
X-Ray คนไทย 360 
 

คนอังกฤษมองตัวเองวาเปน...คนมีระดับ (Class) 
ชาวเยอรมันเปนคนที่... มีระเบียบ วินัย (Discipline, Order) 
ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสคิดวาตัวเองเปนชนชาติของ... นักคิด (Idea) 
และชาวอิตาลีเขาใจวาตัวเองเปนชนชาติที่มี... สุนทรียศาสตร 
ความงาม (Art, Taste) 
สวนคนญี่ปุนมองตัวเองวาเปน... ชนชาติที่เหนือกวาผูอ่ืน(Superior)  
คนจีนรูวาตัวเองเปนชนชาติที่มี... อารยธรรมเกาแก (Old Civilization) 
และเกาหลี ชาติที่พัฒนาพรอมๆ กับเรา แตกําลังไปไกลกวา 
ดวยการมองวาเขาคือ... ขบถที่มีความสามารถ (Rebel) 

หนังสือที่เสนอมุมมองหลากหลายเกี่ยวกับคนไทย ผานสายตาคนไทยคนหนึ่งที่เฝาสังเกต  
คิดวิเคราะห และนําเสนอแนวคิดอยางสรางสรรค โดยไมถูกบิดเบือนดวยความแตกตางทาง
วัฒนธรรม เปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหคนไทยเขาใจคนไทยมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอยู
รวมกันในสังคม ไมวาจะในดานการทํางานหรือชีวิตสวนตัว 

ภาคที่ 1  
• ถอดรหัสคน แบบที่เรียกวา รหัสกํากับพฤติกรรม เก่ียวกับเหตุการณสําคัญๆ ของชีวิต

ที่เช่ือมโยงกับอารมณ ความรูสึก เชน เหตุการณแรกในชีวิต เหตุการณที่มีอิทธิพล หรือ
เหตุการณ ที่เพ่ิงเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังมีส่ิงที่กําหนดพฤติกรรมของแตละคน 
จาก พันธุกรรม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม การแปรเปลี่ยนไปตามประสบการณ 

• คนสามบุคลิกในโลกปจจุบัน เปนยุคของสังคมเสมือน ที่กลายเปนสังคมจริง คนแก
อายุ 60 จึงกลายเปนวัยรุนไดอยางไมเคอะเขิน ธรรมชาติของมนุษยถูกผลักดันดวย 
สัญชาตญาณเดิม และแสดงออกดวยบุคลิกที่เปนที่คาดหวังของสังคม คอยหาโอกาส
ปลดปลอยสิ่งที่ตนเองอยากเปน ใฝฝน อยากได 

• 4 อาณาเขตแหงชีวิต  (1) การหาจุดยืนของตัวเอง (2) อาณาบริเวณของการทํามา 
หากิน (3) อาณาบริเวณเพื่อการเรียนรูและพัฒนาตัวเอง (4) อาณาบริเวณแหง 
จิตวิญญาณ 

• คุณคาความเปนคน (ไทย)  สังคมไทยมีวิธีการตีคาคนเริ่มจาก อันดับแรก คือ ชาติ
ตระกูล  อันดับสอง คือ ทรัพยสมบัติ ความร่ํารวย อันดับสาม คือ ความเปนสากล 
เปนสิ่งที่บงบอกถึงศักดิ์ศรีที่เหนือช้ันกวา อันดับสี่ คือ ดีกรีการศึกษา อันดับหา 
เปนเรื่องของหนาที่การงาน อันดับหก การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 

• แกะรหัสคนไทย เปนรหัสนิสัยอยางกวางๆ บางดานของคนไทย ดังนี ้
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1. สนุกสนานคือหลักชัยแหงชีวิต ตามที่ฝร่ังเขียนถึงคนไทยวาเปนFun” Country” คือ ขอใหสนุก
ไวกอน สาระไวทีหลัง ตลกคาเฟจึงมีคาตัวแพงกวานักวิชาการและพระนักเทศน 

2. ชอบการชี้นํา ฟนธง มีกติกาสําหรับนักพูด นักบรรยายชาวไทย คือ เวลาถามคําถาม 
ในหองบรรยาย ตองถามเองตอบเอง หากจะรอใหคนฟงมีสวนรวมตอบดวย ถือวาเปนการ 
ดูถูกคนฟง 

3. ชอบความหลากหลาย ถาจะเปดรานขายขาวแกง ตองเร่ิมจากการมีหมอแกงเรียงโชวใหชม 
ไมนอยกวาย่ีสิบหมอข้ึนไป 

4. เนนรูปแบบมากกวาสาระมากกวาชนชาติไหนๆ ในโลก ชีวิตประจําวันของคนไทยเต็มไปดวย
รูปแบบ งานเปดสัมมนาจึงเร่ิมตนดวยพิธีเปด ตัดริบบิ้น พาชมงานที่มีผักชีโรยหนา 

5. ไมมีความเทาเทียมกันในการปฏิสัมพันธ คนรวย คนดัง จึงมีสิทธิเหนือกวาคนจนหรือคนดี 
6. อยากเปนมากกวาอยากทํา เปนชนหมูมากที่คิดดี แตเปนชนกลุมนอยที่ลงมือทําดี 
7. ไทยมุง ไดทํากับทําได แบบที่เราไดทํา แตไมสนวาจะทําไดหรือไม 
8. ทนแรงกดดันระยะยาวไมได กระบวนการที่ยืดระยะเวลาออกไปนานๆ คนไทยจะถอดใจกอน 
9. ไมเปนไร ชางเขาเถอะ เปนคุณลักษณะของสังคมที่เนนการประนีประนอม 

• รหัสวิถีชีวิตคนไทย สนใจในเรื่องส่ิงของเครื่องใช เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ อาหาร 
การกินตองมีความหลากหลาย รานสุก้ีเปนที่นิยมทั้งๆ ที่ไมไดขายรสชาติอะไรเลย ส่ิงที่
รานสุกี้ขาย คือ ทางเลือกในการเลือกปฏิบัติเอง และบรรยากาศแหงการรวม 
พวก อาชีพการงานตองมีความมั่นคง และสวัสดิการมากกวาความกาวหนา ทรัพย
สมบัติสําหรับคนไทยจึงเปนเสมือนหนึ่งรายการบอกสถานะทุนของชีวิต การศึกษา 
ของคนไทยคือกิจกรรมสําหรับการเปลี่ยนสถานะทางสังคม 

ภาคที่ 2 
  26 กําบังของคนไทย  
  กําบัง เปนการแสดงออกที่เปนเสมือนหลุมหลบภัยของคนไทย เก่ียวของกับทัศนคติ 
การรับรู 26 แบบที่เรานาจะทําความเขาใจกอนที่จะปลอยใหฝร่ังมาเขาใจเรา เปนเหมือนผล ที่มีเหตุ มาจาก
รหัสกํากับชีวิตเรา คือ วัฒนธรรม คานิยม การเลี้ยงดู ส่ิงแวดลอม กําบังเปนพฤติกรรมที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนแกไขได  
  กําบังที่ 1 กินรวบไมกินแบง :  เปนอาการเหมือนเด็กหวงของเลนทุกช้ิน ทั้งที่ตัวเองก็เลน
ไดไมหมด เปนพฤติกรรมที่เหมารวมทุกๆ เร่ือง เชน เล็กๆ ไม ใหญๆ ทํา  
   วิธีแกไขคือ ควรรับเอาวัฒนธรรม “พอเพียง” แบบพอดีมาใชในชีวิต อะไร 
ที่ไมเก่ียวก็ไมตองไปเผื่อ ไมตองกลัววาคนอื่นจะแยงไปหมด หรือมาตอวาเรา เพราะเขาก็เหมือนเรา เอาม่ัว
ไปหมดเหมือนกัน 
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  กําบังที่ 2 ทางลัด ลัดวงจร : มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น เปนความตองการอยากไดโดย 
ไมตองใชความพยายามเปนเครื่องแลกเปล่ียนสําหรับคนขี้เกียจ สังคมไทยเปนสังคมที่แสวงหาทางลัด 
ไปทุกเร่ือง เชน อยากเปนแตไมอยากทํา ขอโอกาส ขอความเมตตา ขอความเห็นใจ   
   วิธีแกไขคือ  ฝกใหทํากิจกรรมที่ตองใชเวลากวาจะเห็นดอกผล และใหโควตากับ
ความลมเหลว 
  กําบังที่ 3  มรดกเลือด :  การหาคนรับผิดชอบชีวิตเรา ดวยพฤติกรรมการโยนเผือกรอน
ใสมือคนอื่น เชน ฝนลมๆ แลงๆ วาจะมีเทวดานางฟามาโปรด โดยคาดวาจะมีคนอื่นมารับภาระหาคน 
มารับประกัน การสงพนักงานเขารับการอบรมเพียงหนึ่งวันหรือทั้งอาทิตย จะทําใหคนฉลาดนอย กลายเปน
ผูเช่ียวชาญ 
   วิธีแกไขคือ การสรางความภูมิใจ ความสําเร็จของตนเอง คนที่มีเร่ืองภูมิใจกับอดีต
มักจะไมถายทอดมรดกเลือดใหกับคนรุนตอไป 
  กําบังที่ 4  เกงขางสนาม : อยากเกงโดยไมตองทํา ทํานองดูคนอื่นเลนแลวเสียวเอง
ประเภทเกงแตปาก เชน ชอบยุงเร่ืองชาวบาน เร่ืองตัวเองไมทํา แตไปทําเร่ืองของคนอื่น 
   วิธีแกไขคือ การมอบหมายสลับงานกันทํา เพ่ือใหตางคนตางชวยกัน 
  กําบังที่ 5  รับรองตัวผมดวย : การหาเจาภาพมารับผิดชอบชีวิตของเราเอง ทํานองหาแพะ 
มารับบาปที่เรากอไว เชน อยากไดงาน ไดเงิน แตไมรับผิดชอบ คือ คนจบใหมๆ ไปสมัครงานโดยอยากได
งานสบาย เงินสะดวก แตไมตองรับผิดชอบ 
   วิธีแกไขคือ ตองมีความรับผิดชอบตอตัวเอง และรับผิดชอบตอเปาหมายชีวิต 
ของตัวเอง 
  กําบังที่  6  ไมเ ช่ืออยาลบหลู  :  เปนเผด็จการทางความเชื่อ เสนทางหลีกเล่ียง 
หาคําอธิบายและกําราบความคิดเห็นที่แตกตางจากตน เชน วลีทองที่มักจะไดยินจากการติดตอราชการ คือ 
เปนนโยบายจากผูใหญ เสนทางหลบหลีกโดยการโยนเคราะหกรรมความรับผิดชอบ เปนปญหาใหญในการ
พัฒนาสังคมสําหรับประเทศที่ตองการใหทุกคนเปนเจาภาพรวมกัน 
   วิธีแกไขคือ ตองมีการรับฟงและปรับเปลี่ยนกฎและนโยบาย  
  กําบังที่ 7  จากไหนคะเนี่ย?  :  คําถามท่ีเปนชองทางปลดปลอยความอยากแสดงอํานาจ 
ที่แฝงอยู เชน การหาผูตอบสนองการแสดงอํานาจ  
   วิธีแกไขคือ ตองมีเหตุผลที่จะตอกรกับคําถาม ประเทศไทยมีคนที่ลวนแลวแต 
บาอํานาจ ประเภทขอดีๆ มักจะไมคอยได  
  กําบังที่ 8  ความลับ : รูปแบบหนึ่งของศักดินาทางปญญา ดวยการแสดงออกถึงความ
เหนือช้ันกวา เชน การซุบซิบนินทา เปนพฤติกรรมของคนที่มีอํานาจหนาที่ระดับรอง ในการบอนทําลาย
ตอรอง ผูมีอํานาจ ใชเปนเครื่องมือในการแบงพวก 
   วิธีแกไขคือ ถาเปนเรื่องความลับของทางราชการ ก็ตองอธิบายใหฟงถึง พ.ร.บ. 
วาดวยขอมูลขาวสารที่ประชาชนมีสิทธิรับรู หากไมอยากใหก็ตองพิสูจนวาทําไมถึงใหรูไมได 
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กําบังที่ 9  สิทธิของตู ใครจะทําไม  :  วีถีแหงการหาคนตามเช็ดใหดวยการอางสิทธิแตไม
สงมอบพรอมกับความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน การที่ปาในซอยบานทิ้งขยะขางบาน เมื่อเดินไปถาม ปาก็
ตอบวาเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอง 
   วิธีแกไขคือ  การอางสิทธิกลับ และคนที่อางสิทธินั้นตองมีหนาที่รับผิดชอบดวย 
  กําบังที่ 10  เขยฝรั่ง  :  ความรูสึกดอยกวาในชาติพันธุของตนเอง โดยการมอบเอกสิทธิ
พิเศษแกคนตางชาติ เชน การเลียนแบบวิถีชีวิต สําเนียง หากใครพูดฝรั่งปนไทยได ถือวาการศึกษาดีกวา
การเอาใจใสเปนแขกพิเศษ การทําตัวเปนญาติ ดวยการแตงงาน เดินควง ทําใหลวนเปนการสงสัญลักษณ 
วาเราดีกวาคนชาติเดียวกัน  
   วิธีแกไขคือ ตองสรางความภูมิใจในตัวเอง ผูที่มีเร่ืองภูมิใจในความเปนมาของ
ตัวเอง ไมมีความจําเปนตองไปเกี่ยวของกับฝรั่ง 
  กําบังที่ 11  เหอคน (ที่) เกง : รูปแบบพฤติกรรมทั้งคนเกง (ไมจริง) และปฏิกิริยาจาก
คนรอบขางคือ อวดเกง อวดรู กราง หย่ิง เอาแตใจตนเอง ตองการพิสูจนความสามารถในสาขาวิชาชีพอ่ืน 
เพราะเขาใจวาตนเองคือผูผูกขาดความสามารถทั้งหลายในโลก จบดานวิศวกรรมแตไปทํางานทางการเงิน 
จบแพทยแตไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร คนทั่วๆ ไป จะเกิดอาการประหมา เกรงใจ เมื่อตองพูดคุยหรือ
มีปฏิสัมพันธกับคนที่ไดช่ือวาเกงกวา 
   วิธีแกไขคือ คนเกงควรจะมาพรอมกับการทําคุณประโยชนใหผูอ่ืน สังคมไทยควร
จะเลิกเหอคนเกงที่ไมคิดทําอะไรเพื่อเปนการตอบแทนศรัทธาที่คนอื่นมีให ควรจะสงเสริมใหมีวัฒนธรรม
เหอคนดีที่ทําประโยชนใหคนอื่น เชน คนสูชีวิต คนที่ทํางานหนักอยางสมศักดิ์ศรี  
  กําบังที่ 12 รมโพธิ์ รมไทร :  วัฒนธรรมแสวงหาคนรับผิดชอบชีวิตเรา ถาไมมี ก็โทษ
โอกาส โทษสังคม ส่ิงแรกที่ทําคือ หาคนหรือสถาบันรับผิดชอบ เชน เปนนโยบายของผูใหญ โทษบรรพบุรุษ
โทษสถาบันการศึกษา โทษรัฐบาล ขอพึ่งลูกเกาะชายผาเหลืองไปสวรรค 
   วิธีแกไขคือ ตองปรับเปลี่ยนทัศนคติวา ตัวเราเองที่จะตองเปนรมโพธิ์รมไทร 
ใหคนอื่นพึ่งพิง บางคนเปนพอแมคนแลว ยังจะหวังใหผูใหญที่ไหนมาชวยอีก ตัวเองนั่นแหละเปนผูใหญ 
  กําบังที่ 13  เหย่ือของกรรม  :  กรรมในอดีตคือหลุมหลบภัยของความผิดพลาดที่กอ 
ในปจจุบัน มีอาการแบบเดียวกันหมดคือ แสดงทีทาอยางหนักแนนวา ตัวเองไมใชสาเหตุของความผิดพลาด 
ลวนแลวแตกรรม เชน เปนเรื่องบังเอิญทําใหเกิด เปนเหยื่อของกรรม ไมตองตัดสินใจอะไรเลย  
   วิธีแกไขคือ ไมขอรับกรรมเพิ่มอีก หากใครอางกรรมไมตองสนใจ หากเรายอมรับ
กรรม ก็หมายความวาเราไมยอมรับความผิดพลาด ก็จะไมเกิดการเรียนรูและจดจําเพ่ือแกไขใหชีวิตดีข้ึนใน
อนาคต 
  กําบังที่ 14  ฟงแตไมไดยิน  :  อาการฟงดวยหู ปฏิเสธดวยหัวใจที่เคยชิน คะ ครับ 
รับปากไปกอน แลวหาทางปฏิเสธทีหลัง คนไทยใจดี ประนีประนอม อะไรผิดก็ยอม เขาจึงไมเห็นความ
จําเปนในการฟง 
   วิธีแกไขคือ ใหคูสนทนาทวนสิ่งที่เราพูด ใหพูดดวยทาทาง นิ่งเงียบมองหนา 
คูสนทนาดวยความสงบ 
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  กําบังที่ 15  New Idea No Action : วัฒนธรรมชอบฟงของใหม แตไมชอบทําอะไรใหม 
เปนจุดออนของคนไทยที่ชอบของใหม บริษัทบางแหงจึงวางเทคโนโลยีใหมๆ ในไทยพรอมๆ กับประเทศ
หลักๆ ซึ่งเปนหลักประกันไดวาจะไดรับการยอมรับ 
   วิธีแกไขคือ รูเทาที่ตองการใชงาน ซื้อเทาที่ใช ตองรูใหจริง รู พ้ืนฐาน เมื่อมี
ของใหม ก็จะปรับตัวเรียนไดงาย 
  กําบังที่ 16  Dead End Dialogue : วัฒนธรรมฆาการสนทนาดวยคําถามที่ตอบยาก เปน
รูปแบบการสนทนาขมขูอีกฝายที่ไมเห็นดวย เหมือนกับกําบังวาดวยเรื่อง อยาลบหลู เชน อางความจริงที่ไม
เก่ียวกันเลย อางชาติ ศาสน กษัตริย ประชาชน ความรัก ความกตัญูไวกอน และพูดประโยคที่ไมมี
ความหมายอะไรเลย 
   วิธีแกไขคือ ควรอธิบายเหตุผลที่สอดคลองกัน 
  กําบังที่ 17 ฟนธง : ขาดความสามารถในการสรุปและแสวงหาทางเลือกดวยตนเอง  
ทุกอยางตองสรุปเลือกขางใหชัดเจน  ไมวาจะเปนการบรรยาย ภาพยนตร หรือการขอความคิดเห็นในที่
ประชุม ตองมีการสรุปใหชัดเจน จะไดไมเปนปญหาในภายหลัง รายการอานขาว วิเคราะหขาวใหฟง ตองมี
การฟนธงใหเห็นๆ 
   วิธีแกไขคือ ตองถามตัวเองวาทําไมทุกเร่ืองตองจบ ปลอยใหดําเนินตอไปเองไมได 
หรือ บางเรื่องแคตั้งคําถาม แตไมตองหาคําตอบไดไหม หรือเพราะสังคมไทยขาดประสิทธิภาพในการเลือก
ดวยตัวเอง 
  กําบังที่ 18  เสพติดการศึกษา : หลุมหลบภัยสําหรับคนที่ไมอยากเผชิญโลกแหงการตอสู 
ที่แทจริง เปนพฤติกรรมที่แสดงออก เชน วัดความสามารถกันที่ใบปริญญาบัตร ปริญญา ถาไมไดเรียน 
ทําไมได ถามหาการฝกอบรมหรือขอทุนไปศึกษาตอ 
   วิธีแกไขคือ ควรจะมีทัศนคติวา ถาอยากรูตองปรุงความรูใหมข้ึนมา ความรูจะเปน
ประโยชนเมื่อไดใช เพราะปรัชญาการศึกษาสอนใหผลิตความรูใหม ไมใชบริโภคความรูแบบไมรูจบ 
 กําบังที่ 19  หาคําตอบกอนตั้งคําถาม :  พฤติกรรมยืนยันความฉลาดกับความรูของตน เปนการ
ตอบคําถามโดยเริ่มจากคําตอบ เชน เวลาเด็กทําโจทยคณิตศาสตรก็จะเปดดูเฉลยทายเลม แลวก็ทําจาก
คําตอบไปสูโจทย การโยนหินถามทาง เปนเทคนิคที่ใชบอยมากในสังคมไทย คือจะตัดสินใจทําอะไรก็ตอง
เช็คตลาดกอน เปนการถามเพื่อปลอบใจตัวเอง เหมือนเด็กที่ขาดความมั่นใจ 
   วิธีแกไขคือ ตองเปดใจรับวา ความหลากหลายคือบอเกิดของความคิดสรางสรรค  
ใหตอบดักคอเลยวาตองการคําตอบประเภทนี้ใชไหม ตอบแบบตรงกันขาม คนประเภทนี้ตองการใหตอบ
แบบเอาใจ 
   
 
 



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

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

6

กําบังที่ 20  สอนไตรปฎก : พฤติกรรมยึดรูปแบบมากกวาสาระ เชน ถาตัดสินใจ 
จะทดลองชิมสินคาที่มาตั้งบูธใหลองชิม จะตองทําใจกอนวา ทานจะยอมทนฟงบทสวดมนตที่พนักงาน 
จะทองใหฟง หรือนักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ ที่มักใหสัมภาษณวา ผมไดส่ังการไปเรียบรอยแลว 
   วิธีแกไขคือ ตองส่ือสารใหคนเขาใจความแตกตางระหวางทําได กับไดทํา ที่ปจจุบัน
วัดกันวาทําอะไรได มากกวาเคยไดทํา 
  กําบังที่ 21 พอหนูไมเคยดา  :  แยกไมออกระหวางประเด็นของงานกับเรื่องสวนตัว  
คนไทยทนแรงกดดันนานๆ ไมได มักจะเลือกประนีประนอมหรือยอมจํานน แลวคอยกลับมาตอรอง 
   วิธีแกไขคือ ตองอธิบายใหเขาใจความผิดพลาดกับทําช่ัว ไมมีใครพนการถูกดุดา 
วากลาวตําหนิ ตองรักตัวเองใหนอยกวานี้  
  กําบังที่ 22 วัฒนธรรมหาแพะ : พฤติกรรมหาบุคคลอื่นมารับเคราะหกรรมแทน ไมวาจะ
เปนคน สัตว ส่ิงของ หรือแมแตเพ่ือนมนุษยดวยกันเอง  
   วิธีแกไขคือ ข้ึนอยูกับการปรับทัศนคติวา เราเปนแพะหรือเปนฝายหาแพะ 
  กําบังที่ 23  ความเกงกวาคือความเสื่อมกวาของคูแขง : ความอยากไดโดยไมตองลงแรง  
ดวยการทําใหคนอื่นเลวลง เชน รายการแฉ การเอาชนะโดยเอาความเสื่อมเสียมาประจาน คบคนเกงนอย
กวา ผูบริหารบางคนทนไมไดที่จะใหผูใตบังคับบัญชาเกงกวาตน โดยไมสนวาจะทําใหงานดีข้ึน พัฒนาขึ้น 
   วิธีแกไขคือ ตองปรับทัศนคติการมองโลกใหมวา คนเราจะเกงไดดวยการลงมือ
พัฒนาตัวเอง และคนเกงหลายดาน ไมจําเปนตองไปแยงเกงในดานเดียวกัน ที่สําคัญตองหัดชื่นชมคนที่เกง
กวาจริงๆ  
  กําบังที่ 24  ไมเคยรูความตองการของตนเอง  :  ถาฉันโง คนอื่นตองรับผิดชอบแทน  
มีรูปแบบพฤติกรรมที่ยอมรับความลมเหลวไมได และคาดหวังใหคนอื่นรูความตองการของตนเอง 
   วิธีแกไขคือ ตองเขาใจสิ่งท่ีเปนพื้นฐานที่สุดของชีวิต ไมมีใครชวยเราหายใจได หาก
เราไมหายใจเอง ตองเขาใจวาสักวันหนึ่งเราตองเปนรมโพธิ์รมไทรใหคนอื่นเปนที่พ่ึง มีปญหาก็หาทางแกไข 
  กําบังที่ 25  ทําดีตองมีคนเห็น ทําช่ัวถาถูกจับไดคือซวย : ตองการคนรับรอง ช่ืนชม ถาผิด
แลวไมมีคนเห็น ถือวาไมผิด งานบุญของไทยจึงเปนงานแหแหนมากกวาการทําความดี ข้ึนรถประจําทาง 
หากหลบหลีกไมเสียคาโดยสารไดถือวาเปนผูชนะ เจาเลห ฉลาดแกมโกงคือฉลาด หากชนะคนอื่นไดดวย
การเอาเปรียบเล็กๆ นอยๆ ถือวาเกง 
   วิธีแกไขคือ สรางความภูมิใจในตนเอง รักตนเองเปน แทนที่จะใหคนอื่นรับรอง 
  กําบังที่ 26 สามวา สองศอก :  วัฒนธรรมไมกลาปฏิเสธคนอื่น และไมกลารับวาตนไมรู  
ตองพูดอะไรออกมากอน เพราะการไมตอบคําถามที่ไมรูคําตอบ ถือวาคนตอบไมไดทํางาน จึงตองขยัน 
ใหเห็นกอน 
   วิธีแกไขคือ ในหลายครั้งเราก็ไมสามารถรูคําตอบสําหรับทุกเร่ือง หากมีวัฒนธรรม
ยอมเสียหนาวาไมรูบางก็ไมเห็นจะเปนอะไรไป 
  


