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วรรณกรรม / Literature
“ไปลา-มาไหว้” มารยาทไทยที่เป็ นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน “การไหว้” เป็ นการแสดงถึง
ความมีสมั มาคารวะ และการให้เกียรติซ่งึ กันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคาว่า “สวัสดี” แล้วยังแสดงออกถึงความหมาย
“การขอบคุณ” และ “การขอโทษ” การ ไหว้เป็ นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ซึ่งนับวัน
จะค่อย ๆ เลือนลางออกไปจากสังคมไทย ด้วยเยาวชนไทยส่วนใหญ่ รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมายึดถือปฏิบตั ิ เช่น การทักทาย
กันด้วยการจับมือ ด้วยการผงกหัวหรือพยักหน้าต้อนรับกัน โดยปกติความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็ นวัฒนธรรมไทยที่แสดงความ
เคารพด้วยการไหว้ผอู้ าวุโส หรือการรับไหว้ผอู้ าวุโสน้อย ปัจจุบนั กลายเป็ นวัฒนธรรมที่เกิดเฉพาะกลุม่ แทนที่จะเป็ นวัฒนธรรม
ในสังคมของคนทุกชนชัน้
การแสดงความเคารพในโอกาสต่าง ๆ การรูจ้ กั จัดลาดับการวางตนที่ถกู ต้อง ตามประเพณีท่วี างเอาไว้ ทาให้เกิดความ
สงบสุขในสังคม เพราะการปฏิบตั ิขดั กับประเพณีท่วี างไว้ จะทาให้เกิดความขัดแย้ง ขัดเคืองความรูส้ กึ ซึ่งกันและกัน การมี
กฎเกณฑ์มารยาทในสังคม เป็ นบรรทัดฐานให้บุคคลดาเนินชีวิตได้อย่างสันติสขุ
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.
เหตุผล / Reason
คนไทยเป็ นคนที่มีความอ่อนน้อม การรับไหว้เป็ นการแสดงออกอย่างหนึ่ง เป็ นการทักทายการแสดงความเคารพ ไม่ว่า
จะเจอกันที่ไหนเวลาใดหรือเมื่อจากกัน ไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านลูกจะไหว้พ่อแม่ ไหว้ญาติผใู้ หญ่ ออกไปเที่ยว
สถานที่ต่าง ๆ ก็ทกั ทายกันด้วยการไหว้ เป็ นมิตรไมตรีท่ีดีต่อกัน การไหว้เป็ นการเคารพนับถือของบุคคลทุกเพศทุกวัยใน
สังคมไทย รักเมืองไทย รักความเป็ นไทย รักวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทย ดิฉนั คิดว่าเราควรอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมที่ดีงามนีไ้ ว้ให้อยู่
คู่สงั คมไทย เป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยตลอดไปค่ะ
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.

