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บทนำ
กอนอืน่ตองขอแสดงความดีใจ(Congratulation) ชืน่ชมยินดกีบับณัฑิตใหม รนุที ่๖๐/

๒๕๕๘ ทกุรปู ทกุทาน และทุกระดับของการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทีป่ระสบความสำเร็จการศึกษา และมโีอกาสไดเขารบัปริญญาบตัร ดวยความภาคภูมใิจในวันนี้

เมือ่พดูถงึการเปลีย่นแปลงในสงัคมแลวจะเหน็ไดวา  มกีารเปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดย
เฉพาะในสงัคมยคุปจจบุนั ทัง้สงัคมภายในและสงัคมภายนอก และรวมกระทัง่สังคมระดบัชาติ
และสังคมระดับโลกอีกดวย มกีารเปล่ียนแปลงและพัฒนาการดานตางๆ ไปอยางมาก และรวด
เรว็อกีดวย เชน การคมนาคม การตดิตอสือ่สารกนั(Communication) สามารถติดตอสือ่สาร
กนัไดอยางรวดเร็วและไรพรหมแดน ทัง้ๆ ทีอ่ยหูางไกลกันคนละทวีปคนละซีกโลก แตดเูหมือน
อยใูกลกนัแคเอ้ือม เหลานีเ้ปนตน เปนเพราะการเปลีย่นแปลงในสงัคมและคานิยมในสงัคมยคุ
ปจจุบันนั่นเอง

คานยิม(Value)ในสงัคมไทยในปจจบุนั ไดมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางมาก และมากเกนิ
กวาทีจ่ะคดิ สาเหตุทีส่ำคญันัน้ เนือ่งมาจากการรับเอาตัวอยางของวัฒนธรรมตะวันตก และ
วฒันธรรมจนีดานตาง ๆ  เขามาดวย จงึทำใหวฒันธรรมตะวนัตก และวฒันธรรมจนีแพรหลาย
เขามาอยางรวดเร็ว ซึง่มอีทิธพิลตอสิง่แวดลอมคานยิมของสังคมไทยเปนอยางมากในปจจบุนั๑

คานยิมตางๆ (Values) จงึเปนสิง่ทีบ่คุคลท่ัวไปยอมรับ ยดึถอืและนำมาปฎิบตั ิเพือ่เปนเคร่ือง

คานยิมทีเ่ปลีย่นแปลงในสังคมยคุปจจบุนั
พระครปูรยิตักิติตธิำรง, ผศ.ดร. (ทองขาว กติตฺธิโร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร มจร

๑ ทศันยี ทองสวาง, สงัคมไทย, (กรงุเทพฯ : ภาควชิาสงัคมวทิยา คณะสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร
วโิรฒประสานมิตร, ๒๕๓๗), หนา ๘๓.
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ชวยตดัสนิใจและกำหนดแนวทางในการดำเนนิชวีติของตนเองในสงัคมตลอดมา โดยเฉพาะใน
สงัคมยคุปจจบุนั รฐับาลของ พล.อ.ประยทุธ จนัทรโอชา ไดกำหนดแนวทางในการดำเนนิชวีติ
ของคนในสังคมไวถงึ ๑๒ ประการ เพือ่ใหวถิชีวีติของคนในสังคมมคีานยิมเปนไปในรูปแบบหรือ
ทศิทางเดียวกนั อนัจะนำไปสคูวามปรองดอง ความสามัคค ีและความสงบสขุของคนในสังคม
สืบไป

ความหมาย
คานยิม(Value) คอืสิง่ทีใ่จชอบ หรอืวธิกีารจดัรปูแบบความประพฤติทีม่คีวามหมายตอ

บคุคล และเปนแบบฉบับของความคิดทีฝ่งแนนอยใูนใจ สำหรับยดึถอืในการปฏิบตัตินของคนใน
สงัคม คอืการมหีลกัธรรมและศาสนาเปนทีพ่ึง่ การชวยเหลือผอูืน่ การไดรบัยกยองในสังคม การ
มคีวามสุขในชีวติครอบครัว ความภาคภูมใิจในตัวเอง การมีเพือ่นท่ีด ีและความสำเร็จในชีวติ เปน
ตน คานยิมนัน้ ยอมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ตามยคุตามสมยั ตามกระแสของสังคม หรอื
อาจจะมีคานยิมใหมเกดิขึน้มาแทน คานยิมเกากถ็กูลืมไปตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป จงึทำใหสงัคม
เปลีย่นไป

ดร.ไพฑรูย เครอืแกว๒  ไดอธบิายใหความหมายของคำวา “คานยิม” ไววา คานยิมของ
สงัคม คอืสิง่ทีค่นสนใจ สิง่ทีค่นปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรอืกลบักลายมาเปน สิง่ที่
คนถือวาเปนสิง่ทีบ่งัคบัตองพูดตองทำ ตองปฏิบตั ิเปนส่ิงทีค่นบูชายกยองและมีความสุขจะได
เหน็ ไดฟง และไดเปนเจาของ เปนตน

พืน้ฐานสำคญัในการดำเนนิชวีติของสมาชกิในสงัคม คอื การปฏสิมัพนัธระหวางกนั หรอื
ทีเ่รยีกวา การกระทำระหวางกันทางสังคม  (Social  Interaction)  ซึง่หมายถึง  กระบวนการ
ตอบสนอง ซึง่กนัและกันในการแสดงออกระหวางบุคคลหรือกลมุ โดยพฤติกรรมหรือการแสดง
ออกของบุคคลหน่ึง จะเปนผลตอการแสดงพฤติกรรมสนองตอบของอีกบคุคลหน่ึง ทัง้นีแ้ละทัง้
นัน้โดยผานกระบวนการสือ่ความหมายทีใ่ชสญัลักษณรวมกนั เชน โดยการใชภาษา กริยิาทา

๒ ดร. ไพฑูรย เครือแกว, วัฒนธรรมเบ้ืองตน, พิมพครั้งที่ ๕, พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๑๓),
หนา  ๘๘.
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ทาง และสญัลกัษณอืน่ๆ เพือ่ใหสามารถตคีวามพฤตกิรรมในการแสดงออกของบคุคลไดตรงกนั
ทั้งนี้ไมจำเปนวาบุคคลหรือกลุมจะมีการปฏิสัมพันธกันโดยตรง บุคคลหรือกลุมอาจมีการ
ปฏสิมัพนัธกนัโดยทางออม  โดยผานกระบวนการส่ือสารอ่ืนๆ เชน ทางโทรศัพท จดหมาย  และ
ส่ือมวลชนตางๆ เปนตน การปฏิสมัพนัธระหวางกันยงักอใหเกดิผลอ่ืนๆ ทางสังคม เชน การ
เกิดระบบสังคม หรือการเกิดโครงสรางทางสังคมท่ีเปนแบบแผนอันมั่นคง รวมถึงการเกิด
วฒันธรรมของสงัคม (Social  Process) ซึง่หมายถึงรปูแบบในการปฏสิมัพนัธทีป่รากฏอยเูสมอ
ในการดำเนนิชวีติของสังคมมนุษย

พืน้ฐานแรกเร่ิมในการศึกษากระบวนการสังคมน้ัน  ไดนำแนวความเขาใจเก่ียวกับระบบ
นิเวศวิทยาของวิชาชีววิทยามาประกอบการวิเคราะหสังคมมนุษย โดยเฉพาะคือ ทฤษฎีของ
ชารลส  ดารวนิ (Darwin Charless)๓ ซึง่ไดนำมาประยกุตใชในการวิเคราะหสงัคม แนวความ
คิดซึ่งอธิบายสังคมมนุษยโดยใชทฤษฎีของ ชารลส ดาวิน  มาเปนพื้นฐาน เรียกวา Social
Darwinists  โดยอธบิายวา  มนษุยกเ็ชนเดยีวกบัสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลายทีจ่ะตองมกีารตอสเูพ่ือความ
อยรูอดของชวีติ โดยประกอบไปดวย  การขัดแยงการแขงขัน และความรวมมอืระหวางกัน  แต
มนษุยไดพฒันารูปแบบของความขัดแยง  การแขงขัน  และความรวมมืออยางเปนระเบียบแบบ
แผนโดยการสรางวัฒนธรรม ซึ่งแตกตางจากส่ิงที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่การปรับตัวเกิดข้ึนโดยทาง
กายภาพเพ่ือความอยรูอดของชีวติ  ตนไมจะพยายามแผกิง่กานสาขาใหสงูใหญกวาตนอืน่ ๆ  เพือ่
ใหไดแสงสวางจากดวงอาทิตย สตัวใหญตองพ่ึงพงิสตัวเล็กเปนอาหารโดยการใชพลังกายเขาตอสู
แตมนษุยใชแบบแผนการปฏสิมัพนัธโดยมพีืน้ฐานจากวฒันธรรมในการอยรูอดของชวีติ

สรปุไดวา คานยิมหมายถึง สิง่ทีค่นยึดถอืประจำใจท่ีชวยตัดสนิใจในการเลือกท่ีจะกระทำ
ซึง่เปนสิง่ทีเ่หมาะสมหรอืไมเหมาะสม แตเปนส่ิงปรารถนาของคนสวนใหญในสงัคมนัน้ ๆ

๓ Darwin, Charles, The Problems of World Population, (London : Cambridge University Press,
1958), p. 102.
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ความสำคัญของคานิยม๔

คานยิม(Value) มคีวามเก่ียวพันกันกบัวฒันธรรมอยางใกลชดิ คานยิมบางอยางไดสราง
แกนของวฒันธรรม ลกัษณะขัน้มลูฐานของวฒันธรรม เกดิจากคานิยม เชน คนไทยปรารถนา
หรอืตองการทีจ่ะมอีสิรเสร ีซึง่จดัเปนคานยิมของสงัคมไทยทีม่มีาแตโบราณกาล คนไทยจงึมชีวีติ
อยอูยางอสิรเสรีตามแบบของคนไทย อสิรเสรจีงึเปนแกนของวฒันธรรมไทย

คานยิมมคีวามสำคญัมาก และมผีลกระทบกระเทอืนถงึความเจรญิและความเสือ่มเสยีของ
สงัคมและความม่ันคงของชาติกลาวคือ สงัคมท่ีมคีานิยมท่ีเหมาะสมและถูกตอง เชน ความซ่ือ
สตัย ความขยนัหมัน่เพยีร ความเสียสละ ความมีระเบยีบวนิยั ความสามัคค ีเปนตน สงัคมน้ัน
ยอมจะมคีวามเจรญิกาวหนาอยางแนนอน สงัคมใดทีม่คีานิยมไมเหมาะสม เชน การพนนั ขาด
ระเบยีบวนิยั ไรความสามคัค ีอยอูยางตวัใครตวัมนั ฯลฯ สงัคมนัน้จะเสือ่มลงและขาดความมัน่
คงภายในชาติ

คานิยมบางอยางขึ้นอยูกับลักษณะและสภาพแวดลอมทางสังคมเมื่อสภาพของสังคม
เปลีย่นแปลงไป คานยิมเกากเ็ปลีย่นแปลงไปดวย และจะมคีานยิมใหมเกดิขึน้มาแทนที ่เชน สมยั
กอนคนไทยนิยมสรางวดัวาอารามกันมาก เพราะวัดเปนศนูยรวมพลังทางดานจิตใจ ใหการศึกษา
รกัษาพยาบาล สถานสงเคราะหชวยเหลอืคนยากจน เปนสถานทีพ่กัของคนเดนิทาง ศนูยกลาง
ศลิปวฒันธรรม ศนูยกลางการปกครอง สโมสรชาวบาน และคลังพสัดเุปนตน เมือ่วฒันธรรม
ตะวันตกเผยแพรเขามาโดยเฉพาะอยางย่ิงวฒันธรรมทางดานวัตถุ สภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป
มกีารสรางโรงเรยีน โรงพยาบาล ศาลาประชาคม พพิธิภณัฑ ฯลฯ คานยิมในการสรางวดักเ็สือ่ม
ลง คนไทยกลบัมคีานยิมในการสรางโรงเรยีน โรงพยาบาล และสาธารณประโยชนดานอ่ืน ๆ
แทน

คานยิม(Value) เปนตวักำหนดพฤตกิรรมของคนในสังคม สงัคมจะเจริญกาวหนา หรอื
เสือ่มก็ขึน้อยกูบัคานยิมของคนในสงัคมน้ัน ๆ  ฉะนัน้การสรางคานิยมทีถ่กูตองและเหมาะสม จงึ
เปนสิง่จำเปนอยางยิง่ การปลกูฝงใหบคุคลรจูกัคณุคาของความเปนมนุษยคอื ใหมคีวามรกั ความ
เหน็อกเหน็ใจชวยเหลอืเกือ้กลู และไมเอารดัเอาเปรยีบกนัและกนั และรจูกัรบัผิดชอบตอหนาที่

๔ ผศ. ฉววีรรณ วรรณประเสรฐิ, สงัคมไทย, (กรุงเทพฯ : สำนกัพิมพแพรพทิยา,๒๕๒๒), หนา  ๓๙-๔๐.
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ของตน เปนตน ควรจะสรางคานยิมทีถ่กูตองใหเกดิข้ึนในสังคมไทย ผนูำในการสรางคานิยม
เกีย่วกับมนุษยธรรมในสังคมไทยไดแก ผบูรหิารประเทศ ขาราชการ ปญญาชน นายทุน กำนัน
ผใูหญบาน สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตำบล และผนูำทางศาสนาตาง ๆ เปนตน

คานิยมของสังคมไทยในปจจุบัน
คานยิม ๑๒ ประการของสงัคมไทยในปจจบุนัน้ี(พ.ศ.๒๕๕๗) ซึง่เปนคานิยมหลกัของ

คนไทย เพราะการสรางคานยิมหลักของคนไทย ตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ(คสช.) เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ตองสรางคานิยมใหมใหคนไทย ดัง
คำประกาศของรฐับาลไดประกาศไวอยางเปนทางการ ดงัน้ี

๑. มคีวามรักชาติศาสนา และพระมหากษัตรยิ
๒. ซือ่สตัย เสยีสละ อดทน
๓. กตญัตูอพอแม ผปูกครอง ครบูาอาจารย
๔. ใฝหาความร ูหม่ันศกึษาเลาเรยีนท้ังทางตรงและทางออม
๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย
๖. มศีลีธรรม รกัษาความซีอ่สัตย
๗. เขาใจการเรียนรูประชาธิปไตย
๘. มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฏหมาย ผนูอยรจูกัการเคารพผใูหญ
๙. มสีติรตูวั รคูดิ รทูำ
๑๐. รจูกัดำรงตนอยโูดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
๑๑. มคีวามเขมแขง็ทัง้รางกายและจติใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ
๑๒. คำนงึถงึผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ทัง้หมดนีค้อืคานยิมหลกัของคนในชาต ิยดึมัน่ตามหลกัคานิยมของชาตทิีเ่นนทัง้เรือ่งการ

พฒันาตวัเองทัง้ในดานความสามารถทัง้คณุธรรม ศลีธรรมเพือ่รวมมอืกนัทำใหชาตบิานเมอืง และ
สวนรวมเขมแขง็ดขีึน้เหลานีล้วนดทีัง้น้ัน ตองเผยแพรใหขึน้ใจใหฝงใจ วนัใดคนไทยเขมแขง็ ชาติ
เรากเ็ขมแขง็ดวย



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต424

ที่มาของคานิยมในสังคมไทย
ทีม่าของคานยิมของสังคมไทยน้ัน มทีีม่าหลายดานดวยกัน ดงัจะกลาวได ดงัน้ีคอื๕

๑. ศาสนาพทุธ คนไทยสวนใหญนบัถอืศาสนาพุทธ (๙๕.๔%) และปฏบิตัติามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา พทุธศาสนาเขามาเก่ียวของกบัชวีติของคนไทยต้ังแตเกดิจนตาย มกีารอบรม
สัง่สอนศลีธรรมหรอืหลกัธรรมทางพทุธศาสนาใหแกบตุรหลานตัง้แตเลก็ ๆ  พทุธศาสนาจงึสราง
คานยิมในสงัคมไทย เชน การทำบญุ ความซือ่สตัย ความสามคัค ีการเคารพผใูหญ เคารพผู
อาวโุส เปนตน

๒. ศาสนาพราหมณ พธิกีารและพระราชพธิตีาง ๆ  ซึง่เปนประเพณตีามลทัธพิราหมณ
โดยเฉพาะอยางย่ิงการอาบน้ำในพธิกีารตาง ๆ  หรอืพธิสีนาน ไดเขามาเกีย่วของกบัวถิชีวีติของ
คนไทยอยางมาก ศาสนาพราหมณจงึสรางคานยิมในสังคมไทย เชน คนไทยชอบจัดงานพิธตีาง
ๆ เปนตนวา พธิรีดน้ำในการสมรส พธิวีางศลิาฤกษ พธิอีาบน้ำศพ และพธิทีำขวญันาค เปนตน

๓. ระบบศกัดนิา สงัคมไทยผกูพนักบัระบบศกัดนิามาเปนเวลานาน ตามหลกัฐานทาง
ประวัตศิาสตร ระบบศกัดนิาจงึมบีทบาทสำคญัมากในการสรางคานิยมของสังคมไทย เชน คา
นยิมของความอยากเปนเจานาย การมยีศถาบรรดาศกัดิ ์และชอบรบัราชการ เปนตน

๔. ระบบเกษตรกรรม สงัคมไทยเปนสงัคมเกษตรกรรม (Agrarians Society) คนไทย
จงึมคีวามผกูพนักันอยางใกลชดิ ตามสภาพของทองถิน่ คนไทยสวนใหญอยใูนชนบท ชาวชนบทที่
อาศยัอยใูนละแวกบานเดยีวกนัจะมคีวามรสูกึเปนพวกเดยีวกัน ใครไดรบัความเดอืดรอนกจ็ะชวย
เหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เทาทีจ่ะชวยได

๕. ความเชือ่ในอำนาจของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เปนผลมาจากความกลวั เชน กลัวความเจบ็
ไขไดปวย กลวัภยัพบิตัติาง ๆ  เปนตน จงึมกีารกราบไหวออนวอนขอใหสิง่ศกัดิส์ทิธิค์มุครองปองกนั
ภยัตาง ๆ ทำใหคนไทยมคีานยิมในเรือ่งการกราบไหวบชูาภเูขา ตนไม สตัวทีม่ลีกัษณะผิดจาก
สภาพปกตธิรรมดา จงึเปนทีม่าของความเชือ่ในอำนาจสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

๕ ผศ. ฉววีรรณ วรรณประเสรฐิ, สงัคมไทย, หนา ๔๑.
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คานยิมท่ัว ๆ ไปของสังคมไทย
คานยิมทัว่ ๆ ไปของสงัคมไทยในปจจบุนัน้ี มมีากมายหลายประการดวยกนั ซึง่พอจะ

นำมากลาวไวในทีน่ีไ้ด ดงัตอไปน้ี ๖ คอื
๑. ความจงรักภกัดตีอองคพระมหากษัตรยิ (The King)  พระมหากษัตรยิทรงเปนจดุ

ศนูยรวมจิตใจของคนท้ังชาติ พระองคทรงรวมสุขรวมทุกข เปนน้ำหนึง่ใจเดียวของคนไทย ใน
การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยน้ัน แมวาพระองคจะทรงมีอำนาจลดนอยลง แตพระบรม
เดชานุภาพมิไดลดนอยลงดวยเลย พระองคทรงมีบทบาทมากขึ้นในดานพิธีการ สังคม การ
ปกครอง ทรงเปนผนูำทางดานชวีติความเปนอยขูองราษฎร พระองคจะรับพระราชทานสิง่ของ
เงนิทองตาง ๆ  รวมการกุศลตามพระราชอัธยาศัย แลวพระราชทานส่ิงของเหลาน้ัน ชวยเหลือ
คนยากจน ผปูระสบภยัพบิตัติาง ๆ ทัง้ทีเ่ปนทหาร ตำรวจ และพลเรอืน พระองคเสดจ็เยีย่ม
เยือนราษฎรในทองที่ตาง ๆ ตลอดถึงทองถิ่นทุรกันดาร พระองคไดพระราชทานทรัพยสวน
พระองค เพือ่ชวยเหลือราษฎรอีกดวย พระองคทรงเปนกำลังสำคัญในการสรางความสามัคคใีน
ชาต ิและการรกัษาเอกราชของชาตไิทย เพราะคนไทยมคีวามแตกตางกนัในเรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนา
ภาษา ฯลฯ ตางกม็คีวามจงรกัภกัดตีอพระองค  ภาวะสงัคมไทยในปจจบุนัน้ีประสบภยัทัง้ภาย
ในและภายนอกประเทศนานปัประการ แตสามารถอยรูอดได เพราะคนไทยมคีวามจงรกัภกัดตีอ
องคพระมหากษตัรยิ จงึยอมเสยีสละทกุอยาง เพือ่รกัษาไวซึง่ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ

๒. เรือ่งเงินตรา (Money) ดวยเหตุทีเ่งินสามารถนำไปใชแลกเปล่ียนกับส่ิงของทุกชนิด
ทีม่อียใูนโลกนี ้เงนิจงึเปนคานยิมทีส่ำคญัยิง่ของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ในขณะท่ีสงัคม
ปจจบุนักำลงัเชือ่ในวตัถุนยิม (Materialism) การทีค่นไทยมีคานิยมในการนับถอืเงนิ เพราะบุคคล
มเีงนิไดรบัการยกยองและเคารพนบัถอือยางกวางขวาง บางครัง้กไ็มไดคำนึงวา ผนูัน้จะไดเงนิ
มาทำใหร่ำรวยขึน้โดยวธิใีดกต็าม เงนินำมาซึง่เกยีรตยิศ อำนาจ และชือ่เสยีง  บางคนบรจิาค
เงนิเปนจำนวนมากเพือ่สาธารณกศุล เชน สรางอาคารคนไข ใหโรงพยาบาล หรอือาคารเรยีน
ใหแกโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงก็ตาม จะไดรบัการประกาศเกียรติคณุตาง ๆ  จนไดรบัการยกยอง
ในสงัคม ใหคณุคาหรอืความดขีองบคุคลข้ึนอยกูบัเงนิ ถอืเงนิตราเปนพระเจา

๖ ผศ. ฉววีรรณ วรรณประเสริฐ, สงัคมไทย, หนา ๔๒.
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คนทีม่ฐีานะร่ำรวยมกัจะไดรบัการเลอืกตัง้ใหเปนผนูำของชมุชน หมบูาน ตำบล อำเภอ
หรอืจงัหวดั เชน ผใูหญบาน กำนนั สมาชกิองคการบรหิารสวนตำบล และสมาชกิสภาผแูทน
ราษฎรฯลฯ พอคาคหบดีบางคนท่ีมฐีานะร่ำรวย จะมีอำนาจและอิทธพิลมากในชุมชนท่ีตนอยอูาศยั
สามารถจะยาย ขาราชการบางคนท่ีขดัผลประโยชนของเขาได เพราะรจูกักบัผบูงัคบับญัชา และ
เงินเขาถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาจังหวัดฯลฯ
ในสงัคมไทยกม็กีารทมุเทเงนิซือ้เสยีง ยงัมคีำพงัเพยทีว่า ใครมเีงินมทีองกน็บัเปนนองเปนพี ่แสดง
ใหเหน็วา เงนิมอีทิธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนได เปนตน

อยางไรก็ตาม เราควรจะชวยแกคานยิมทางดานวัตถเุขาไปสคูานยิมทางดานจิตใจบาง
ดวยการฝกอบรมเดก็ เยาวชนใหรจูกัเสยีสละ ไมยดึถือเงนิเปนของตอบแทน คาของน้ำใจคนเปน
สิง่ท่ีหาไดยากมากข้ึนทกุวนั คนเราจะตองรจูกัเอ้ือเฟอเผ่ือแผ โอบออมอารีผอูืน่ บางคร้ังเงิน
ไมสามารถซ้ือความรักซือ้ความซ่ือสตัยได บางคนมีเงนิมากมายแตหาความสุขทางใจไมไดเลย ดงั
นัน้ เราอยาไปลมุหลง๗

๓. อำนาจ (Power) คนทกุคนในสงัคมยกยองอำนาจ การตอสแูขงขันทางการเมอืง
เปนการตอสเูพือ่ใหไดมาซ่ึงอำนาจ (Power) สงัคมไทยมีอดตีผูกพนักบัระบบศักดนิาท่ีมกีารยกยอง
อำนาจเปนเวลานาน และอำนาจเปนเครือ่งมอืสำคญัในการควบคมุสงัคม จะเหน็ไดมากจากระบบ
ราชการ โดยอำนาจจะแฝงอยใูนตำแหนง และตำแหนงทีม่อีำนาจมากในสังคมไทยก็ คอื ตำแหนง
นายกรฐัมนตร(ีPrime Minister) รฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย ผวูาราชการจงัหวดั ผบูญัชาการตำรวจแหงชาต ิเปนตน  นอกจากน้ีอำนาจยงับนัดาล
ใหไดมาซึง่เงิน เกียรตยิศ ชือ่เสยีง และอืน่ ๆ ดงัน้ัน อำนาจจงึเปนคานิยมทีค่นสวนใหญใน
สงัคมไทยปรารถนา

๔. การทำบญุกศุล (Make Merit) คานิยมในเร่ืองการทำบญุกุศล ไดรบัอทิธพิลโดย
ตรงจากคำสอนของศาสนาตางๆ ชาวไทยสวนใหญนบัถอืศาสนาพุทธ ฉะน้ัน ศาสนาพุทธจงึมี
อทิธพิลในการสรางคานยิมเกีย่วกบัการทำบุญกุศล ชาวพทุธมคีวามเช่ือในเรือ่งของกฎแหงกรรม

๗ อานนท อาภาภิรม, มนุษยกับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบำรุงนุกูลกิจ,
๒๕๑๕), หนา ๘๙.
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การเวยีนวายตายเกดิ ชาวพทุธเชือ่วาการทำบญุกุศลน้ัน เปนกรรมดทีีจ่ะสะสมสรางไวแลวจะ
สงผลถงึอนาคตทัง้ในชาตนิีแ้ละชาตหินา ดงัน้ัน ชาวไทยทัง้ทีร่่ำรวยและยากจนจงึนิยมทำบญุ
กศุล โดยเฉพาะชาวไทยในชนบท ไมวาจะยากจนเทาไรก็ตาม จะทมุเทเงินทองเพ่ือทำบญุกุศล
โดยไมกลวัความยากจน  เพราะนัน่คอื ความสุขของเขา

พระธรรมโกศาจารย หรอืหลวงพอพทุธทาสภกิข ุแหงสวนโมกขพลาราม ทานไดอธบิาย
เรือ่งการทำบญุและการประกอบการกุศล๘ วา ตามคำสอนของพระพุทธเจาถอืวา การทำบญุ
ทีส่งูสดุคอื การทำคนใหเปนมนุษย ใหเขาไดรบัความสุขดวย การมีจติใจสะอาดปราศจากกิเลส
การทำบญุบางอยาง เชน การสรางวดั สรางโรงเรยีน วทิยาลัย หรอืมหาวทิยาลัยน้ัน เปนการ
กศุลจรงิ แตยงัไมสงูนกั อาจจะกลายเปนผลรายแกสงัคมได ถานักเรยีนหรอืนกัศกึษามแีตความ
รอูยางลนเหลอื เหนอืความมีศลีธรรม ไมใชความรไูปในทางท่ีถกูตอง ธรรมะท่ีทำใหจติใจสงูไดแก
การทีจ่ติใจสะอาดปราศจากกิเลส เราจะมโีบสถสำหรับสวดมนตทำพธิหีรอืไม กไ็มสำคญัเทากบั
การทำจติใจใหสะอาดปราศจากกิเลสทัง้ปวง ฉะน้ันการเผยแพรหลกัธรรมคำสอนของศาสนา
ตาง ๆ เพือ่ใหประชาชนไดปฏบิตัจิรงิในชีวติประจำวนัเปนส่ิงจำเปนอยางยิง่ เพือ่ใหเขาถงึคา
นยิมการทำบญุทีถ่กูตอง

๕. ความสนุกสนาน(Enjoyment) คนไทยรกัความสนกุ กจิกรรมตาง ๆ  จงึตัง้อยบูนพืน้
ฐานแหงความสนุกสนาน การทำบญุการจัดงานพิธกีรรมตาง ๆ ตลอดถึงการทำงานจะมีความ
สขุสนุกสนานสอดแทรกอยดูวยเสมอ คนไทยมีความสนุกสนานมาต้ังแตเกดิไปจนตาย เชน งาน
ฉลองวันคลายวันเกิด วนัโกนจุก งานบวชนาค งานมงคลสมรส งานวันสงกรานต งานทำบญุ
ทอดกฐนิ ทอดผาปา เปนตน คานยิมเกีย่วกบัความสนกุสนาน จะเปนผลกระทบกระเทอืนตอ
สงัคมหลายประการ เชน ทำใหเกิดความประมาท ขาดความจริงจงัในการทำงาน เปนตน

คานยิมแหงความสนกุสนานนี ้จำเปนจะตองแกไขเพราะคนจำนวนมากมกันกึถงึความ
สนกุสนานโดยไมคดิวา เปนการฟมุเฟอยเกนิไป ทำใหกระทบกระเทอืนตอเศรษฐกจิของครอบ
ครวั รายไดสวนบคุคลนำไปสปูญหาครอบครัว และสงัคมอยางตอเนือ่งกนั คนไทยชอบสนุกสนาน

๘ พุทธทาสภิกขุ, การทำบุญทำกุศลที่สูงสุด, ความงมงาย, (กรุงเทพหานคร : โรงพิมพการพิมพพาณิชย,
๒๕๐๑,  หนา ๑๕๖.
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แตควรพอประมาณ และมคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการประกอบสมัมาชพี เพือ่การกนิดอียดูขีอง
ครอบครัว

๖. การบรโิภคนยิม (Consumerism) คนไทยสวนใหญสนใจเร่ืองการบริโภคมาก ชอบ
เสาะแสวงหาอาหารรับประทานเปนพเิศษ บรโิภคนิยมแบงออกเปน ๓ ประเภทคือ

-  การบริโภคอาหารแปลกๆ เชน ผดัเผ็ด กบทอด ยำเลบ็มอืนาง ยำมนัสมองลิง
เปนตน

-  การบริโภคอาหารรสจัด เชน เปรีย้วจดั เคม็จดั หวานจัด เผด็จดั เปนตน
-  การบรโิภคอาหารสด เชน ผกัสด ผลไมสด เนือ้สด ปลาสด กงุสด และหอยสด

เปนตน
เนือ่งจากการบริโภคนิยม เปนคานยิมท่ัวไปของสังคมไทย ดงัน้ัน กจิกรรมตาง ๆ  จะผูกพนั

อยกูบัเร่ืองการบริโภคตลอดเวลา เชน การเล้ียงฉลองงานสมรส การเล้ียงฉลองยศ การเล้ียง
ฉลองวันคลายวันเกิด การเล้ียงฉลองเพ่ือนรวมรนุ การเล้ียงฉลองข้ึนบานใหม การเล้ียงฉลอง
วนัปใหม เปนตน การบริโภคนิยม ควรท่ีจะไดรบัการเปล่ียนแปลงใหบรโิภคอาหารท่ีมคีณุภาพ
และประหยดั คนเราจะตองมอีดุมการณวา “กนิเพือ่อย ูมใิชอยเูพือ่กนิ” ถาทกุคนชวยกนัประหยดั
หรอืรดัเข็มขดั กช็วยทำใหรายจายของครอบครัวลดลง รายไดจะเพ่ิมมากข้ึน อนันำไปสกูารพัฒนา
บคุคลและสังคมดวย

๗. โหราศาสตร (Astrology) เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของคนไทยในปจจบุนั
มกีารแขงขนักนัมาก ทำใหเกดิความตงึเครยีด และมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัโชคชะตาชวีติของ
คนทกุ ๆ ดาน จงึตองแสวงหาความรลูวงหนาวา ชะตาชวีติของตนในอนาคตจะเปนอยางไร
โหราศาสตรจงึไดรบัความสนใจอยางกวางขวางในสังคมไทย นบัตัง้แตชนช้ันผบูรหิารประเทศ
ไปจนถึงคนธรรมดาสามัญทัว่ไป จงึทำใหโหราศาสตร มอีทิธพิลตอการดำเนนิชวีติของคนไทย
เรือ่งนีค้วรแกไขโดยดวน เพราะจะทำใหคนหลงงมงาย เชือ่งาย ไรเหตผุล ไมสมกบัเปนชาวพทุธ
ฯลฯ

๘. การจัดงานพิธีตาง ๆ (Ceremony) คนไทยสวนใหญนิยมจัดงานพิธีในโอกาส
ตาง ๆ มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนวงจรชีวิต เชน งานฉลอง
วนัคลายวนัเกดิ งานบวช งานสมรส งานขึน้บานใหม งานศพฯลฯ  การจดังานตาง ๆ  ดงักลาว
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มกัจะจัดใหใหญโตเพ่ือความมีหนามีตาของตน ทัง้ ๆ ทีไ่มมเีงนิกย็อมไปกยูมืผอูืน่เขามา นบัวา
เปนการไมสมควรอยางยิง่ เปรยีบเสมอืน “การตำพรกิละลายแมน้ำ” หลงัจากการจัดงานแลว
กก็ลายเปนคนมีหนีม้สีนิมากมาย บางคนมีลกู ๓ คนแลว ยงัใชหนีส้นิไมหมด เพราะการจัดงาน
ใหญเกนิฐานะน่ันเอง คานยิมในเร่ืองน้ีควรจะไดรบัการแกไขใหมโดยเร็ว เพ่ือใหเหมาะสมภาวะ
เศรษฐกิจของสังคมปจจบุนั เพราะการจัดงานพิธกีารตาง ๆ  นัน้ ควรจัดใหถกูตองตามประเพณี
นยิมของทองถ่ินนัน้ ๆ  แตจะตองจัดอยางประหยัด โดยเชิญเฉพาะญาติผใูหญ พีน่อง และแขก
ทีใ่กลชดิจำนวนหนึง่เทานัน้กเ็พยีงพอแลว

๙. ความหรูหรา (Luxurious) คนไทยนยิมแสดงออกซึง่ความหรหูราเพือ่แสดงใหเหน็
วา สถานภาพทางสงัคมของตนสงู เปนคนช้ันสูง หวัสมยัใหม  มเีงนิมทีอง มรีสนยิมสูง เชน
แสดงออกดวยการแตงตวัดวยของมคีาราคาแพง จดังานพธิใีหญโต มเีครือ่งใชตาง ๆ  ราคาแพง
ทำงานท่ีแสดงออกถึงความโกเก เดนดงั เชน อาชพีนกัรอง พนกังานตอนรบั เดนิแฟช่ัน ดารา
ภาพยนตร เปนตน ความหรหูราน้ีเปนคานิยมทีค่วรแกไขอยางรบีดวน เพราะเปนการฟมุเฟอย
บัน่ทอนรายไดของตวัเองและครอบครวั ตลอดถึงสังคมดวย คนร่ำรวยจริง ๆ จะแสดงตนเปน
ผาขีร้ิว้หอทอง มคีวามตระหน่ีถีถ่วน และมีรายไดสงู สามารถออมทรัพยไวได การแตงตวักแ็ตง
พอควร ไมฟงุเฟอเกนิไป

๑๐. ความเปนปจเจกภาพ หมายถึงความเปนตวัของตัวเอง หรอืความเปนไทในตัวเอง
คนไทยสวนใหญนยิมความเปนตวัของตัวเอง แสดงถึงความมีอสิรเสรีภาพในการประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ ตามความคิดของตัวเอง ถามคีวามเปนไทมากเกินไป จะทำใหขาดความรสูกึผกูพนั กบั
กลมุคนในสังคม ทำใหขาดการรวมกลมุหรอืองคกร ตลอดถึงการทำงานเปนหมเูปนคณะ หรอื
เปนทมี ยงัสงผลเสยีหายใหเกดิแกสงัคมอยางยิง่

คนไทยรกัอิสรภาพเปนคานยิมทีด่ ีแตขณะเดยีวกนัจะตองคำนึงถงึผลประโยชนสวนรวม
ดวย เพราะการทำงานเปนกลุมนั้นจะทำใหเกิดพลังในการทำงานอยางใดอยางหนึ่งใหเกิด
ประสทิธภิาพสงู จะทำใหเกดิผลผลติสงู และรายไดกส็งูไปดวย ประเทศทีก่ำลงัพฒันาทัง้หลาย
ใหใชวธิกีารรวมกลมุจดัตัง้องคกรตาง ๆ ขึน้ ประกอบผลผลิตสูง ธรุกจิตาง ๆ ทำใหครอบครัว
มรีายไดสงู และนำความเจรญิทางเศรษฐกจิมาสปูระเทศไทย



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต430

๑๑. ตัวใครตัวมัน เกิดจากภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง สิ่งแวดลอมสับสน คนตกอยูใน
สภาพลำบาก ทำใหคนไทยสวนใหญรสูกึนกึถงึตวัเองมากกวาคนอืน่ มงุทีจ่ะเอาตวัรอดดงัคำพงัเพย
ทีว่า “รรูกัษาตวัรอดเปนยอดด”ี คานยิมตวัใครตวัมนันีเ้ปนอนัตรายตอเอกภาพของสงัคมเปนอยาง
ยิง่ เชน ผชูายน่ังรถเมลเหน็คนชรา เดก็ คนพิการ ผหูญงิอมุลูกยนือยขูาง ๆ กไ็มลกุขึน้สละท่ี
นัง่ใหแกคนเหลานัน้ เพราะมงุแตความสบายสวนตวั เปนคนเหน็แกตวั ชาวบานบางคนเหน็โจร
ผรูายเดินผานไปจากละแวกบานของตนก็ไมแจงความ หรอืบอกความจริงแกเจาหนาทีต่ำรวจ
เพราะเกรงวาผรูายจะกลบัมากอกวนทำอนัตรายบานของตนได

คานยิมเก่ียวกบัตวัใครตัวมนันี ้เกดิข้ึนในสังคมเมืองมากกวาชนบท เพราะชาวชนบทสวน
ใหญมนี้ำใจเอ้ือเฟอเผือ่แผโอบออมอาร ีคานิยมน้ีทำใหคนเหน็แกตวั พอแม ครอูาจารยจะตอง
ฝกอบรมเดก็ใหมคีวามเสยีสละ รจูกับำเพญ็ประโยชนแกผอูืน่ ฝกใหเปนคนรจูกัใหและรจูกัรบั
ตลอดถงึมารยาทตาง ๆ  ในสงัคม รจูกัปองกนัความปลอดภัยใหครอบครวั หมบูานและประเทศ
ชาติ

๑๒. การพนัน (Gambling) คนไทยนิยมเลนการพนันตัง้แตเล็กจนโต การพนันทีจ่ดัทำเปน
ล่ำเปนสนัและมีผเูลนจำนวนมากคือ การเลนสลากกินแบงรฐับาล การเลนหวยใตดนิและบนดิน
การเลนไพ เลนถัว่ โป ไฮโล รมัมี ่การเลนสลากกินรวบ เปนตน ทัง้น้ีเพราะคนไทยโดยเฉพาะ
ชาวไรชาวนาชาวชนบทนัน้ มเีวลาวางมาก จงึใชเวลาวางไปเลนการพนนั หวงัร่ำรวย ไมอยาก
ทำงาน การพนนัเปนสิง่ชัว่ราย เปนพฤตกิรรมท่ีไมด ีผดิศลีธรรม และทำใหเกดิการทจุรติ คดโกง
ตาง ๆ เปนตวัอยางไมด ีและเปนตวัการอนัหนึง่ทีท่ำใหเกดิการลักเลก็ขโมยนอยข้ึนในสังคม

รัฐบาลควรวางมาตรการสำคัญใหประชาชนเลิกเลนการพนัน ใหตำรวจทำการปราบ
ปรามอยางจรงิจัง และควรจะยกเลกิสลากกนิแบงรฐับาล เพราะคนยิง่จนมากเทาไร ยิง่มคีวาม
อยากเสีย่งโชคมากเทานัน้  สลากกนิแบงรฐับาลยงัมผีลสืบตอใหคนเลนสลากกินรวบกนัทัว่ไป
โดยเฉพาะในตางจังหวัด ฉะน้ัน เราควรรีบแกไขคานยิมการเลนพนัน โดยบิดามารดา ผปูกครอง
ครอูาจารย คอยอบรมสัง่สอนเดก็ใหรถูงึผลรายของการเลนพนัและฝกใหรจูกัใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวย

๑๓. การขาดระเบยีบวนิยั (Disorganization) คนไทยชอบทำอะไรเพ่ือความพอใจของ
ตนเองมากกวาสวนรวม โดยไมคำนงึถงึผลทีผ่อูืน่จะไดรบั การขาดระเบยีบวนิยัจะเหน็ไดจาก
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กจิกรรมหลายอยาง เชน การขบัรถบนทองถนนแลวแซงซายแซงขวา จอดรถในทีห่ามจอด ไม
ปฏบิตัติามกฎจราจร จนทำใหเกดิปญหาขึน้มากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ในเขตกรงุเทพฯ คนไทย
ขาดวินยัในตัวเองมาก และไมนยิมปฏิบตัติามระเบียบวินยัของสวนรวมดวย จงึกอใหเกดิความ
เสือ่มเสยีขึน้ในสงัคม ทัง้นีเ้พราะขาดการฝกอบรมจากครอบครวั โรงเรยีน และสิง่แวดลอมตาง
ๆ ภาวะสงัคมพิการกจ็ะเกดิจากคนขาดระเบียบวนิยัน้ีเอง ดงัน้ัน จงึจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองฝก
อบรมใหเดก็รจูกัปฏบิตัติามระเบยีบวนิยั กฎกตกิาของสงัคม และผใูหญกจ็ะตองทำเปนตวัอยาง
ทีด่งีามในเรือ่งระเบยีบวนิยั ใหเยาวชนรนุหลงัไดด ูและปฏบิตัติามอกีดวย

๑๔. ไทยมุง (Curious Spectators) คนไทยสวนใหญชอบสนใจตอเหตกุารณตาง ๆ
ทีเ่กดิขึน้ เชน รถชนกัน ไฟไหม การทะเลาะวิวาทชกตอยกัน เปนตน คนจะมามุงดูกนัดวยความ
สนใจ จนเรียกตดิปากวา ไทยมุง และ นอกจากน้ียงัชอบสอดรสูอดเห็น  สนใจเร่ืองของชาว
บานของผอูืน่เขาอกีดวย คานยิมนีไ้มสจูะดนีกั เปนพฤตกิรรมทีเ่กดิข้ึนทัว่ ๆ ไป แตมผีลเสยีท่ี
จะทำใหเกดิปญหาสังคมเชนกนั กรณีไฟไหม คนมุงดมูากจนกระท่ังรถดับเพลิง หรอืตำรวจทำงาน
ไมสะดวก จงึทำใหไฟไหมลกุลามมากข้ึน ฉะน้ัน เราควรจะเลิกคานิยมไทยมุงเสีย

๑๕. ความเอ้ือเฟอเผือ่แผ (Generosity) คนไทยนิยมเล้ียงหรือตอนรับแขกไปใครมา
หาสดูวยการเลีย้งเครือ่งดืม่ เชน น้ำอดัลม น้ำมะพราว น้ำหวาน น้ำเยน็ หรอืบางคร้ังกเ็ลีย้ง
อาหารหนัก โดยถือเปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ  ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ ชาว
ชนบทจะมีน้ำใจเอ้ือเฟอมาก แมคนแปลกหนาไมรจูกักนัมากอน กต็อนรบัดวยการเลีย้งน้ำหรอื
ผลไมตาง ๆ  ทีต่นมีอย ูถาเปนทีร่จูกัยิง่เอ้ือเฟอมากข้ึน หากเปนฤดูผลไมจะจัดผลไมใหเปนของ
ฝากตดิไมตดิมอืกลบับานอกีดวย คานยิมน้ีควรจะสงเสรมิใหคงมอียตูลอดไป เพือ่ใหเปนเอกลกัษณ
ของสงัคมไทย แตควรจะปรับปรงุแกไข คอื ใหมคีวามเอ้ือเฟอเผือ่แผตามอัตภาพของตน อยา
ใหมากจนเกนิไป จนทำใหเปนผลกระทบกระเทอืนตอรายไดและครอบครวัของตน

๑๖. การศกึษา (Education) คนไทยนิยมสงบตุรหลานของตนเขาศกึษาตอในโรงเรยีน
วทิยาลัย และมหาวิทยาลัย เทาทีส่ภาวะเศรษฐกิจของตนจะอำนวยให แตเดมิมาคนไทยนิยม
ยกยองคนท่ีไดรบัการศึกษาสูง เพราะอยากเปนเจาคนนายคน หรอืรบัราชการ ทวา ณ ปจจบุนั
นี ้ความอยากเปนเจานายไดลดนอยลงไปพอสมควร โดยเฉพาะอยางคนอยใูนเมอืงหลวง แต
คนในชนบทยังนิยมชื่นชมอยู คนไทยจำนวนไมนอย นิยมในเรื่องวุฒิทางการศึกษา มากกวา
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ประสบการณ (Experience) การรบัสมัครงานทัว่ไปจงึมกัพจิารณาวฒุกิารศกึษา หรอืปรญิญา
บตัรเปนเกณฑอนัดบัแรก เพราะการศึกษาเปนหวัใจในการพัฒนาคนและประเทศชาติ ฉะนัน้ คา
นยิมดานการศึกษาจะไมเสือ่มสลายไปจากสังคมไทย

๑๗. ระบบอาวุโส (Senior system) คนไทยเคารพนับถอืผมูอีาวโุสมาต้ังแตโบราณ
กาล บคุคลท่ีมอีายุมากกวาก็จะเรียกลุง ปา นา อา พี ่ทัง้ ๆ ทีไ่มไดมรีะบบเครือญาติกนัแต
อยางไร ทำใหเกดิความรสูกึเปนญาติพีน่องกัน มคีวามเปนกนัเอง ซึง่จะนำไปสคูวามสามัคคกีนั
ภายในชาต ิระบบอาวโุสอีกอยางหนึง่กค็อื การทีอ่ยนูานกวา ทำงานนานกวา หรอืแกกวา พรรษา
มากกวา กจ็ะไดรบัการยกยองดวย แตบคุคลบางคนใชคานิยมเก่ียวกับระบบอาวุโสไมถกูตองไป
ปฏบิตัใินหนวยราชการ  บรษิทัหางราน เอกชน รฐัวสิาหกิจ หรอืองคการตาง ๆ กลาวคอื ไม
ยอมเปนผตูามหรอืเชือ่ในเหตผุลของผอูอนวยักวา แตมวีฒุทิางการศกึษาสงูกวา หวงตำแหนง
ของตน ไมคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามร ูความสามารถและออนวยัมาทำงานในหนาทีท่ีส่งูกวาตน แต
จะคดัตามระบบอาวโุส อนัเปนผลเสยีตองานนัน้ ๆ  ได ฉะนัน้ ระบบอาวโุสจะตองไดรบัการแกไข
ใหเหมาะสม เมือ่นำมาใชในการปฏิบตังิาน กจ็ะกอใหเกดิประโยชนสขุแกสงัคมและสวนรวมมาก
ยิง่ขึน้ดวย

๑๘. ชาตินยิม(Nationalism) คนไทยนัน้ สวนมากมชีาตนิยิมยงัไมถงึข้ันสุดสายหรอื
สดุโตง (Extreme) เหมอืนกบัชาวญีป่นุ ชาวเยอรมนั ชาวยวิ ชาวจนี ชาวอนิเดยี คนไทยบาง
คนทำอะไรเพือ่ประโยชนสวนตวั ไมคำนงึถงึชาตบิานเมอืง เชนการปลอมแปลงบตัรประจำตวั
ประชาชนใหคนตางชาติ ลกัลอบนำคนตางชาติเขามาในเมืองไทยเปนตน หรอืการสงขาวลับให
แกคนตางชาต ิยอมเปนเครือ่งมอืใหแกฝายตรงขามในการโฆษณาชวนเช่ือ เพือ่ยแุหยใหแตกแยก
กนั ตวัอยางเชนนี ้ชีใ้หเหน็ชดัเจนวา เปนคนไมรกัชาติ ขาดความจงรักภกัดตีอมาตุภมูขิองตน
นบัเปนคนท่ีอนัตรายอยางย่ิงตอสงัคมไทย จำเปนอยางย่ิง ทีจ่ะตองปลูกฝงอบรมส่ังสอนเด็ก และ
เยาวชนทัง้หลาย ใหเกดิความรสูกึภาคภมูใิจในเอกราชความเปนชาตไิทย และมาตภุมูขิองคนไทย
มคีวามซาบซึง้ในวรีกรรมของพระมหากษตัรยิ วรีบุรษุ วรีสตรไีทย ทัง้ในอดตีและปจจบุนั ชวย
กนัปองกนัรกัษาความมัน่คงภายในชาตไิทย รจูกัเสยีสละเพือ่สวนรวม โดยเฉพาะอยางยิง่เพือ่
ชาติ ยอมอุทิศทรัพยสิน รางกายและจิตใจใหกับชาติของคนไทยทุกคนตองยึดถือปฏิบัติตาม
คำขวญัทีว่า”ไทยทำ ไทยใช ไทยเจรญิ”
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บทสรุป
ดังนั้น คานิยม(Value) จึงมีความจำเปนและสำคัญมากในสังคมยุคปจจุบัน เพราะมี

ผลกระทบกระเทือนถึงความเจริญกาวหนา และความเส่ือมเสียของสังคมและความม่ันคงของชาติ
มาก กลาวคือ สงัคมทีม่คีานยิมทีเ่หมาะสมและถูกตอง เชน ความซือ่สตัย ความขยนัหมัน่เพียร
ความเสียสละ ความมรีะเบยีบวนิยั ความสามคัค ีความปรองดอง และความอดทน เปนตน สงัคม
นัน้ยอมจะมีความเจริญกาวหนาอยางแนนอน สงัคมใดท่ีมคีานิยมไมเหมาะสม เชน มกีารเลน
พนนั ขาดระเบยีบวนิยั ไรความสามคัค ีอยอูยางตวัใครตัวมนั ฯลฯ สงัคมน้ัน จะเสือ่มถอยลง
และขาดความม่ันคงขึน้ภายในชาติ ดงันัน้ ถาคานยิมของสงัคมเปลีย่นแปลงไป กจ็ะทำใหสงัคม
และวัฒนธรรมของสังคมเปล่ียนแปลงไปดวย

กระบวนการสังคม ซึ่งหมายถึง รูปแบบของการปฏิสัมพันธที่ปรากฏอยูเสมอในการ
ดำเนนิชวีติของสมาชิกในสังคม  ซึง่จำแนกออกเปน ๓ รปูแบบ คอื  ความรวมมือ  การแขงขัน
และความขัดแยง ความรวมมอื หมายถงึการรวมงานหรือการทำกิจกรรมตางๆ ระหวางสมาชิก
เพือ่ใหบรรลจุดุหมายรวมกนั รปูแบบของความรวมมอืในแตละกลมุ สงัคมจะมคีวามแตกตางกนั
ไปตามวัฒนธรรม ความรวมมือเกิดขึน้ทัง้ในกลมุสมาชิกท่ีมลีกัษณะรวมกนั  หรอืในสมาชกิท่ีมี
ความแตกตางกนั แตจำเปนจะตองพึง่พิงผลประโยชนรวมกนัซึง่มปีรากฏอยมูากในสังคมปจจบุนั

การเสยีระบบทางสงัคม กบัการปรบัตนของสมาชกิในสงัคมนัน้  ไดมงุวเิคราะหถงึอตัรา
ความไมสมดลุระหวางการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม กบัการปรบัตวัของสมาชิกในสังคม ซึง่
ถอืวา ภาวะทีส่มาชกิไมอาจปรบัตนตอบรรทดัฐานหรอืวฒันธรรมใหม  เปนภาวการณเสยีระบบ
ทางสังคมเรียกวาวัฒนธรรมลา (Cultural Lag) อันเปนปญหามาจากการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรม เชน การประดษิฐ และการแพรกระจายวฒันธรรมของสงัคมหนึง่ไปสอูกีสงัคมหนึง่
อนัทำใหเกิดปญหาวัฒนธรรมลาแกสมาชกิในสังคม

การเสียระบบทางสังคมกับปญหาสังคม เปนการอธิบายถึงภาวะของสังคมท่ีมกีารเสีย
ระบบทางสงัคมวา  อาจเกดิขึน้จากการทีส่มาชิกมคีวามเส่ือมโทรมทางศีลธรรมจรรยา  หรอื
เกดิจากการท่ีสงัคมมกีารเปล่ียนแปลงไปสโูครงสรางอนัสลบัซบัซอนขึน้ ซึง่นำไปสภูาวะของการ
เสยีระบบทางสงัคม ๓ ประการ คอื ภาวะของการไรบรรทดัฐานทางสงัคม ภาวะของความ
ขดัแยงทางวัฒนธรรม และภาวะความลมเหลวในการควบคุมทางสังคม
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ในปจจบุนั สงัคมไดพยายามสรางบรรทัดฐานท่ีจะปองกัน หรอืบรรเทาความขัดแยงที่
เกดิขึน้ดวยวธิตีางๆ เชน โดยการปรับตวัเขาหากนั เนือ่งจากคกูรณยีงัมคีวามตองการ ทีจ่ะพึง่
พงิผลประโยชนระหวางกันซึง่เรียกวา  การผอนปรนเขาหากัน  ทัง้น้ีการผอนปรนเขาหากัน
อาจกระทำไดหลายวธิ ี เชน  การหนัเหความสนใจของผทูีเ่ราขดัแยงอยดูวยนัน้  โดยการสราง
ความขดัแยงกบัผอูืน่เขาแทนที ่ การรวมกนัสรางบรรทดัฐานใหม เพือ่บรรเทาความขดัแยง  โดย
การใชอำนาจบังคับ และโดยการรวมลดเปาหมายของกันและกันลงที่เรียกวา การประนี
ประนอม (Compromise) และการสรางคานิยมใหมๆ เปนตน อยางที่รัฐบาลปจจุบันกำลัง
ดำเนนิการอยใูนปจจบุนัถอืวาเปนอกีบรรทดัฐานหนึง่ทีจ่ะนำไปสคูวามสามคัคแีละความปรองดอง
ของคนในชาติ ซึง่กระทำไดโดยการมีเจรจารวมกันโดยตรง หรอืโดยการใหบคุคลท่ีสามเขามา
ชวยไกลเกลีย่ หรอืโดยการใชศาลเปนผตูดัสิน ทีเ่รยีกวา การอนญุาโตตลุาการ เปนตน
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