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ความเปนไทยñ
หนวยการเรียนรูที่

 การใชคาํพูดท่ีสภุาพไพเราะในการสนทนา การมสัีมมาคารวะ

อยางเหมาะสมตามกาลเทศะ และมมีารยาทในการตอนรบัผูมาเยอืน 

สิง่เหลานีล้วนเปนเอกลกัษณของไทยทีค่วรภาคภมิูใจและเหน็คณุคา 

ในฐานะคนไทย เราจึงควรรวมกันสืบสานสิ่งที่บรรพบุรุษไดปฏิบัติ

และสืบทอดมาจนถึงปจจุบันใหคงอยูสืบไป

สาระสําคัญ

เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี

มารยาทไทย

รูคุณคาและบํารุงรักษาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

เพื่อนๆ คิดวา
ผูที่มีมารยาทดีงาม

ควรมีลักษณะ
อยางไรครับ 

ผลการเรียนรู



ลองคิด
กอนเรียน

มารยาทไทยñ
เรื่องที่

 มารยาทไทยเปนพฤตกิรรมทีแ่สดงออกทางกริยิาวาจาท่ีสภุาพ เหมาะสม

กับกาลเทศะ ซึ่งเปนแบบแผนอันดีงามตามวิถีไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน   

 มารยาทไทยท่ีนกัเรยีนจะไดศกึษาเรยีนรูในชัน้นี ้ไดแก มารยาทในการพดู 

การฟง  การสนทนากบัผูอืน่  มารยาทในการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมตามกาลเทศะ 

และมารยาทในการตอนรับแขก

 ñ การเปนผูพูดและผูฟงที่ดตีองทําอยางไร
 ในชีวิตประจําวัน เราใชการพูดจาและการสนทนาในการติดตอสื่อสารกัน       

เพื่อถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ใหคูสนทนาไดรับรู เราตองมีมารยาท         

ที่เหมาะสมทั้งการเปนผูพูดที่ดีและการเปนผูฟงที่ดี เพื่อสรางความสัมพันธอันดี      

ตอกันระหวางผูพูดกับผูฟง

ดูภาพ แลวชวยกันบอกวาเปนการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยหรือไม อยางไร

๒



ผูที่มีมารยาทในการพูดเมื่อเขารวมสนทนากับใคร 
ก็มีแตคนชื่นชมและอยากสนทนาดวย

ผูที่มีมารยาทในการฟง นอกจากจะเขาสังคมกับผูอื่น
ไดเปนอยางดีแลว ยังแสดงใหเห็นวา บุคคลนั้นไดรับ

การอบรมบมนิสัย ใหเปนผูมีวัฒนธรรมอันดีงามอีกดวย

การเปนผูพูดที่ดี

ผูพูดควรมีมารยาทในการพูด เชน
 ควรกลาวคําทักทายที่เหมาะสมเมื่อเริ่มการสนทนา
 ใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ออนหวาน 
 ควรเปดโอกาสใหคูสนทนาของเราไดพูดคุย

 โตตอบ ไมควรพูดอยูฝายเดียว
 ใชนํ้าเสียง ทาทาง และถอยคําที่เหมาะสม

 กับเรื่องที่พูด 
 พูดแตความจริง ไมโกหก
 พูดแตคําที่มีประโยชนและสรางสรรค
 ไมพูดจาโออวดหรือพูดทับถมผูอื่น
 ไมพูดนินทาหรือพูดใหรายผูอื่น
 ไมพูดยุยงใหเกิดการแตกราวหรือเกิดความขัดแยง

การเปนผูฟงที่ดี

ผูฟงควรมีมารยาทในการฟง เชน               
 ควรฟงดวยกิริยามารยาทที่สํารวม สุภาพเรียบรอย 

 และตั้งใจฟง
 ไมพูดแทรกขณะที่ฟง มีใจกวางรับฟง

 อยางสงบ
 ใหเกียรติผูพูด เชน ปรบมือเมื่อมีการแนะนําตัว  

 หรือเมื่อผูพูดพูดจบลง
 ไมสงเสียงรบกวนผูอื่น
 ไมควรแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เมื่อไมชอบใจ
 ควรฟงเรื่องใหจบกอน แลวคอยซักถาม   

 หรือแสดงความคิดเห็น

๓



แลวพบกันใหม
นะครับ สวัสดีครับ

ไปกอนนะครับ

ลองทําดู

๑. รวมกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเร่ืองการเปนผูพดูทีด่ ีการเปน
 ผูฟงที่ดี และการกลาวคําลา วาตองปฏิบัติอยางไร 
๒. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่รวมแสดงความคิดเห็น จากขอ ๑.
  ที่หนาชั้น แลวใหครูและเพื่อนคอยตรวจสอบและใหคําแนะนํา

การมีมารยาทในการสนทนากับผูอ่ืน
 เชน มีมารยาทในการพูด มีมารยาท
ในการฟง และรูจักกลาวคําลาอยางเหมาะสม 
ทําใหการพูดคุยเปนไปอยางราบรื่น ผูพูดและ
ผูฟงเกดิความรูสกึท่ีดตีอกนั และเปนการสบืทอด
มารยาทที่ดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป

 ò การรูจักกาลเทศะตองปฏิบัติอยางไร
 การรูจักกาลเทศะเปนมารยาทไทยท่ีสําคัญ เพราะไมวาเราจะพูดหรือทํา
กิจกรรมตางๆ ตองใหเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที่ ถาไมเหมาะสม
อาจเปนการเสียมารยาทได ซึ่งมีหลักปฏิบัติ เชน

การกลาวคําลา

   เม่ือจบการสนทนากับผู อื่น เราตองรู จัก
กลาวคําลา ซึ่งถือเปนมารยาทอยางหนึ่งทางสังคม 
เราควรใชคํากลาวลาที่สุภาพเรียบรอย เหมาะสม
กับโอกาส สถานที่ และบุคคลที่เราตองสนทนาดวย 
เชน “แลวพบกันใหม”  “ไปกอนนะครับ/นะคะ”
“ลากอนครับ/คะ”  “สวัสดีครับ/คะ” 

ผูที่ใชคําพูดไมเหมาะสม
ในการสนทนากับผูอื่น 

จะเกิดผลเสีย
อยางไรครับ

ผูทีม่มีารยาทในการกลาวคาํลา จะชวยสรางความประทบัใจ
ใหกับผูที่สนทนาดวย เปนการสรางมิตรภาพที่ดีระหวางกัน

๔



การแตงกายไปวัด

 ควรใสเสื้อผาสีขาว 
 หรือสีออนๆ 
 ควรใสชุดที่สะดวก 

 ตอการกราบไหว
 ควรใสชุดที่สะอาด  

 สุภาพ เรียบรอย

ขอควรระวัง

 ไมควรใสกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้น
 ไมควรสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป 
 ไมควรแตงหนา ทาเล็บ แตงผมจนเกินงาม
 ควรงดเวนการใชนํ้าหอมที่มีกลิ่นฉุน

การปฏิบัติตนเมื่ออยูที่วัด

 ตองสํารวมกิริยาวาจา ไมพูดเสียงดังเอะอะ 
 โวยวาย และไมทําสิ่งใดท่ีเปนการรบกวน
 การประกอบศาสนพิธีและศาสนกิจ
 เมือ่ตองสนทนากบัพระสงฆ ควรประนมมอื

 ไหวขณะสนทนา และใชสรรพนามใหถกูตอง 
 เชน ผูชายพูดแทนตนวา “กระผม” ผูหญิง
 พดูแทนตนวา “ดฉินั” และใชสรรพนามเรยีก
 พระสงฆวา “ทาน” หรือ “พระคุณเจา”
 ไมควรสนทนากบัพระสงฆนานเกนิไป เพราะ

 เปนการรบกวนการทํากิจวัตรของพระสงฆ

การแตงกายไปโรงเรียน

 แตงเครื่องแบบ  
 นักเรียนใหถูกตอง
 ตามระเบียบของ
 โรงเรียน

ขอควรระวัง

 ไมควรใสกระโปรงหรือกางเกง
 ที่สั้นหรือยาวเกินไป

การปฏิบัติตนเมื่ออยูที่โรงเรียน

 ตองเคารพเชื่อฟงครู และตั้งใจเรียน 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  

 อยางเครงครัด
 พูดจาสุภาพ และมีนํ้าใจกับทุกคน

การแตงกายและการปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมเมือ่ไปทาํบญุทีว่ดั

การแตงกายและการปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมเมื่อไปโรงเรียน

๕



การแตงกายและการปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมเมื่อไปเที่ยวใน

สถานที่ตางๆ

การแตงกายไปเที่ยว
 ควรใสชุดใหเหมาะสม

  กับสถานที่ที่ไปเที่ยว

ขอควรระวัง

 ควรเตรียมอุปกรณใหพรอมและ 
 เหมาะกับสถานที่ที่ไปเที่ยว

การปฏิบัติตนเมื่อไปเที่ยว

 ชวยกันรักษาความสะอาดสถานที่
 ทองเที่ยว
 ตองปฏบิตัติามปายท่ีสถานทีท่องเทีย่วติดไว
 ตองไมสงเสียงดัง เพราะเปนการรบกวน 

 ผูอื่นที่มาทองเที่ยว

การแตงกายและการปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมเมื่อไปเยี่ยม

คนปวย

       

การแตงกายไปเยี่ยมผูปวย

 ควรใสชุดที่มีสีสัน
 สดใส สะอาด 
 สุภาพ เรียบรอย 
 ดูแลวสบายตา

ขอควรระวัง

 ไมควรใสชุดสีดํา เพราะคนไทยถือ  
 เปนการไวทุกขและแสดงถึงความ
 โศกเศรา ไมเปนมงคล

การปฏิบัติตนเมื่อไปเยี่ยมคนปวย

 นําสิ่งของที่เหมาะสมไปเยี่ยมผูปวย 
 ไมควรเย่ียมผูปวยนานเกินไป เพื่อให

 ผูปวยไดพักผอน
 พูดจาใหกําลังใจผูปวย หลีกเลี่ยงคําพูด

 ที่ทําใหผูปวยวิตกกังวล

๖



๑  เม่ือมีแขกมาเยอืนถงึทีห่นาบาน 
เจาบานควรกลาวคําตอนรับ
ดวยหนาตายิ้มแยม กลาวคํา
ทักทายอยางสุภาพ

๒ เชิญแขกเขาบานดวยถอยคํา
 ที่สุภาพ

๓  เชิญแขกนั่งในหองรับแขกหรือ
 สถานท่ีที่ เต รียมไว  สําหรับ
 รับแขก

๔  หานํ้าดื่มรับรองแขกในขณะที่
แขกนั่งรอ

๗  เม่ือแขกลากลบั เราควรเดินไปสง
ทีป่ระตบูาน พรอมกลาวขอบคุณ
ท่ีมาเย่ียมเยือน และกลาวเชือ้เชญิ
ใหแขกมาเยอืนอกีในโอกาสตอไป

๕  สนทนากับแขกดวยความสุภาพ
มคีวามจรงิใจตอกนัฉันญาตมิิตร

๖    ถาแขกมาเพื่อขอความชวยเหลือ 
เราควรใหความชวยเหลอืตามความ
เหมาะสม หากเกนิความสามารถ
ควรชี้แจงเหตุผลใหแขกทราบ
พรอมกลาวคาํขอโทษอยางสุภาพ

เชิญดื่มนํ้าครับ
เดี๋ยวผม

ไปตามคุณแม
มาพบนะครับ

ลองทําดู

ฝกแตงกายไปสถานทีต่างๆ เชน ไปทาํบญุทีว่ดั ไปเยีย่มคนปวย 

ไปเท่ียว โดยนาํเสือ้ผามาจากบาน แลวนาํมาแตงใหเพือ่นๆ ดู

พรอมบอกเหตุผลในการแตงชดุนี ้จากนัน้ใหเพือ่นตรวจสอบ 

และใหคําแนะนําเพิ่มเติม

การปฏิบัติตนตามกาลเทศะเปนการ
 ดําเนินชีวิตของบุคคลที่ใหเกียรติกับ
สถานท่ี เวลา และบุคคล ซึ่งเปนมารยาททาง
สังคมที่ตองปฏิบัติใหพอเหมาะพองาม เพราะถา
ปฏิบัติถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ จะสงผลดี
ตอการดาํเนนิชวีติ ทาํใหเปนท่ีช่ืนชมของผูพบเหน็

 ó เมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บานตองทําอยางไร
 ธรรมเนียมไทยถือวา เม่ือมีผูมาเยี่ยมเยือนถึงบาน เจาบานตองตอนรับ
ดวยไมตรีจิตและใหความสนิทสนมเหมือนญาติพี่นอง ซึ่งการปฏิบัติลักษณะนี้
ถือเปนการแสดงมารยาทอันดีงามของเจาบาน

เพื่อนๆ เคยไป
ทําบุญที่วัดไหม
แลวแตงกาย
อยางไรคะ

การตอนรับแขกมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

๗



นําสูปฏิบัติ
กิจกรรม

๘๕

คานิยม     ประการ๑๒

ลองทําดู

ใหนักเรียนฝกปฏิบัติการตอนรับแขกตามที่ไดศึกษามา แลว

นํามาแสดงบทบาทสมมุติใหเพื่อนดูที่หนาช้ัน และรวมกัน

สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับประโยชนของการตอนรับแขก

การตอนรับผูมาเยือน เปนธรรมเนียม
 ของไทยท่ีมีมาต้ังแตโบราณ เพื่อให
ผูมาเยือนกบัเจาของบานมีความสมัพนัธทีด่ตีอกนั
ดังนั้น เราจึงควรปฏิบัติสิ่งเหลาน้ีใหเปนนิสัย 
เพราะจะทําใหเปนที่ประทับใจของผูมาเยือน

แบงกลุม กลุมละ ๓-๔ คน เลือกสถานการณที่กําหนดให 

๑ สถานการณ แลวออกไปแสดงบทบาทสมมุติที่หนาชั้น 

จากนั้นใหเพื่อนและครูประเมิน

• สมาชิกในกลุมตกลงหัวขอที่จะทํารายงานไมได 

 เพราะมีความคิดเห็นไมตรงกัน

• ญาติผูใหญมาเยี่ยมที่บาน

• ไปรวมงานทําบุญประจําปที่วัด

ถามีแขกมาเยี่ยม
ที่บาน เพื่อนๆ จะ
ตอนรับแขกเอง

ไดหรือไม 
เพราะอะไรครับ

ถามีเพื่อนของคุณพอ
คุณแมมาเยี่ยมที่บาน
โดยไมไดนัดหมาย

มากอน นักเรียนจะ
ปฏิบัติตนอยางไรคะ
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