานทีจ่ ะปองกัน หรือบรรเทาความขัดแยงที่
เกิดขึน้ ดวยวิธตี า งๆ เชน โดยการปรับตัวเขาหากัน เนือ่ งจากคกู รณียงั มีความตองการ ทีจ่ ะพึง่
พิงผลประโยชนระหวางกันซึง่ เรียกวา การผอนปรนเขาหากัน ทัง้ นีก้ ารผอนปรนเขาหากัน
อาจกระทำไดหลายวิธี เชน การหันเหความสนใจของผทู เี่ ราขัดแยงอยดู ว ยนัน้ โดยการสราง
ความขัดแยงกับผอู นื่ เขาแทนที่ การรวมกันสรางบรรทัดฐานใหม เพือ่ บรรเทาความขัดแยง โดย
การใชอำนาจบังคับ และโดยการรวมลดเปาหมายของกันและกันลงที่เรียกวา การประนี
ประนอม (Compromise) และการสรางคานิยมใหมๆ เปนตน อยางที่รัฐบาลปจจุบันกำลัง
ดำเนินการอยใู นปจจุบนั ถือวาเปนอีกบรรทัดฐานหนึง่ ทีจ่ ะนำไปสคู วามสามัคคีและความปรองดอง
ของคนในชาติ ซึง่ กระทำไดโดยการมีเจรจารวมกันโดยตรง หรือโดยการใหบคุ คลทีส่ ามเขามา
ชวยไกลเกลีย่ หรือโดยการใชศาลเปนผตู ดั สิน ทีเ่ รียกวา การอนุญาโตตุลาการ เปนตน
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