
กนกพร กระบวนศรี ศุภษร บุดดา ๔๐.-

หนาที่พลเมือง ๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม  ชุดเพิ่มศักยภาพ

www.aksorn.com

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) 

บร. หน้าที่พลเมือง 3 ป.3 (เพิ่มเติม)

40 .-

ISBN : 978 - 616 - 203 - 570 - 8

9 7 8 6 1 6 2 0 3 5 7 0 8



• คําสําคัญ ๔๒
• บรรณานุกรม ๔๒

• คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ก

สารบัญ

ความเปนไทยñ
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ความเปนไทยñ
หนวยการเรียนรูที่

ผลการเรียนรู

มารยาทไทย ความกตัญูกตเวที รวมถึงภูมิปญญาไทย

เปนสวนหนึง่ของความเปนไทย และยงัแสดงถึงคุณลักษณะทีง่ดงาม

ซ่ึงบรรพบุรุษไดสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน เราจึงตองเห็นคุณคาและ

สืบสานสิ่งเหลานี้ใหคงอยูคูสังคมไทยตอไป และเรียนรูเพื่อนําไป

ปฏิบัติใหเหมาะสม

สาระสําคัญ
เพื่อนๆ คิดวาภาพนี้
เปนการแสดงออกถึง
มารยาทที่เหมาะสม

ตามกาลเทศะอยางไรนะ

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย

แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที

ตอบุคคลในชุมชน

เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง



ลองคิด
กอนเรียน

มารยาทไทยñ
เรื่องที่

 การเปนผูที่มีมารยาทดี เหมาะสมตามกาลเทศะ เปนสิ่งที่เราควร

เรียนรูและปฏิบัติ เพราะเปนพื้นฐานสําคัญที่แสดงถึงการเปนคนไทยที่ดี 

มีมารยาท และยังเปนเอกลักษณของชาติที่ควรยึดถือปฏิบัติ  

การมีมารยาทที่เหมาะสมตามกาลเทศะ
ตองทําอยางไร

ในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมนั้น เราจะตองรูจักปฏิบัติตนตาม

กาลเทศะทัง้ในดานกริยิามารยาท การพดู การแตงกาย และการปฏบิตัติน

กับผูอื่น โดยตองปฏิบัติใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส เวลา และสถานที่

เพราะการมีมารยาทที่เหมาะสมตามกาลเทศะเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึง

ความเปนเด็กดี มีมารยาท และเปนผูรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดี

 ๑. การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ
  เราสามารถปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามกาลเทศะ ไดดังนี้

บอกการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามกาลเทศะมาคนละ ๑ อยาง 
และเมื่อปฏิบัติแลวเกิดประโยชนอยางไรบาง

๑.  แตงกายใหสะอาด สุภาพเรียบรอย เหมาะกับวัย และ
สถานที่ เชน ไปโรงเรียนตองสวมชุดนักเรียน ไปงานศพ
ตองสวมชุดสุภาพสีขาวหรือสีดํา

๒



๓.  พูดจาสุภาพ ไมพูดหยาบคาย ใชคําพูดใหเหมาะสม
กับบุคคลและโอกาส เชน เมื่อไดรับสิ่งของจากผูอื่น
ตองกลาวคําขอบคุณ เม่ือทําผิดตองกลาวคําขอโทษ 
เมื่อพูดกับผูใหญตองลงทายคําพูดวา “ครับ” หรือ “คะ” 

 ๒. การมีมารยาทที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
  และการตอนรับผูมาเยือน
  ในฐานะเจาบานที่ดี เมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บานของเรา เราควร

ปฏิบัติตนใหเหมาะสม เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีตอกัน และใหแขก

เกิดความประทับใจ โดยเราสามารถปฏิบัติได ดังนี้

*

๒.  มสีมัมาคารวะกบัผูใหญ เชน เม่ือพบผูใหญตองยกมอืไหว
และกลาวคําทักทายอยางสุภาพ เมื่อเดินผานผูใหญ
เราตองเดินคอมตัวผานไปดวยกิริยานอบนอม

สวัสดีเตาสวัสดีโตง

 แขก* ในที่นี้หมายถึง ผูมาเยือน

๒.
เชญิแขกใหไปนัง่รอในสถานทีเ่หมาะสม
เชน หองรับแขก และนําเครื่องดื่ม
มาตอนรบั จากนัน้ไปบอกคณุพอคณุแม
วามีแขกมาขอพบ

สวัสดีครับคุณปา 
เชิญเขามาขางใน

กอนครับ

เชิญดื่มนํ้าครับ 
เดี๋ยวผมไปเรียนใหคุณแม

ทราบนะครับ

๑.
เมื่อมีแขกผูใหญมาเยี่ยมคุณพอคุณแม
ทีบ่าน เราตองยกมือไหวอยางนอบนอม 
พรอมกบักลาวคาํทกัทายอยางสภุาพวา 
“สวัสดีครับ/สวัสดีคะ”

๓



ลองทําดู

จับคูกับเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับการปฏิบัติตน

ท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะท่ีหนาชัน้ โดยใหคุณครคูอยแนะนาํ

การตอนรับผูมาเยือนอยางถูกตองและ
มีมารยาทอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ

จะทําใหผูมาเยือนเกิดความประทับใจและช่ืนชม
ทําใหเราเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

๑ ฝกปฏิบติักจิกรรมตางๆ ทีแ่สดงถงึการมมีารยาท

ที่เหมาะสมตามกาลเทศะเปนเวลา ๑ สัปดาห 

บนัทกึลงในสมดุ และเลาใหเพือ่นฟงหนาชัน้

๒ แบงกลมุ แสดงบทบาทสมมตุเิรือ่งการตอนรบัแขก

ใหเพื่อนกลุมอื่นรวมกันแสดงความคิดเห็น

  แลวบันทึกขอมูล

๕

๕

๘

๘

นําสูปฏิบัติ
กิจกรรม
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๔.
เมื่อแขกจะกลับ เราควรเดินไปสงแขก
ที่หนาบาน แลวยกมือไหวและกลาว
คาํลาอยางสภุาพ พรอมท้ังกลาวเชือ้เชญิ
ใหทานกลับมาเยี่ยมเยียนอีก

๓.
เมื่อตองน่ังอยู ด วยควรน่ังฟงอยาง
เรียบรอย หากตองสนทนาดวย ควรใช
คําพูดที่สุภาพออนนอม ไมพูดแทรก
ระหวางที่แขกกับคุณพอคุณแมกําลัง
คุยอยู

สวัสดีครับ

เพื่อนๆ มีวิธีการตอนรับ
ผูมาเยือนอยางไร 
มีความเหมือนหรือ

แตกตางจากวิธีตามภาพ
อยางไรบางคะ

ถามีเพื่อนของคุณพอ
คุณแมมาหาที่บาน 
นักเรียนจะตอนรับ

อยางไรใหเหมาะสมครับ

๔



ตัวอยาง บุคคลในชุมชนทีท่าํประโยชนใหกบัชุมชนและมีพระคณุตอเรา

ลองคิด
กอนเรียน

ความกตัญกูตเวทตีอบคุคลในชมุชนò
เรื่องที่

 ในชุมชนประกอบดวยบุคคลมากมาย ซึ่งมีบทบาทหนาที่ทั้งที่

เหมือนกันหรือแตกตางกัน โดยบทบาทหนาที่ของหลายคนก็ไดสราง

ประโยชนใหกับชมุชนทีเ่ราอาศยัอยู จงึถอืวาบคุคลเหลานัน้มพีระคุณตอเรา

เราสามารถแสดงความกตัญูกตเวทีตอบุคคล
ในชุมชนไดอยางไร

เราควรทราบวาบคุคลใดบางทีท่าํประโยชนใหกบัชมุชน และสิง่ทีท่าํ

มีประโยชนอยางไร เราจะไดแสดงความกตัญูกตเวทีไดอยางเหมาะสม

ยกตัวอยางบุคคลในชุมชนที่ทําประโยชนใหกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู และบอกวา
สิ่งที่บุคคลนั้นไดทํามีประโยชนตอชุมชนอยางไร

 เปนผูนําและพัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชนใหดี เชน ผูใหญบาน กํานัน

 เปนผูที่มีสวนทําประโยชนใหกับชุมชน เชน บุคคลท่ีเปนตัวอยางในการทํางานเพื่อ
ชุมชน

๑. ศาสนบุคคล

 เปนผูที่ชวยสืบทอดศาสนา และนําหลักคําสอนของ
ศาสนาที่เรานับถือมาสั่งสอนใหคนในชุมชนเปนคนดี
เชน พระสงฆของพระพุทธศาสนา บาทหลวงของ
คริสตศาสนา โตะอิหมามของศาสนาอิสลาม

๒. ผูนําในชุมชน

๓. บุคคลอื่นๆ

๕



ตัวอยาง บุคคลที่ทําประโยชนใหกับชุมชนที่ควรนํามาเปนแบบอยาง

ยกมือไหว กลาวคําทักทาย
อยางสุภาพ และสนทนาอยาง
ออนนอม

 เชื่อฟงและ
นําคําสอนที่ดีหรือ
การปฏิบัติที่เหมาะสม
ของบุคคลนั้นมา
ปฏิบัติตาม

นําความดีที่บุคคลนั้น
ทําใหกับชุมชนไปบอกตอ
กบัผูอืน่ เพือ่ใหผูอ่ืนชืน่ชม
และนําความดีของบุคคล
นัน้ไปปฏบัิติตาม

มีสวนรวมดูแล
ชมุชนตามความ
สามารถ เชน
เกบ็ขยะทีพ่บเหน็
บนพ้ืนไปทิง้ให
เรียบรอย

ลุงชมเปนคนดี
ชอบใหอาหารแมวจรจัด

ในหมูบานเสมอ

ตัวอยาง
การปฏิบัติตน

เพื่อแสดงความ
กตัญูกตเวที

ตอบุคคลในชุมชน

 กํานันกมลเปนตัวอยางบุคคลที่ไดทําประโยชน

ใหกับชุมชน เขาไดรณรงคใหชาวบานรวมกันดูแล

สภาพแวดลอมภายในชมุชน พรอมท้ังเขาไปมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เชน ทําความสะอาด

พื้นท่ีตางๆ ในชุมชน ปลูกตนไมเพิ่มเติม และเขายัง

สงเสริมใหคนในชมุชนนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ของในหลวงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย

๖



๑๒๖ ๘
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ยกตัวอยางบุคคลในชุมชนของตนเอง บอกสิง่ทีบ่คุคลนัน้ทาํใหกบัชมุชน 

และบอกวิธีการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลนั้น บันทึกในตาราง

ตั ว
อย

 า ง

ลองทําดู

แบงกลมุ เลาเร่ืองรอบวง โดยบอกวิธกีารปฏิบตัตินเพ่ือแสดง

ความกตญักูตเวทตีอบคุคลในชมุชน แลวสงตวัแทนมาเลา

ใหเพือ่นฟงหนาชัน้

การแสดงความกตัญูตอบคุคลในชมุชน
 ถือเปนสิ่งท่ีเราควรเรียนรู และปฏิบัติ 
เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน และยังเปนการ
แสดงถึงความสํานึกในพระคุณของผูอื่นท่ีมีตอ
ตนเองและชุมชนอีกดวย

นําสูปฏิบัติ
กิจกรรม

บุคคลในชุมชน

ชื่อ ………………………………………………………………………………

สิ่งที่บุคคลทานนี้ทําใหชุมชน

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

การแสดงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลทานนี้

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

ถาตองปฏิบัติตน
เหมือนกับบุคคลที่ทํา
ประโยชนใหกับชุมชน 
และเปนแบบอยางที่ดี

แกผูอื่น นักเรียน
จะมีวิธีปฏิบัติ
อยางไรครับ

เพื่อนๆ รูสึกอยางไร
ที่เห็นคนในชุมชนของ
ตนเองทําประโยชน

ใหกับผูอื่น และคิดวา
จะสามารถนํามา

ปรับใชกับตนเองได
อยางไรครับ

๗



ตัวอยาง ภูมิปญญาทองถิ่นที่นาสนใจ

ลองคิด
กอนเรียน

 ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่ไดรับการสั่งสมและสืบทอดกันมาจาก

รุนสูรุน ถือเปนเอกลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งในแตละทองถิ่นของไทย

ภูมิปญญาทองถิ่นมีคุณคาอยางไร
ภมูปิญญาทองถ่ินเปนส่ิงทีแ่สดงถงึความรู ความสามารถ และแนวคดิ

ของผูคนในทองถิน่ทีเ่กิดจากการเรยีนรูและสังเกต นาํมาคิดคนเปนส่ิงตางๆ

ทั้งในดานวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต และความเชื่อ เพื่อใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติรอบตัวไดอยางเปนสุข

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกัน วาการแตงกายตามภาพนี้
เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคาอยางไร

ภูมิปญญาทองถิ่นó
เรื่องที่

๑.  การบวชปาหรือการบวชตนไม

พระพุทธศาสนาถือเปนศาสนาที่สําคัญ

ของชาติ และคนไทยสวนใหญเคารพนับถือ

ในบางทองถ่ินนาํความเชือ่ทางพระพทุธศาสนา

มาใชในการอนุรักษธรรมชาติ โดยทําพิธี

บวชใหกับตนไมพรอมกับนําผาเหลืองไป

หมไว เสมือนวาตนไมตนนี้ไดบวชอยูในพระพุทธศาสนาแลว ทําใหคนไมกลาตัด

ภูมิปญญานี้มีสวนชวยยับยั้งการตัดไมทําลายปาไดวิธีหนึ่ง และยังเปนการ

สงเสริมใหคนในทองถิ่นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นดวย
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