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ควำมเปนไทย๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย

แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที

ต่อผู้ท�าประโยชน์ในสังคม

มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

ผลกำรเรียนรู้

เพื่อนๆ เคยกล่าวแนะน�า
สถานที่ส�าคัญในชุมชน
ของตนเองหรือไม่ครับมารยาทไทยที่งดงามมีอยู่หลายประการ	 ไม่ว่าจะเป็น

การไหว้ทกัทาย	พดูจาไพเราะ	มกีริยิาทีส่ภุาพ	โดยเราสามารถ

น�ามารยาทไทยดังกล่าวไปใช้ในการต้อนรบั	การแนะน�าตนเอง

หรอืสถานที	่ซึง่จะสร้างความประทบัใจและสร้างความสมัพนัธ์

อันดีกับผู้อื่นได้

สำระส�ำคัญ



ลองคิด
ก่อนเรียน

มำรยำทไทย๑
เรื่องที่

กำรเตรียมตัว
ต้อนรับ

ผู้มำเยือน

	 มารยาทไทยเป็นมรดกที่แสดงถึงความเป็นไทย	 ซึ่งเราต้องเรียนรู้

และน�าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง	เพื่อรักษามรดกที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป

โดยในชั้นนี้จะเรียนรู้เรื่องการน�ามารยาทไทยมาใช้ในการกล่าวต้อนรับ	

การแนะน�าตนเอง	และการแนะน�าสถานที่ส�าคัญในท้องถิ่น

๑ กำรกล่ำวต้อนรับมีประโยชน์อย่ำงไร
	 เราอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนถึงบ้าน	 เราก็ควรต้อนรับ

ผู้มาเยือนด้วยมารยาทของเจ้าของบ้านที่ดี	 เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความ

ประทับใจในน�้าใจไมตรีของเรา

ยกตัวอย่ำงมำรยำทไทยที่ตนเองปฏิบัติเปนประจ�ำในชีวิตประจ�ำวันมำอย่ำงน้อย ๕ ข้อ 
แล้วบอกว่ำกำรปฏิบัติเช่นนั้นมีประโยชน์ต่อตนเองอย่ำงไร

หากนัดหมายกับผู้มาเยือน
คนใดไว้ ต้องจ�าวันนัดหมาย
ให้ได้ และเตรียมตัวให้พร้อม

เตรียมเครื่องดื่ม
หรือขนมไว้ต้อนรับ
อย่างเหมาะสม

แต่งกายสะอาดและ
สุภาพเรียบร้อย
เตรียมต้อนรับ
ผู้มาเยือน

๒



กำรกล่ำวค�ำ
ทักทำยต้อนรับ

ลองท�ำดู

จบัคู่กบัเพือ่น	แล้วออกมาแสดงบทบาทสมมตุิในการต้อนรบั

ผู้มาเยือนหน้าชั้นเรียน

การกล่าวค�าต้อนรับท่ีสุภาพ	 เป็นการ
	 แสดงความเป็นมิตรต่อผูม้าเยอืน	เราจึง
ควรปฏิบัติให้เป็นนิสัย	 เพ่ือให้การพูดคุยหรือ
ติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด	
และก่อให้เกิดมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน

เมื่อมีญาติผู้ใหญ่
มาที่บ้าน เพื่อนๆ
กล่าวต้อนรับท่าน

อย่างไรครับ

กล่าวทักทายด้วยค�าว่า 
“สวัสดีครับ/คะ” และแสดง
ความเคารพตามความ
เหมาะสม

พูดคุยกับผู้มาเยือนด้วยวาจา
ไพเราะสุภาพ

เชิญผู้มาเยือนเข้าบ้าน
ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส พร้อมกล่าว
ค�าว่า “เชิญดานใน
ครับ/คะ”

สวัสดีครับ

เชิญด้านในครับ

สบายดีครับ
คุณยาย

ไม่ได้เจอกันนาน
หลานสบายดีไหม
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สวัสดีครับ 
เพื่อนๆ ทุกคน

ชื่อเล่นชื่อ บอยครับ ย้ายมาจาก
โรงเรียนวิทยาพัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

๑. ควรกล่ำวทักทำยผู้ฟงก่อน ๒. บอกชื่อของตนเองในกรณี
 ที่ท�ำควำมรู้จักในครั้งแรก

๓.  บอกข้อมูลอื่นๆ ตำมสถำนกำรณ์ เช่น เมื่อเรำแนะน�ำตนเองต่อ
เพื่อนใหม่ควรบอกชื่อเล่นด้วย เมื่อแนะน�ำตนเองต่อผู้มำเยี่ยมชม
โรงเรียน ควรบอกระดับชั้น

ò เรำควรแนะน�ำตนเองอย่ำงไร
	 ในหลายสถานการณ์	 เราอาจต้องแนะน�าตนเองให้ผู้อื่นรู้จัก	 เช่น	

การท�าความรู้จักกันในครั้งแรก	 การกล่าวในที่ประชุม	 ดังนั้น	 เราจึงต้อง

มีวิธีการแนะน�าตนเองอย่างเหมาะสม	 เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้อื่น	

กำรพูดแนะน�ำตนเอง

ผมชื่อวิชิต 
มีมานะ

๔



๒.   ขณะพูดควรยิ้มแย้มแจ่มใส 
และมีท่ำทำงเปนมิตร

มำรยำทในกำรแนะน�ำตนเอง

ถ้าเพื่อนๆ ใช้ค�าพูด
ที่ไม่ไพเราะในการ

แนะน�าตนเอง 
จะส่งผลต่อ

ตนเองและผู้ฟง
อย่างไรคะ

ลองท�ำดู

จับคู่	ผลัดกันพูดแนะน�าตนเอง	แล้วให้เพื่อนประเมินผล

เม่ือเราแนะน�าตนเองอย่างมีมารยาท
	 ย่อมท�าให้ผู ้อื่นเกิดความประทับใจ
และท�าให้ได้รับมิตรภาพที่ดีกลับมา

๑.  พูดแนะน�ำตนเองด้วยค�ำพูด
 ที่ไพเรำะ เหมำะสม

๓.  เรียบเรียงล�ำดับข้อมูลที่จะ
แนะน�ำตนเองให้ชัดเจนไม่สับสน

๔.  ไม่พูดโอ้อวดตนเอง และค�ำนึง
ถึงควำมเหมำะสมของสถำนที่ 
บุคคล และโอกำสด้วย

๕



๓ เรำจะแนะน�ำสถำนที่ส�ำคัญในท้องถิ่นของ

  ตนเองให้ผู้อื่นรู้จักได้อย่ำงไร
	 ในบางโอกาสเราอาจจะต้องต้อนรับแขกหรือบุคคลต่างๆ	ที่มาเที่ยว

หรือมาเย่ียมเยือนท้องถิ่นของเรา	 ซึ่งเราอาจจะต้องเป็นผู้แนะน�าสถานที่

ส�าคัญในท้องถิ่น	 เช่น	 โรงเรียน	 หมู่บ้าน	 ชุมชน	 ศาสนสถานในชุมชน	

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน	ให้บุคคลอื่นได้รับรู้	โดยปฏิบัติอย่างมีมารยาท	

เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเกิดความประทับใจ	

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ
นุดี มีสกุลค่ะ

กำรกล่ำวแนะน�ำสถำนทีส่�ำคญัในชมุชนและท้องถิน่อย่ำงมมีำรยำท

สวัสดีจ้ะ

นี่คือ เจดียเก่าแก่
ประจ�าชุมชนค่ะ

จ้ะ

ขอบคุณค่ะ 
โอกาสหน้าเชิญมา

เที่ยวอีกนะคะ

๑ กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน ด้วยค�าว่า 
“สวัสดีครับ/คะ” และแนะน�าตนเอง

๒ แนะน�าสถานที่ พร้อมบอกประวัติ
 ความเปนมาอย่างถูกต้องครบถ้วน
 ด้วยถ้อยค�าสภุาพ และมกีริยิาอ่อนน้อม

๓ กล่าวขอบคุณและเชิญให้มาเยี่ยมชม
 อีกในโอกาสต่อไป

๖



ตัวอย่ำง กำรแนะน�ำสถำนที่ส�ำคัญในท้องถิ่น

ลองท�ำดู

จบัคู	่เลอืกหัวข้อทีก่�าหนดให้	แล้วผลดักนัพดูแนะน�าสถานที่

ที่เลือกให้คู่ของตนฟง

	 •	 โรงเรียน	 •	 สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน	

	 •	 หมู่บ้าน	ชุมชน	 •	 ศาสนสถานในชุมชน

การมีมารยาทในการแนะน�าสถานที่	
	 ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มา
เยี่ยมชม	และจะช่วยท�าให้ผู้ฟงตั้งใจรับฟงข้อมูล
ที่เราแนะน�ามากขึ้น

เปนวัดที่สวยงาม
มากเลยค่ะ

ถ้าเพื่อนๆ ให้ข้อมูล
ที่ไม่ครบถ้วนหรือ
ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถานที่ส�าคัญนั้นๆ 
จะส่งผลอย่างไรคะ

วัดนี้เปนวัดประจ�าชุมชน 
อายุมากกว่า ๑๐๐ ป ภายในวัด

ประกอบด้วย พระอุโบสถ 
และเจดียที่ยังหลงเหลือ

ลายปูนปนที่มีความ
งดงามค่ะ

สวัสดีค่ะ หนูชื่อส้มจีน 
เปนมัคคุเทศกน้อยประจ�า
ชุมชนผาหินงาม วันนี้หนู

จะพาพี่ไปเยี่ยมชม
วัดผาหินงามค่ะ

๗



ตั ว
อย

 า ง

น�ำสู่ปฏิบัติ
กิจกรรม

๑ ๒ ๕ ๑๒

ค่ำนิยม     ประกำร๑๒

ถ้านักเรียนต้องเปน
ตัวแทนน�าผู้ปกครอง
เยี่ยมชมโรงเรียน 
นักเรียนจะปฏิบัติ

อย่างไร เพราะอะไรคะ

๑  แบงกลุม แลวสมมุติใหเพื่อนตางกลุมเปนนักทองเที่ยว 

และปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณที่กําหนด

	 กลุ่มของนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจ�าชุมชน	 ในวันนี้

กลุ่มของนักเรียนต้องพานักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งไปชมสถานที่ส�าคัญในชุมชน	

นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร

๒ ใหเพื่อนตางกลุมประเมินการปฏิบัติตนของกลุมของนักเรียน

กำรปฏิบัติตน ดี พอใช้
ควร

ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ

๑.	 	กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว	
ด้วยถ้อยค�าสุภาพ

………… ………… ……………. ……………………………..

……………………………..

๒.	แนะน�าตนเองได้อย่างชัดเจน ………… ………… ……………. ……………………………..

๓.		บอกประวัติความเป็นมาของ	
สถานที่ได้ถูกต้อง	ครบถ้วน

………… ………… ……………. ……………………………..

……………………………..

๔.		บอกความส�าคัญของสถานที่	
ได้ชัดเจน

………… ………… ……………. ……………………………..

……………………………..

๕.	มีกิริยาท่าทางที่สุภาพ	เป็นมิตร ………… ………… ……………. ……………………………..

ลงชื่อ	……………………………………………………..	ผู้ประเมิน

๓ จากผลการปฏบิตักิจิกรรม นกัเรยีนคดิวา กลุมของ

 ตนเองควรปรับปรุงในดานใดบาง

๔  รวมกันแสดงความคิดเห็นวา การแนะนําสถานที่

สาํคญั ในชุมชนอยางมมีารยาท สงผลดตีอผูปฏบัิติ

และชุมชนอยางไร ๑๒
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