บทที่ ๒๔

เรื่อง ค่านิยมของสังคมไทย

นักศึกษาเตรียมหารูป หรือ หาค่านิยมในสังคมตนเองมา

การเตรียมการอ่าน
ดูรูปแล้วตอบคำ�ถาม
- รูปเหล่านี้ เป็นรูปอะไร บอกอะไรคุณบ้าง คุณคิดว่า คนเหล่านี้นิยม หรือ ชอบอะไรบ้าง
- จากชื่อเรื่องและรูป คุณคิดว่าเรากำ�ลังจะอ่านเกี่ยวกับอะไร และอ่านจบแล้วเราจะทราบ
อะไรเกี่ยวกับคนไทยบ้าง
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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ค่านิยมของสังคมไทย
ค่านิยมของสังคมไทยมีมากมาย และบางอย่างก็เป็นค่านิยมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล
ผู้ถือปฏิบัติและแก่สังคม แต่บางอย่างก็อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคม เช่น ค่านิยมเกี่ยวกับความ
หรูหราอยากมีหน้ามีตา การเชื่อถือโชคลาง ในที่นี้จะกล่าวถึงค่านิยมเด่นๆ ของสังคมไทยบาง
ประการ ซึ่งจะเป็นค่านิยมที่ก่อให้เกิดผลดีหรือไม่ดีก็ตาม ดังนี้
๑. นิยมความร่ำ�รวย มั่งคั่ง ทุกคนอยากจะได้ อยากจะมีทรัพย์สินเงินทอง รถยนต์ บ้าน
ที่ดิน ฯลฯ คนที่ร่ำ�รวยจะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในสังคม และจะต้องการสิ่งใดย่อมได ้ตามความ
ประสงค์ เงินจะซื้อสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นทุกคนจึงต่อสู้ดิ้นรน เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่ง
๒. นิยมอำ�นาจ คนไทยให้ความสำ�คัญแก่ผู้มีอำ�นาจ และอยากจะเป็นคนที่มีอำ�นาจ ถ้า
ตนเองไม่มีโอกาส ก็จะส่งเสริมลูกหลานของตนให้แสวงหาอำ�นาจ ผู้มีอำ�นาจในสังคมไทยส่วนใหญ่
คือ ผู้มีตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ ดังนั้น คนไทยจึงนิยมส่งเสริมบุตรหลานให้เข้ารับราชการ นอกจาก
ข้าราชการแล้ว ผู้ที่อาจมีอำ�นาจอื่นๆ ได้แก่ นักการเมือง ปัจจุบัน อำ�นาจอาจซื้อด้วยเงิน ดังจะพบ
ได้จากการใช้เงินซื้อเสียง เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร การซื้อตำ�แหน่งต่างๆ
๓. เคารพผู้อาวุโส ผู้อาวุโสได้แก่ ผู้มีอายุมากกว่า มีคุณวุฒิสูงกว่า มีชาติสกุลสูงกว่า มี
ตำ�แหน่งสูงกว่า เช่น นักเรียนรุ่นพี่ พี่ป้าน้าอา พ่อแม่ ครูอาจารย์ หม่อมเจ้า การเคารพผู้มีอาวุโสได้
รับการปลูกฝังสืบต่อกันมา จนเป็นวิถีชีวิตที่ยังปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง ค่านิยมในการเคารพผู้
อาวุโสมีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน
๔. รักความสนุก กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมักจะสอดแทรกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
ไว้ด้วย แม้แต่งานศพ ก็ยังมีกิจกรรมที่แสดงถึงการรักความสนุก เช่น มีการแสดงก่อนการเผาศพ
และฉลองเมื่อเผาศพแล้ว คนไทยรักความสนุกสนาน ตั้งแต่เกิดไปจนตาย เริ่มตั้งแต่งานฉลองวัน
เกิด งานฉลองวันแต่งงาน จนถึงงานศพ
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๕. บริโภคนิยม คนไทยส่วนใหญ่สนใจเรื่องการบริโภคมาก ชอบเสาะแสวงหาอาหารรับ
ประทาน ชอบคิดปรุงอาหารแปลกๆรับประทาน เมื่อเปิดร้านอาหาร ใครพบร้านอาหารที่มีอาหาร
แปลกๆ หรือรสอร่อย ก็จะมีคนพากันไปรับประทาน แม้จะแพง หรือ ไกล เขาก็จะพยายามไปรับ
ประทานอาหารที่ร้านนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่พบคือ ไม่ว่าในงานพิธีใดๆ จะต้องมีกิจกรรมการกินเลี้ยงอยู่
เสมอ แม้แต่เมื่อทำ�งานเสร็จโปรแกรมหนึ่งๆ เรียนผ่านการศึกษาไปภาคเรียนหนึ่งๆ ก็ยังมีการเลี้ยง
ฉลองกัน
๖. นิยมความหรูหรา ความมีหน้ามีตา ซึ่งจะแสดงออกทางการแต่งตัวประกวดกัน การจัด
งานประกวดกันว่า ใครจะจัดงานได้ใหญ่กว่า การทำ�บุญ ว่าใครจะทำ�บุญมากกว่ากัน การมีเครื่องใช้
ที่ทันสมัย ราคาแพงไม่น้อยหน้ากัน
๗. นิยมเครื่องรางของขลัง และเชื่อโชคลาง การจะกระทำ�กิจกรรมใดๆ มักต้องอาศัยลาง
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น หรือถ้าประสบภัย ก็มักจะมีการสะเดาะเคราะห์ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ
๘. นิยมการทำ�บุญสร้างวัด ปิดทอง ฝังลูกนิมิต โดยเชื่อว่าจะได้บุญมากในชาติหน้า คนไทย
ส่วนใหญ่ต่างก็พยายามเข้าร่วมในกิจกรรมการทำ�บุญ แม้จะด้วยความยากลำ�บากก็ยอม อย่างไร
ก็ตาม ค่านิยมนี้มีแนวโน้มลดลง เพราะสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป คนมากขึ้น
ทรัพยากรลดลง

ที่มา: ตัดตอนจาก “พื้นฐานวัฒนธรรมไทย”
โดย ณรงค์ เส็งประชา หน้า ๔๓ – ๔๔
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

๑. ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
๑.๑ คุณเข้าใจความหมาย “ค่านิยมของสังคมไทย” ว่าอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑.๒ สรุปว่า ค่านิยมของสังคมไทย มีอะไรบ้าง บอกอย่างน้อย ๔ อย่าง
.....................................................................

.................................................................

.....................................................................

.................................................................

.....................................................................

.................................................................

.....................................................................

.................................................................
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๒. โยงค่านิยม ใน ก. ที่เกี่ยวข้องกับ ข.
		

ก.

ข.

ความร่ำ�รวย				

- คนไทยชอบการเลี้ยงสังสรรค์ในทุกโอกาส

อำ�นาจ					

- คนไทยเชื่อว่าจะทำ�ให้เกิดมาดีและร่ำ�รวยในชาติหน้า

การเคารพผู้อาวุโส/ ตำ�แหน่ง		

- คนที่ทำ�งานโดยการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง

การรักความสนุก			

- การทำ�อะไรก็ได้ที่ทำ�ให้คนยอมรับนับถือในสังคม

บริโภคนิยม				

- การให้สิ่งของคนยากจนโดยไม่บอกว่าใครให้

ความหรูหรา/ มีหน้ามีตา		

- ทุกคนอยากมีสิ่งของ เหมือนและมากเท่าคนอื่นในสังคม

เครื่องรางของขลัง/ โชคลาง 		

- การหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อ

การทำ�บุญสร้างวัด			

- การยอมรับนับถือ อายุ นามสกุลและตำ�แหน่งมากกว่า
ความสามารถของคน

						
						
						
					
						
					

- การบูชาอำ�นาจหรือ สิ่งที่ไม่มีตัวตนให้ช่วยมากกว่าเชื่อ		
ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหา
- คนไทยชอบอาหารแปลกๆ อร่อย โดยไม่คิดถึงราคา
และสถานที่
- คนที่มีเงินแต่ไม่มีอำ�นาจมักจะหาทางเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีอิทธิพล หรือมีอำ�นาจ

.
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๓. เลือกค่านิยม ๑ ข้อที่ทำ�ให้เกิดผลเสียแก่สังคมไทย
๓.๑ บอกถึงผลเสียว่ามีอย่างไรบ้าง
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๓.๒ บอกวิธีแก้เพื่อให้คนเลิกค่านิยมนั้น ๓ ข้อ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๔. เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
๔.๑ ชาวต่างประเทศที่เคยไปประเทศไทยมักจะพูดว่า....................................................................
......................................................................................................................................................
๔.๒ คนไทยชอบสร้างวัดเพราะเชื่อว่า............................................................................................
......................................................................................................................................................
๔.๓ คนบางคนคิดว่า เงินซื้อได้ทุกอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม.............................................................
......................................................................................................................................................
๔.๔ เวลามีภัยพิบัติทางธรรมชาติ คนบางคนแก้ปัญหา.................................................................
............................................................... แม้จะ.............................................................................
๔.๕ คนหลายคนเชื่อว่าความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ไม่พอ เขาจึง........................................
....................................................................................................เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
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กิจกรรมหลังการอ่าน
นักศึกษาได้รับคำ�เชิญให้ไปพูดชักชวนประชาชนให้เลิกค่านิยมที่เป็นผลเสีย ทางโทรทัศน์ เป็น
เวลา ๑๐ นาที (นักศึกษาต้องเลือก ๑ หัวข้อ )
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คำ�ศัพท์
เรื่อง ค่านิยมของสังคมไทย
หรูหรา					

-

to be luxurious, gorgeous, elegant

อำ�นาจ					

-

power

คุณวุฒิ				

-

qualification

ปลูกฝัง				

-

to cultivate; to indoctrinate

ผู้อาวุโส				

-

elder, senior

สอดแทรก				

-

to insert in, intervene

เครื่องรางของขลัง			

-

good luck charm

ราษฎร = ประชาชน
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