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เรื่องที่ ๑ กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา

    และพระมหากษัตริย ๑๖ 

เรื่องที่ ๒ พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงาน 

  ของรัชกาลที่ ๙  ๒๑

หนวยการเรียนรูที่ี ó พลเมืองดี  ò÷
เรื่องที่ ๑ สมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน ๒๘

หนวยการเรียนรูที่ี ô ความปรองดอง สมานฉันท  óò
เรื่องที่ ๑ ความแตกตางระหวางบุคคล 

  และการแกไขปญหาความขัดแยง ๓๓

หนวยการเรียนรูที่ี õ ความมีวินัยในตนเอง  óø
เรื่องที่ ๑ ความมีวินัยและรับผิดชอบตอตนเอง ๓๙



ความเปนไทยñ
หนวยการเรียนรูที่

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย

แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที

ตอบุคคลในครอบครัว

เห็นความสําคัญของภาษาไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู

เพื่อนๆ เคยปฏิบัติ
แบบเด็กในภาพหรือไม 

ปฏิบัติแลวรูสึกอยางไรคะ

 มารยาทไทย ความกตญั ูภาษาไทย เปนเอกลกัษณ

ที่แสดงถึงความเปนไทย เราในฐานะท่ีเปนคนไทยจึงตอง

ปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อใหเอกลักษณไทยคงอยูตลอดไป

สาระสําคัญ



ลองคิด
กอนเรียน

มารยาทไทยñ
เรื่องที่

นักเรียนลองชวยกันคิดนะวา เด็กผูหญิงในภาพจะมีวิธีไหวพระแบบใด

 มารยาทไทยเปนส่ิงทีดี่งาม เปนสิง่ทีค่วรปฏบิตั ิซึง่มารยาทไทย

มีอยูหลายอยางดวยกัน ในช้ันนี้เราจะศึกษามารยาทไทยเกี่ยวกับ

การไหว การรับประทานอาหาร และการทักทาย 

 ñ การไหวใหถูกตองปฏิบัติอยางไร
ทุกสังคมมีการทักทายและแสดงความเคารพแตกตางกันไป 

ในสังคมไทยมีการทักทายและเคารพกันดวยการไหว ซ่ึงการไหวนี้

เปนภาษาทาทางที่นอกจากจะใชทักทายและแสดงความเคารพ

กันแลว ในบางกรณียังใชแสดงออกถึงการขอบคุณ หรือการขอโทษ 

อีกดวย 

 การไหวของคนไทยแบงออกเปนระดับตางๆ โดยใชบุคคล

และสถานที่เปนตัวกําหนด ซึ่งแบงได ดังนี้

เธอเคยไหวพระ
รึเปลา แลวมีวิธีไหว

แบบไหนจะ

เคยไหวจะ
แบบ .....................

๒



วิธีไหว มีดังนี้

๒. การไหวพอ แม ครู ญาติผูใหญ

  การไหวทีใ่ชสาํหรบัไหว พอ แม ปู ยา ตา ยาย คร ูอาจารย 

และผูที่เราเคารพนับถืออยางสูง

นิ้วหัวแมมือ
จรดระหวางคิ้ว 

นิ้วชี้
สัมผัสสวนบน
ของหนาผาก 

นิ้วหัวแมมือ
จรดปลายจมูก 

นิ้วชี้
สัมผัสระหวางคิ้ว

 ๑. การไหวพระ

  การไหวที่ใชสําหรับไหวพระสงฆ

วิธีไหว มีดังนี้

๓



๓. การไหวบุคคลทั่วไปหรือผูเสมอกัน

  การไหวที่ใชสําหรับไหวบุคคลทั่วๆ ไป ที่มีวัยสูงกวาเรา

ไมมากนัก รวมถึงใชแสดงการทักทายผูที่เปนเพื่อนกันไดดวย

วิธีไหว มีดังนี้

นิ้วหัวแมมือ
จรดปลายคาง

นิ้วชี้
สัมผัสปลายจมูก

ชาย ยืนคอมตัวเล็กนอย  หญิง ถอยเทาขางใดขางหนึ่ง 
 ปลายเทาแยก สนเทาชิด   ไปดานหลัง

หมายเหตุ : วิธีการยืนทั้งชายและหญิงเหมือนกันทั้ง ๓ แบบ

ลองทําดู

จบัคูกับเพ่ือนฝกการไหวในระดับตางๆ แลวผลัดกนัประเมินผล

การไหว เปนเอกลักษณที่สําคัญของ
 คนไทย เปนสิง่ท่ีแสดงออกถงึความเปน
ผูมมีารยาทด ี และเปนผูมีสัมมาคารวะ ดังนั้น
เราในฐานะท่ีเปนคนไทยจึงตองไหวใหถูกตอง
ตามขัน้ตอนของการไหวในระดบัตางๆ เพือ่สืบสาน
เอกลกัษณของไทยท่ีท่ัวโลกรูจกัใหคงอยูตลอดไป

การไหวใหถูกตอง 
สงผลดีอยางไร

บางครับ

๔



 ò การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
  สําคัญอยางไร

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทุกคนตองรับประทานอาหาร 

และบอยครั้งตองรับประทานรวมกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนโตะเดียวกัน 

หรือสถานที่เดียวกันก็ตาม ดังนั้น จึงควรปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม 

เพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคม     

มารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร เชน

ไมพูดคุย
เสียงดังขณะ
รับประทาน

อาหาร

ไมเคี้ยวอาหาร
เสียงดัง

ใชชอนกลาง
ขณะรับประทาน

อาหาร
รวมกับผูอื่น

ไมหยอกลอ
เลนกัน

ขณะรับประทาน
อาหาร

ไมทิ้ง
เศษอาหาร

ลงบน
โตะอาหาร
และบนพื้น

หากจะไอหรือ
จามควรปดปาก 

และหันหนา
ออกนอกวง

รับประทานอาหาร

๕



 ó การทกัทายอยางเหมาะสมดตีอเราอยางไร
 ในชวีติประจาํวนั เราตองพบปะพดูคยุกบัผูอืน่ ดังนัน้ จงึตองมี

วธิกีลาวทกัทายอยางเหมาะสม เพือ่สรางความสัมพนัธอนัดกีบัผูอืน่ 

นอกจากตองกลาวทักทายอยางเหมาะสมแลว ขณะทักทายก็ควร

ยิม้แยม เพ่ือใหผูทีเ่ราทกัทายรูสกึถงึความเปนมติร มคีวามอบอุนใจ

การมมีารยาทในการรับประทานอาหาร 
 นอกจากทําใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
ยังชวยเสรมิสรางบคุลกิภาพท่ีด ีเราจงึตองปฏบิตัิ
ใหเปนนิสัย

ถาเรากําลัง
รับประทานอาหาร 
แลวเพื่อนๆ พูดคุย
เสียงดัง เราควรทํา

อยางไรคะ

ถานั่งรับประทาน
อาหารกับพื้น ผูหญิง
ควรนั่งพับเพียบ ผูชาย

ควรนั่งขัดสมาธิ

ถานั่งรับประทานอาหาร
ที่โตะ ควรนั่งใหเรียบรอย 
หลังจากรับประทานอาหาร
เสร็จแลวใหเลื่อนเกาอี้เก็บ

ใหเรียบรอยนะคะ

ลองทําดู

จับคู กับเพื่อน นําอาหารกลางวันมารับประทานรวมกัน 

จากนัน้สงัเกตมารยาทในการรบัประทานอาหารของคูของตน 

แลวบันทึกผลลงในสมุด

๖



นําสูปฏิบัติ
กิจกรรม

คานิยม     ประการ๑๒

 หากเราตองทักทายคนที่ไมรูจัก ไมสนิทสนม ควรเริ่มตนดวย

การยิ้มแลวจึงกลาวทักทาย ซึ่งสอดคลองกับเอกลักษณของไทย

ที่รูจักไปทั่วโลกวา “สยามเมืองยิ้ม”

เมื่อพบผูที่มีอายุมากกวา ควรทักทาย
 ดวยการไหว แลวกลาว สวัสดีครับ / คะ
ซึ่งเปนเอกลักษณที่ดีงามของไทย แสดงถึงการมี
สมัมาคารวะ ทําใหผูใหญเอ็นด ูชืน่ชม และยงัชวย
สืบทอดการทักทายแบบไทยใหคงอยูสืบไป

๑ แบงกลุม กลุมละ ๔ คน แสดงการไหว
 ในระดับตางๆ และใหครูประเมนิความถกูตอง 

๒ เลาวิธกีารปฏบิตัตินในการรับประทานของตน
ขณะรับประทานท่ีบานหรือท่ีรานอาหาร 
แลวใหเพือ่นชวยกนับอกวาปฏบิตัไิดถกูตอง
หรือไม เพราะอะไร

๓ จับคู ผลัดกันสังเกตการทักทายบุคคลตางๆ 
 ในหองเรียน และในโรงเรียน เปนเวลา 

๑ สปัดาห แลวใหเพือ่นประเมนิความถกูตอง

เพื่อนๆ เคยยิ้ม
ทักทายผูที่ไมรูจัก

บางหรือไม แลวผลที่
ไดรับเปนอยางไรคะ

ในชีวิตประจําวัน
นักเรียนปฏิบัติตน
เปนผูมีมารยาทไทย
ที่ดีอยางไรบางครับ 

เมื่อปฏิบัติแลว
สงผลดีอยางไร

๓ ๘

ลองทําดู

แบงกลุมทักทายกัน แลวออกมาแสดงใหเพื่อนกลุมอื่นๆ 

ดูที่หนาชั้น โดยครูคอยแนะนํา

๗



ลองคิด
กอนเรียน

ความกตัญูกตเวทีò
เรื่องที่

ใหนักเรียนแตละคนลองคิดวิธีแสดงความกตัญูกตเวทีตอพอแมหรือ
ญาติผูใหญ มาคนละ ๑ อยาง

 ความกตัญูกตเวทีเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งที่เด็กดีพึงมี 

ซึ่งเด็กดีนั้นตองแสดงความกตัญูกตเวทีตอพอแม และญาติผูใหญ

อยางถูกตอง เหมาะสม 

 ñ ความกตัญูกตเวทีตอพอแมสงผลดี
  ตอเราอยางไร

ในสังคมไทยพอแมถือเปนบุคคลที่ลูกตองกตัญูรูคุณ เพราะ

เปนผูใหกาํเนดิ และเลีย้งดเูราดวยความรกั ความปรารถนาด ีดงันัน้ 

เราตองแสดงความกตัญูกตเวทีตอพอแม เพื่อตอบแทนบุญคุณ

ของทาน และยังแสดงถึงการเคารพและใหเกียรติพอแมดวย ซึ่งการ

แสดงความกตัญูกตเวทตีอพอแมสามารถทาํไดหลายอยาง เชน 

ตั้งใจเรียน
และไมนําเรื่อง

รอนใจมา
ใหทาน

เชื่อฟง
คําสั่งสอน
ของทาน

ดูแลเมื่อทาน
เจ็บปวยตาม
ที่วัยของเรา
สามารถทําได

ชวยทํางานบาน
ตามที่วัยของเรา
สามารถทําได

ดูแล
เมื่อพอแมกลับมา
จากทํางาน เชน 
หานํ้าใหทานดื่ม

๘




