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วรรณกรรม / Literature 

 “ไปลา-มาไหว”้ มารยาทไทยที่เป็นวฒันธรรมการทกัทาย เวลาพบปะกนัหรือลาจากกนั “การไหว”้ เป็นการแสดงถึง
ความมีสมัมาคารวะ และการใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั นอกเหนือจากการกล่าวค าว่า “สวสัดี” แลว้ยงัแสดงออกถึงความหมาย 
“การขอบคณุ” และ “การขอโทษ” การ ไหวเ้ป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ซึ่งนบัวนั
จะค่อย ๆ เลือนลางออกไปจากสงัคมไทย ดว้ยเยาวชนไทยสว่นใหญ่ รบัเอาวฒันธรรมต่างชาติมายดึถือปฏิบติั เช่น การทกัทาย
กนัดว้ยการจบัมือ ดว้ยการผงกหวัหรือพยกัหนา้ตอ้นรบักนั โดยปกติความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นวฒันธรรมไทยที่แสดงความ
เคารพดว้ยการไหวผู้อ้าวโุส หรือการรบัไหวผู้อ้าวโุสนอ้ย ปัจจบุนักลายเป็นวฒันธรรมที่เกิดเฉพาะกลุม่ แทนที่จะเป็นวฒันธรรม
ในสงัคมของคนทกุชนชัน้ 

 การแสดงความเคารพในโอกาสต่าง ๆ การรูจ้กัจดัล าดบัการวางตนที่ถกูตอ้ง ตามประเพณีที่วางเอาไว ้ท าใหเ้กิดความ
สงบสขุในสงัคม เพราะการปฏิบติัขดักบัประเพณีที่วางไว ้จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ขดัเคืองความรูส้กึซึ่งกนัและกนั การมี
กฎเกณฑม์ารยาทในสงัคม เป็นบรรทดัฐานใหบุ้คคลด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสนัติสขุ 

 The “Wai” of Thai culture of greeting when we meet or leave each other. 

 "Wai" is a show of respect and honoring each other, in addition to saying "hello".  It also expresses the meaning of 
"thank you" and "apology", which is gradually fading away from Thai society, whereas most Thai youth adopt 
foreign cultures, such as greeting each other with a handshake or with a nod, or nod to welcome each other.  
Usually humility is part of Thai culture showing respect by showing respect to elders or the reception of the elder to 
the young.  Nowadays it becomes a niche culture instead of the culture of all classes of society.  



Showing respect for the occasion, recognizing the traditional custom priorities, creates peace in society.  Because 
practicing contrary to the custom may cause conflicts and offend feelings of each other. Having rules of etiquette 
in society is the norm for a person to live in peace. 

เหตผุล / Reason 

 คนไทยเป็นคนที่มีความอ่อนนอ้ม การรบัไหวเ้ป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง เป็นการทกัทายการแสดงความเคารพ ไม่ว่า
จะเจอกนัที่ไหนเวลาใดหรือเมื่อจากกนั ไปโรงเรียนกลบัจากโรงเรียนมาถึงบา้นลกูจะไหวพ้่อแม่ ไหวญ้าติผูใ้หญ่ ออกไปเที่ยว
สถานที่ต่าง ๆ ก็ทกัทายกนัดว้ยการไหว ้เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกนั การไหวเ้ป็นการเคารพนบัถือของบุคคลทกุเพศทุกวยัใน
สงัคมไทย รกัเมืองไทย รกัความเป็นไทย รกัวฒันธรรมไทยที่ดีงามของไทย ดิฉนัคิดว่าเราควรอนรุกัษว์ฒันธรรมที่ดีงามนีไ้วใ้หอ้ยู่
คู่สงัคมไทย เป็นเอกลกัษณข์องคนไทยตลอดไปค่ะ 

 Thai people are humble people.”Wai” is an expression of respect.  No matter where, when we meet or 
when we depart, we show respect.  Children go to school or come back home from school will pay homage to their 
parents.  Pay respect to elders.  Going out to different places and greeting each other with respect shows good 
friendship to each other.  Worshipping is the respect of people of all ages and genders in Thai society.  It is a love 
of Thailand.  Love Thailand!  Love the good Thai culture of the country!  I think we should preserve this good 
culture and stay with Thai society.  It is unique to Thai people forever. 

 


